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Yttrande over remisspromemoria om mojlighet till
betyg fran arskurs 4 - efter forsoksverksamheten
Dnr U2020/03513/S

Sammanfattning
Skolverket avstyrker det remltterade forslaget om mojlighet tUl betyg fran arskurs 4
i grundskolan, grundsarskolaa och sameskolan samt faan arskurs 5 i specialskolan.
Utifran Skolverkets samlade erfarenhet saknas i dag tillrackligt kunskapsunderlag
for att kunna bedoma fran vUken arskurs som betyg bor sattas om dessa ska ddigarelaggas.
Konsekvenserna av forslaget ar inte uILrackligt utredda. Elevers skolsituation och
rattssakerhet kan komma att paverkas eftersom forslaget tillater att betygssattning
paborjas i olil<a arskurser, vilket skapar en olikhet mellan skolenheter i hur elevernas bedomda kunskaper enligt lag ska formedlas. Kommande utvardering av forsoksverksamhet med betyg fran arskurs 4 kan bidra med kziaskap om tidiga betyg
udfran bade ett elev- och lararperspekdv. Eftersom ikrafttradandet av forandringen
i skoUagen foreslas ske 2021 kommer inte utvarderingen att kunna bidra tUl det
kunskapsunderlag som ligger tiU grund for regeringens eventLieUa beslut om mojlighet till betyg fran arskurs 4. Skolverket ser darmed nackdelar med att det foreslagna
beslutet foreslas att fattas innan utvarderingen ar rapporterad tiU regeringen. Om
remissforslaget inte trader i luaft 2021 behover anda hansyn tas, genom overgangsregler, tiU de deltagande 14 skolorna i forsoksverksamheten, sa att eleverna far kondnuitet i sin betygsattning.

Avsnitt 1

Forslag om andring i skollagen

Skolverket avstyrker forslaget att rektor ges mojlighet att fatta beslut om betyg fran
arskurs 4. Enligt skoUagen ansvarar huvudmannen for att utbildningen genomfors i
enlighet med bestammelserna i skollagen och andra forfattningar som reglerar skolan. Det gor att huvudman ges mojlighet att ta det overgripande ansvaret for och
utveckla den utbildning som ges. Skolverket menar att forslaget forsvagar styrkedjan fran huvudman tiU rektor och larare och forsvarar for huvzidmannen att langsikdgt planera och ufrveclda zitbildningen. Om rektor ges mojlighet att fatta beslut
om betygssattning fran arskurs 4 i grundskolan, gnmdsarskolan och sameskolan
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eller 5 i specialskolan riskerar betygssystemet att inte vara sammanhallet och enhetUgt utformat i alla skolor som huvudmannen ansvarar for. Det forsamrar mojligheterna att pa huvudmannaniva systematiskt och kondnuerligt planera, folja upp och
utveckla utbildningen, eftersom skolenheternas elevresultat inte koramer att vara
jamforbara med varandra.
Eftersom betygsattning i arskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsarskolan och sameskolan samt i arskurs 5 och 6 i specialskolan ar myndighetsutovmng behover beslut
om ddigare betygssattning vara formeUt, transparent och ske med god framforhallning for aUa berorda parter. Om forslaget implementeras ar det posidvt att huvudmannen ska anmala beslut om betyg dll Skolverket vilket ger mojlighet att folja elever som fatt betyg fran arskurs 4 och skolenheter som gett betyg fran arskurs 4. For
att kzinna folja upp elevresultaten systemadskt behover Skolverket fa mformadon
om vilken huvzidman, skolenhet och vilka klasser beslutet galler samt om beslutet
galler for alla paralleUklasser 1 arskurs 4. Det ar vikdgt for elevers skolsituadon att
kunna planera langsil<dgt och att rektorns beslut gaUer for minst tva lasar, eftersom
elever och vardnadshavare kan vUja valja eller byta skola pa gn-ind av att en skola
infort betygsattning fran arskurs 4 i grundskolan, gn.indsarskolan och sameskolan
eller fran arskurs 5 i specialskolan. Skolverket uppmarksammar att det i forslaget
inte framgar 001 betyg fran arskurs 4 betyder att en rektor skulle kunna besluta att 1
stallet borja satta betyg fran arskurs 5. Fragan om att paborja betygssattning fran
arskurs 5 har stallts inom pagaende forsoksverksamhet.

