
Motion till Umeå kommunfullmäktige    
    

Försök med betyg från årskurs 4    
 
Varje år gör Lärarförbundet en ranking av bästa skolkommun. I årets ranking tappade Umeå i 
placeringar jämfört med föregående år, från plats 40 till plats 67. Umeå kommun hamnade 
på plats 126 av landets 290 kommuner när det gäller meritvärdet i årskurs 9, ett kriterium 
som bygger på elevernas genomsnittliga meritvärde justerat för socioekonomiska 
förutsättningar.  

Liknande resultat går att finna i en undersökning från Lärarnas Riksförbund, som 
publicerades i maj 2019. Där placerade sig Umeå kommun på plats 267 av landets 290 
kommuner när det gäller elevresultat justerade för kommunegenskaper.  

Studieresultaten behöver förbättras i Umeå kommun. En viktig förutsättning för goda 
kunskapsresultat är resultaten följs upp kontinuerligt. År 2015 presenterade regeringen och 
Alliansen en kompromiss om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Skolor runt om i 
landet kan ansöka om att få delta i försöksverksamheten hos Skolverket. I januariavtalet har 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att skolor som vill ska kunna 
införa betyg från årskurs 4, men det har ännu inte skett någon lagändring som möjliggör det.  

Betyg är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur elever ligger till i skolan. Med betyg ökar 
även skolans fokus på kunskapsresultaten.  

Skolverket har tidigare gjort en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex, som  
visade att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att 
betyg införts från årskurs sex. Bland eleverna uppgav 80 procent att de arbetar hårdare när 
de vet att de får betyg. I utvärderingen framkom det att många lärare ansåg att betygen har 
gjort det enklare att upptäcka elever som var i behov av särskilt stöd.  

Moderaterna anser att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta 
i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.  

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
 
att Umeå kommun verkar för att grundskolor i Umeå ansöker om att delta i 
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.  
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