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Uppföljning av tillsyn i Kyrkbacksskolan 

Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 
Ljusnarsbergs kommun att senast den 20 januari 2020 vidta åtgärder för att 
avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag 
skriftligen redovisas för Skolinspektionen. 

Skolinspektionen vill understryka att huvudmarmen enligt 2 kap. 8 § skollagen 
ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skollagen, föreskrifter meddelade med stöd i lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. Skolinspektionen förutsätter 
att huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa de konstaterade 
bristerna. 

Nedan redovisas vilka brister Skolinspektionen konstaterat samt förslag på 
åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt. 

Konstaterade brister och förslag på åtgärder 

Konstaterade brister 

Brister i verksamheten som fortfarande inte är avhjälpta 

Skolinspektionen konstaterar att Ljusnarsbergs kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

• Rektorn följer upp skolenhetens resultat. Uppföljningen genomförs i 
relation till de nationella målen och dokumenteras. (1 kap. 4 §, 4 kap. 
4-6 §§ och 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 
2.8 Rektorns ansvar) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 4-7 g skollagen; Lgr 11,2 Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. 
(4 kap. 4-7 g skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 
2.8 Rektorns ansvar) 
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• Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen) 

• Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen) 

• Det bedrivs ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete för att skapa en 
miljö som bygger på respekt och delaktighet. (1 kap. 4 § skollagen, 
Lgr 11,1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, 
Förståelse och medmänsklighet, En likvärdig utbildning, God miljö för 
utveckling och lärande, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper) 

• Alla som arbetar i skolan samverkar för att göra skolan till en god miljö 
för utveckling och lärande. Lärarna på skolenheten samverkar med 
varandra i arbetet för att nå utbildningsmålen. (Lgr 11,2 Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper, 2.8, Rektorns ansvar) 

• Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har 
och vad som krävs för att klara dessa. (1 kap. 4 § och 3 kap. 2 § skollagen; 
Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och 
skyldigheter) 

• Rektorn ser till att bedömning och betygssättning sker i enlighet med de 
bestämmelser som finns. (3 kap. 14 och 16 §§ skollagen, 6 kap. 10 § 
skolförordningen samt 4, 7, 8 och 15 §§ Skolverkets föreskrifter [SKOLFS 
2011:123] om betygskatalog) 

Ytterligare brist som tillkommit i denna uppföljning 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver 
det. (5 kap. 4 § skolförordningen) 

Åtgärder som föreslås för att avhjälpa konstaterade brister 

Styrning och utveckling av verksamheten (systematiskt kvalitetsarbete) 

Rektorn ska se till att skolenhetens kunskapsresultat följs upp och 
dokumenteras. Detsamma gäller skolenhetens arbete med trygghet, 
studiero, att motverka kränkande behandling, värdegrund, lärarnas 
samverkan, att målen för utbildningen klargörs för eleverna, 
bedömning och betygssättning och studiehandledning på modersmålet. 
Om denna uppföljning visar att det finns ytterligare nationella mål som 
behöver följas upp ska rektorn se till att så sker samt dokumentera detta 
arbete. 

- Rektorn ska utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen 
besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera dessa. 
Analysen av kunskapsresultaten ska ske såväl på ämnes-, klass-, 
årskurs- och skolenhetsnivå. 
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- Rektorn ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras och 
åtgärderna ska följas upp. 

- Rektorn ska se till att kvalitetsarbetet på skolan genomförs under 
medverkan av lärare, övrig personal och elever. 

Trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandling och värde grundsarbete 

- Rektorn ska se till att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. I det ingår 

o att bedriva ett skolgemensamt främjande och förebyggande 
arbete för att skapa trygghet och studiero, 

o att personalen har en samsyn vad gäller ordningsregler, rutiner 
och förhållningssätt kring trygghet och studiero, 

o att det finns vuxna närvarande där konflikter ofta uppstår på 
raster, exempelvis fotbollsplanen, och 

o att lärare planerar lektioner så hela lektionstiden används. 
- Rektorn ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling av elever. I det ingår 
o att alla lärare ska anmäla alla fall av kränkande behandling till 

rektorn och rektorn ska i sin tur anmäla dessa fall till 
huvudmannen, som ska se till att anmälningarna utreds och att 
åtgärder vidtas. 

- Rektorn ska se till att det bedrivs ett förebyggande, aktivt och medvetet 
värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och 
delaktighet. I det ingår 

o att värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i de förhållanden 
som råder på skolan, och 

o att all personal arbetar för att eleverna ska behandla varandra 
med respekt oavsett bakgrund eller etnisk tillhörighet, 

Samverkan 

- Rektorn ska se till att alla som arbetar vid skolenheten samverkar för att 
skapa en god miljö för utveckling och lärande samt i arbetet för att nå 
utbildningsmålen. I det ingår 

o att rektorn skapar förutsättningar för lärare att vid lärarbyten ha 
överlämning som fokuserar på elevernas olika förutsättningar 
och behov, och 

o att lärare ges tid till regelbundna möten då de kan samverka 
med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, såväl 
inom de ämnen där lärarna själva undervisar, som lärare som 
undervisar i samma årskurser. 
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Undervisning och lärande 

- Rektorn ska se till att lärarna på ett ändamålsenligt sätt klargör för 
eleverna vad de ska lära sig och vad som krävs för att de ska uppnå 
kunskapskraven. 

Bedömning och betygsättning 

- Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med författningarnas krav. 
I det ingår att betyg beslutas av den eller de som enligt regelverket är 
behöriga att göra detta. 

- Rektorn ska se till att betygskatalogen förs i enlighet med 
författningarnas krav. I det ingår att signaturer, ändringar och 
rättningar hanteras korrekt. 

Studiehandledning på modersmålet 

- Rektorn ska se till att elevers behov av studiehandledning på 
modersmålet tillgodoses. 

Avhjälpt brist i verksamheten 

Extra anpassningar 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Ljusnarsbergs kommun inte 
uppfyller författrtingskraven avseende att: 

• Ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven 
riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (3 kap. 5 § 
skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att 
Ljusnarsbergs kommun har avhjälpt denna brist. 

