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Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt- ett 

nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) 

Stockholms universitet har anmodats att yttra sig över betänkandet Likvärdigt, rättssäke1t och 
effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Nedan följer en 
sammanfattning och därefter en mer ingående beskrivning av universitetets synpunkter utifrån 
de olika avsnitten i betänkandet. 

Sammanfattning av universitetets synpunkter 

Frågor kring bedömning, utvärdering och betygssättning i den svenska skolan har under 
senare år diskuterats allt mer. Utifrån detta är det mycket välkommet att utredningen föreslår 
ett nytt nationellt system för ktmskapsbedömning som kan utveckla hela detta område. 

Stockholms universitet håller i stott sett med om den problembild som utredningen beskriver. 
Särskilt är det problematiskt att de nationella proven har fler än ett syfte. Universitetet ställer 
sig positivt till det nya systemet som präglas av en strävan att förenkla och fö1tydliga 
nuvarande system. Att det nya systemet innebär färre obligatoriska nationella prov är 
välkommet för både elever och lärare genom att det bidrar till en bättre studie- och 
arbetssituation och kan förväntas minska problemen med stress. 

De nationella proven ska endast ha ett betygsstödjande syfte vilket är positivt och 
tydliggörandet av att nationella prov syftar till att fungera som stöd för betygssättningen kan 
tillsammans med införandet av gemensamma ramverk för de nationella bedömningsstöden 
bidra till ökad rättssäkerhet i elevernas betygssättning. Att proven ska vara digitaliserade är 
välkommet som effektivisering av flera betungande arbetsmoment och bör dessutom ge 
förutsättningar för högre kvalitet i framför allt mer komplexa elevuppgifter, t ex uppsatser. 
För att digitaliseringen ska bli framgångsrik är det emellertid av stor vikt att försökstiden blir 

tillräckligt lång för att de problem som sannolikt kommer att framträda under 
försöksverksamheten ska kunna åtgärdas. 

Stockholms universitet efterfrågar större inslag av forskning och stöd för policyutveckling 
från lärosätenas sida i utvecklingen av det nya systemet. Det går exempelvis att ifrågasätta hur 
långt syftet med olika typer av examination kan särskiljas. Distinktionen mellan formativ och 
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