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En granskning av elevers rättssäkerhet 
vid vissa beslut enligt skollagen 

SARA LYRENÄS & LINA SIDENHAG*

1 Inledning  

Skolväsendet, som regleras av framförallt skollagen (2010:800), har under ett 
antal år genomgått en ökad juridifiering. I takt med att de rättsliga regleringarna 
kring skolan blir fler är det också av vikt att se till att rättsområdet genomsyras 
av rättssäkerhet. Vid ärenden som är ingripande för den enskilde kan 
rättssäkerheten sägas vara särskilt betydelsefull och begreppet får därför en viktig 
innebörd i beslut som rör myndighetsutövning mot enskild. Av den anledningen 
är rättssäkerhetsbegreppet mer debatterat inom rättsområden som rör 
förhållanden mellan det allmänna och den enskilde, exempelvis förvaltningsrätt, 
och straffrätt. Till den speciella förvaltningsrätten hör skolrätt och här återfinns 
en rad beslut som rör enskilda, vissa så ingripande att de utgör 
myndighetsutövning. 

Rättssäkerhet kan till exempel innebära fler rättsliga regler för att säkerställa 
förutsebarhet eller att beslut som fattas ska vara möjliga att överklaga. 
Motsättningar kan uppstå; en är mellan rättssäkerhet och lärare eller rektors 
kunskaper och erfarenhet. Det kan ske genom att beslut eller faktiskt handlande 
ska dokumenteras vilket inom skolans värld av vissa anses ta tid från lärarnas 
huvudsakliga uppgift, nämligen att undervisa. Vidare kan det faktum att vissa 
beslut ska kunna överklagas innebära en sådan motsättning eftersom rätten att 
överklaga kan innebära att insatser riktade mot en elev fördröjs, insatser som 
lärare eller rektor ansett vara nödvändiga för denna elev. I förlängningen riskerar 
därför regler som ska uppfylla kraven på rättssäkerhet samtidigt att uppfattas som 
ett ifrågasättande av professionen. 

Hur rättssäkerheten ser ut inom skolans värld är intressant ur en generell 
synvinkel, men även beträffande olika grupper av barn eller elever eller 

 
* Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag är verksamma som adjunkter vid juridiska institutionen vid 
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beträffande vissa särskilda områden. Vi har valt två områden där vi funnit det 
särskilt intressant att granska hur rättssäkerheten uppfylls för eleverna. Det gäller 
för det första vissa specifika regler som riktar sig mot nyanlända elever och för 
det andra bestämmelserna om betyg. Inledningsvis i kapitlet diskuteras centrala 
begrepp kopplade till rättssäkerhet i ett större sammanhang varefter vi gör en 
genomgång av rättssäkerhet enligt skollagen. De av oss valda rättsområdena 
kommer därefter att beskrivas i syfte att analysera hur elevernas rättssäkerhet 
uppfylls. 

2 Allmänt om rättssäkerhet 

Det finns alltså ingen exakt definition av rättssäkerhet, trots det finns en viss 
enighet om några grundläggande rättssäkerhetskrav.1 Här ligger till exempel 
kravet på förutsebarhet som innebär att beslut och avgöranden med stöd av 
rättsreglerna ska vara förutsebara. Desto tydligare reglerna är, desto mer 
förutsebara är de. Motsatsen, det vill säga mer generella regler såsom 
målsättningsparagrafer, öppnar upp för en godtycklig rättstillämpning. 

En annan viktig rättssäkerhetsaspekt är likabehandling eller principen att lika 
fall ska behandlas lika vilket framgår av 1 kap. 9 § regeringsformen (RF). 
Situationer är sällan helt identiska men principen tillser att beslutsfattare på olika 
nivåer åstadkommer enhetliga och objektiva bedömningar och tolkningar i fall 
som är lika eller liknar varandra. Stadgandet omfattar inte enbart domstolar utan 
också förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen, till exempel rektor och lärare. Genom att beslutsfattaren 
ska se till att lika fall behandlas lika blir det möjligt för den enskilde att förutse 
och planera utifrån rättsreglerna. 