Bakgrund 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Ljusnarsbergs kommun under hösten 
2018. Skolinspektionen fattade den 11 december 2018 beslut efter riktad tillsyn 
för Kyrkbacksskolan. Vidare fattades ett vitesbeslut på huvudmannanivå 
avseende huvudmannens styrning och utveckling av utbildningen, dm 
2018:8767. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 
framkom i beslutet av den 11 januari 2018. Uppföljningen bygger på en 
redovisning av vidtagna åtgärder som Ljusnarsbergs kommun inkom med den 
15 april 2019. Skolinspektionen har även genomfört besök i Kyrkbacksskolan 
29 och 30 april samt 2 och 3 maj 2019. Intervjuer med rektorn, representanter 
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för lärare, elevhälsa, och elever har genomförts. Vid besöket genomfördes även 
lektionsobservationer i årskurs 1-9. 

Kyrkbacksskolan är efter en omorganisation sedan den 1 augusti 2019 
uppdelad i två skolenheter, Kyrkbacksskolan 1 med förskoleklass — årskurs 5 
och Kyrkbacksskolan 2 med årskurs 6-9. 

Sammanfattande bedömning 
Vid uppföljning av beslutet från den 11 december 2018 konstaterar 
Skolinspektionen att alla brister utom bristen avseende extra anpassningar 
kvarstår samt att det tillkommit en brist avseende studiehandledning på 
modersmålet. 

Det kvarstår brister i Kyrkbacksskolans systematiska kvalitetsarbete. 
Kyrkbacksskolan har under lång tid saknat kontinuerligt och långvarigt 
ledarskap, bland annat beroende på täta rektorsbyten. Detta har lett till att det 
har saknats ett systematiskt kvalitetsarbete vilket haft en negativ påverkan på 
hela skolans verksamhet. Skolenheten saknar fortfarande ett systematiskt 
kvalitetsarbete med fokus på långsiktig utveckling. Viss uppföljning av 
kunskapsresultaten görs, men endast på individnivå. Uppföljning på ämnes-
och årskursövergripande nivå görs bara i årskurs 6 och 9. Det saknas även 
skolövergripande uppföljning av kunskapsresultaten. Viss uppföljning av 
trygghet och studiero görs men den är inte systematisk och strukturerad. 
Vidare framgår av utredningen att skolan inte bedriver ett kvalitetsarbete där 
uppföljning, analys och utvecklingsåtgärder hänger samman på ett 
systematiskt sätt. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att kunskaps-
resultaten varit låga under flera år och dessutom sjunkit sedan Skolinspek-
tionens förra beslut, samt att Skolinspektionen i tidigare beslut påpekat att det 
finns omfattande utvecklingsbehov gällande värdegrundsarbetet på skolan. 

Skolinspektionen bedömer vidare att det kvarstår brister i skolans arbete med 
att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
Det har inte gjorts tillräckliga trygghetsskapande insatser och det saknas 
fortfarande ett medvetet och gemensamt arbete för att skapa trygghet och 
studiero för eleverna, vilket leder till att delar av verksamheten inte präglas av 
en stimulerande studiemiljö där eleverna har arbetsro. Tillsynen visar vidare att 
det fortsatt finns brister i arbetet för att motverka kränkande behandling. 
Personalen anmäler fortfarande inte alla fall av kränkningar till rektorn. Det 
kvarstår även brister i skolans värdegrundsarbete, eftersom skolan fortfarande 
inte tillräckligt aktivt och medvetet arbetar för att förmedla och förankra de 
grundläggande värderingar som samhället enligt skollagen och läroplanen ska 
vila på. Mot bakgrund av att skolan under lång tid haft låga kunskapsresultat 
finner Skolinspektionen det anmärkningsvärt att det inte bedrivs ett 



Beslut 

2019-08-30 
7(21) 

Dnr 41-2018:9475 

gemensamt och medvetet arbete för att skapa trygghet och studiero för 
eleverna så att de ges möjlighet och förutsättningar för att nå så långt som 
möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Vidare bedömer Skolinspektionen att det även kvarstår brister kring lärares 
samverkan. Lärarna samverkar i liten utsträckning — eller inte alls — kring 
undervisningen med lärare som undervisar i samma årskurs eller ämne. Det 
saknas dessutom former och rutiner för hur information om klassen och 
enskilda elever ska föras över vid lärarbyten. Det leder till att lärare ibland 
saknar information om såväl vad klassen har arbetat med tidigare som enskilda 
elevers kunskapsutveckling och behov. 

Det framgår också att det fortfarande finns brister i skolans arbete med att 
klargöra utbildningens mål för eleverna. Det är fortfarande inte tydligt för 
eleverna vad de ska lära sig och vad som krävs för att de ska nå kunskaps-
kraven och utvecklas så långt som möjligt i samtliga ämnen. Vid tillsynen har 
det även framkommit att det finns elever som har behov av studiehandledning 
på sitt modersmål, som inte får behovet tillgodosett. 

Slutligen visar tillsynen att det finns brister gällande bedömning och 
betygssättning. Rektorn säkerställer inte att betyg sätts i enlighet med 
författningarnas krav och inte heller att betygskatalogen upprättas i enlighet 
med det regelverk som gäller. Rektorn måste se till att brister i verksamheten 
verkligen följs av åtgärder för att den ska leva upp till författningarnas krav. 
Utvecklingsarbetet behöver vara brett förankrat bland personal, elever och 
vårdnadshavare för att få genomslag och leda till långsiktiga förbättringar. Mot 
bakgrund av de frekventa rektorsbytena är det särskilt viktigt att huvud-
mannen, som ytterst ansvarig för verksamheten, säkerställer att förbättrings-
arbetet bedrivs kontinuerligt och med fokus på långsiktig utveckling. 
Skolinspektionen betonar att det är av yttersta vikt att huvudmannen tar sitt 
ansvar och skapar förutsättningar så att skolan får en ledning som har 
kännedom om det regelverk som gäller för skolans verksamhet. 

