statens tillsyn över skolan – bidrar den till förbättrade kunskapsresultat?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet

Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av grundoch gymnasieskolan.
Utvärderingar visar på sjunkande kunskapsresultat bland svenska elever och att den
svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Ett av statens styrmedel för att verka för en
likvärdig utbildning av god kvalitet är inspektion av skolhuvudmännen genom tillsyn
och kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ansvarar för denna verksamhet.
En granskning från Riksrevisionen visar att den statliga tillsynen för närvarande inte på
ett tillräckligt verksamt sätt verkar för att ge goda förutsättningar för att alla elever får en
likvärdig utbildning av god kvalitet som ger möjlighet till förbättrade kunskapsresultat.
Det beror bland annat på att tillsynen i stora delar inte inriktas på undervisningen. Den
regelbundna tillsynen kan därför utvecklas. Dessutom täcker kvalitetsgranskningen idag
en alltför liten andel av den undervisning som bedrivs för att den ska kunna kompensera
bristerna inom tillsynen. Riksrevisionen bedömer också att regeringens styrning av den
regelbundna tillsynen och kvalitetsgranskningen kan stärkas.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om Skolinspektionens uppdrag
ska förtydligas. Riksrevisionen rekommenderar också Skolinspektionen att arbeta för
att tillsynen i högre grad får en inriktning så att kvalitativa bedömningar av till exempel
undervisningen underlättas. Skolinspektionen bör också förstärka uppföljningen i syfte
att se till att huvudmännen avhjälper påpekade brister.

ISSN 1652-6597
ISBN 978 91 7086 3264
Beställning:
www.riksrevisionen.se
publikationsservice@riksrevisionen.se
Riksrevisionens publikationsservice
114 90 Stockholm

Statens tillsyn över skolan
– bidrar den till förbättrade
kunskapsresultat?
rir 2013:16

riksrevisionen
nybrogatan 55, 114 90 stockholm
08-5171 40 00
www.riksrevisionen.se

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den
verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision
skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning
i staten.
Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision. Denna rapport
har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv den
statliga verksamheten är. Effektivitetsgranskningar rapporteras sedan 1 januari 2011
direkt till riksdagen.
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