Interpellation

Interpellation till skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) angående
Malmös betygsinflation
Grundskoleförvaltningens egen uppföljning av internkontrollplan 2020 ”diskrepans mellan betyg
och nationella prov” visar sammantaget på betydande skillnader mellan skolor sett till
betygssättning i relation till de nationella provresultaten för läsåret 2018/2019.
Granskningen slutsatser är att:
- Det finns betydande skillnader i betygssättning i relation till de nationella provresultaten
- Påtagliga skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven mellan olika
skolor
- Tydliga indikationen på att betyg sätts utifrån olika måttstockar
- En betygsättning som inte är likvärdig
- Tydliga inslag av relativ betygssättning
Rapporten visar att störst skillnad är inom ämnet matematik där 49% fick högre betyg jämfört
med resultatet på nationella proven. På en specifik skola var skillnaden så stor som 84%. Den
sammanvägda bilden är att eleverna får högre betyg trots att höjda kunskaper inte kan påvisas.
Det är en oroväckande utveckling eftersom både behörigheten till gymnasieskolan och
meritvärdet under vårterminen 2019 nådde högsta möjliga mätvärde sedan
grundskoleförvaltningen bildades 2013.
När denna allvarliga kritik om betygsinflationen har framförts från oppositionen, så har
motargumentet från den styrande minoriteten varit att samma problembild finns i hela Sverige.
Ett argument som delvis är sant. Men både grundskolförvaltningens egen rapport och liknande
från Skolverket påvisar att skillnaderna mellan betyg och betyg i nationella prov är som störst i
Malmö. Samtidigt är det oansvarigt att resonera som den styrande minoriteten eftersom varje
kommun ansvarar för sin egen verksamhet. Just att ta ansvar för den egna verksamheten verkar
vara något som är främmande för Liberalerna och Socialdemokraterna. För det har under
mandatperioden inte presenterats några förslag för att vända utvecklingen. Moderaterna anser att
frågan om betygsinflationen så pass viktig för stadens långsiktiga utveckling att vi inte kommer
låta den styrande minoriteten skicka rapporten till stadsarkivet i väntan på att den glöms bort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt skolkommunalråd Sara Wettergren
(L), utan behov av skriftligt svar:
-

Vilket ansvar har du som ansvarigt kommunalråd för Malmös betygsinflation, samt

-

Vilka åtgärder med bakgrund i grundskolenämndens rapport avser du vidta för att ändra
utvecklingen?

John Eklöf (M)
Malmö den 24 mars 2021