Skälen för Skolinspektionens beslut 
Det saknas ett systematiskt kvalitetsarbete på skolan 

Skolinspektionen bedömer att det kvarstår brister i det systematiska kvalitets-
arbetet för Kyrkbacksskolan. Skolinspektionens tillsyn visar att det över tid har 
saknats ett kontinuerligt och uthålligt ledarskap med fokus på långsiktig 
utveckling. Huvudmannen har tagit fram en årsagenda för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, men Kyrkbacksskolan saknar fortfarande 
ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på långsiktig utveckling. Viss upp-
följning av kunskapsresultat görs men endast på individnivå. Uppföljning på 
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ämnes-, årskursövergripande nivå görs bara i årskurs 6 och 9. Det saknas även 
skolövergripande uppföljning av kunskapsresultaten. Viss uppföljning av 
trygghet och studiero görs men den är inte systematisk och strukturerad. 
Vidare framgår av utredningen att skolan inte bedriver ett kvalitetsarbete där 
uppföljning, analys och utvecklingsåtgärder hänger samman på ett 
systematiskt sätt. Skolinspektionen finner detta anmärkningsvärt då kunskaps-
resultaten varit låga under många år och att arbetsmiljön för många elever inte 
präglas av trygghet och studiero (se vidare avsnitt trygghet, studiero och 
förebyggande värdegrundsarbete). Rektorn har inte heller följt upp 
undervisningens genomförande och kopplat det till resultaten. Kvalitetsarbetet 
genomförs inte heller under medverkan av lärare, förutom avseende upp-
följning av tryggheten och det saknas dokumentation av kvalitetsarbetet. 
Bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet medför att skolan saknar underlag 
för att kunna analysera vad som påverkar och orsakar kunskapsresultaten i 
olika årskurser och ämnen. Det saknas därmed också underlag för att kunna 
identifiera utvecklingsområden och besluta om relevanta utvecklingsinsatser. 

Vidare leder avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete till att centrala 
delar av verksamheten som värdegrundsarbetet samt bedömning och 
betygssättning inte fullt ut fungerar i enlighet med skollagens krav. Detta i sin 
tur försvårar elevernas möjlighet att nå utbildningsmålen och att utvecklas så 
långt som möjligt, samt bidrar till en miljö som inte präglas av trygghet och 
studiero. 

Av skollagen framgår att en systematisk och kontinuerlig planering, 
uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras på skolenhetsnivå. 
Rektorn ansvarar för att ett sådant kvalitetsarbete genomförs. Vidare framgår 
av skollagen att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under med-
verkan av lärare, övrig personal och elever. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att nå de mål som finns för utbildningen i skollagen 
och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitets-
arbetet ska dokumenteras. 

Av läroplanen framgår att som pedagogisk ledare och chef för lärarna och 
övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att 
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar 
för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och kunskapskraven. 

I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 304 och 308) betonas att syftet 
med allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättring. Det är därför ytterst 
angeläget att kunskapen om eventuella brister i verksamheten verkligen följs 
av åtgärder för förändring och förbättring. Vidare betonas att för att få 
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genomslag och leda till verkliga förbättringar, måste kvalitetsarbetet vara brett 
förankrat bland personal, elever och vårdnadshavare. 

Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98 s. 11) med kommentarer om 
systematiskt kvalitetsarbete, framgår att ett systematiskt kvalitetsarbete innebär 
att skolenheten systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planera och utveckla utbildningen. Det framgår också (s. 26) att rektorn bör 
sammanställa enhetens resultat och se till att det finns underlag som visar hur 
förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat mål-
uppfyllelsen. Det framgår vidare (s. 28) att det är viktigt att rektorn följer upp 
hur arbetssätt och metoder i undervisningen påverkar elevernas lärande och 
utveckling. Det anges också (s. 31 f) att utifrån uppföljningen bör rektorn 
tillsammans med personalen bland annat analysera vad i verksamheten som 
påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen. Det är viktigt att rektorn 
analyserar orsaken till skillnader i måluppfyllelse mellan olika grupper och 
klasser eller mellan olika ämnen. Tillsammans med personalen kan olika 
förklaringar till enhetens resultat diskuteras och analyseras i förhållande till de 
nationella målen. På s.34 anges bland annat att det är viktigt att rektorn, utifrån 
den gemensamma analysen och bedömningen av vad som ska utvecklas utifrån 
olika tidsperspektiv, fattar beslut om de insatser som ska genomföras. 

Kyrkbacksskolan saknar fortfarande ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus 
på långsiktig utveckling. Utredningen visar att det fortfarande finns brister i 
uppföljning, analys och beslut om utvecklingsåtgärder kopplat till skolenhetens 
resultat. Rektorn och lärarna beskriver att det under lång tid har saknats en 
pedagogisk ledare på skolan. Rektorn berättar att det har varit frekventa 
rektorsbyten och att överlämningen mellan dem varit bristfällig, vilket 
påverkat skolans utveckling negativt. Av huvudmannens redovisning av 
vidtagna åtgärder framgår att en årsagenda har tagits fram för huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete, dock saknas liknande på skolenhetsnivå. Av 
redovisningen och intervju med rektorn framgår att rektorn följer upp 
elevernas kunskapsresultat via färgscheman där varje elevs resultat framgår. 
Vidare följer rektorn upp resultaten på nationella prov och betyg i årskurs 6 
och 9. Utöver detta uppger rektorn att varken hon eller lärarna har följt upp 
några kunskapsresultat eller gjort analyser av betyg eller undervisning i några 
ämnen. Rektorn berättar att hon inte har haft möjlighet att systematiskt följa 
upp resultaten på grund av tidsbrist. Rektorn uppger vidare att hon inte har 
beslutat om några utvecklingsåtgärder på grupp- eller ämnesnivå kopplade till 
kunskapsresultaten. 

