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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse svar på motion premiera elever med goda
studieresultat
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag
på svar på motion premiera elever med goda studieresultat, som lämnats in av Stina Isaksson (SD).
Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast den 18 september 2020.
I motionen premiera elever med goda studieresultat lyfter Sverigedemokraterna att de vill att en
premie samt ett diplom skall ges till bäst presterande elev i samtliga ämnen under ett läsår. Man vill
även införa en premie och diplom till de elever som lyft sig mest under läsåret. Man är vidare
övertygade om att denna utmärkelse kommer påverka motivationen hos såväl den som får premien
men även hos de elever som kanske har det tufft eller svårt i skolan.
Svar på motion:
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att man ska premiera elever i grundskolan grundat på
prestation då elevers förutsättningar och utgångsläge varierar och är individuellt. Förutsättningar för
kunskapsinhämtning och kunskapshantering är därmed olika för varje elev. Elever som går i
grundskolan har olika förutsättningar med sig in i starten och utbildningstiden kantas av olika
påverkansfaktorer både inom grundskolan men även utanför. Hemförhållanden, sociala faktorer,
fysiska faktorer, psykiska faktorer, allt påverkar hur utbildningssituationen ser ut för varje enskild elev
hela tiden. Många elever inom grundskolan i Sverige kommer från familjer där vissa förmågor
värderas lågt och får sparsam stimulans, förmågor som i andra familjer lyfts fram och premieras.
Risker med premieringar av kunskapsresultat kan bli stress, psykisk ohälsa och avundsjuka mellan
elever. Dessa risker bedöms större än den motivering, ansträngning och de studieresultat som man ser
som positiva effekter av utdelning av premier till elever. Svenska skolan har genom omdömen, betyg
och antagning till vidare studier redan inbyggd premiering vilket redan täcker de positiva syften en
premiering kan ge.
Mätningar, bedömningar och jämförelser av samtliga elevers betyg i åk 6-9 är ett stort administrativt
arbete som behöver fortgå under hela läsåret för att rätt resultat grundat på rätt kriterier ska kunna tas
fram.
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