Avsnitt 2

Kunskapsresultaten i grundskolan behover forbattras

Skolverket ar posidvt till att insatser genomfors for att forbattra kunskapsresultaten. VI vill framhaUa vikten av att de insatser som genomfors ar baserade pa evidens och systemadsk uppfoljning. I promemorian beskrivs omfattande atgarder
som vidtagits for att sakerstalla att elevernas kunskaper foljs upp och att ddiga insatser ges i skolan. Det ar dock inte tydligt pa vilka satt den foreslagna mojligheten
att satta betyg fran arskurs 4 ytterligare kan foryantas bidra dll battre kunskapsresultat i grundskolan.
Som papekas 1 promemorian har det under lang dd debatterats huruvida betyg i ddigare arskurser kan vara ett satt att starka uppfoljningen av eleveraas kunskapsutveclding. Det saknas stod i aktuell forskning for foryantningarna pa att betyg fran
arskurs 4 i sig skulle kunna hoja kunskapsresultaten. Skolverkets utvardering av betyg i arskurs 6 visar att betygen har bidragit dll bade posiriva och negadva konsekvenser och att det inte ar mojligt att uttala sig om huruvida betygen har haft en
fakdsk effekt pa elevers resultat och kunskapsutveckling . Det saknas ocksa stod 1
forskning for antagandet att betyg modverar alla elever att prestera lika bra eUer
battre. I Vetenskapsradets forsluimgsoversil<t Betygens geografi faamkommer att
lagpresterande och yngre elever paverkas mer negadvt av betygsattning jamfort
med hogpresterande och aldre elever nar det gaUer deras larande och prestadoner.
1 Skolverket 2017, Rapport 451
2 Vetenskapsradet 2015, Betygens
geografi
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Skolverket ifragasatter pa sa satt forvantnlngarna pa att betyg fran just arskurs 4 i
sig skulle kunna hoja kunskapsresultaten. For att sakerstaUa att betygssattning i arskurs 4 fakdskt bidrar dU kunskapsufrveckling kcavs kontinuerlig uppfoljning och/eller utvardering. Det nuvarande forslaget innehaller inga sadana krav, varfor en
koppling tiU argumenten om kunskapsutvecklmg som framfors i promemorian saknas.
I den sluivelse som foregick forsoksverksamheten konstaterades att det ar av stor
vikt att beslut om betyg tas udfran ett gediget kunskapsunderlag och att en forsoksverksamhet ar ett satt att inhamta ytterUgare kunskaper pa otnradet. I samma sluivelse konstateras vad flera remissinstanser framfort - att effekterna av att infora betyg i lagre aldrar inte ar tillrackligt belagda och att det aven kan vara sa att vissa
grupper kan paverkas negadvt av betyg. Skolverket ar posidvt tiU att lata forsoksverksamheter forega beslut om forandringar 1 skolan. Myndigheten ser darfor nackdelar med att det remltterade forslaget inte invantar utvarderingen av forsoksverksamheten.

Avsnitt 3 Forslag om att skolor som vill ska kunna satta betyg
fran arskurs 4
I promemorian besluivs att en likvardig utbildning inte behover vara en likformig
utbildaing och att rektorsbeslut om betygssattning fran arskurs 4 kan bU ett genomtankt inslag 1 det pedagogiska arbetet. Vad det skuUe innebara for pedagogiska vinster och varfor vissa skolor lampar sig battre an andra fof betyg i arskurs 4 framgar
inte. Det anfors daremot att betygen kan vara ett vikdgt verktyg for uppfoljning av
elevens kunskaper utan att det klart framgar fordelar med att beslutet flyttas till
skokuva eller fordelar med frivilligheten 1 betygssattning. Som Skolverket ddigare
beskfivit ar det vikdgt att styrkedjan uppratthalls sa att huvudman kan ta sitt overgripande ansvar. Varfor rektor enligt forslaget anses mest lampad att fatta beslut
om betyg ar inte tillrackligt underbyggt och det ar oklart vad det far for konsekvenser for betygssystemet.
Det kan ur styrningssynpunkt fmnas nackdelar med att inte ha ett sammanhallet regelverk for nar betyg ska sattas for uppfoljningssystemet som helhet, for skolhuvudman, skolenheter samt for elever och vardnadshavare. Pa aggregerad niva innebar det femltterade forslaget att formerna for hur elevers kunskaper foljs upp och
dokumenteras kommer ske pa olika satt, dar vissa skolor gor det i skriftliga individueUa utvecklingsplaner och andra i form av att betyg satts. I de fall en och samma
huvudman har skolenheter dar bada systemen rillampas forsvaras uppfoljmng, eftersom skolenheternas elevresultat inte kommer att vara jamforbara med varandra.
Vidare kan rektorsbyte pa enskilda skolor paverka hur elevers kunskaper foljs upp
och dokumenteras. Av TALIS framgar att det ar en hog omsattning pa

