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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-22 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linnea Jacobsson (S)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Lisa Stolpe (V)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Sofie Andersson (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Arzu Erden (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Malte Roos (MP)
Helena Olsson (V)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Erik Kytömäki (Sekreterare)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Jenny Cederbom (Kommunikatör)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Emma Sandberg (Enhetschef, Enheten för budget och uppföljning)
Helena Plantin (Enhetschef, Enheten kvalitet och myndighet)
Linnea Tingne (Utredningssekreterare)
Ingrid Sundström Stokbro (Utbildningschef, Utbildningsområde E)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om
möjlighet till betyg från årskurs 4

GRF-2019-35178
Sammanfattning

Förslagen i promemorian ”Möjlighet till betyg från årskurs 4” utgår från januariavtalet 2019. I
promemorian föreslås att en möjlighet för alla skolor att sätta betyg från årskurs 4 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan, samt från årskurs 5 i specialskolan, bör införas.
För att det ska vara möjligt redan inför höstterminen 2020 föreslås att försöksverksamheten
öppnas upp så att alla skolor som vill införa betyg från årskurs 4 får göra det. Bestämmelser
om en möjlighet till betyg i årskurs 4 bör därefter införas i skollagen och skolförordningen
inför höstterminen 2021, enligt förslaget. Den pågående försöksverksamheten med
betygsättning i årskurs 4 inleddes hösten 2017 och gällande förordning avslutas vid utgången
av juni 2021.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Johanna Öfverbeck (MP) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig
reservation.
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation. Vid
tidpunkt för justering har ingen reservation inkommit.
John Eklöf (M), Cecilia Barwén (M) och Sofie Andersson (M) anmäler muntlig reservation.
Yrkanden
Johanna Öfverbeck (MP) yrkar att första stycket i förslaget till yttrande ändras från
"Grundskolenämnden i Malmö ställer sig generellt positiv till promemorians förslag. Grundskolenämnden
anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas närmare eftersom
de nationella utredningar som gjorts inte i tillräcklig omfattning ger belägg för effekter av betygsättning i
tidigare årskurser." till:


"Grundskolenämnden i Malmö ställer sig generellt positiv till promemorians förslag
om att öppna upp den pågående försöksverksamheten. Grundskolenämnden anser
dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas
närmare innan bestämmelser om en möjlighet till betyg i årskurs 4 införs i skollagen
och skolförordningen, eftersom de nationella utredningar som gjorts inte i tillräcklig
omfattning ger belägg för effekter av betygsättning i tidigare årskurser."
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John Eklöf (M) yrkar att andra meningen i första stycket i förslaget till yttrande ändras från
"Grundskolenämnden anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör
utredas närmare eftersom de nationella utredningar som gjorts inte i tillräcklig omfattning ger belägg för
effekter av betygsättning i tidigare årskurser." till:


"Grundskolenämnden anser dock att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling
och tidigare betyg bör utredas närmare"

Lisa Stolpe (V) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut. Dels Johanna Öfverbecks (MP)
ändringsyrkande. Dels John Eklöfs (M) ändringsyrkande. Dels Lisa Stolpes (V)
avslagsyrkande. Dels Sanna Axelssons (S) bifallsyrkande.
Ordförande ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200113 Remiss från utbildningsdepartementet Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Förslag till yttrande GRNAU 200113 Remiss från Utbildningsdepartementet Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
Promemoria - Möjlighet till betyg från årskurs 4
Förslag till beslut GRNAU 200113 §10 Remiss från Utbildningsdepartementet Promemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4
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Reservation
Grundskolenämnden, 2020-01-22
Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemoria om möjlighet till betyg
från årskurs 4
Diarienr: GRF-2019-35178
I promemorian ”Möjlighet till betyg från årskurs 4” föreslås att
försöksverksamheten med betyg från och med årskurs 4 ska utökas så att alla
skolor som vill delta i försöket ska kunna göra det. Det föreslås även att
bestämmelser om en möjlighet till betyg i årskurs 4 därefter bör införas i
skollagen och skolförordningen inför höstterminen 2021.
Vi i Miljöpartiet är negativa till att sänka betygsåldern. I en utvärdering av
införandet av betyg från årskurs 6 konstaterar Skolverket att flera
omständigheter tyder på att det inte har skett någon förändring i hur många
elever som faktiskt får stöd efter att betygen från årskurs 6 infördes jämfört med
tidigare. Skolverket gör också bedömningen att det inte är möjligt att uttala sig
om huruvida betygen har haft en faktisk effekt på elevers resultat och
kunskapsutveckling. Det finns också rapporter om att sänkningen av
betygsåldern lett till högre stress bland eleverna, främst bland flickorna.
Miljöpartiet i Malmö accepterar att försöksverksamheten utökas så att alla
skolor som vill delta får möjlighet att göra det, för att på så sätt skapa ett bättre
underlag för konsekvenserna av betyg från årskurs 4. Vi yrkade dock på att i
yttrandet slå fast att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare
betyg bör utredas närmare innan bestämmelser om en möjlighet till betyg i
årskurs 4 införs i skollagen och skolförordningen, eftersom de nationella
utredningar som gjorts inte i tillräcklig omfattning ger belägg för effekter av
betygsättning i tidigare årskurser.
Eftersom nämnden avslog vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