Skolans kunskapsresultat är låga, och har sjunkit sedan Skolinspektionens förra 
beslut. Av nationell statistik för läsåret 2017/18 avseende årskurs 3 framgår att 
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mellan 34,3 och 80,0 procent av eleverna (läsåret 2016/17 mellan 75,7 och 97,3 
procent) har nått kravnivån på olika delprov i de nationella proven i 
matematik. Motsvarande andelar i svenska ligger mellan 45,2 och 90,0 (läsåret 
2016/17 mellan 79,4 och 97,1 procent). I samtliga delprov är det en mindre andel 
elever som når kravnivån jämfört med riket. För svenska som andrasprå'k 
saknas uppgifter. Av nationell statistik över terminsbetygen i årskurs 6 läsåret 
2017/18 framgår att 46,2 procent av eleverna (läsåret 2016/17 61,2 procent) 
uppnådde kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 77,1 procent i riket. 
Avseende årskurs 9 framgår av nationell statistik över slutbetygen läsåret 
2017/18 att 52,3 procent av eleverna (läsåret 2016/17 54,0 procent) uppnådde 
kunskapskraven i alla ämnen, jämfört med riket som låg på 75,6 procent. Det 
genomsnittliga meritvärdet var 179,4 (läsåret 2016/17 189,9) jämfört med riket 
228,7. 

Rektorn följer inte upp undervisningen. Av intervju med rektorn och lärare 
framgår att rektorns insyn i hur undervisningen bedrivs är bristfällig. Rektorn 
och lärarna uppger att rektorn inte har gjort strukturerade lektionsbesök eller 
på annat sätt följt upp undervisningen. 

Det har inte genomförts någon tillräckligt systematisk och strukturerad 
uppföljning av trygghet och studiero som legat till grund för 
utvecklingsinsatser. Rektorn uppger visserligen att hon via informella samtal 
med eleverna och korta, spontana, besök kan se hur studieron är i klasserna och 
även kan fånga upp stämningen. Även på elevhälsoteamets möten följer de 
upp studieron och trygghet enligt rektorn. Utredningen visar att 
trygghetsenkäten har följts upp av rektorn och lärarna. Rektorn har gett 
utvecklingsledarna utvärderingsfrågor kopplade till en genomförd 
trygghetsenkät som lärarna ska diskutera i arbetslagen. I detta arbete ska 
lärarna titta på sina årskurser och se vad som har fungerat och vad som 
behöver förbättras och utvecklas. Utvecklingsområden som har framkommit 
vid analysen av enkäten är ett behov av värdegrundsarbete. Det har ännu inte 
påbörjats några insatser och åtgärder utifrån detta. 

Det görs inte någon uppföljning av värdegrundsarbetet. Rektorn berättar att 
det inte har gjorts någon uppföljning och analys av värdegrundsarbetet på 
skolan. Rektorn berättar att vissa insatser, som språkbruksarbete redan var 
igång när rektorn började sin tjänst på skolan. Rektorn har inte gjort någon 
systematiskt uppföljning och analys av det arbete som har genomförts på 
skolan gällande språkbruk. Även lärarna berättar att rektorn inte har följt upp 
om de värdegrundsinsatser som lärarna har arbetat med i sina klasser gett 
effekt. 
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Det saknas dokumentation. Rektorn berättar att det inte finns någon skriftlig 
dokumentation av kvalitetsarbetet, utan all information sker muntligt till 
skolchefen. 

Det finns brister avseende trygghet och studiero 

Skolinspektionen bedömer att det kvarstår brister i skolans arbete med att 
tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vissa 
insatser för att öka tryggheten och studieron för eleverna har genomförts, men 
trots detta har fortfarande inte alla elever en trygg skolmiljö och det finns 
fortfarande brister i studieron. Det saknas även ett medvetet och gemensamt 
arbete med att skapa trygghet och studiero på skolan, vilket leder till att delar 
av verksamheten inte präglas av en stimulerande studiemiljö där eleverna har 
arbetsro. Detta påverkar i sin tur elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 319 och 320) betonas att en av 
de viktigaste förutsättningarna för att barn och ungdomar ska kunna inhämta 
och utveckla kunskaper och värden är en trygg och stimulerande lärandemiljö. 
En viktig grund för att åstadkomma trygghet och studiero i skolan är en aktiv 
dialog mellan elever, mellan elever och lärare eller annan personal och även 
elevens vårdnadshavare om de gemensamma värdena som ska gälla. Vidare 
framgår att det förebyggande arbetet är centralt. Det är skolans, och ytterst 
rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. En viktig 
förutsättning för det är att elever, lärare och annan personal känner ett 
gemensamt ansvar och har respekt för varandra i skolan, samt att skolan även 
involverar elevernas vårdnadshavare i arbetet med att skapa gemensamma 
utgångspunkter för en trygg skolmiljö. Det kräver ett aktivt värdegrundsarbete 
där grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 
kommer till uttryck i praktisk handling. Att skapa en miljö som bygger på 
respekt och delaktighet utgör grunden för en trygg och utvecklande skolmiljö. 

Det varierar om elever har studiero på lektionerna. Av intervju med rektorn 
framgår att hon har pratat med förstelärarna om att fokus till nästa läsår ska 
vara studiero och strukturer i klassrummet. Vidare framgår att vissa insatser 
har gjorts för att öka studieron, exempelvis har insatser gjorts för enskilda 
elever, och elever som påverkar studieron negativt skickas hem. Rektorn 
uppger att det dock fortfarande finns klasser där det saknas studiero. Av 
intervjuer med lärare, samtliga elevintervjuer och av lektionsobservationer 
framgår att det på vissa lektioner är studiero och fokus på arbetsuppgifterna, 
medan det på andra lektioner finns elever som ägnar sig åt annat än skolarbete 
och elever som upplever sig störda av andra elever. Exempelvis uppger elever i 
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en årskurs i mellanstadiet att det alltid är stökigt och inte studiero på deras 
lektioner, även om graden kan variera mellan ämnen och lärare. Av lektions-
observationer framgår att det generellt råder en hög ljudvolym och att det även 
finns lärare som bidrar till att det inte råder studiero. Det förekommer också 
lektioner där arbetsuppgifterna inte fyller hela lektionstiden, vilket leder till ett 
lågt arbetstempo för eleverna och att de istället stör andra elever. Av intervjuer 
med lärare framgår att det förekommer att elever som har slutat sina lektioner 
för tidigt stör genom att rycka i och öppna dörrar till andra klassrum. 

