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INGEN MOTSÄTTNING. Vi instämmer helhjärtat med Jonas Vlachos rörande behovet att göra något radikalt åt dagens brister i mätning och betyg, 
skriver Barbara och Hans Bergström. FOTO: HOSSEIN SALMANZADEH 

Vår artikel på Di Debatt 
4 juni handlade inte om 
Jonas Vlachos (Di Debatt 
7/6) utan kommente-
rade de politiker som 

genast utnyttjade hans rapport för 
illa underbyggd politisk propaganda. 
Statsministern påstod till exempel i 
tv:s Aktuellt 30 maj om betygsinfla-
tion: ”Här finns ett tydligt samband; 
man lockar till sig så många elever 
som möjligt för att göra stora vinster”. 

Detta är fullständigt ogrundat. 
Kunskapsskolan, Academedia och 
Internationella Engelska Skolan är 
seriösa skolorganisationer, som 
arbetar hårt med kvalitet och som 
är beroende av gott rykte för heder
lighet. Våra djupt engagerade lärare 
skulle aldrig låta sig korrumperas till 
att sätta betyg de inte kan försvara 
professionellt. Det entydiga direk
tivet från huvudmannen är att sätta 
korrekta betyg och att stå emot yttre 
påtryckningar.

Det var lite synd att Jonas Vla-
chos rapport kom mitt i den politiskt 
febriga uppmarschen för riksdagens 
Reepalu-omröstning. Jonas Vlachos 
är en skicklig forskare och ekono-
metriker och hans analyser är värda 
seriös begrundan. Den del där IES ser 
anledning att skärpa kvalitetskon-

Kritiken gällde politiker 
– inte Jonas Vlachos

trollen mot bakgrund av rapporten 
gäller betygsättningen i de ämnen 
som saknar nationella prov och där-
med ankare: bild, musik, slöjd, idrott 
och hemkunskap. Direktiv om detta 
har gått ut våra rektorer.

IES har många entusiastiska lärare 
i ämnen som musik och bild, ofta med 
anglosaxisk bakgrund. När det för
enas med lugn studiemiljö kan resul
taten bli goda, även när dessa ämnen 
inte bildar skolans ”profil”. Men 
betygsättningen i de här ämnena har 
nog inte hårdgranskats på samma 
sätt som i ämnen med jämförelse
mått och varierar därför mer mellan 
skolorna. Vi tar till oss det.

Statistik behöver förenas med kän-
nedom om vad som sker i skolans 
vardag. Både Kunskapsskolan och 
IES har ambitiösa system för att ge 
elever knuff och stöd för att lyfta dem 
ända mot slutet av nian. De munt-
liga delarna av de nationella proven i 
nian genomförs i november/decem-
ber. De skriftliga proven i ett ämne 
som svenska genomförs i början av 
mars. Då är det nästan tre måna-
der kvar tills betygen sätts. I en skola 
med ambitioner används även denna 
rätt långa tid för att lyfta eleverna. 
Detta är något annat än ”betygsin-
flation”, som rimligen ska definieras 

som betyg som saknar täckning  
i kunskap.

Vi instämmer helhjärtat med 
Jonas Vlachos rörande behovet att 
göra något radikalt åt dagens bris
ter i mätning och betyg. Allt startar 
med att skriva kursplaner som har ett 
verkligt innehåll. Utan det går det inte 
att formulera vettiga betygskriterier. 
Man kan inte mäta vad som saknar 
tydligt innehåll. Sedan gäller det att 
integritetssäkra själva systemet, via 
digitala prov (säkrade mot fusk) och 
extern rättning. 

Vi kan också se att det finns en 
betydande felkälla i att många 
huvudmän låter en stor andel av sina 
elever smita undan från att alls göra 
de nationella proven. Det förrycker 
förstås alla jämförelser.

I ett lugnare debattklimat, när val-
febern är övervunnen, borde det gå 
att grundligt reformera systemet, 
med start i kursplanerna. Men då får 
inte skandalen från 2007 hos Skolver-
ket upprepas, med postmodernister 
som saboterar en klar beskrivning av 
kunskapskraven.

