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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-22 kl. 09:00-15:45

Plats

Malmö Live, lokal High Live 3+4

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S) ersätter Anette Ellis (S)
Katarina Johansson (M) ersätter Vakans M (M)
Lucas Löwenäng (M) ersätter Vakans M (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jolanta Payne (S)
Alex Djordjevic (S)
Izabela Striner (S)
Nils Peter Christian Asker (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Agneta Fredin (Enhetschef)
Niklas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Hanna Boulter (HR chef)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Pär Trulsson (Kommunikatör)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

...........................................

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§134
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Utbildningsdepartementets remiss av Betygsutredningen 2018
(SOU 2020:43)

GYVF-2020-3464
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss gällande
betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper
(SOU 2020:43).
Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan
införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget 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. Nämnden välkomnar de redovisade förslagen om modell för ämnesbetyg i en
ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kompensatorisk betygssättning
och instämmer i att det leder till positiva konsekvenser för elever och lärare. Nämnden
avstyrker däremot förslaget om att införa ytterligare ett underkänt betyg då nämnden ser
svårigheter med förslaget ur flera perspektiv.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom huvuddelen av de framlagda
förslagen och nämndens synpunkter redovisas i sin helhet nedan.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande och överlämnar
detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förklara beslutet för omedelbart
justerat.
Reservationer och särskilda yttranden
Anton Sauer (C) anmäler särskilt yttrande för Centerpartiet och Moderaterna.
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler särskilt yttrande för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-10-22 Yttrande över remiss gällande betänkandet
Bygga, bedöma, betygssätta (SOU 2020:43)
Yttrande över remiss gällande betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta (SOU
2020:43)
Utbildningsdepartementets remiss av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)
Betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper (SOU 2020:43)
§129 Utbildningsdepartementets remiss av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

4

Särskilt yttrande
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2020-10-22
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 19- Utbildningsdepartementets remiss av Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Centerpartiet och Moderaterna finner att förslag till yttrande över “Utbildningsdepartementets
remiss av Betygsutredningen 2018” (SOU 2020:43) är väl genomarbetat på många sätt. Vi
ställer oss även bakom flera delar av yttrandet.
Centerpartiet och Moderaterna delar dock inte styrets uppfattning rörande delarna 11.1-11.3.4
beträffande ämnesbetyg. Ämnesbetyg lyfts ofta som någon form av arbete för att minska
lärares arbetsbörda rörande betygssättning samt som ett sätt att minska stressen för elever
genom längre möjligheter att påvisa progression. Det finns såklart poänger i detta samtidigt så
riskerar ämnesbetyg att bidra till en ökad dokumentationsbörda för lärare då betygsunderlaget
och betygsdokumentationen vid ämnesbetyg riskerar att öka.
Samma problematik uppstår för de elever som väljer att läsa vidare ämnen på en högre nivå
som riskerar att vid mer avancerade moment dra ner sitt snittbetyg då dessa värderas inom
samma ämnesformer som de som inte läser ämnen på mer avancerad nivå.
Vi ställer oss även tveksamma till införandet av det nya betyget Fx. Delvis riskerar detta
betyget att bidra ännu mer till den dokumentationsbörda som fodras av lärare idag. Delvis
riskerar betyget att undergräva rådande betygssystem och skapa osäkerhet bland eleverna då
det delvis inte klargör om eleven är underkänd eller inte samt vilka insatser som krävs av
huvudman och skola för att skapa rätt för eleverna att nå betyget E(godkänt).

Anton Sauer
Lucas Löwenäng

Mats Matsson
Katarina Johansson

Med instämmande av:

Bengt Svensson

ChristianAsker
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Särskilt yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-22 p 19 betygsutredningen 2018 SOU 2020-43

Delårsrapport 2020
Nedan följer våra synpunkter på “Betygsutredningen” i punktform:


Ämnesbetyg mycket bra



Vi förordar ett betyg underkänt-inte två



Titta på Danmark och Finland Behåll censorerna, annan rättning av nationella prov- annan
lärare tex



Betyg från årskurs tre i grundskolan.

________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Med instämmande av
________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

________________________
Åke Gusérus Bengtsson (SD)
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