Det saknas fortfarande ett samlat arbete på skolan med att skapa studiero. 
Lärarna berättar att det inte finns något gemensamt arbete på skolan för att 
skapa och upprätthålla studiero. Det finns inte regler eller samsyn för hur det 
ska vara gällande ordning och studiero i klassrummen. Lärarna har inte heller 
fått något stöd av rektorn i arbetet med att skapa en samsyn och gemensamt 
förhållningssätt. Något arbetslag har dock på eget initiativ diskuterat detta. 
Någon lärare berättar att det finns regler gällande att eleverna inte ska använda 
mobiltelefon under lektionerna, men att det är upp till varje lärare att själv 
bestämma vad som gäller på lärarens lektion. Även elever berättar att det finns 
ordningsregler men att det inte är alla lärare som använder dessa. Detta 
bekräftas av lektionsobservationer, då det finns elever som under stor del av 
undervisningstiden ägnar sig åt mobiltelefonen istället för arbetsuppgifter 
kopplade till undervisningen. 

Alla elever på Kyrkbacksskolan har fortfarande inte en trygg skolmiljö där 
elever respekterar varandra. Det saknas alltjämt ett medvetet och gemensamt 
arbete med att skapa trygghet på skolan. Av redovisning och intervju med 
rektorn framgår att det har genomförts en trygghetsenkät med lärare och ett 
urval av elever, som visar att eleverna upplever skolmiljön som mer trygg än 
vad lärarna gör. Enkäten visar dock att eleverna upplever att lärarna inte alltid 
reagerar på kränkningar och att det förekommer slag och knuffar. Rektorn 
uppger att hon har reagerat på detta, och säger att hon tror att det är svårt då 
det inte är tydligt och samstämmigt bland personalen vad en kränkning är. 
Elevhälsan uppger vid intervjun att de nyanlända eleverna på skolan har svarat 
på en enkät kopplat till Skolverkets projekt kring nyanlända, vilken handlade 
om språkbruk och jargong. Enkätresultaten visar att det finns nyanlända elever 
som upplever att de blir kränkta av andra elever på skolan. Av intervju med 
lärare framgår att det har förekommit konflikter mellan elever utifrån etrticitet 
och av intervju med elever framgår vidare att det förekommer ett grovt 
språkbruk mellan elever samt att det inte är ovanligt med nedsättande 
kommentarer kopplat till etnicitet. Elever berättar också i intervju att det ofta 
förekommer konflikter i samband med att de spelar fotboll och att det beror på 
att elever med svensk respektive utländsk bakgrund har olika uppfattningar 
om regler. Eleverna berättar vidare att det inte finns några vuxna vid 
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fotbollsplanen och inte heller några vuxna som hjälper dem att reda ut 
konflikter. Rektorn uppger vid intervjun att hon och personalen har pratat om 
att skolans elever är allas elever och att lärarna måste reagera på händelser, 
oavsett vilka elever som är inblandade. Hon berättar vidare att hon får 
kännedom om tillståndet gällande trygghet i klasserna genom att ta del av 
händelserapporter, spontana besök i klassrummen och genom samtal med 
lärarna. 

Det bedrivs inte ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

Skolinspektionen bedömer att det fortfarande finns brister i skolans 
målinriktade arbete för att motverka kränkande behandling. Insatser har gjorts 
kring att fortbilda personalen avseende rutiner för anmälan av uppgifter om 
kränkande behandling. Trots detta förekommer det att elever blir utsatta för 
kränkande behandling utan att lärarna anmäler detta vidare till rektorn. Detta 
medför att det har förekommit kränkningar på skolan som varken kommit till 
rektorns eller huvudmannens kännedom. Det får till följd att dessa kränkningar 
inte utreds och att relevanta åtgärder och riktade insatser inte skyndsamt kan 
sättas in. 

Av skollagen framgår att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje 
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling av barn och elever. I det ingår att huvudmannen ska se till att det 
genomförs åtgärder för att förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling. Vidare framgår också att en lärare eller annan personal som får 
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor 
som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. 

Alla fall av kränkande behandling anmäls inte till rektorn. Rektorn och 
elevhälsan berättar att de har pratat mycket med personalen om anmälan av 
uppgifter om kränkande behandling. Av intervju med lärare framgår trots 
detta att det varierar om lärare anmäler kränkande behandling eller inte. Flera 
lärare berättar att det förekommer kränkningar bland elever, exempelvis 
kopplat till etnicitet, men att lärarna inte anmäler kränkande behandling. 
Vidare framgår av intervju med lärare att alla lärare inte anmäler kränkande 
behandling för att det finns lärare som inte fått information om vad en 
kränkning innebär och hur en kränkningsanmälan ska upprättas. Rektorns 
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uppfattning är att lärarna inte alltid vill ta tag i kränkningar för att de då måste 
skriva ett så kallat händelseblad och väljer istället att bortse från det som sker. 
Rektorn berättar att det har förekommit färre kränkningsanmälningar 
vårterminen 2019 än tidigare och att det beror på att det har vidtagits åtgärder, 
exempelvis att eleverna skickas hem eller får sitta i rektorns rum och arbeta. 
Vid grova kränkningar eller slagsmål blir eleven alltid hemskickad. Av 
intervjuer med lärare framgår att en lärare har avvisat elever från lektioner, 
men att det då inte fanns någon person som mötte upp eleven och läraren fick 
även synpunkter från elevens vårdnadshavare på att eleven fick lämna 
lektionen. Det framgår vidare att den läraren inte längre använder sig av den 
åtgärdstrappa som är beslutad för skolan eller vidtar åtgärder när elever 
kränker varandra. 

