Interpellation gällande betyg från Åk. 4
I februari månad presenterades en överenskommelse mellan regeringen och Folkpartiet om att
bedriva en försöksverksamhet där 100 skolor ska få införa betyg från Åk.4. Vänsterpartiets
skol- och –utbildningspolitik skiljer sig i många avseenden från den som borgerligheten
bedrev under sitt regeringsinnehav. Vår grundsyn är den att även om alla barn inte föds med
samma förutsättningar ska alla barn ges samma möjligheter. Skolan ska motverka de klass och
könskillnader som verkar i samhället genom att vara jämlik och integrerad. Eleverna ska
stimuleras till kritiskt tänkande och ges möjlighet att växa som individer.
För Vänsterpartiet är kunskap en rättighet och när eleverna inte fått den rättigheten uppfylld är
det skolan som ska hållas ansvarig. Bedömning behövs därför i skolan som en försäkring om
att eleverna får den kunskap de har rätt till och att skolan fullgjort sitt uppdrag. Vi ser att
denna bedömning behöver ske på ett annat sätt än idag och framförallt att hetsen kring betyg
behöver försvinna för att kunna skapa en god studiero för eleverna.
Eftersom skolan är en kommunal, och inte en statlig, angelägenhet är det av stor vikt att vi i
komunfullmäktige kontinuerligt diskuterar och debatterar utbildnings och skolpolitik samt att
vi är lyhörda inför eventuellt snabba förändringar i utbildningspolitiken på riksplanet.
Vänsterpartiet är kritiskt mot den överenskommelse som regeringen slutit med folkpartiet
eftersom den möjliggör betygsättningen på barn i 9-10 års ålder. Det är, i vår mening, ett steg
i fel riktning. Det är dessutom så att betygsättning i så låg ålder går emot den forskning som
finns på området.
Med anledning av ovanstående skulle vi vilja veta från Anki Svensson, barn och
utbildningsnämndens ordförande:
1. Hur kommunicerar kommunen med skolorna kring betyg från Åk.4?
2. Har någon utav kommunens skolor visat intresse av att delta i försöksprojektet?
3. Vilka utvärderingar görs för att se om det finns ett samband mellan psykisk ohälsa
eller stress hos barn och ungdomar och betyg och har vi kunnat se några förändringar i
psykisk ohälsa bland barn och unga sen betygsåldern sänktes?
För Vänsterpartiet,
Marcus Obligado
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