3 Forsoksverksamhet med betyg fran arskurs 4,
(U2016/02376/S)
4 En forsoksverksamhet med betyg fran arskurs 4
(prop. 2016/17:46, s. 13)
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rektorsposten pa skolor i Sverige. Skolverket ser en risk for bristande langsikrighet
och forutsagbarhet gallande betygssattnlng for elever, vardnadshavare och larare
genom att rektorsbeslutet om att satta betyg fran arskurs 4 kan andras over dd.
Skolverket bedomer att den risken forstarks av den hoga omsattningen pa rektorsposter i Sverige.
En analys om konsekvenser ur ett lararperspekdv efterlyses. Promemorian hanvisar
inte tiU nagon undersokning riktad dll pedagoger och rektorer om hur de bedomer
att betygssattning fran arskurs 4 paverkar arbetsbelastningea. Med manga obehoriga larare och med brister 1 lararforsorjningen riskerar forslaget oka arbetsbordan
pa skolans behoriga larare eftersom varje elevs betygsattning ska ske pa ett rattssakert satt.

Avsnitt 4

Konsekvenser

Promemorian lyfter 1 avsnitt 6.2 konselcvenser for barn, elever och skolans personal. Skolverket efterlyser en mer omfattande analys om konsekvenser ur ett elevperspekdv. Enligt FN:s konvendon om barnets ratdgheter ska vad som bedoms
vara barnets basta beaktas i forsta hand vid aUa atgarder som ror barn (barnkonventionens artikel 3). Fragor som behover besvaras ar hur elever i grundskola,
grundsarskola, sameskola och specialskola, eller elever med olil<a forutsattningar
och behov paverkas av att fa betyg redan i arskurs 4.
En konselwens som lyfts i promemorian galler stress hos elever. Eftersom utformningen av forslaget om mojlighet till betyg fran arskurs 4 bygger pa frivillighet papekas i promemorian att de skolor som infor ddigare betyg bor ha forutsattningar
att vid genomforandet minimera negariva konsekvenser som stress. I Skolverkets
utvardering av betyg i arskurs 6 framkommer att en hogre andel av eleverna upplever stress 1 samband med betygssattaingen. Av utvarderingen framkotnmer ocksa
att det inte finns nagra tecken pa att den betygsrelaterade stressen i de hogre arskurserna kan dampas genom att eleverna vanjs vid betyg fran en ridigare alder. Hur
eleverna pa de deltagande skolorna i forsoksverksamheten upplever att fa betyg
fran arskurs 4 vet vi annu inte eftersom Skolverkets ufrvardering inte ar klar. Vilka
lardomar som kan dras for att minimera negariva konsekvenser fran forsoksverksamheten ar i dagslaget oklart men erfarenheter fran de deltagande skolorna kommer kunna tas tiUvara av de som eventiiellt borjar satta betyg hosten 2021.
Promemorian anger i avsnltt 6.5 konsekvenser for jamstalldhet och integradon och
hanvisar dll Skolverkets utvardering av betygen fran arskurs 6. Eftersom utvarderingen visar att betygen bidragit till bade posidva och negadva konsekvenser samt
att det ar oklart huruvida betygen haft faktiska effekter pa elevers resultat och kunskapsutveckling bor detta beaktas. Tendensen i utvarderingen, som ocksa beskrivs i
promemorian, ar att lagpresterande elever samt pojkar missgynnats i sin
5 Skolverket 2019, TALIS 2018: En studie om Idrares och rektorers arbete igmnd- och
gmnasieskolan. Rapport 481
6 Skolverket 2019, Laratproffios 2019 - redovisning av uppdraget att tafram aterkommande
prognoser wer behovet avforskolldrare och olika Idrarkategorier.
7 Skolverket 2017, Rapport 451
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kunskapsutveckling av genomforandet av betyg i arskurs 6, och att hogpresterande
elever samt flickor gynnats av genomforandet. Det flnns darmed skal att befara att
forslaget om mojlighet rill betyg fran arskurs 4 kan fa oUka konsekvenser for pojkar
och flickor. Eftersom framst lagpresterande elever missgynaas ser Skolverket skal
att beakta risken for okade skillnader mellan elever.
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