Det bedrivs inte ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete 

Skolinspektionen bedömer att bristerna gällande skolans värdegrundsarbete 
kvarstår. Vissa insatser avseende värdegrunden har genomförts, men de har 
inte varit tillräckliga och skolan arbetar fortfarande inte tillräckligt aktivt och 
medvetet för att förmedla och förankra de grundläggande värderingar som 
samhället enligt skollagen och läroplanen ska vila på. Trots att det är känt att 
det finns konflikter mellan olika elevgrupper, i vissa fall med kopplingar till 
etrticitet, saknas alltjämt ett tillräckligt arbete för att motverka detta. Att 
värdegrundsfrågor diskuteras aktivt och medvetet är väsentligt för att kunna 
skapa trygghet på skolenheten. Det är därför angeläget att rektor och personal 
omgående vidtar åtgärder för att få till stånd ett värdegrundsarbete utifrån 
läroplanens mål och riktlinjer som kommer alla elever tillgodo. Detta för att 
komma till rätta med de värdegrundsrelaterade problem som finns på skolan 
och negativt påverkar elevernas skolmiljö. 

Av skollagen framgår bland annat att utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Av läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och 
låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 
Vidare framgår att skolan ska främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det framgår också att läraren 
ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund 
och dess konsekvenser för det personliga handlandet, tillsammans med 
eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och 
klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete, 
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samt samarbeta med hemmen i elevernas fostran. Vidare framgår att alla som 
arbetar i skolan aktivt ska motverka diskriminering och kränkande behandling 
av individer eller grupper. 

Det bedrivs fortfarande inte ett tillräckligt aktivt och medvetet 
värdegrundsarbete på skolan. En föreläsning har anordnats för lärare, elever 
och vårdnadshavare gällande språkbruk. Eleverna i årskurs 6-9 har även 
arbetat med språkbruk under en halvdag. Rektorn ser ett behov av att fortsätta 
detta arbete nästa läsår. Lärarna berättar att det har förekommit konflikter 
mellan elever utifrån etnicitet och att det inte har gjorts tillräckliga insatser för 
att bygga broar mellan elever med olika etnicitet. Konflikterna har till stor del 
berott på att eleverna inte har förstått varandra. Av intervjuer med elever 
framgår att det finns vissa platser på skolgården där det ofta blir bråk, 
exempelvis vid fotbollsplanen och att de vuxna som är ute på rast inte finns 
där. Konflikterna vid fotbollsplanen handlar enligt elever ofta om att elever 
med svensk respektive utländsk bakgrund har olika uppfattning om regler. 
Vidare berättar eleverna att det förekommer ett grovt språkbruk mellan elever 
och att det inte är ovanligt med nedsättande kommentarer kopplat till etnicitet. 
Elever berättar att det även förekommer att lärare uttrycker sig rasistiskt genom 
att kalla elever öknamn som är kopplade till etnicitet. Av intervju med lärare 
framgår att elever använder ett grovt språkbruk mellan varandra och till 
läraren. Enligt rektorn, elevhälsan och lärarna finns det klasser där det 
förekommer mer konflikter än i andra. De uppger att vissa insatser har 
genomförts, men att det inte har varit tillräckligt utan att konflikterna i 
klasserna finns kvar. De ger exempel på insatser som gjorts i vissa klasser och 
att en rastresurs har anställts, vars uppgift är att förebygga konflikter på raster. 

Personalen samverkar inte strukturerat för att skapa en stimulerande studiemiljö 

Skolinspektionen bedömer att det kvarstår brister gällande lärares samverkan 
vid Kyrkbacksskolan. Rektorn skapar inte förutsättningar för att samverkan ska 
fungera. Av utredningen framgår att lärarna samverkar i liten utsträckning — 
eller inte alls — kring undervisningen med lärare som undervisar i samma 
årskurs eller ämne. Det saknas dessutom former och rutiner för hur 
information om klassen och enskilda elever ska föras över vid lärarbyten. 
Avsaknad av rektors styrning och uppföljning kring överlämning leder till att 
lärare ibland saknar information om såväl vad klassen har arbetat med tidigare 
som enskilda elevers kunskapsutveckling och behov. Mot bakgrund av att 
skolenheten under lång tid haft låga kunskapsresultat finner Skolinspektionen 
det anmärkningsvärt att rektorn inte har skapat förutsättningar för lärarna att 
samverka för att skapa en god lärandemiljö. Bristerna påverkar elevernas 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, men också deras 
möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling. 
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Av läroplanen framgår att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra 
skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Vidare framgår att läraren 
ska samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen. Av 
läroplanen, framgår vidare att rektorn ansvarar för att undervisningen i olika 
ämnen samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 
kunskapsområden som en helhet. 

Personalen samverkar inte strukturerat med andra lärare i arbetet med att nå 
utbildningsmålen. Av intervjuer med lärare framgår att samverkan mellan 
lärare varierar och sker i liten utsträckning eller inte alls. Några lärare uppger 
att de inte samverkar kring exempelvis planering av undervisningen med 
lärarna som undervisar i samma årskurs eller ämne. De säger att det är upp till 
dem själva om de samverkar eller inte, rektorn styr inte detta arbete. 

Det finns inte rutiner för överlämning mellan lärare. Lärarna uppger att rektorn 
inte gett dem förutsättningar för att ha överlämningar vid lärarbyten under 
terminen. Lärare som tagit över en klass under terminen fick ingen över-
lämning och inte heller någon information kring elevernas kunskapsutveckling. 
Av intervju med rektorn, lärare och elever framgår vidare att det har varit 
många olika lärare som har undervisat i musik under läsåret under ordinarie 
lärares frånvaro. Lärarna berättar att de vikarierande lärarna i musik inte har 
dokumenterat något, vilket leder till att den ordinarie läraren som nu är tillbaka 
i tjänst saknar underlag för att veta vad undervisningen har omfattat samt för 
betygssättning. Rektorn berättar att elever har uttryckt oro över att de har gått 
miste om delar av det centrala innehållet i ämnet musik. Rektorn har dock inte 
följt upp undervisningen och kan därför inte säkerställa att undervisningen har 
omfattat hela det centrala innehållet. Rektorn uppger vidare att hon inte har 
kännedom om det har skett någon överlämning mellan de lärare som under 
läsåret undervisat i musik. Även de äldre eleverna uppger att det inte sker 
någon överlämning mellan lärarna i exempelvis slöjd och musik. Läraren har 
sagt till eleverna att hen inte fått information om vilka underlag den tidigare 
läraren har utgått från i sin bedömning. 

