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Nämndinitiativ om att alla Uppsalas 
kommunala skolor bör införa betyg från 
årskurs 4  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att mot bakgrund av föredragningen i ärendet avslå initiativet. 

Ärendet 

Vid nämndens sammanträde den 8 april 2021 lämnade Moderaterna ett initiativ med 

förslag att utbildningsnämnden beslutar att alla kommunala grundskolor i Uppsala 

kommun rekommenderas att införa betyg från årskurs 4 med start läsåret 2021–2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts i utbildningsförvaltningen. Förslaget har inga konsekvenser sett ur 

barn-, jämställhets- eller näringslivsperspektivet. 

Föredragning 

Riksdagen har beslutat om en ändring i skollagen som medger rektor att fatta beslut 

att betyg ska sättas från årskurs 4. Ändringen anges i 3 kap. 14 a § skollagen som trädde 

i kraft den 1 april 2021:  

”En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och 

i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Beslutsunderlaget ska 

dokumenteras. 

En rektor som överväger att fatta ett sådant beslut ska ge lärarna vid berörd skolenhet tillfälle att yttra sig. 

Rektorn ska snarast underrätta huvudmannen skriftligen om ett beslut enligt första stycket. Huvudmannen 

ska anmäla beslutet till Statens skolverk. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om när rektorn senast 

ska fatta ett beslut enligt första stycket inför ett läsår. Lag (2021:191).” 

Lagstiftaren har valt att rektor ska vara beslutsfattare. I proposition 2020/21:58 
utvecklar regeringen argumenten för det valet. Citaten nedan är hämtade från sid 24-

26. 

”Det är rektorn som har bäst kunskap om förutsättningarna på skolan och som kan bedöma om tidigare 

betyg är lämpligt att införa på skolenheten. Det är även rektorn som, tillsammans med lärare och annan 

personal, är bäst lämpad att vid ett genomförande främja positiva konsekvenser och motverka negativa 

konsekvenser av betygen… 

… Utifrån rektorns befintliga ansvar kring betygssättning och att leda och samordna det pedagogiska 

arbetet vid en skolenhet gör dock regeringen bedömningen att det bör vara rektorn som ska ges mandat att 

besluta i frågan. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar för att betygssättningen från och med årskurs 4 

blir ett genomtänkt inslag i det pedagogiska arbetet på skolenheten…. 

… Även om det finns ett värde i att betygssystemet i stor utsträckning är sammanhållet och utformat på 

samma sätt i alla skolor, så anser regeringen att det även finns ett värde i att ge rektorer en frihet att 

bestämma vad som passar bäst för den skolenhet som de ansvarar för.” 

Utgångspunkten är alltså att rektor ska ha tydligt friutrymme att ta beslut om betyg 

utifrån förutsättningar på den egna skolan. Utbildningsförvaltningen bedömer att 

nämnden bör avstå från att uttala en rekommendation för samtliga skolor eftersom 

den då inte grundar sig i en sådan analys av varje skolas förutsättningar som 
lagstiftaren har avsett.   

Rektorer som initierar ett arbete med betyg från årskurs 4 kommer att ges aktivt stöd 

för genomförandet från grundskoleavdelningens ledning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021 

• Bilaga 1, Nämndinitiativ  
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Initiativärende:  Alla Uppsalas kommunala skolor bör 

införa betyg från årskurs 4 

 
Den 3 mars biföll riksdagen regeringens proposition 2020/21:58, Möjlighet till betyg från 
årskurs 4 - efter försöksverksamheten. Lagändringen innebär att det ska vara möjligt för 
skolor som vill att införa betyg från årskurs 4. Det är positivt att det nu blir möjligt att införa 
tidigare betyg, men som lagändringen är utformad riskerar det att resultera i att få skolor 
verkligen inför tidigare betyg och att skillnaderna mellan olika skolor blir stora.  
 
Att det ska vara upp till rektor att besluta om införande av tidigare betyg motiveras bland 
annat med att det då blir möjligt att göra en enskild bedömning för sin skola. Flera 
remissinstanser har dock lyft kritik mot att det inte blir ett beslut för huvudmannen.   
 
Samtidigt som andelen godkända elever i Uppsala kommuns grundskolor har ökat något det 
senaste året är fortfarande alltför många elever obehöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Alla 
Uppsalas elever måste klara skolan med godkända betyg och kunna nå sin fulla potential. 
Därför behövs tidigare och tydligare återkoppling. Betygen, och diskussionerna som följer 
naturligt därav, är en metod som fungerar. När det nu föreslås vara upp till rektor att fatta 
beslutet om införande av tidigare betyg riskerar skillnaderna mellan olika skolor att bli stora. 
Därför borde Uppsala kommun gå ut med en uppmaning om att alla Uppsalas kommunala 
skolor bör införa betyg från årskurs 4.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna Utbildningsnämnden besluta: 
 
ATT Alla kommunala grundskolor i Uppsala kommun rekommenderas att införa 

betyg från årskurs 4 med start läsåret 2021–2022. 
 
 
Uppsala 8 april 2021 

 

Christopher Lagerqvist (M) 

Fredrik Hultman (M) 

Gabriella Lange (M) 
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