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Yttrande över betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta – betyg
som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)
Include är ett nationellt nätverk som arbetar för breddad rekrytering och breddat
deltagande i högre utbildning. Nätverket har 28 medlemsorganisationer, bestående av
lärosäten och Sveriges Förenade Studentkårer, och företräds av en styrelse. Include har
inte anmodats att yttra sig över betygsutredningens betänkande. Styrelsen vill, trots detta,
lämna några övergripande kommentarer på utredningens förslag i de delar som berör
frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande till högre utbildning.
Include ser positivt på utredningens förslag och vill särskilt understryka att ett förslag
om särskild urvalsgrupp behöver utredas vidare (16.7.2) samt att konsekvenser för
breddad rekrytering till högre utbildning behöver beaktas i en sådan utredning. Vidare
anser Include att utredningen på ett föredömligt sätt beaktar de integrationspolitiska
målen samt konsekvenser för jämställdheten mellan pojkar och flickor och kvinnor och
män. För högre utbildning är det nuvarande betygsystemet en utmaning i relation till
målen om breddad rekrytering, särskilt i relation till den höga andelen pojkar och män
som inte har tillräckliga meriter för att konkurrera i nuvarande urvalssystem till högre
utbildning. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige och som genomför
Include arbetar för att göra högre
för fler Allatillgänglig
individer för
oavsett
utbildning
fler. bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde
genomförandeahögre utbildning och genomförande av högre utbildning genomförande av
högre
utbildning.
www.include.nu

1 (2)

2019-06-20

utbildning på grundskole- och/eller gymnasienivå. Ett nytt betygssystem måste, enligt
Includes mening, noga beakta konsekvenserna för de grupper som i dagsläget står längst
från högre utbildning samt inbegripa kompensatoriska åtgärder för att minimera andelen
elever som lämnar gymnasieskolans högskoleförberedande program utan behörighet till
högre utbildning.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Include
genom,
Carina Carlund, Ordförande.
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