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Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

GRF-2020-25908
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om ett betänkande av
Betygsutredningen 2018, “Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper” (SOU 2020:43). Utredningens syfte var att utreda och föreslå en modell för hur
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I utredningens uppdrag
ingick även att utreda och lämna förslag till justeringar i betygssystemet för alla skolformer.
Syftet med utredningens uppdrag var att främja elevers kunskapsutveckling och att betygen
bättre ska spegla elevers kunskaper.
I utredningen har fokus varit på elever och lärare och utredningens förslag strävar efter att
skapa system som ger bättre förutsättningar för elevers lärande och bättre förutsättningar för
lärares undervisning, bedömning och betygssättning.
Utredningen anser att förslagen ska ses som ett paket där de enskilda förslagen förstärker
varandra och helheten därmed ger enligt utredningen större effekt än de enskilda delarna. Av
denna anledning anser utredningen att förslagen bör införas så samlat som möjligt.
Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslagen i utredningen enligt vad
som anges i tjänsteskrivelsen. När det gäller delen om ämnesbetyg i gymnasiet har
grundskoleförvaltningen valt att mer översiktligt förklara sina ställningstagande då det
egentligen ligger utanför grundskoleförvaltningens ansvarsområde. För
grundskoleförvaltningens del kommer de största förändringarna vara:





Kompensatorisk betygssättning
Ytterligare ett betygssteg (Fx)
Förslag om att läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper
Förändringarna gällande grundskolan föreslås att träda i kraft 1 juli 2021 och börja
gälla 1 juli 2022.

Grundskoleförvaltningen har varit i kontakt med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen i arbetet med denna remiss, men på grund av den korta
svarstiden har svaren inte kunnat stämmas av innan respektive nämndsmöte.
Grundskoleförvaltningen kommer tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen att delta i SKR:s remissdialog den 29/9. På grund av
grundskolenämndens inlämningsdatum (24/9) kommer erfarenheterna från denna
remissdialog inte att finnas med i yttrandet eller tjänsteskrivelsen. I samband med denna
remissdialog kommer även grundskoleförvaltningen att stämma av sina svar med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen. Det som framkommer från SKR:s remissdialog och
samtalen med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer rapporteras separat
efter den 29/9.
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Beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M) och Karin Waldenström (M) anmäler reservation och
avser inkomma med en skriftlig reservation.
Joacim Ahlqvist (C) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar avslag till grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till yttrande.
Sanna Axelsson (S) yrkar bifall till grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels John Eklöfs (M) förslag att avslå
liggande förslag till yttrande. Dels Sanna Axelssons (M) förslag att bifalla liggande förslag till
yttrande.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GRNAU 201009 Remiss från Utbildningsdepartementet Remittering av Betygsutredningen
§125 GRNAU Remiss från Utbildningsdepartementet - Remittering av
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Förslag till yttrande GRN 201020 Remiss från Utbildningsdepartementet Remittering av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
(SOU 2020:43)
Tjänsteanteckning GRNAU 201009 Remiss från Utbildningsdepartementet Remittering av Betygsutredningen