På fredagens Di Debatt svarade professor Jonas Vlachos på Barbara och 
Hans Bergströms debattartikel angående påstådda glädjebetyg på Engel-
ska Skolan. Statistik behöver förenas med kännedom om vad som sker  
i skolans vardag, skriver Barbara och Hans Bergström i en slutreplik.

 nDi Vet 
du mer i 
ämnet
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debatt@
di.se

Di Debatt 4/6  
och 8/6.

BARBARA BERGSTRÖM 
HANS BERGSTRÖM
Barbara Bergström är grundare av Inter-
nationella Engelska Skolan

Tidigare riksdagsman-
nen Lars Bäckström (V) 
och ekonomen Per-Len-
nart Börjesson skriver 
om orsakerna till den 

låga svenska inflationen (Di Debatt 
5/6). Skribenterna hävdar att det 
inte i första hand är Riksbanken som 
bär skulden utan LO och IF Metall 
genom för låga lönekrav.

Man kan känna sympati för arti-
kelförfattarnas förundran kring 
Riksbankens agerande. I övrigt 
hamnar de snett i sitt resonemang. 
De skriver till exempel att ”många 
arbetsgivare och fackförbund anser…
att IF Metalls avtal ska vara ett 
märke”. Detta är inte en åsikt vilken 
som helst utan följer direkt av Indu-
striavtalet. Vidare har Bäckström 
och Börjesson ”svårt att förstå var-
för löneökningarna i industrin inte 
är högre”. 

Historiskt låga löneökningar är 
ett globalt fenomen, IMF visar till 
exempel att det handlar om snabbt 
ökande global konkurrens, digitali
sering, svag produktivitetstillväxt 
med mera. En stark konkurrenskraf
tig industri är helt avgörande för 
svensk ekonomi. Lönekostnaderna 
inom industrin måste därför bestäm
mas med utgångspunkt från motsva
rande kostnader i de länder vi kon
kurrerar med.

Författarna för ett resonemang om 
att det kanske är dags att göra avsteg 
från märket, till exempel genom att 
låta den offentliga sektorn vara löne-
ledande. De hävdar att rekryterings-
problemen i kommuner och landsting 
indikerar att lönerna där är för låga. 

Det finns inget samhällsintresse i 
att locka arbetskraft från industrin 
till offentlig sektor. Industrin behö
ver den mest kvalificerade arbets
kraften. Det är ju industrins fram
gångar som bestämmer vilken möj
lig omfattning och kvalitet vi kan ha i 
offentlig sektor.

Den typ av bakvända resonemang 
som Bäckström och Börjesson för 
antyder att de inte förstår hur svensk 
ekonomi fungerar. Enligt Industriav-
talet ska löneförhandlingarnas fokus 
vara på att stärka industrins interna-
tionella konkurrenskraft, däremot 
finns det inget som säger att arbets-
marknadens parter ska bidra till att 
uppnå inflationsmålet; penning-
politiken är Riksbankens område. 
Det betyder att löneutvecklingen i 
omvärlden kommer att vara viktig. 

Låga löneökningar globalt kräver 
låga svenska löneökningar för att 
konkurrenskraften ska kunna för
bättras. Högre löneökningar för att 
pressa upp svensk inflation leder inte 
till något annat än att svensk industri 
tappar i konkurrenskraft. Detta inser 
även arbetstagarna inom den kon
kurrensutsatta industrin. Industri

avtalet har fungerat 
väl i 20 år. 
Ändra inte 
på ett vin
nande lag.

Låg inflation 
inte LO:s fel

Di Debatt 5/6

MATS KINNWALL
chefsekonom, Teknikföretagen
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D en svenska ekonomin har 
under de senaste åren 
visat god tillväxt. Syssel
sättningen stiger och 
arbetslösheten minskar. Arbetslösheten är nu nere på ungefär samma nivå som under högkonjunkturen före finanskrisen. Den har minskat trots stora tillskott av invandrare, främst asylsökande.Den svenska exportindustrin går bra. Det beror på en stark konjunktur i omvärlden och på en svag krona. Den fallande kronkursen innebär att svensk exportindustri får mer betalt  i kronor räknat.