En princip som många gånger nämns i samband med rättssäkerhetsbegreppet 
är legalitetsprincipen. Vi har inom de områden som vi granskar gått igenom 
förarbetena med fokus på rättssäkerhet. Vi har dock inte hittat något resonemang 
kring legalitetsprincipen. Dock har den betydelse även inom dessa områden, 
kanske i första hand utifrån 1 kap. 1 § RF, att myndigheter och beslutsfattare ska 
ha stöd i lag vid maktutövning. 

Att beskriva rättssäkerhet utifrån likabehandlings- och legalitetsprincipen tar 
sikte på det formella rättssäkerhetsbegreppet. Då tas ingen hänsyn till 
rättsreglernas innehåll utan snarare på utformningen av reglerna oavsett vilka 
värderingar dessa ger uttryck för. Vissa menar dock att ett beslut kan uppfylla 

 
1 Zila, Josef, ”Om rättssäkerhet”, Svensk juristtidning 1990 s. 284–305; Peczenik, Aleksander, Vad 
är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes 1995, s. 89. 
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kravet på rättssäkerhet bara om det också är godtagbart ur etisk synvinkel. En 
bestämmelse som är väldigt exakt utformad kan vara förutsebar, och därmed 
rättssäker i en formell mening, medan den kanske inte beaktar etiska värden. Å 
andra sidan kan det med en mer generell regel, exempelvis en generalklausul, vara 
svårt att förutse resultatet men i stället kan domaren eller annan beslutsfattare i 
hög grad ta hänsyn till individuella aspekter i ett konkret fall. Det gör att 
bestämmelsen kan upplevas som mer rättvis och därmed mer etiskt godtagbar. 
Annorlunda uttryckt: ”Formell rättssäkerhet (förutsebarhet) är visserligen ett 
viktigt värde, men den måste vägas samman med andra etiska värden. Materiell 
rättssäkerhet är avvägningens resultat.”2 

Även andra faktorer är av betydelse för rättssäkerheten och många av dessa 
är kopplade till det rättsliga förfarandet. I förvaltningslagen som gäller generellt 
för alla förvaltningsmyndigheter framgår bland annat att det finns en skyldighet 
att motivera beslut och domar samt en skyldighet att kommunicera ärenden inför 
beslut. Andra rättssäkerhetsaspekter är till exempel rätt till prövning i domstol 
och rätt till ombud. Dessutom är kravet på rättssäkerhet mer viktigt i vissa frågor 
än i andra. Till exempel kan det, beroende på ärendets art, i vissa fall räcka med 
en domstolsprövning i efterhand medan det i andra frågor bör ske en prövning i 
förhand och många gånger sker ingen domstolsprövning alls.  

Eftersom förhållandena inom olika rättsområden kan skilja sig åt avseende 
besluts art och omfattning samt betydelse för den enskilde med mera så måste 
en mer fördjupande rättssäkerhetsanalys ske inom varje enskilt rättsområde för 
sig med hänsyn till de där föreliggande omständigheterna. 

3 Rättssäkerhet inom skolrätt 

I propositionen till 2010 års skollag3 lyfts rättssäkerhet som ett viktigt begrepp 
och något som ska värnas för såväl de som är verksamma inom skolan som för 
elever och vårdnadshavare. I denna text har vi valt att analysera rättssäkerhet för 
elever varför fokus i den fortsatta genomgången kommer att ligga där. Det finns 
inget resonemang i propositionen till skollagen om det som i avsnitt två beskrivs 
såsom generella kännetecken på rättssäkerhet, till exempel förutsebarhet och 
legalitet. Vi har i stället valt att dela in hur elevernas rättssäkerhet ska säkerställas 
i följande fyra punkter:4 

 
2 Peczenick, 1995, s. 95. 
3 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen- för kunskap, valfrihet och trygghet. 
4 Indelningen i punkterna utgår från lagstiftarens syn på rättssäkerhet såsom den framkommer i 
förarbeten. 