4

Reservation

Grundskolenämnden 2020-10-20
Ärende GRF-2020-25908: Remiss från Utbildningsdepartementet Remittering av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Grundskolenämnden har att ta ställning till Betygsutredningen 2018. Utredningen syftar bland
annat till att införa ytterligare ett underkänt betygssteg (Fx) som ska motsvara 5 meritpoäng.
Utredningen menar att ett ytterligare underkänt betygssteg kan särskilja kunskaper som ligger
nära gränsen för godkänt från kunskaper som ligger långt ifrån. Men även att det skapa större
förutsättningar för elever att veta hur de ligger till i förhållande till ett godkänt betyg (E).
Utredningen menar också att det i förlängningen kommer leda till att elever får en bättre
förståelse för sin kunskapsutveckling och att känna motivation, engagemang och planera för de
fortsatta studierna och för att uppnå ett högre betyg.
Moderaterna ställer sig väldigt kritiska till att införa ett nytt betygssteg då vår uppfattning är att
skolans grundläggande uppdrag är att lyfta samtliga elever och ge rätt förutsättningar för ett
godkänt betyg. Vi anser inte att skolan ska förändra betygsskalan för att den svenska skolan inte
klarar av att fullgöra sitt uppdrag. Vår uppfattning är att det sänder fel signaler till de elever som i
dagsläget inte klarar av kraven för godkänt. Det är helt enkelt att sänka ribban så att fler blir
godkända och anpassa betygsystemet för att allt fler elever inte klarar av kunskapsmålen inom
den svenska skolan. Skolans grundläggande uppgift är att få fler elever att lämna grundskolan
med godkända resultat för att på så sätt se till så att elever inte riskerar hamnar i utanförskap,
arbetslöshet och kriminalitet.
Samtidigt finns det delar i betygsutredningen där Moderaterna är positiva. Vi anser att förslaget
om kompensatorisk betygsättning är eftersträvansvärt eftersom vi har uppmärksammat att antal
brister med nuvarande system. Idag riskerar elever att få betyg baserat på sin sämsta prestation
även om eleven vid andra tillfällen har presterat bättre. Därför är det välkommet att läraren nu
föreslås betygsätta utefter en samlad helhetsbild av elevens kunskaper. Vi tror att det kommer ge
en mer transparent och rättvis betygsättning.
Men eftersom nämndens yttrande inte nog tar avstånd från införandet av ett nytt betygssystem
så yrkande vi avslag. Med då vi inte fick gehör för vårt yrkande så väljer vi att reservera oss till
förmån för eget förslag.

John Eklöf (M)
Med instämmande av
Gustaf Kock (M)

Sofie Andersson (M)

Karin Waldenström (M)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2020-10-20
Ärende GRF-2020-25908: Remiss från Utbildningsdepartementet Remittering av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Centerpartiet ställer sig i positiv till Förvaltningens rekommendationer. I en stad som
Malmö med stora grupper som inte når godkänt är det extra viktigt att hitta hjälp för
att t ex ambitiösa elever lättare skall kunna ta sig upp till godkänd nivå. Vi noterar
också att steget från underkänt F och godkänt E är betydligt större än övriga steg i
betygsskalan. Ett betyg Fx underlättar för den som är långt ifrån ett E att ta sig ett
viktigt steg uppåt och motivera till ytterligare studier.
Kompensatorisk betygsättning är en rimlig hållning. Vi ser det också som ett sätt att
förstärka lärarens position i betygsättandet, vilket är mycket positivt. Vidare anser vi
att det inte är orimligt att kompensatorisk betygsättning även används vid
bedömmande av betyg E.
Samma gäller att införa en "Allsidig bedömning" i förhållande till de nationella
betygskriterierna av elevernas förmåga istället för "all tillgänglig information”.
Betygsinflation och olikvärdig betygsättning är mkt allvarliga hot både mot
trovärdigheten i utbildningen och kan t ex allvarligt skada betygens funktion att öppna
upp vägar till ytterligare studier. Centerpartiet delar förvaltningens ställningstagande
för vidare utredning. Nationella prov bör användas för att kontrollera att skolor ligger
rätt i sina generella betygsnivåer, men bör inte vara direkt betygssättande för den
enskilde.
Joacim Ahlqvist
Med instämmande av
Leif Mohlin
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande ärende nr 5, Remiss SOU 2020:43
Vi ställer oss bakom det gemensamma yttrandet från nämnden som är positivt till de
föreslagna förändringarna. Vi vill dock poängtera vikten av insatser för att genomföra
förändringarna på ett konstruktivt sätt. Skolverket bör ha en ledande roll i
fortbildningsinsatser för skolledare och betygssättande personal. Kommunerna och andra
huvudmän har en viktig uppgift i att tillsätta de resurser som behövs för att möjliggöra att
insatserna kan genomföras utan att öka arbetsbelastningen för personalen.
Trots att vi ser risker i ökad arbetsbelastning under en period tror vi att de föreslagna
åtgärderna i längden kan underlätta arbetet och minska stress för såväl elever som
personal.

Malmö 2020-10-20
Lisa Stolpe
Med instämmande av Helena Olsson