Det är inte alltid tydligt för eleverna vad de förväntas lära sig 

Skolinspektionen bedömer att det fortfarande finns brister i skolans arbete med 
att klargöra utbildningens mål för eleverna. Det är fortfarande inte tydligt för 
eleverna vad som krävs för att de ska nå kunskapskraven och utvecklas så 
långt som möjligt i samtliga ämnen. Alla elever känner inte heller till vad de 
ska lära sig och vad som krävs för olika betyg i vissa ämnen. Mot bakgrund av 
skolans låga kunskapsresultat finner Skolinspektionen det anmärkningsvärt att 
rektorn inte aktivt har arbetat för att säkerställa att det tydliggörs för eleverna 
vad de ska lära sig och vad som krävs för att de ska uppnå kunskapskraven i 
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alla ämnen. Bristerna påverkar elevernas möjlighet att nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås, men också deras möjlighet att nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål. 

Av läroplanen framgår att skolan ska klargöra för elever vilka mål utbildningen 
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och 
deras vårdnadshavare har. 

Skolan klargör inte på ett ändamålsenligt sätt för eleverna vad de ska lära sig 
och vad som krävs för att de ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Av 
intervjuer med lärare framgår att det är upp till varje lärare hur de arbetar med 
att synliggöra mål och syfte med undervisningen. Detta diskuteras i vissa 
ämneslag men inte i alla, och inget gemensamt är bestämt avseende hur de ska 
arbeta. Vidare framgår att det finns matriser på skolans lärplattform som visar 
vilka kunskaper som krävs för olika betyg och att vissa lärare utifrån dem tar 
upp vad eleverna ska lära sig eller tydliggör detta på andra sätt. Det framgår 
också att de obehöriga lärarna på skolan inte får någon stöttning av förstelärare 
och inte heller har haft någon mentor. Lärarna uppger vidare att rektorn inte 
följer upp undervisningens genomförande. Av elevintervjuer framgår att det 
finns ämnen där eleverna inte har fått information om vad de ska lära sig och 
inte heller vad som bedöms vid betygssättning. På frågan varför de ska lära sig 
matematik respektive naturorienterande ämnen svarar intervjuade mellan-
stadieelever att läraren sagt att de måste kunna räkna för att få ett arbete, och 
naturorienterande ämnen vet de inte varför de ska lära sig. Intervjuade elever i 
en årskurs på högstadiet berättar att i ett ämne har läraren utifrån en matris 
visat vad de ska lära sig. I övriga ämnen är inte undervisningen strukturerad 
och det är svårt för dem att veta vad de ska lära sig och varför. Elever i en 
annan årskurs på högstadiet berättar att i ämnet slöjd vet de inte vad de ska 
lära sig, vad de ska göra på lektionerna eller hur de blir betygsatta. Vidare 
berättar eleverna att det finns ämnen där de inte har fått någon information om 
vad de behöver utveckla för att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Det finns brister i skolans arbete med betygssättning och i betygskatalogen 

Skolinspektionen bedömer att det fortfarande finns brister gällande 
betygssättning vid Kyrkbacksskolan. Rektorn säkerställer inte att betyg sätts i 
enlighet med författningarnas krav och inte heller att betygskatalogen förs i 
enlighet med det regelverk som gäller. Utredningen visar att det förekommer 
att lärare som saknar legitimation och behörighet för den undervisning de 
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bedriver, beslutar om betyg ensamma och inte tillsammans med en legitimerad 
lärare utan att någon undantagsbestämmelse är tillämplig. Trots detta signerar 
en legitimerad lärare betygskatalogen, vilket innebär att den inte upprättas 
enligt författningarnas krav. Det finns också andra felaktigheter i hur 
betygskatalogen förs. Sammantaget är bristerna av sådant slag att 
betygssättningen vid Kyrkbacksskolan inte fullt ut är likvärdig med andra 
skolor och heller inte rättssäker. 

Av skollagen framgår att rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med 
skollagen och andra författningar. Det framgår vidare att betyg ska beslutas av 
den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betygen 
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 skolförordningen framgår bland annat att beslut om betyg ska 
dokumenteras i en betygskatalog och att det är rektorn som ansvarar för att en 
sådan förs. 

Av Skolverkets föreskrifter om betygskatalog framgår att skolenheten ska ha 
rutiner för att säkerställa att samtliga beslut om betyg i betygskatalogen har 
fattats av den eller de som enligt 3 kap. 16 § skollagen ska besluta om betyg. 
Vidare framgår att den eller de som beslutar om betyg ska datera och signera 
uppgiften i betygskatalogen. Vidare framgår att betygskatalogen ska innehålla 
namn och titel på den eller de som har beslutat om betyg. Det framgår även att 
rättelser och ändringar ska anges i betygskatalogen. Om ett betyg rättas eller 
ändras ska såväl det gamla som det nya betyget framgå. Rättelser och 
ändringar ska dateras och signeras på samma sätt som beslut om betyg. Det ska 
framgå av betygskatalogen om det är en rättelse eller ändring som är beslutad. 
Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 299) framgår att rektorn har 
ett särskilt ansvar för att se till att lärarna dels är väl förtrogna med det 
regelverk som gäller, dels i övrigt får det stöd de behöver för att kunna sätta 
rättvisa och likvärdiga betyg. I rektorns ansvar ingår också att särskilt beakta 
outbildade, mindre erfarna och nyanställda lärares behov av stöd i denna 
process. 