 224 

1. Utbildningens kvalitet och likvärdighet ska säkerställas. 

2. Det ska finnas tydliga regler kring beslutsfattande. 

3. Det ska finnas möjlighet att överklaga många av de beslut som fattas 
enligt skollagen. 

4. Vissa bestämmelser ska lyftas upp från förordning till lag. 

Rättssäkerhet kopplas ihop med kvalitet och likvärdighet. Att utbildningen är 
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var den anordnas 
är en av grundbultarna i det svenska skolväsendet. Begreppet likvärdighet innebär 
inte likformighet utan att utbildningens kvalitet ska vara lika hög för alla barn och 
elever. En viktig utgångspunkt i skollagen, som kopplas till kvalitet och 
likvärdighet, är att samma regler ska gälla för skolor med enskild huvudman som 
för skolor med offentlig huvudman. Det ska alltså inte spela någon roll för 
barnen eller eleverna vem som är huvudman för den förskola eller skola de går 
på.5  

Det ska vara tydligt vem som fattar beslut och var ansvaret för besluten finns. 
Även andra aspekter kring beslutsfattandet lyfts som viktiga ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Dit hör bland annat att beslutsfattandet ska ligga på en 
för elev och vårdnadshavare rimlig nivå samt att det är tydligt i vilken egenskap 
en person har fattat ett beslut. Detta är bakgrunden till att titeln rektor och 
förskolechef ska vara förbehållen den som har en sådan anställning.6 Det faktum 
att vissa av förvaltningslagens handläggningsregler, bland annat om motivering 
av beslut och kommunicering, gäller för de beslut i skolan som utgör 
myndighetsutövning är ett utslag av rättssäkerhet, särskilt som de aktuella 
bestämmelserna i förvaltningslagen ska tillämpas även av fristående huvudman.7 

Rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare stärks genom att fler beslut än 
tidigare kan överklagas enligt 2010 års skollag, i vissa fall till Skolväsendets 
överklagandenämnd och i vissa fall till allmän förvaltningsdomstol. De utökade 
överklagandemöjligheterna lyfts som en av de mer omfattande förändringarna. 
Att elever själva ska ha talerätt från 16 års ålder kopplas också till rättssäkerheten, 
liksom det faktum att part ska ha rätt att hos Skolväsendets överklagandenämnd 
begära muntlig förhandling. Bestämmelserna om överklagande samlas i ett 
kapitel vilket gör att de blir lätta att överblicka. Vissa beslut anses uttryckligen så 
ingripande att de ska kunna överklagas. Det gäller bland annat avstängning av en 
 
5 Prop. 2009/10:165, s. 206. 
6 Prop. 2009/10:165, s. 576 och 646. 
7 Att förvaltningslagen gäller framgår av 29 kap. 10 § skollagen. 
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elev, mottagande i förskola eller skola, permanent omplacering av elev för att 
säkerställa andra elevers trygghet och studiero samt beslut om särskilt stöd till en 
elev.8 För vissa andra beslut nämns också att de är ingripande och att det av 
rättssäkerhetsskäl finns anledning att ha särskilda regler, dock inte regler om 
överklagande. För bestämmelserna i 5 kapitlet skollagen om disciplinåtgärder, till 
exempel kvarsittning och avstängning, gäller att det finns regler om 
proportionalitet och dokumentation som ska iakttas oavsett om beslutet går att 
överklaga eller inte.9 

För vissa beslut, till exempel om särskilt stöd, betyg och avstängning, gäller att 
dessa tidigare reglerades i förordning. Eftersom dessa områden ansågs vara så 
viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt lyftes de upp från förordning till lag, samtidigt som 
det nämndes att bestämmelserna då får en mer generell karaktär.10 

4 Nyanlända elever 

Den 1 januari 2016 infördes bestämmelser i 3 kapitlet skollagen om vissa insatser 
kopplade till nyanlända elevers mottagande i skolan och deras skolgång. 
Insatserna innebär i korthet att kunskaperna hos en elev som omfattas av 
bestämmelserna ska bedömas varefter eleven mot bakgrund av bland annat 
denna bedömning samt sin ålder ska placeras i en årskurs och klass. Det finns 
därefter möjlighet för rektor att besluta om att eleven dels ska få sin undervisning 
i en förberedelseklass11 istället för i sin ordinarie klass, dels ska ha prioriterad 
timplan vilket innebär att eleven får extra undervisning i svenska språket genom 
att timmar flyttas från något eller några andra ämnen.12  

Rättssäkerhet nämns uttryckligen som motiv till reglerna eller dess utformning 
endast vid två tillfällen; som skäl till behovet av en tydlig definition av uttrycket 
nyanländ elev samt som motiv till varför det kartläggningsmaterial som ska 
användas vid bedömningen av elevens kunskaper ska vara nationellt och därmed 
obligatoriskt för alla skolor. Ett annat sätt att studera om och hur rättssäkerheten 
har fått genomslag är att, vilket vi kommer att göra nedan, se till reglerna i 
förhållande till de punkter som angetts i avsnitt tre.13 