De som sparar i aktier har ökat sin förmögenhet rejält. Under de senaste tio åren har börskurserna ökat med omkring 80 procent. För de som har valt att enbart satsa på svenska  industriaktier har börskurserna mer än fördubblats.
Sverige är fortfarande i en nationell och internationell god konjunktur. Men Riksbanken håller räntan låg. Med ett givet avkastningskrav måste finansiella förvaltare därmed ta högre risk. Det driver upp kurserna ytterligare och risken i portföljen. När utvecklingen vänder kan det gå snabbt utför.

Att Riksbanken agerar som den gör beror på att den bundit sig vid en inflation på 2 procent. Riksbanken anser att en högre ränta skulle göra det svårare att nå detta mål.
Hur ska Riksbanken agera i en kommande lågkonjunktur? Det blir svårt att sänka en ränta som redan ligger under noll. Samtidigt bidrar Riksbankens agerande till att fallhöjden för den svenska ekonomin ökar. Det är lätt att förundras över hur Riksbanken agerar.

Men än svårare att förstå är LO.  IF Metall skrev för ett halvår sedan på ett treårsavtal som begränsar löneökningarna till 2,3 procent per år. Många arbetsgivare och fackförbund anser dessutom att IF Metalls avtal ska vara ett ”märke”, ett tak för den övriga arbetsmarknaden.Det är svårt att förstå varför löneökningarna i industrin inte är högre än vad de är. Konjunkturinstitutet skriver i sin senaste bedömning att ”lönsamheten i näringslivet är över lag god… Särskilt nöjda är man inom industrin.”
Det borde vara uppenbart för alla att den låga inflationen beror på låga löneökningar. Riksbanken kommer 

Små löneökningar bakom den låga inflationen
ha svårt att hålla uppe inflationen till 2 procent så länge lönerna årligen ökar med bara 2,5 procent. Detta talas det dock tyst om. Kanske är det minnena från slutet av 1980talet som förskräcker då lönerna för vissa grupper höjdes med tvåsiffriga tal och den svenska bytesbalansen visade underskott.

Situationen under de senaste  20 åren har varit den omvända. Den svenska bytesbalansen har varje år uppvisat stora överskott samtidigt som löneökningarna endast enstaka år nått över 4 procent. Under de senaste fem åren, i en fas när svensk ekonomi utvecklats starkt, har löneökningarna begränsats till i genomsnitt 2,5 procent.
Det är svårt att förstå varför ett land med sådana överskott i handeln med omvärlden, ska ha en så svag valuta. Det är också svårt att förstå varför lönerna inte ökar mer.

Men dessa saker hänger samman: till följd av den svaga löneutvecklingen blir inflationen låg, därför  håller Riksbanken räntan nere,  vilket ytterligare försvagar kronkursen och stärker bytesbalansen. Sverige får negativ ränta och fallande krona. Läget kan brytas om löntagarna kräver, och får, en större bit  av kakan än vad som nu är fallet.Industrins lönenormerande roll kan i sig tyckas märklig i ett land med rörlig valuta. Höga löneökningar som bidrar till försvagad konkurrenskraft borde då korrigeras med en svagare valuta. Industriavtalet i kombination med Riksbankens agerande har dock medfört den unika situationen att låga lönelyft bidrar till en försvagad krona. Därav de fortsatt mycket höga överskotten i handeln med omvärlden. Det är klart att industrin är nöjd.Men klarar svensk industri större lönelyft än vad man nu har tecknat? Utvecklingen på börsen, industriföretagens uppfattning om den goda lönsamheten och deras syn på konjunkturläget pekar på att det borde vara möjligt. Men oavsett hur det är för svensk industri måste en bättre löneutveckling vara möjlig inom övrigt näringsliv. Det är också i första hand där som utvecklingen har betydelse för konsumentprisernas utveckling, det vill säga inflationen. Löneutvecklingen i offentlig sektor är också av betydelse. Kommunerna och landstingen har i nuläget svårt att rekrytera personal. Många säger 

”Industrins lönenormerande roll kan i sig tyckas märklig i ett land med rörlig valuta.”

att lönerna för lärare, vårdpersonal och poliser är för låga. Flera riksdagspartier talar om riktade satsningar på dessa grupper. 
Det talar för behovet av relativt stora lönelyft på denna del av arbetsmarknaden. Ju mer lönerna höjs där desto större spridningseffekter till övrig arbetsmarknad. Det skulle dock kräva ett avsteg från principen om ”märket”. Vem vågar ta det steget?Vi anser att Riksbankens penningpolitik har nått vägs ände. Men det kanske inte i första hand är Riksbankens fel. Fokus bör i stället riktas mot lönebildningen. Alltför låga lönelyft ger alltför låg inflation. Det ger alltför låga räntor som i sin tur bidrar till att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin. På sikt kan detta leda till ett besvärligt läge.

