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SAMMANFATTNING 

Sala kommun instämmer i utredningens förslag med undantag av förslaget om 

införande av ett nytt betygssteg Fx.  

När det gäller möjliga åtgärder mot betygsinflation, anser Sala kommun att ännu ett 

alternativ behöver utredas, att inte använda gymnasiebetygen som urvalsgrund till 

högre studier. 

ANGÅENDE FX 

Sala kommun anser att införande av betygssteget Fx är olämpligt. Det är mycket 

tveksamt om det leder till några vinster i ett helhetsperspektiv. En del vinns ur 

psykologisk synvinkel som uppmuntran för de elever som erhåller betyget. Å andra 

sidan förloras på samma sätt också hos de elever som inte nådde fram till Fx, och de 

som får F känner sig ännu mer utsatta (”fick inte ens Fx, ingen mening att anstränga 

sig”). Förslaget minskar också tydligheten av godkäntgränsen, särskilt genom att det 

skulle ge 5 poäng vid gymnasieansökan. 

ANGÅENDE ÅTGÄRDER MOT BETYGSINFLATION 

Genom att öka spelrummet för lärarnas bedömningar och införa kompensatorisk 

betygssättning (förutom för E) föreligger påtaglig risk att betygsinflationen ökar. 

Sala kommun anser  

1/ att ankring i de nationella proven inte är bra, eftersom de kan ge motstridiga 

signaler om lärarens möjligheter till den kompensatoriska bedömningen i de ämnen 

som prov ges i och om lärarens möjligheter till bedömning i övriga ämnen,  

2/ att statistisk moderering har låga förutsättningar att vinna allmänhetens 

förståelse eftersom den brister i genomskinlighet. 

Därför anser Sala kommun att en fördjupad utredning i dessa frågor bör undersöka 

möjligheten av att inte använda gymnasiebetygen som urvalsgrund till högre 

studier. De krav som ställs idag på allmän och särskild behörighet bör gälla fortsatt, 

men för urvalet därefter bör i regel alltså någon form av högskoleprovet gälla. Sala 

kommun anser att det i så fall bör utredas att införas i olika versioner för olika 

områdesbehörigheter. Genom ett sådant förfaringssätt kommer man ifrån det mesta 

av problemet med betygsinflation på gymnasiet. 


