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Skollagens portalparagraf

Skollagen säger bland annat i sin portalparagraf:

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.”



Skolinspektionen

• 2008 startades myndigheten för tillsyn och granskning. 
Tidigare en del i Skolverket.

• Leds av en generaldirektör utsedd av regeringen

• Cirka 450 medarbetare: Pedagoger, samhällsvetare och jurister

• Regional organisation, på fem platser i landet (Umeå, 
Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund)



Fyra centrala myndigheter 
på skolområdet

• Skolverket

• Skolinspektionen

• Skolforskningsinstitutet

• Specialpedagogiska Skolmyndigheten

 Skolväsendets överklagandenämnd



Skolväsendets överklagandenämnd

En myndighet som  efter överklagande prövar till exempel frågor 
om mottagande av elever i gymnasieskolan, mottagande av 
elever i kommunal vuxenutbildning och åtgärdsprogram.

Skolinspektionen är värdmyndighet för nämnden och upplåter 
lokaler och bistår nämnden med kansliresurser. 

http://www.skolinspektionen.se/Overklagandenamnden/Overklagandenamnden/
http://www.skolinspektionen.se/Overklagandenamnden/Overklagandenamnden/


Skolans styrkedja



Regelbunden tillsyn av alla 
skolor. 

Kvalitetsgranskning
inom avgränsade områden

Anmälningar som 
gäller förhållandet
för enskilda elever

Fristående skolor
–kontroll av förutsättningar

Skolinspektionens verksamhet
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Barn- och elevombudet

BARN- OCH ELEVOMBUDET, BEO

• Självständig funktion vid Skolinspektionen.

• Hög jurist utsedd av regeringen som tar ställning till 
anmälningar om kränkningar i skolan.

• Kan för elevs räkning kräva skadestånd från huvudmannen och 
driva sådana ärenden mot såväl kommunala som fristående 
huvudmän. 



Vad för slags anmälningar? 

• Under 2017 kom ca 5 000 anmälningar in till Skolinspektionen. 

• Tre största ärendetyperna under 2017 var kränkande 
behandling, särskilt stöd och skolplikt/rätt till utbildning.

• Gällande stödet handlade flest om särskilt stöd.

• Det finns även anmälningar som gäller legitimerade lärare. Kan 
i vissa fall anmälas till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar 
beslut.



Tack för visat intresse!

• Mer information och hur man gör en anmälan finns på 
Skolinspektionens hemsida: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/

• Om du har en fråga kan du mejla till: 
skolinspektionen@skolinspektionen.se eller ringa 08-586 080 
00, telefontid vardagar är kl. 9.00-12.00.

https://www.skolinspektionen.se/sv/
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se

