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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Ser vi betygsinflation i Österåkers kommun?

I en skola hos en enskild huvudman kan vi utläsa i Skolverkets statiskt att 69,8% av eleverna har

högre betyg i ämnet svenska än på Nationella provet 2021/22. Samtidigt har 100% elever godkänt i

nästintill samtliga delprov under nationella prov på samma skola.

Sammantaget för enskilda huvudmän i åk 9 i Österåkers kommun under denna period har 59,1%
elever högre betyg än på nationella provet i svenska.

När vi tittar på kommunala skolor som KSO är ansvarig för i samma ämne under samma period kan vi

utläsa att eleverna i en utav våra skolor har 53,5% högre betyg än på nationella provet, i en andra

har eleverna 51% högre än nationella provet. I en tredje skola som nu avvecklat sitt högstadium

hade 70% av eleverna högre betyg i svenska än på nationella provet!

I kommunala skolor sammantaget i Österåker har 39,5% högre betyg i svenska än på nationélla

provet.

Mina frågor är.

1. Finns det en risk att betyg under coronan 2019-2021 när inga nationella prov genomförts är

högre än dom egentligen borde vara?

2. Tror KSO att risken med ev betygsinflation kan öka nu när fler större koncernskolor etablerar

sig i kommunen så som skett i andra kommuner i landet? Detta då fler skolor ska konkurrera

om eleverna.

3. Ovan exempel är tendenser till betygsinflation. Hur ska Österåkers kommun motarbeta

detta?

4. Känner sig KSO trygg i att betygshöjningen hos våra elever i åk 9, som hyllades av Alliansen

och KSO ivåra gemensamma kanaler, såsom kommunsidan och Iokalmedia, under coronan

2019-2021, kommer att stå sig när nationella prov åter utförs? Detta utan att vi ser en

fortsatt stor skillnad mellan provresultat i nationella prov och betyg.

Johan Agge Ledamot i kommunfulimäktige för RoslagSpartiet.
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