Sverige upplever den paradoxala situationen att Riksbanken försöker få upp inflationen genom att hålla tillbaka räntan. Samtidigt visar fackförbunden ”samhällsansvar” genom att teckna låga avtal som håller  tillbaka inflationen.
Så frågan bör kanske främst  ställas till den fackliga sidan: inte minst LO och förbund som IF Metall. Varför bekämpar ni en inflation som redan är låg? Och varför ska alla andra fackförbund anpassa sig till  IF Metall?

Allt fler röster höjs för att Riksbanken borde höja räntan. Vi anser att den låga  inflationen i grunden beror på låga lönelyft. Fackförbunden bekämpar en inflation som redan är låg, skriver tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckström (V) och  ekonomen Per-Lennart Börjesson.

FANBÄRARE. Frågan bör ställas till den fackliga sidan: inte minst LO och förbund som IF Metall. Varför bekämpar ni en inflation som redan är låg? 
FOTO: ADAM IHSE 

LARS BÄCKSTRÖM
före detta landshövding i Västra  Götaland och tidigare ekonomisk- politisk talesperson (V)

PER-LENNART BÖRJESSON
ekonom, tidigare verksam på  finansdepartementet
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S illy time kallas det i USA, 
en period då sans och för-
nuft får vika för starka 
känslor och kampanj. 
”Valfeber” är en mot-svarighet i Sverige. Ut åker behov av fakta och nyanser. In träder ett febrilt letande efter ammunition för propa-gandan. Verkliga lösningar på reella problem försvinner i yran. Symbo-ler och lämpliga syndabockar är vad som gäller.

Ett färskt exempel är angreppet på Internationella Engelska Sko-lan (IES) och Kunskapsskolan för att sätta ”glädjebetyg”. Två minist-rar plus statsministern i en tv-duell vältrade sig i påståendet, som om det vore sant. Fakta finns hos Skolver-ket, som varje år sammanställer sta-tistik över skillnaden mellan resultat på de nationella proven och slutbetyg. Enligt den senaste redovisningen, för läsåret 2016/17, har IES lägst betygs-inflation, lägre både än kommunerna och friskolorna som grupp. Ett cen-tralt mått är skillnaden i procent-enheter mellan andelen elever som fått högre slutbetyg än resultatet på de nationella proven, och elever som fått lägre slutbetyg. Detta nettotal ser ut så här:
 

 SVENSKA MATEMATIK ENGELSKAKommuner + 20,9 + 38,7 +- 0Friskolor + 17,6 + 32,9 + 1,6Engelska Skolan + 13,0 + 20,7 + 2,6

”Betygsinflationen” är lägst hos Engelska Skolan i ämnena svenska och matematik. I ämnet engelska har alla grupperna god överensstäm-melse med de nationella proven.IES har som en viktig del av sitt kvalitetssystem att noga granska och slå ner på tendenser till betygsinfla-tion. Rektorerna har strikta direktiv att betyg ska sättas enligt bästa pro-fessionella bedömning från lärarna. Det här har gett resultat över tid.Vi har frågat fackliga före trädare för lärarna inom IES om de har hört talas om att någon rektor, eller huvudmannen, skulle ha pressat lärare att sätta andra betyg än de korrekta. Deras svar är ”nej”; den kulturen finns inte inom Engelska Skolan. Det är en grov förolämpning mot lärarna att ifrågasätta deras integritet, och de har stöd från sina rektorer för att motstå yttre påtryckningar.
IES-skolorna har som norm att utnyttja all tillgänglig tid under ett läsår effektivt för undervisning och lärande. Skolorna får inte bli halv-slappa med vårsolen i maj. De ska 

