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Med anledning av den rådande situationen
med risker för smittspridning av Covid-19
Många skolor är i dagsläget starkt påverkade av de åtgärder som vidtas med anledning
av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser måste tas i
anspråk för nya förhållanden. Skolinspektionen anpassar för närvarande på olika sätt
sin tillsyn och granskning. Mer information finns på www.skolinspektionen.se. Vi följer
kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet.
Eftersom skolan fortfarande är aktiv och ska fortgå men under andra omständigheter
menar Skolinspektionen dock att det är viktigt att meddela bedömningen efter den
tidigare tillsynen eller granskningen som redan ägt rum.

Bakgrund
Skolinspektionen har under vårterminen 2020 genomfört en riktad tillsyn vid ett antal
grundskolor, både kommunala och fristående. Tillsynen har omfattat området
betygssättning och om betyg beslutas i enlighet med författningarnas krav. Den riktade
tillsynen avser årskurs 9 höstterminen 2019. Att rätt person beslutar om en elevs betyg
är en viktig fråga av rättssäkerhetsskäl då betygssättning utgör myndighetsutövning.
Folkungaskolan 7-9 besöktes den 10 februari 2020. Vid inspektionen observerade
Skolinspektionen betygskatalogen för årskurs 9 (höstterminen 2019) samt intervjuade
rektorn. Efter besöket har Skolinspektionen fått del av en kopia av betygskatalogen för
årskurs 9 avseende höstterminen 2019 samt en förteckning över undervisande personal
i årskurs 9 höstterminen 2019.

Skolinspektionens beslut
Avstående från ingripande
Skolinspektionen har funnit följande brist, men avstår med stöd av 26 kap. 12 §
skollagen (2010:800) från att ingripa.
Bedömning och betygssättning
Skolinspektionen konstaterar att Linköpings kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Betyg beslutas om i enlighet med författningarnas krav. (3 kap. 14 och 16 §§
skollagen)
Motivering till bedömningen
Skolinspektionen bedömer att betygssättningen i vissa fall inte uppfyller
författningarnas krav. Utredningen visar att rektorn har beslutat om vissa betyg och
signerat betygskatalogen när den undervisande läraren saknat legitimation, trots att det
fanns legitimerade lärare på skolan. Även om rektorn försökt att lösa den situation som
uppstått är det inte i enlighet med de lagkrav som finns avseende betygssättning.
Skolinspektionen vill framhålla vikten av att planera och organisera sin verksamhet så
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att det är möjligt att hantera oförutsedda händelser, såsom till exempel att lärare är
frånvarande under en längre period.
Enligt skollagen ska rektorn se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra
författningar. Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen
vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska
beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska
betyget beslutas av den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är
behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av
rektorn.
Av utredningen framgår att huvudregeln på skolan är att icke legitimerade lärare får
stöd och hjälp av en legitimerad lärare, i till exempel planering, bedömning och
betygssättning. Utredningen visar dock att det finns felaktigheter i skolans
betygssättning. Av betygskatalogen för årskurs 9 höstterminen 2019 samt av intervju
med rektorn framgår att rektorn i vissa fall beslutat om betyg tillsammans med lärare
som saknar legitimation, trots att det fanns legitimerade lärare på skolan. Av intervju
med rektorn framgår att det funnits olika skäl till varför rektorn deltagit i arbetet med
betygssättningen. Exempelvis har rektorn velat undvika att belasta legitimerade lärare i
slutet av terminen.
Motivering till avstående från ingripande
Skolinspektionen konstaterar att betygssättningen vid Folkungaskolan 7-9 i vissa fall
inte uppfyller de krav som följer av gällande bestämmelser. Skolinspektionen avstår
dock från att ingripa mot Linköpings kommun. Av Skolinspektionens utredning
framgår att de brister som konstaterats beror på tillfälliga omständigheter och synes
vara en engångsföreteelse. Skolinspektionen bedömer att det med hänsyn till
omständigheterna finns särskilda skäl mot att ingripa.
Skolinspektionen vill i detta sammanhang emellertid framhålla vikten av att planera
och organisera sin verksamhet så att det är möjligt att hantera oförutsedda händelser,
såsom till exempel att lärare är frånvarande under en längre period. Att rätt person
beslutar om en elevs betyg är en viktig fråga av rättssäkerhetsskäl då betygssättning
utgör myndighetsutövning. Skolinspektionen förutsätter att betygssättningen i
fortsättningen sker i enlighet med författningarnas krav.
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