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Skolinspektionen granskar skolors arbete med lärande för
hållbar utveckling
Skolinspektionen kommer att besöka Stadsskogsskolan i Lindesbergs kommun,
för en tematisk kvalitetsgranskning. Vi kommer då att granska skolors arbete
med lärande för hållbar utveckling inom grundskolan. Besöket kommer att
genomföras den 7-8 april.
Sammantaget omfattar granskningen 30 grundskolor. Både kommunala och
fristående grundskolor ingår i granskningen. Granskningen är inriktad mot
årskurserna 7-9.

Vad handlar kvalitetsgranskningen om?
Bakgrunden till granskningen är att Sverige genom Agenda 2030 förbundit sig
att senast 2030 säkerställa att alla elever får de kunskaper och färdigheter som
behövs för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling berör
sociala/kulturella, ekonomiska och ekologiska/miljömässiga perspektiv.
Handlingskompetens betonas som centralt i utbildning för hållbar utveckling,
det vill säga att utbildningen främjar vilja och förmåga påverka utvecklingen i
en hållbar riktning.
Kvalitetsgranskningen syftar till att bedöma med vilken kvalitet skolorna arbetar
för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet.
Granskningen utgår från följande frågeställningar:
1. I vilken utsträckning skapar styrningen och organisationen
förutsättningar för ett lärande för hållbar utveckling som präglar
utbildningen i sin helhet?
2. I vilken utsträckning hanteras frågor som berör hållbar utveckling på ett
sätt som ger eleverna, i årskurserna 7-9, möjlighet till delaktighet och
inflytande?
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Vad innebär kvalitetsgranskningen och hur genomförs den?
De nationella styrdokumenten, exempelvis i form av skollagen och läroplanen
utgör självklara utgångspunkter men även aktuella forskningsresultat och
beprövad erfarenhet ligger till grund för granskningen.
Före besöket tar inspektörerna del av information och dokument som vi begärt
in från rektorn. Under besöket genomför inspektörerna intervjuer med olika
grupper: elever i årskurs 7-9, lärare, övriga personalgrupper och rektorn.

Vad händer sedan?
När kvalitetsgranskningen i er verksamhet är avslutad fattar Skolinspektionen
ett beslut som ställs till huvudmannen och rektor. Beslutet innehåller
bedömningar av verksamhetens kvalitet inom det granskade området och en
beskrivning av de eventuella utvecklingsområden som identifierats. När
kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet kommer de samlade resultaten
för alla de granskade skolorna att redovisas i en övergripande rapport.

Har du frågor?
Du kan få mer information på webbplatsen www.skolinspektionen.se. Har du
frågor om granskningen är du också välkommen att kontakta ansvarig
inspektör för granskningen vid er verksamhet Erik André, tfn: 08-586 082 48, epost: erik.andre@skolinspektionen.se.
Med vänlig hälsning,

Erik André
Utredare

