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SVERIGE

Skolministern öppnar för att skrota F-
betygen

UPPDATERAD 2022-06-18 PUBLICERAD 2022-06-17

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom har blivit upprörd över den utveckling DN beskrivit. Foto: Jonas Lindkvist

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom reagerar starkt
på DN:s uppgifter om att låg utbildning ökar risken
att dö ung. Nu öppnar regeringen för att förändra
systemet, där betyget F enligt många stänger ute
elever från skolan.

DN har den senaste veckan publicerat ett antal reportage som
beskrivit en dyster utveckling. På två decennier har Sverige blivit
ett av de västeuropeiska länder där unga vuxna – personer
mellan 20 och 34 år – dör som mest.

En av faktorerna bakom kan vara skolan. Ihop med Statistiska
centralbyrån har DN bland annat kunnat visa att risken att dö
ung är sju gånger högre bland elever som enbart gått
grundskolan jämfört med de som har eftergymnasial utbildning.

– Det är ett enormt misslyckande för samhället, säger den
socialdemokratiska skolministern Lina Axelsson Kihlblom när
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hon tar emot på utbildningsdepartementet. Ministern har
reagerat bland annat på reportaget om Sandra, en tjej som under
högstadieåren inte fick rätt stöd i skolan och efter en period av
missbruk hamnade i en dödlig bilkrasch.

Med den nya utredningen vill Axelsson Kihlblom bland annat analysera om grundskolans

betygssystem ska göras om. Foto: Jonas Lindkvist

– Jag känner igen den här typen av historier från min tid som
rektor, fortsätter Axelsson Kihlblom. När skolan lägger skulden
på ett utsatt barn, utgår från att hon trilskas.

Över 70 000 svenska elever uppskattas ha någon form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism eller adhd.
Sedan en ny skollag infördes 2011 är målsättningen att så många
som möjligt av dessa ska inkorporeras i den ordinarie
undervisningen. Vissa menar att det i praktiken gjort att de
förnekats det stöd som behövs. Men hur det egentligen går för
denna breda elevgrupp har varit svårfångat, eftersom det inte
funnits någon nationell bokföring, något som länge kritiserats av
såväl föräldragrupper som intresseorganisationer.

– De har helt rätt i sin kritik, jag vill så snart som möjligt ha
ordentlig statistik, säger Axelsson Kihlblom, som nu uppdragit
att se över vilken typ av data som får samlas in, och hur den kan
användas.

Skolministern vill undersöka även andra förändringar.

Kring 14 procent av de studerande i grundskolan lyckas inte få
godkänt i samtliga kärnämnen – svenska, engelska och
matematik. Konsekvensen för den elev som får omdömet F,
underkänt, är att den inte blir behörig att söka in till något av
gymnasieskolans nationella program.
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”Vi har ett system i dag som bygger på tävling, konkurrens, utslagning. Det är många

som känner sig dumma, utanför.” Foto: Jonas Lindkvist

Skolministern ser en risk att unga människor tidigt slås ut från
såväl utbildning som arbetsmarknad, och har därför just tillsatt
en utredning som ska undersöka bland annat om systemet ska
slopas.

– Vi har ett system i dag som bygger på tävling, konkurrens,
utslagning. Det är många som känner sig dumma, utanför. När
man med samma kravbild hade kunnat ställa frågan på ett annat
sätt och få fler att känna sig okej.

Det nuvarande systemet infördes 2011 och de höjda
behörighetskraven var, enligt skolministerns sätt att se det, en
del av den dåvarande borgerliga regeringens marknadslogik.

– Det fanns en myt om att barn var lata. Genom att stressa och
skapa rädsla skulle de väckas. Hotet att bli utslagen skulle göra
att alla skärpte sig.

Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för Liberalerna,
häpnar över skolministerns kritik.

– Ska du hoppa höjdhopp så måste du ha en ribba, säger han i en
soffa i riksdagshuset. Du måste ha mätbara mål som betyder
någonting, annars kan vi ju lika gärna ta bort betygen.

I bakgrunden anas en grundläggande skillnad i synen på barns
behov och lärande.

– Vi ska ha höga förväntningar, elever presterar bättre när de har
mer att sträva efter. Det har inget med marknadstänk att göra,
hela mänsklighetens utveckling bygger på att vi vill utvecklas.

Fredrik Malm oroar sig för att den utredning som regeringen
tillsatt kan visa sig vara en charad, ett försök att dopa siffrorna.

Fakta. Regeringens betygsutredning

Utredningen, som ska undersöka ett antal nya sätt för ungdomar att ta sig

mellan skolan och yrkeslivet, ska redovisas till utbildningsdepartementet

om två år, sommaren 2024. Särskild utredare är Joanna Giota, professor

vid Göteborgs universitet.
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Liberalernas skolpolitiska talesperson Fredrik Malm är orolig för att regeringens

utredning kommer att träffa snett. Foto: Paul Hansen

– Vi vill alla hitta fler vägar till jobb för unga, men det får inte ske
på bekostnad av kunskapskraven. Om fyra år vill regeringen
kunna peka på statistiken, säga att de 14 procent som inte var
behöriga har vi nu halverat. Problemet är att man då bara skjuter
problemen framför sig, i realiteten har eleverna inte lärt sig mer.

Det är för mjäkigt, för snällt?

– Det är inte snällt. Om man säger: du har inte nått målen, men
du kan gå vidare ändå – då gör man de här ungdomarna en
björntjänst. Då blir det i stället i gymnasiet som problemen
hamnar. Det är bättre utbildning redan i grundskolan som är
kärnan.

Skolministern har gått ut till solen på Drottninggatan, omger sig
av de flanerande turisterna.

– Varje elev ska få en återkoppling som pekar framåt, säger hon.
Hur det än går i skolan så ska man ha en plats i systemet, ett
sammanhang.

Det låter som att vi om några år kanske inte har F-
betygen längre?

– Så kan det bli. Jag vill inte föregå utredningen, vi måste utgå
från forskning och experter. Men allt som slår ut barn från deras
utbildning ska vi försöka ta bort.

Hon markerar med händerna, ivrig nu.

– Vi måste få en skola som är till för alla, vi ska inte räkna bort
någon.

Läs mer:

Ovanligt många unga dör i Sverige

Sandra fick inte rätt stöd i skolan – hamnade i dödlig bilkrasch
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Gabriella räddade mannen på tågspåret – då förändrades livet

TEXT

Måns Mosesson
mans.mosesson@dn.se
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