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Detta är Skolinspektionen

• Inrättades 2008

• 450 anställda, 410 miljoner kronor i anslag

• Umeå, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg





Varför en inspektionsmyndighet?

Stärkt oberoende

Stärkt likvärdighet

Sjunkande kunskapsresultat

Vilka uppgifter har vi?

Tillsyn

Kvalitetsgranskning

Prövning av tillstånd för fristående skolor

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd



Förändringsarbete: motiv, bakgrund

• Ville stärka fokus på likvärdighet och förbättrade kunskapsresultat

• Erfarenhet: Vissa granskningsobjekt får mer hjälp av kvalitetsgranskning

o Sakområden som t.ex. undervisning och rektors ledarskap.

o Skolor och huvudmän som sannolikt redan uppfyller juridiska krav.  

• Skolinspektion i andra länder: Vanligare med kvalitetsgranskning än tillsyn

• Synpunkter från OECD, Statskontoret och Riksrevisionen

• Tillitsdelegationen

• Många förväntningar på Skolinspektionen – både kontroll och utveckling



Instruktion

”Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän 
och verksamheter verka för att barn, elever och 
vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och 
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens 
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat 
för eleverna och de vuxenstuderande”.
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Nära en av tre (i årskurs 9) tycker att de får för lite 

utmanande arbetsuppgifter

Nära en av tre (i årskurs 9) tycker att skolarbetet 

känns för svårt

Skolenkäten





Förändringsarbetet

Vägval

• Kunskapsresultaten, undervisningen. 

• Inte enbart minimistandards – även främja excellens.

• Samtidigt är kontroll fortsatt viktigt.

• Smarta val kring närvaro.

Situationsanpassad inspektion

• Ny inspektionsform införs - regelbunden kvalitetsgranskning. 

• Mer tillsyn på signal.



Situationsanpassad inspektion –
mellan kontroll och tillit

Undermåliga verksamheter med allvarliga 

brister

Verksamheter med relativt stora kvalitetsbrister eller 

där läget är på väg att försämras

Relativt välfungerande verksamheter med 

mindre brister

Verksamheter av hög kvalitet

Tillsyn

Kvalitets-

granskning

Begränsad 

inspektion

Behovs-

analys



Riktad tillsyn

Regelbunden kvalitetsgranskning



Förändringsresan – arbete

Stor skuta att vända – organisationen har

• Stor produktion

• Stort och etablerat arbetsmaskineri

• Regional organisation

Ändra flera saker och på flera sätt

• Det hårda: modeller, mätinstrument m.m.

• Det mjuka: tankebilder, attityder

• Framgångsfaktorer - projekt, piloter, utvärderingar, vetenskaplig 
förankring, externa referensgrupper, intern information och 
utbildning m.m.



Spänningsfält

Tillit Kontroll

”Tillsyn ska bidra 

till verksamhets-

utveckling”
Tillitsdelegationen

”Tillsyn ska vara 

situationsanpassad”
Tillitsdelegationen



Tack för att du lyssnade!

Frågor?


