Grundskolenämnden 2020-12-17
Nämndinitiativ: Angående de nationella proven
Den 15 december meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) att Skolverket har beslutat
att ställa in vårens nationella prov. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov
genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i
specialskolan. Enligt Regeringskansliets hemsida ges följande bakgrund till beslutet:
”- Skolan behöver goda förutsättningar att planera. Därför ger vi nu, i god tid, besked om att Skolverket har
beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Skolverkets beslut är nödvändigt, även om det så
klart inte är önskvärt. De nationella proven håller hög kvalitet och är ett bra stöd i betygssättningen. En positiv
konsekvens av det här beskedet är dock att elever och lärare kommer få mer tid till undervisning. Det kommer
också kunna lätta på vissa lärares arbetsbörda, säger utbildningsminister Anna Ekström”.
De nationella provens betydelse ska inte underskattas. Det ett viktigt stöd för en likvärdig och
rättvis betygssättning i Sverige. Samtidigt ger det lärare och personal goda förutsättningar att
kunna få en helhetsbild av elevens samlade kunskaper inom de ämnen som berörs av de
nationella proven. För Malmös vidkommande är de nationella proven än mer nödvändigt.
Grundskoleförvaltningens egen utredning påvisar att betygsättningen inte är likvärdig, samt att
det finns betydande skillnader mellan betyg och resultat på nationella prov. Situationen
förvärrades givetvis efter de inställda proven i våras.
Regeringen och Skolverket har nu haft nio månader på sig att planera för hur skolan ska kunna
fortsätta bedrivas på ett smittsäkert sätt utan att riskera allvarliga kunskapstapp. Deras lösning är
en höftning från sidan. Sedan inget mer. Självklart ska vi göra vad vi kan för att hålla
smittspridningen nere. Men beslutet blir än mer märkligt när skolorna fortfarande är öppna som
vanligt. Samtidigt rapporterade TV4 att det finns det signaler inom stadens egna verksamheter de
inställda nationella proven kan leda till en högre arbetsbelastning. Förklaringen ligger i att
verksamheterna länge har planerat för de nationella proven och behöver nu ersätta dessa med
andra bedömningsuppgifter.
Regeringens sällsynta handlingsförlamning kritiseras nu på flera håll. Malmö stad behöver
markera tydligt mot ett beslut som kraftigt försämrar våra förutsättningar till likvärdig och rättvis
betygssättning. Det flera olika sätt som Malmö stad och grundskoleförvaltningen hade kunnat
bistå för att kunna genomföra de nationella proven utan att riskera en ökad smittspridning.
Exempelvis tillgängliggöra fler lokaler, volontärer eller teknik.

Med anledning av ovanstående så föreslår jag grundskolenämnden besluta:
att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att tillgängliggöra fler lokaler, volontärer eller nödvändig
teknik inom stadens 72 kommunala grundskolor i syfte att vårens nationella prov ska kunna
genomföras,
att grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att snarast meddela regeringen och Skolverket om
grundskolenämndens beslut.
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