Rektorn säkerställer inte att betyg sätts i enlighet med författningarnas krav. 
Rektorn och lärarna berättar att det är två icke-legitimerade lärare som 
undervisar i bild. Av intervju med undervisande lärare framgår att i bild 
beslutar undervisande lärare, vilka är icke-legitimerade, om betyg utan att 
samråda med någon legitimerad lärare. En icke-legitimerade lärare i bild 
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uppger att hen skriver in betygen i skolans lärportal och att en förstelärare 
skriver under, men att försteläraren inte har varit delaktig i någon 
undervisning eller diskussion kring bedömning, utan endast skriver under i 
betygskatalogen. Av intervju med rektorn framgår att hon inte följt upp hur 
betygssättningen sker i samtliga ämnen. I samband med kommunicering av 
protokoll har huvudmannen inkommit med uppgifter gällande att båda de 
undervisande bildlärarna har haft bedömnings- och betygssättnings-
diskussioner med den legitimerade och behöriga läraren i bild. Av 
betygskatalogen Skolinspektionen har tagit del av framgår att i ämnet bild är 
det endast en lärare som har signerat betygskatalogen. Läraren som har 
signerat är legitimerad men saknar behörighet i ämnet och är inte den lärare 
som enligt huvudmannen har haft bedömnings- och betygsdiskussioner med 
de undervisande lärarna. 

Det finns brister i skolans betygskatalog. Av dokumentstudier framgår att det 
förekommer att endast legitimerade lärare, som dock saknar behörighet i ämnet 
och inte har bedrivit undervisning i ämnet, har signerat betygskatalogen. Att 
den undervisande icke-legitimerade lärarens signatur saknas innebär att 
signatur av, samt namn och titel på, en av de två betygssättande lärarna saknas 
då de två lärarna enligt regelverket ska ha beslutat om betygen tillsammans. 
Vidare framgår av betygskatalogen att rektorn har gjort rättning av betyg utan 
datering samt upprättat ett nytt dokument istället för att göra rättelsen i det 
ursprungliga dokumentet. 

Elevers behov av studiehandledning tillgodoses inte alltid 

Skolinspektionen bedömer att skolans arbete med studiehandledning på 
modersmålet brister. Utredningen visar att det finns elever som har behov av 
studiehandledning som inte får detta behov tillgodosett, vilket riskerar att 
negativt påverka berörda elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, 
om eleven behöver det. Vissa elevers rätt till studiehandledning förstärktes 
därutöver genom en revidering av skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2018. 
Där framgår av 3 kap. 12 i § att en nyanländ elev, som har tagits emot inom 
skolväsendet i högstadiet i grundskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 
12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart 
obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och får ges på elevens starkaste 
skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. 

Av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2, s. 16 f) med kommentarer om 
utbildning för nyanlända elever framgår att det är rektorn som ansvarar för att 
ge lärare och övrig skolpersonal på skolenheten förutsättningar för arbetet med 
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nyanlända elever. Rektorn ansvarar för att fördela resurser med utgångspunkt i 
elevernas olika förutsättningar och behov. Ibland är det inte tillräckligt att 
omprioritera resurserna på skolenheten utan rektorn kan även behöva begära 
mer resurser av huvudmannen. Då kan huvudmannen behöva skjuta till extra 
resurser för att skolenheten ska kunna leva upp till bestämmelserna i 
författningarna. Vidare framgår (s. 29) att studiehandledning på modersmålet 
är betydelsefullt för många elevers språk- och kunskapsutveckling. När eleven 
får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk, vilka annars inte kan uttryckas 
fullt ut på grund av otillräcklig svenska, stärker det självförtroendet och 
studiemotivationen. Det möjliggör också för lärare att få en ökad förståelse för 
elevens faktiska kunskaper i respektive ämne. 

Elevers behov av studiehandledning på modersmålet tillgodoses inte alltid. Av 
intervju med rektorn och lärare framgår att det finns elever som inte får sitt 
behov av studiehandledning på modersmålet tillgodosett. Lärarna beskriver att 
det görs en kartläggning av nyanlända elevers behov av studiehandledning på 
modersmålet och att behoven kan tillgodoses i viss utsträckning på vissa språk, 
men inte på andra. Exempelvis kan elevers behov av studiehandledning på 
modersmålet inte tillgodoses i tigrinja, persiska, somaliska och kurdiska. 
Lärarna beskriver vidare att det finns elever på skolan som skulle nå längre i 
sin kunskapsutveckling med stöd i form av studiehandledning på modersmålet 
och att det finns elever som har saknat studiehandledning på modersmålet 
under flera terminer. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Enligt 26 kap. 10 § skollagen får Skolinspektionen förelägga en huvudman som 
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte 
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett 
beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de 
påtalade bristerna. 

Eftersom verksamheten inte uppfyller författningarnas krav, finns skäl att 
förelägga Ljusnarsbergs kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta 
åtgärder för att avhjälpa bristerna. 

Varför bristen avseende extra anpassningar bedöms som avhjälpt 

Skolinspektionen bedömer att bristen gällande att ge elever stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen är avhjälpt. 
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Av huvudmannens redovisning över vidtagna åtgärder samt intervjuer med 
rektor, elevhälsa och lärare framgår bland annat att ett arbete har genomförts 
med att tydliggöra och implementera de rutiner som sedan tidigare funnits för 
extra anpassningar. En blankett för dokumentation av extra anpassningar har 
reviderats och finns tillgänglig på skolans lärplattform för lärare som 
undervisar elever med extra anpassningar. En genomgång av klasserna har 
gjorts för att utreda om elever har fått rätt stöd i form av extra anpassningar 
inom ordinarie undervisning, och huvudmannens bedömning är att arbetet 
fungerar. 

I ärendets slutliga handläggning har enhetschef Sofia Lindstrand och 
avdelningsjurist Stina Nilsson deltagit. 

X Maria Sundkvist 	 X Ulrika Hultberg 

Beslutsfattare 	 Föredragande 
Signerat air. Maria Sundkvist 	 Signerat av Ulrika Hultberg 
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