 
8 Prop. 2009/10:165, bl.a. s. 203, 562, 564, 579 och 600. 
9 Prop. 2009/10:165, s. 330.  
10 Prop. 2009/10:165, s. 253. 
11 Förberedelseklass innebär att eleven deltar i undervisning tillsammans med andra nyanlända 
elever utanför sin ordinarie klass. 
12 Bestämmelserna om nyanlända elever återfinns i 3 kap. 12a-f §§ skollagen. 
13 Dessa är kvalitet och likvärdighet, beslutsfattande, överklagande och förordning till lag. 
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En viktig bakgrund till införandet av regelsystemet om nyanlända elever är att 
öka utbildningens kvalitet och likvärdighet. Ett exempel på detta är regleringen kring 
undervisning i förberedelseklass vilket tidigare förekom utan stöd i lag. Det rådde 
stora olikheter mellan kommunerna till exempel vad gällde hur undervisningen 
var upplagd och hur länge eleverna undervisades i sådan klass. Ett skäl till 
reglering av förberedelseklass var därför framförallt likvärdighetsaspekten vid 
undervisningen. Beträffande förberedelseklasser är numera reglerat att en elev 
visserligen delvis kan få sin undervisning i förberedelseklass, men att det endast 
får beslutas om i de fall eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att 
kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Undervisningen i 
förberedelseklassen får inte ges under längre tid än två år.14 

Att det numera finns ett regelverk och att det bygger på att besluten kring 
nyanlända elever ska göras med utgångspunkt i varje elevs individuella 
förutsättningar och behov gör att det enligt vår uppfattning finns goda 
förutsättningar till en likvärdig utbildning för dessa elever. I förlängningen kan 
det bidra till en högre kvalitet på utbildningen. 

De beslut som kan fattas beträffande nyanlända elever, med stöd av reglerna från 
2016, är beslut om att en kartläggning av elevens kunskaper inte ska göras därför 
att den är uppenbart obehövlig, beslut om placering i årskurs och 
undervisningsgrupp, beslut om förberedelseklass samt beslut om prioriterad 
timplan. Beträffande de tre första typerna av beslut så framgår det av aktuella 
bestämmelser i skollagen att rektor ansvarar för eller beslutar om detta. 
Prioriterad timplan regleras i skolförordningen (2011:185), även där framgår att 
det är rektor som ska besluta om detta. Det är dock endast beslut om placering i 
årskurs som har ansetts vara myndighetsutövning.15  

Det är svårt att påstå att vem som fattar de olika besluten skulle vara otydligt 
eller inte ligga på en, ur elevernas och vårdnadshavarnas synvinkel, rimlig nivå. 
Däremot kan konstateras att eftersom de flesta av besluten, enligt uttalandet i 
propositionen, inte utgör myndighetsutövning medför det att förvaltningslagens 
regler inte blir aktuella. Om det skulle anses att även dessa beslut är ingripande 
för eleven så betyder uttalandet i propositionen att rättssäkerheten i den delen 
åsidosätts. 

Regeln om prioriterad timplan infördes alltså inte i skollagen, utan i 
skolförordningen. Ett antal olika typer av beslut lyftes i samband med införandet 
av nya skollagen upp från förordning till lag därför att de ansågs vara betydelsefulla 
ur rättssäkerhetssynpunkt. Anledningen till att beslut om prioriterad timplan inte 

 
14 Prop. 2014/15:45, s. 18. 
15 Prop. 2014/15:45, s. 35. 
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är ett beslut som ska regleras i lag framgår dock inte av propositionen. Ett beslut 
om prioriterad timplan innebär att det för en specifik elev, under högst ett år, 
flyttas timmar från ett annat ämne eller flera andra ämnen till svenska eller 
svenska som andraspråk. Elevens totala undervisningstid förändras dock inte. 
Förutsättningen för att beslutet ska få fattas är att det behövs för att eleven så 
snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den 
undervisningsgrupp som denne normalt tillhör. Eleven kommer alltså att få 
mindre undervisning i något ämne, samtidigt som denne måste klara målen. 