Nej, Engelska Skolan  har inte betygsinflation
köra ”ända in i kaklet”. En del av detta är att elever som står på gränsen mel-lan, säg, D och C i ett ämne kan få höra från sin lärare: ”Det här är vad du behöver göra och visa extra för att motivera ett lyft till C i slutbetyg.” Ambitiösa elever ges alltså chansen att arbeta hårt för att lyfta sig på mar-ginalen även i slutskedet, långt efter att de nationella proven är över.”Stockholmsprovet” i matema-tik säger att IES elever presterar väl i nivå med sina slutbetyg. Detta excel-lenta prov genomförs varje år i regi av Stockholms stad. Man mäter vid star-ten av gymnasiet om elever presterar så som deras betyg från grundsko-lan förutsäger. Samtliga IES-skolor i Stockholm visar provresultat i mate-matik som överstiger vad de borde kunna prestera enligt deras grund-skolebetyg. 

För övrigt använder IES genomgå-ende de nationella proven vid jäm-förelser av resultat mellan skolor. Betygskriterierna är alltför vaga för att man ska kunna känna trygghet med slutbetyg som jämförelsemått.Denna vår var tänkt att bilda kli-max för reformer för en bättre skola, efter tjocka volymer från många utredningar, med Skolkommissio-nen som den mest prominenta. Vad är resultatet, när vårriksdagen kan summeras? Ingenting, förutom ett nytt statsbidrag som infördes i janu-ari och en skärpt prövning av bak-grunden hos dem söker skoltillstånd. Det senare är motiverat och något vi begärt sedan många år. Ingen är betjänt av att charlataner och lyck-zsökare får skoltillstånd .
Men förändringar som på riktigt angriper skolans verkliga problem görs inte. En väsentlig orsak till detta beslutsvakum är att Skolkommissio-nen hade helt fel huvudfokus. Så vad ska en ny regering börja uträtta om några månader? Här ett program i nio punkter:

ºÄndra skollagens formuleringar om värdegrund, så att den tillförs även formuleringar om karaktär och fost-ran. Kunskapssträvan, flit, gott upp-förande är tre sådana värden. PM Nilsson benämner det ”Lex Barbara” i en ledare, mot bakgrund av vad Internationella Engelska Skolan gett som föredöme.
ºSkriv om kursplanerna så att de tyd-ligt anger kraven på kunskaper och färdigheter på varje stadium i varje ämne. Studera hur framgångsländer som Estland, Finland och Tyskland har formulerat sina krav för olika års-grupper. Tillsätt sedan kunniga per-

”Pröva i grunden om dyra ämnen som slöjd och hemkunskap har samma relevans i dagens sam-hälle.”

soner för att skriva kraven, helt utan-för de kretsar på dagens pedagogiska institutioner som har förstört skolan med sin kunskapssyn.
ºTa bort formuleringen i skollagen om att eleverna ska vara med och bestämma innehållet i undervis-ningen. Lärarna ska bära kunskapen, och eleverna kan inte veta vad de inte vet men behöver lära sig.

ºStärk rektors ställning, så att rek-torer vågar agera mot dem som för-stör för andra i skolan. Ge rektorer skydd som blåljuspersonal, lägg ner det märkliga Barn- och Elevombudet och ge Skolinspektionens prövning av anmälningsärenden en mindre arbetskrävande form, där ärenden först ska gå genom huvudmannens system för prövning av klagomål.ºÄndra skollagen så att elever med grovt kriminellt beteende i sko-lan kan avstängas permanent och inte som nu högst två veckor under ett läsår. Speciella lösningar måste till för dessa elever, som förstör för många andra.
ºÖka undervisningstiden i grund-skolan. Pröva i grunden om dyra ämnen som slöjd och hemkunskap har samma relevans i dagens sam-hälle och om inte föräldrarna, som i andra länder, bör få ta ansvar för bevarat ”modersmål”. Skolan behöver fokusera på sin huvuduppgift.ºGe betyg från första klass. Resultat ska mätas, så att man tidigt säkrar att eleverna tillskansat sig de kunskaper och färdigheter de ska ha enligt tydli-gare kursplaner.
ºLägg ner illa fungerande lärar-utbildningar och utveckla helt nya vägar in i läraryrket, inklusive att välkomna utländska lärare. Lärar-bristen klaras inte annars och dagens lärarutbildningar präglas av en felaktig kultur, som sitter så djupt att den är närmast omöjlig att renovera (se Isak Skogstads vittnes-mål om detta).

