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Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk

GRF-2020-14166
Sammanfattning

Mohamed Yassin (MP) har inkommit med en motion. I motionen yrkar motionären att
1. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i
uppdrag att se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier
så att eleven får läsa rätt svenska.
2. Att lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet.
3. Att grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tar
fram gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger
på objektiva kriterier för Malmös skolor.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunfullmäktige med följande ändring.
o Grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse den tredje attsatsen i motionen ”grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument
för svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös
skolor" vara besvarad.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
o att avslå den första att-satsen om att ”förvaltningen ska se över vilka elever
som idag läser svenska som andraspråk och att samtliga elever ges möjlighet
att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att eleven får läsa
rätt svenska”.
o att den andra att-satsen om att ”lärare som undervisar inom svenska som
andraspråk har behörighet för ämnet”, är besvarad.
o att den tredje att-satsen om att ”grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument
för svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös
skolor.” är besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Malte Roos (MP) anmäler muntlig reservation.
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Yrkanden
Malte Roos (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
John Eklöf (M) yrkar, men instämmande av Joacim Ahlqvist (C), att grundskolenämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats "förvaltningen ska se över
vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att samtliga elever ges möjlighet att
genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att eleven får läsa rätt svenska" och
tredje att-sats "grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsutbildningsförvaltningen tar fram gemensamma bedömningsinstrument för
svenska som andraspråk som bygger på objektiva kriterier för Malmös skolor", och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionens andra att-sats "lärare
som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet" vara besvarad.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S) och
ordföranden, bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens första att-sats
"förvaltningen ska se över vilka elever som idag läser svenska som andraspråk och att
samtliga elever ges möjlighet att genomgå en ny bedömning utifrån objektiva kriterier så att
eleven får läsa rätt svenska". Dels Malte Roos (MP) och John Eklöfs (M) yrkanden om att
föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige avslå att-satsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige avslå motionens första att-sats.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens andra att-sats
"lärare som undervisar inom svenska som andraspråk har behörighet för ämnet". Dels Malte
Roos (MP) yrkande om att föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels John Eklöfs
(M) och Nima Gholam Ali Pours yrkande om att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att
fölreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige anse motionens andra att-sats besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende motionens tredje att-sats
"grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsutbildningsförvaltningen tar
fram gemensamma bedömningsinstrument för svenska som andraspråk som bygger på
objektiva kriterier för Malmös skolor". Dels Malte Roos (MP) och John Eklöfs (M) yrkande
om att föreslå kommunfullmäktige bifalla att-satsen och dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige anse attsatsen besvarad.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige anse motionens tredje att-sats besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever
som inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk
Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som inte är i behov
av att undervisas i Svenska som andraspråk
§141 GRNAU Remiss angående Motion av Mohamed Yassin (MP) om elever som
inte är i behov av att undervisas i svenska som andraspråk
Förslag till yttrande GRN 201118 remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i Svenska som andraspråk
(GRF-2020-15705-5) Rapport Fördjupat underlag kring undervisningen i svenska
som andraspråk
Bilaga 1 Rutin för undervisning i svenska som andraspråk GRF
Bilaga 2 diagram svenska som andraspråk
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Reservation

Grundskolenämnden 2020-11-18
GRF-2020-14166: Remiss angående Motion av Mohamed Yassin
(MP) om elever som inte är i behov av att undervisas i svenska som
andraspråk
Vikten av att det svenska språket genomsyrar hela undervisningen är avgörande för ökad
måluppfyllelse inom samtliga ämnen. Samtidigt är det svenska språket är centralt för att bygga ett
samhälle som håller ihop och för alla elevers möjlighet att kunna uttrycka sig i ett demokratiskt
samhälle. Den nationella debatten om svenska som andraspråk är i dagsläget högaktuell och en
del menar ämnet är kontraproduktivt. Motståndarna förespråkar att det mer rimligt att samtliga
elever inom svensk skola läser samma ämne. Detta för att stärka likvärdigheten eftersom andelen
behörig lärare inom svenska som andraspråk är tämligen låg.
Det kan te sig ganska rimligt att samtliga elever som har Sverige som sitt födelseland och går i
svensk grundskola ges tillräckliga kunskaper att läsa inom ramen för den ordinarie
svenskundervisningen, oavkortat vilket modersmål som pratats i hemmet. Idag läser mer hälften
av alla elever med utländsk bakgrund svenska som andraspråk och måluppfyllelsen är betydligt
lägre jämfört med ämnet svenska. Svenska som andraspråk är det skolämne näst efter matematik
där stadens elever uppvisar lägst resultat. Det är tydligt att den undervisning som bedrivs inte kan
möta alla elevers behov.
Vi anser att det är rimligt att utgångspunkten är att de elever som läser svenska som andraspråk
ges möjlighet att läsa svenska om eleven kan uppvisa tillräckliga kunskaper inom ämnet. Denna
bedömning är skolorna skyldiga att genomföra, men vår uppfattning är att det inte görs i
tillräckligt stor omfattning. Därför ser vi inga problem med att yrka bifall till motionens första attsats där grundskoleförvaltningen på ett övergripande plan ges i uppdrag att genomföra den typen
av genomlysning. Vi ser också att det finns stora värden att grundskoleförvaltningen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar utifrån samma bedömningsinstrument
vilken föranledde att vi även yrkade bifall till motionens tredje att-sats.
Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden så väljer vi att reservera oss till förmån för bifall av
att-sats ett och tre.

John Eklöf (M)

Cia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)
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Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)