Beslutet kan liknas vid anpassad studiegång, som är ett beslut som kan fattas 
beträffande en elev som är i behov av särskilt stöd, men där det särskilda stödet 
inte i rimlig grad kan anpassas till elevens behov och förutsättningar. Vid 
anpassad studiegång kan avsteg göras från timplanen (här dock även från total 
undervisningstid), men också från de ämnen och mål som annars gäller för 
utbildningen. På så sätt är ett sådant beslut mer ingripande för eleven, eftersom 
denne i vissa fall kan avsluta grundskolan utan betyg i alla ämnen. Å andra sidan 
är även prioriterad timplan ett beslut som kan få konsekvenser för eleven 
eftersom denne alltså ska klara samma mål som övriga elever, men med mindre 
undervisningstid i något eller några ämnen. 

Som anförts tidigare anses vissa beslut vara så ingripande att de bör kunna 
överklagas. De regler som infördes några år senare beträffande nyanlända elever 
tycks inte ha bedömts vara sådana. Inget av de beslut som kan bli aktuella 
beträffande en nyanländ elev går nämligen att överklaga. Beträffande beslut om 
förberedelseklass motiverades detta i motiven med att beslutet kan liknas vid ett 
vanligt beslut om att en elev placeras i en viss klass. Ett sådant beslut går nämligen 
inte heller att överklaga. Eftersom beslutet om förberedelseklass gäller under en 
begränsad tid så ansågs det inte få sådana konsekvenser för eleven att det var 
nödvändigt med överklagandemöjlighet.16 Å andra sidan kan man jämföra 
förberedelseklass med att en elev i behov av särskilt stöd får sin undervisning i 
särskild undervisningsgrupp17 vilket är ett beslut som går att överklaga. Som 
framgått ovan kan jämförelse också göras mellan prioriterad timplan och 
anpassad studiegång där det senare beslutet är överklagbart men inte det förra.  

Beträffande prioriterad timplan kan ifrågasättas varför regleringen inte togs in 
i lag, dels med tanke på att beslutet i sig är relativt ingripande för den enskilde 
eleven, dels då förutsebarheten åsidosätts i och med att samtlig övrig reglering 
kring nyanlända samlats i samma kapitel i skollagen. Därutöver gäller, för 

 
16 Prop. 2014/15:45, s. 47 f. 
17 Särskild undervisningsgrupp innebär att eleven ges särskilt stöd i en annan undervisningsgrupp 
än i elevens ordinarie klass. 
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prioriterad timplan och förberedelseklass, att dessa beslut kan jämföras med 
anpassad studiegång respektive särskild undervisningsgrupp. Vid beslut om 
undervisning i förberedelseklass lyfts eleven delvis ut ur sin ordinarie klass under 
en period som kan vara så länge som två år. Detta gör enligt vår uppfattning att 
jämförelsen i propositionen borde ha gjorts med beslut om särskild 
undervisningsgrupp i stället för beslut om placering i en viss klass. Det kan 
således ifrågasättas främst när det gäller förberedelseklass varför någon 
överklagandemöjlighet inte finns. 

5 Betyg 

Ett av de tydligaste exemplen på myndighetsutövning inom skolan är lärarens 
betygsättning. Beslut om betyg är ingripande för eleven så med andra ord borde 
bestämmelser om betyg präglas av en hög grad av rättssäkerhet. Frågan är om 
det stämmer. Nedan kommer vi att se på reglerna kopplat till de punkter som 
framgår i avsnitt tre.18 

Till att börja med återfinns reglerna om betyg i 3 kapitlet skollagen. Där 
framgår att det är rektor som ansvarar för att betygssättning sker utifrån gällande 
författningar. Som huvudregel är det endast en legitimerad lärare som är behörig 
att sätta betyg och eleven har rätt till information om vilka grunder som tillämpas 
vid betygssättningen. Vidare har elev rätt att få betyget motiverat om denne eller 
vårdnadshavaren begär det. När det kommer till ändring av betyg så fanns, innan 
2010 års skollag, viss begränsad möjlighet till rättelse av betyg via hänvisning i 
förordningar till förvaltningslagen. Reglerna gällde endast för skolor med 
offentlig huvudman. Numera finns reglerna om detta i skollagen och innebär att 
ändring, oavsett huvudman och skolform, kan göras i två fall. För det första kan 
ändring göras om det föreligger en uppenbar oriktighet, exempelvis skrivfel. Det 
är rektor som kan göra en sådan ändring. Ändring kan vidare göras om 
betygsbeslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller 
liknande. I dessa fall ska den som fattat beslutet ändra detta, om det kan ske 
snabbt och enkelt. Även rektor kan ändra detta under vissa omständigheter, 
exempelvis om läraren som beslutat om betyget inte längre är anställd av 
huvudmannen.19 