ºTillsätt ledningar för skolmyndig-heterna som sätter de akademiska resultaten i centrum för arbetet och inte skyller dåliga resultat på resurser eller elevkårens sammansättning.

BARBARA BERGSTRÖM
HANS BERGSTRÖM
Barbara Bergström är grundare av Inter-nationella Engelska Skolan 
Aktuella med boken ”Tough Love” (Eker-lids) om skola, skolpolitik och ledarskap.

Internationella Engelska Skolan har lägst betygsinflation om man tittar på  Skolverketss siffror. De senaste påståendena i debatten stämmer därmed inte. Det den  svenska skolan behöver är en ny kunskapssträvan, som vi  sammanfattar i nio punkter, skriver Barbara Bergström och Hans Bergström. 

BETYG FRÅN FÖRSTA KLASS. Resultat ska mätas, så att man tidigt säkrar att eleverna tillskansat sig de kunskaper och färdigheter de ska ha enligt tydligare kursplaner, anser Barbara Bergström.
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I nternationella Engelska Skolans, IES, Barbara och Hans Berg-ström framför i en debattarti-kel (Di Debatt 4/6) synpunkter på den undersökning om skolors betygssättning som jag har genom-fört. Undersökningens resultat om generösare betygssättning på frisko-lor i allmänhet och på IES och Kun-skapsskolan i synnerhet avfärdas på grundval av Skolverkets statistik. I Skolverkets statistik jämförs hur stor andel av eleverna vars betyg har höjts och sänkts jämfört med resul-taten på de nationella proven. Detta tar emellertid inte hänsyn till sko-lans resultatnivå och är därför ett miss visande sätt att jämföra sko-lors betygssättning. Det är välkänt att lärare är mer benägna att höja elever med svaga provresultat än med starka. Till viss del är detta rent mekaniskt: elever som har F på ett nationellt prov inte sänkas medan elever som har A inte kan höjas. Samtidigt skiljer sig elevunderlaget mellan fristående och kommunala grundskolor markant; fristående skolor – inte minst IES skolor – har ett socioekonomiskt betydligt starkare elevunderlag än kommunala skolor. En rättvisande analys av betygssättningen måste därför jämföra skolor som ligger på likartad resultatnivå. Detta är vad min undersökning gör medan Bergströms bortser från denna centrala aspekt. Inte heller säger Skolverkets siff-ror något om hur mycket eleverna höjs och sänks, vilket är något min mätmetod fångar. Ett ytterligare pro-blem är att proven rättas lokalt på skolan varför det kan finnas systema-tiska skillnader i hur proven bedöms. Min undersökning använder därför de provresultat som enligt Skolin-spektionens granskningar är de mest jämförbara mellan olika bedömare. Det finns inget i detta upplägg som genom någon sorts automatik skulle missgynna fristående skolor.Min undersökning bygger på samma metodologiska ansats som ligger bakom Stockholmsprovet  i matematik och vars resultat Berg-ströms lyfter fram. Metoden är anpassad till att datamaterialen  skiljer sig åt, men inte heller mina siffror tyder på någon anmärknings-värd betygsgenerositet i matematik bland de IES-skolor som finns med i båda undersökningarna. Stock-holmsprovet gäller dock bara ett begränsat urval elever på ett fåtal skolor och – framför allt – enbart för matte. De riktigt stora avvikelserna gäller andra ämnen.

