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De förändringar av betygssystemet som Skolverkets utredare förespråkar är inte

förenliga med dagens föreskrifter. Det skriver betygsexperten Per Måhl i en slutreplik.

Publicerad 2021-01-25

SLUTREPLIK | BETYG

I en debattartikel med rubriken ”Risk för ännu fler felaktiga betyg”
konstaterade jag att betygen inte är rimligt likvärdiga. Jag tog också
avstånd från Skolverkets förslag att låta snittbetygen på nationella
prov styra betygen och föreslog ett antal åtgärder som på sikt kan
förbättra likvärdigheten. Av en replik framgick att Skolverket
avfärdade mina förslag. Man skrev bland annat:

För den som är insatt i gällande föreskrifter är Skolverkets

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

Ett betygssystem som bygger på ”tolkningar av kunskapskrav” kan
inte fungera.

Att sätta betyg är en ”övermäktig uppgift” för lärare.

Utbildning och fortbildning kan inte förbättra betygen.

Man måste införa digitala nationella prov som inte rättas av
lärarna.

Man måste låta provbetygen avgöra vilket slutbetyg eleverna ska få.

Systemet måste göras om på kortare tid än fem år.

https://www.svd.se/risk-for-annu-fler-felaktiga-betyg
https://www.svd.se/skolverket-betygen-maste-bli-mer-likvardiga


2021-01-27 Per Måhl: Betygssystem beslutas av riksdagen, inte Skolverket | SvD

https://www.svd.se/betygssystem-beslutas-av-riksdagen-inte-skolverket 3/5

invändningar anmärkningsvärda. Så här står det:

Det vill säga, de förändringar som Skolverkets utredare förespråkar är
inte förenliga med dagens föreskrifter. Betyg ska inte längre sättas av
lärare. Det ska inte finnas några i förväg uppställda kunskaps krav. Då
kan eleverna inte få veta på vilka grunder betyg sätts. Då kan elever
som riskerar att få F inte uppmärksammas och erbjudas stöd. Lärarna
kan inte motivera sina betyg. Att Skolverket avvisar mina förslag till
åtgärder beror alltså på att de vill införa ett nytt betygssystem baserat

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver
undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. (Skollagen 3
kap, 16 §).

När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget
bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav. (Skollagen 10
kap. 19 §. Föreskriften gäller alla skolformer).

Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid
betygssättningen. (Skollagen 3 kap, 17 §).

Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information
om elevens kunskaper i förhållande till de nationella
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa
kunskaper. (Lgr11, 2.7, Gy11, 2.5).

Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och
elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. (Skollagen 3 kap, 17
§).

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på
ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskaps krav som
minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska
detta anmälas till rektorn. (Skollagen 3 kap, 8 §).
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åtgärder beror alltså på att de vill införa ett nytt betygssystem baserat
på andra grundprinciper än dagens.

För att förstå varför Skolverkets replik är anmärkningsvärd måste
man också veta hur beslut om betyg arbetas fram och vilka som fattar
de besluten. När den dåvarande skolministern Göran Persson 1990
ville byta betygssystem tillsatte han en parlamentarisk utredning med
representanter från samtliga partier. (Den som vill veta mer om
”betygsberedningen” kan läsa Hultén, M: ”Striden om den goda
skolan”, s 77–86). Två år senare enades utbildningsutskottets politiker
om att införa ett nytt betygssystem och från och med 1994 skulle
lärarna sätta kunskapsrelaterade betyg. Det vill säga, förändringen
initierades av skolministern. Att det infördes berodde på att
riksdagens politiker blev överens om de grundprinciper som nu
framgår av skollagen och läro planerna. Därefter fick Skolverket i
uppdrag att verkställa beslutet: göra läro- och kursplaner, allmänna
råd, nationella prov, bedömningsstöd med mera och implementera
det nya betygssystemet.

Detsamma gäller i dag. Ett nytt betygssystem ska beslutas av
riksdagspolitiker. Sen är det Skolverkets uppgift att verkställa
besluten. Skolverkets utredare verkar tro att processen går åt andra
hållet. Först fattar Skolverkets tjänstemän beslut om ett nytt
betygssystem. Sen verkställer riksdagspolitiker tjänste männens
beslut. Innan det är meningsfullt att kritisera Skolverkets
grundprinciper måste därför följande frågor besvaras.

Vill utbildningsminister Anna Ekström (S) och hennes parti frånta
lärarna rätten att sätta betyg?

Vill Anna Ekström och hennes parti ta bort i förväg uppställda
kunskapskrav?

Vilka övriga riksdagspartier vill införa nya läroplaner, en ny skollag
och ett nytt betygssystem baserat på de grundprinciper Skolverket
föreslår?
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Foto: Privat

Så länge dessa frågor är obesvarade är det inte meningsfullt att
beskriva de katastrofala effekter som utredningens förslag får för
lärarna, för prov och bedömningar, för undervisningen, för eleverna,
för betygens pedagogiska effekter och för betygens rättssäkerhet och
likvärdighet. Det är inte heller meningsfullt att beskriva Skolverkets
motstånd mot det kunskapsrelaterade betygssystemet och de negativa
konsekvenser det har fått för de nationella proven och för betygens
likvärdighet. För om Skolverket hade accepterat riksdagsbesluten
1992–1994 och implementerat det kunskapsrelaterade betygssystemet
så hade de brister som nu finns aldrig uppstått.

Per Måhl 
utbildningskonsult och betygsexpert
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