I samband med att 2010 års skollag infördes flyttades reglerna om betyg från 
förordning till lag. Motivet till det var betygsfrågornas principiella betydelse. I och 

 
18 Dessa är kvalitet och likvärdighet, beslutsfattande, överklagande och förordning till lag. 
19 Bestämmelser om betyg återfinns i 3 kap. 13–21 §§ skollagen. 
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med att betyg har stor betydelse för elevens rättssäkerhet och för elevens framtid 
finns ett intresse av att riksdagen i stället för regeringen behandlade dessa frågor. 
Av den anledningen föll det sig naturligt att regler om betyg skulle regleras i lag.20 

En av lagstiftarens utgångspunkter för att garantera elevernas rättssäkerhet är 
att vissa bestämmelser ska lyftas från förordning till lag. I och med att betyg är 
ett av de viktigaste besluten för eleven är det enligt vår mening därför naturligt 
att bestämmelserna om betyg finns samlat i lag. 

I förarbetena poängteras att det är en självklarhet att betyg ska vara rättvisa 
och likvärdiga. Regeringen påpekar att det i en rad rapporter och tillsynsbeslut har 
uppmärksammats brister i likvärdigheten i betygssättning. I utredningen till 2010 
års skollag föreslogs ett system med en möjlighet för elever att kunna få ett betyg 
omprövat.21 Regeringen konstaterade att frågan om omprövning av betyg är en 
viktig rättssäkerhetsfråga för eleven men att en sådan reform skulle medföra 
omfattande organisatoriska konsekvenser för skolväsendet.22 En särskild 
utredare tillsattes som skulle utreda hur en sådan omprövningsmöjlighet skulle 
kunna utformas.23 Dock infördes ändå ett antal nya bestämmelser redan i 2010 
år skollag just i syfte att stärka rättssäkerheten och likvärdigheten. En rör rektors 
ansvar. Det hade visat sig att många rektorer helt överlämnade betygssättningen 
till lärarna trots att det är rektor som ska säkerställa att en likvärdig betygsättning 
sker på skolenheten. Rektors ansvar har därför förtydligats genom bestämmelsen 
i skollagen om att rektor ska se till att betyg sätts i enlighet med författningarna. 

Det är positivt att vikten av likvärdiga betyg har fått uppmärksamhet bland 
annat genom att rektors ansvar har förtydligats. Skollagen innehåller dock inte 
några kompletterande bestämmelser om hur rektor ska uppfylla sitt ansvar och 
det kan vara fortsatt svårt att i praktiken se hur rektor ska säkerställa en likvärdig 
betygssättning. 

En fråga nära kopplad till ansvaret är beslutsfattandet. Som huvudregel ska beslut 
om betyg fattas av den eller de lärare som har undervisningen vid den tidpunkt 
när betyg ska sättas. Om den eller de lärarna inte är legitimerade ska betyg sättas 
tillsammans med en legitimerad lärare, om de är oense har den legitimerade 
lärarens bedömning företräde om denne är behörig att undervisa i ämnet. I annat 
fall ska betyg sättas av rektorn. Det finns också bestämmelser om undantag från 

 
20 Prop. 2009/2010:165, s. 295. 
21 SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet. 
22 Prop. 2009/2010:165, s. 297 f. 
23 SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg, se mer 
nedan. 
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kravet på att endast legitimerad lärare kan sätta betyg, det gäller till exempel lärare 
som undervisar i modersmål och är anställd utan tidsbegränsning.24  

Vår bedömning är att beslutsfattandet som huvudregel måste anses ligga på en 
för eleven rimlig nivå. Det är läraren som ansvarar för undervisningen som ska 
sätta betyg och rimligtvis är det den personen som har bäst kännedom om eleven 
och dennes kunskapsutveckling. I vissa fall ska dock rektor besluta om betyget, 
vilket betyder att beslutfattandet hamnar längre från eleven och skulle det kunna 
leda till en försämring ur rättssäkerhetssynpunkt. Dokumentationen av elevens 
kunskapsutveckling blir i dessa fall väldigt betydelsefull. 