Jo, friskolorna har  
visst betygsinflation

För att fånga betygssättningen  i ämnen utan nationella prov norme-rar jag skolans betyg mot deras resul-tat på de nationella proven i matema-tik. Orsaken till detta är att matema-tikresultaten ger en god indikation på skolans och elevernas allmänna nivå. Mätmetoden är inte oproblematisk, men det är å andra sidan inga andra mätmetoder heller. Det ligger i sakens natur att det inte finns några perfekta mått på det som borde betygssät-tas; hade sådana mått varit tillgäng-liga hade det mest naturliga varit att använda dessa mått som betyg. Det mest uppenbara problemet med min ansats är att vissa skolor kan förväntas vara särskilt bra  i vissa ämnen. Att skolor som Adolf Fredriks och Uppsalas musikklasser i min undersökning uppvisar särskilt höga betyg i musik är därför inget att förvånas över utan det visar främst att metoden fungerar som förväntat. Däremot är det svårt att förstå varför IES och Kunskapsskolan skulle upp-visa särskilt goda resultat i ämnen som bild, hemkunskap och slöjd.Den breda bilden från min studie är också helt i linje med vad som implicerades av den senaste Pisaundersökningen. En diskussion uppstod då om Pisaresultaten visade att friskolorna som grupp hade sämre eller likvärdiga resultat som kommunala skolor efter att man justerat för elevernas bakgrund. Oavsett hur det är med den saken är det lätt att konstatera att friskolor har högre betyg än kommunala, även efter att man justerat för elevbakgrund. Detta innebär att betygen på friskolor som grupp är högre än på kommunala skolor jämfört med de Pisaresultat som uppvisas.
Även om min undersökning använ-der sig av de mest jämförbara pro-ven så rättas de lokalt på skolan. Det går inte att helt att komma åt huru-vida detta är en allvarlig felkälla, men tidigare undersökningar tyder på att friskolor som grupp är gene rösare än kommunala skolor i sin interna bedömning. I linje med detta fin-ner jag att samtliga friskolegrupper genomgående har bättre resultat på de provdelar där utrymmet för sköns-mässiga bedömningar är stort, jäm-fört med kommunala skolor som har likvärdiga resultat på de provdelar där utrymmet för egna bedömningar är litet. Detta mönster kan inte förkla-ras av att man jobbar på hårdare än andra efter proven, vilket Bergströms hävdar att man gör på IES skolor.Bergströms framför också en upp-sättning synpunkter kring hur elever 

”Min undersökning bygger på samma metodologiska ansats som ligger bakom Stockholmsprovet  i matematik och vars resultat Bergströms lyfter fram.”

bör fostras, vilken värdegrund sko-lan ska ha, hur skollagen ska skri-vas och kursplanerna utformas, vilka ämnen skolan bör undervisa i, rekto-rers maktbefogenheter, lärarutbild-ningens utformning och hur de skol-vårdande myndigheterna ska beman-nas. Dessa synpunkter kan – och bör – diskuteras vidare men då de inte berör min undersökning avstår jag från att kommentera dem djupare med ett undantag: frågan om den sociala bakgrundens betydelse. Det går att i data konstatera att relationen mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och skolans resultat på de nationella proven i matematik är identisk för IES skolor och de kommunala. Relationen mel-lan utbildningsbakgrund och betyg är dock betydligt svagare för IES. Den pedagogik som sägs minska den sociala bakgrundens betydelse ver-kar alltså enbart fungera för betyg och inte för provresultat i matematik.  Frågor kring skolans utveckling och kvalitet har sysselsatt mig under lång tid. Liksom många andra fors-kare försöker jag undersöka hypo-teser genom att ställa dem i relation till vad som framträder i data. I detta arbete har jag bland annat återkom-mande lyft fram skillnader i hur sko-lor betygssätter. Skillnaderna är stora, både inom och mellan olika grupper av huvudmän, och ett åter-kommande mönster är att friskolor som grupp utmärker sig. Detta borde ses som problematiskt, inte minst av alla som värdesätter en mångfald  i skolväsendet. 
Eleverna är väl medvetna om de stora skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor. Det är sannolikt svårt att komma åt dessa skillnader utan någon form av betygsnormering och svårigheterna i att utforma en sådan ska inte underskattas. Något måste dock göras. Trots att vi har gett betygen en central roll för elevernas framtid så verkar samhället abdikerat inför de uppenbara orättvisor som eleverna upplever med dagens system. Det är inget bra sätt att bygga unga människors tilltro till samhället.
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Internationella Engelska Skolans Barbara och Hans Bergström skrev i Di  i måndags om påstådd betygsinflation inom friskolor. Skolverkets statistik  tar inte hänsyn till skolans resultatnivå och är därför ett missvisande sätt  att jämföra skolors betygssättning, skriver professor Jonas Vlachos.

LÄMNAD KVAR. Trots att vi har gett betygen en central roll för elevernas framtid så verkar samhället abdikerat inför de uppenbara orättvisor som eleverna upplever med dagens system, skriver Jonas Vlachos. 
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