I 28 kapitlet skollagen regleras överklaganden och där återfinns inga 
bestämmelser alls kring betyg. Dessa beslut går alltså inte att få omprövade i 
andra fall än vad som redogjorts för ovan. År 2010 kom 
Betygsprövningsutredningen med ett betänkande där de föreslog en rätt för 
elever att få sina betyg omprövade av rektorn.25 Utredningen har inte lett fram 
till någon proposition varför det inte är relevant att djupgående granska de förslag 
som lämnades, dock är det värdefullt att närmare studera de argument som lyftes 
fram i betänkandet då syftet med en möjlighet till omprövning var att stärka 
elevers rättssäkerhet.26  

För att en omprövning skulle kunna ske av någon annan än den som fattade 
beslutet krävdes att det fanns ett underlag att bedöma. I utredningen 
poängterades att det framstår som en brist och till och med ett förbiseende att 
ett tydligt krav på dokumentation vid en så viktig myndighetsutövning som 
betygssättning inte finns.27 Dagens reglering om underlag till bedömning och 
betyg återfinns bland annat i läroplanen för grundskolan. Där framgår att läraren 
utifrån kursplanernas krav allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling 
och muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen. Vidare ska 
läraren ”vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper”.28 Skolverket har också utgett kompletterande 
stödmaterial om individuella utvecklingsplaner (som ska finnas för årskurserna 

 
24 6 kap. 5 § skolförordningen. 
25 SOU 2010:96, Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg. 
26 SOU 2010:96, s. 13. 
27 SOU 2010:96, s. 118. Det finns bestämmelser i skollagen om krav på dokumentation i form av 
individuella utvecklingsplaner. Dessa gäller dock inte för alla årskurser. Vidare finns allmänna 
skrivningar i läroplanerna om att läraren muntligt och skriftligt ska redovisa elevens 
kunskapsutveckling. 
28 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016, Avsnitt 2.7 
Bedömning och betyg. 
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1–5) och där framfört vikten av dokumentation. Utredningen konstaterar att 
dagens bestämmelser innebär att det i lärarens arbetsuppgifter ingår att 
dokumentera elevens kunskapsutveckling och lärande för att kunna bedöma 
elevens kunskaper i en individuell utvecklingsplan eller i samband med 
betygssättning. Detta framgår dock i första hand av läroplanerna och 
myndigheters material som inte gäller för samtliga skolformer. Förslaget var 
därför att det skulle införas ett tydligare dokumentationskrav för lärare som 
gällde alla skolformer och alla årskurser där betyg sätts. Dokumentationen skulle 
inte endast vara nödvändig vid en omprövning utan även för att sätta riktiga 
betyg samt för att ha ett underlag vid redovisning av elevens kunskapsutveckling. 
Med andra ord ansågs dokumentationen vara viktig ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. De farhågor kring dokumentationskravet som 
redovisades i utredningen var bland annat att lärare skulle komma att förenkla 
metoderna för bedömning av elevens kunskaper så att kunskaperna skulle vara 
lätta att mäta.29 

Efter att ha gått igenom vad som tidigare skrivits angående omprövning av 
betyg kan konstateras att det finns goda argument både för och emot 
omprövning. Något som talar mot är att om någon annan (rektor) ska fatta 
beslutet så påverkas rättssäkerheten negativt då det sannolikt är den lärare som 
undervisat eleven som har bäst kännedom om dennes kunskaper och därför kan 
sätta det mest rättvisa betyget. En annan aspekt är dokumentationen; vissa 
kunskaper och förmågor är svåra att mäta och kan därmed också vara svåra att 
dokumentera för att någon utomstående sedan ska kunna göra en rättvis 
bedömning. Som konstateras av Betygsprövningsutredningen så finns 
bestämmelser på lite olika håll i författningarna om krav på dokumentation, till 
exempel vid upprättande av individuella utvecklingsplaner. Tydligheten kring 
beslutsunderlag skulle sannolikt öka om det införs mer enhetliga bestämmelser 
kring dokumentation i skollagen som gäller för alla skolformer och samtliga 
årskurser, detta oavsett möjlighet till omprövning eller inte. Något som talar för 
omprövning är den enkla anledningen att rätten att överklaga eller få sitt beslut 
omprövat är något som i hög grad knyts till rättssäkerhet, både kopplat till 
rättssäkerhet generellt och specifikt som det kommer till uttryck i förarbeten till 
skolförfattningar. 

 
29 SOU 2010:96, s. 15. 
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6 Sammanfattning 

Först kan konstateras att de grundläggande kraven på rättssäkerhet som beskrevs 
inledningsvis i kapitlet – förutsebarhet, likabehandling och legalitet – inte är 
något som lagstiftaren fokuserat på vid införandet av 2010 års skollag eller 2016 
års regler om nyanlända. Detta betyder dock inte att rättssäkerhet i sig inte ansetts 
viktigt, tvärtom kan rättssäkerhet sägas vara en grundläggande utgångspunkt. 
Som nämnts kopplas rättssäkerhet ofta till likvärdighet, det vill säga att alla elever 
ska ges en likvärdig utbildning. Detta är som vi visat bland annat ett motiv bakom 
hela regelsystemet kring nyanlända elever. Detta får sägas vara ett uttryck för den 
materiella rättssäkerheten där lagstiftaren har satt reglernas innehåll i centrum. 
Reglerna ger uttryck för värderingen att alla elever ska ha rätt till en utbildning 
som håller hög och god kvalitet där elevens individuella behov och 
förutsättningar ska ligga till grund för besluten. 

Gemensamt för de två områden som vi valt att beskriva och analysera är 
framförallt att de beslut som fattas inte går att överklaga. Visserligen finns en 
möjlighet till rättelse och omprövning vad gäller betyg, men detta är möjligt 
endast under speciella omständigheter och inte när eleven anser att en felaktig 
bedömning av dennes kunskaper gjorts. Rätten att få ett beslut överprövat är en 
viktig rättssäkerhetsprincip. Denna rätt kan dock av naturliga skäl inte avse alla 
beslut. Vad gäller skollagen var just den utökade möjligheten att få fler beslut 
prövade av högre instans en av de stora förändringarna 2010 och beträffande 
vissa beslut sades då uttryckligen att de var så ingripande för den enskilde eleven 
att de skulle kunna överklagas. Betyg är utan tvekan för eleven ett av de viktigaste 
beslut som fattas. Vi har även argumenterat för att (i vart fall vissa av de) beslut 
som fattas beträffande nyanlända elever också kan ses som ingripande. Trots 
detta finns i nuläget ingen bestämmelse i skollagen som ger elever eller 
vårdnadshavare överklagandemöjlighet. 

Anledningen till att besluten inte kan överklagas är framförallt, beträffande 
nyanlända, att besluten inte ansetts vara så ingripande och beträffande betyg, att 
en sådan rätt skulle medföra en ökad dokumentation. Lärarnas 
dokumentationsbörda har varit uppmärksammad och omdebatterad och många 
menar att kraven på dokumentation är så pass omfattande att de inkräktar på 
lärarnas huvudsakliga uppdrag, att undervisa. Därutöver kan också andra faktorer 
tala mot att en överklaganderätt, trots att den utgör en viktig rättssäkerhetsaspekt, 
inte alltid är det bästa. Lärarna arbetar nära eleverna, lär känna dessa och vet i 
många fall, baserat på utbildning och erfarenhet, vad som är bäst för såväl eleven 
som verksamheten. Att då överlåta beslutanderätten till en utomstående som inte 
har denna kännedom om den enskilde eleven samt om de lokala organisatoriska 



 233 

förutsättningarna behöver inte vara förenligt med barnets bästa, en 
grundläggande princip i både skollagen och barnkonventionen. När ett beslut 
överklagas finns också en risk för att den insats som är aktuell, till exempel 
prioriterad timplan för en nyanländ elev, fördröjs vilket kan få negativa följder 
för dennes kunskapsutveckling. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättssäkerheten har stor betydelse 
beträffande såväl skollagen i stort som de två områden vi studerat men att 
rättssäkerhetens alla aspekter inte fått fullt genomslag. Även om det inte, av skäl 
som ovan beskrivits, behöver vara till nackdel för eleverna betyder detta samtidigt 
att den enskilde eleven många gånger är utelämnad till endast en enskild lärares 
eller rektors bedömning. 


