
Kan internationalisering ge 

bättre matematikundervisning? 



Internationella programkontoret 
är en statlig myndighet som 
arbetar för att höja kvaliteten 
inom utbildningsområdet genom 
att ge förutsättningar för 
människor att delta i 
internationellt utbyte och 
samarbete. 



Handlägger ett  
60-tal 
program…  



… och har fyra finansiärer. 



EU:s utbildningspolitiska mål 

Education and Training 2020   (Europe 2020) 

 
Mål att uppnå/benchmarking:   
 
•    Minst 95% av barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) skall gå i förskola  
 
•    Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning,  matematik  och naturkunskap skall  
     vara lägre än 15% 
 
•    Andelen som ej fullgör sin gymnasieutbildning skall vara lägre än 10 % 
 
•    Andelen 30-34-åringar som genomgått eftergymnasial utbildning skall vara minst  
     40% 

 
 
   



Hur kan de gemensamma europeiska 
målen uppnås? 

 

•  Nationellt: lagstiftning, reformer, särskilda satsningar 

 

•  EU: EU-program, EU-fonder 

 



Programmet för livslångt lärande 

 

• EU:s ramprogram för utbildningssamarbetet i Europa åren  

2007-2013. 

 

• Nytt utbildningsprogram kommer för perioden 2014-2020. 

 



LLP-Programmet ska:  

 

• Öka samarbetet mellan medlemsländerna 

 

• Öka rörligheten mellan medlemsländerna 

 

• Ge bra möjligheter för deltagande elever, studenter och lärare 

att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra 

europeiska länder 



Fyra sektorsprogram: 

 

• Comenius:   Förskola, grundskola, gymnasieskola 

• Erasmus:   Högre utbildning, påbyggnadsutbildning 

• Leonardo da Vinci:  Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning 

• Grundtvig:   Vuxnas allmänna lärande 

 

 

• Tvärgående programmet  

(Europass, Euroguidance, Studiebesöksprogrammet, med mera) 

 

 

 



33 länder i Europa deltar 



Comenius programdelar 

• Fortbildning 

• Assistenter 

 

• Värdskolor 

• Förberedande besök 

• Partnerskap (Multilaterala och Bilaterala) 

• Elevmobilitet 

• Regio 

 



Comenius fortbildning 

- för pedagoger och lärarutbildare 



Comenius - Fortbildning 

 

Vem kan söka? 

• Pedagogisk personal inom förskola, grundskola eller 

gymnasium 

• Pedagogisk personal inom lärarutbildning 

• Skolledning eller annan personal med skolutvecklingsuppdrag 

• Annan personal med tydlig pedagogisk funktion (vägledning, 

elevhälsa etc.) 

 

 

 



Comenius - Fortbildning 

 

Vad kan man göra? 

• Delta på kurs (min. 5 dagar – max. 6 veckor) 

• Delta på konferens  

• Jobbskugga hos kollega (max. 6 veckor) 

 

i ett annat av EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, 

Turkiet, Kroatien eller Schweiz 

 

EU-kommissionens kursdatabas: 

 http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/


Comenius - Fortbildning 

 

3 ansöknings omgångar 2013 

 

• 16 januari för utresa mellan 1 maj och 31 aug 

• 30 april för utresa mellan 1 sep och 31 dec 

• 17 september för utresa mellan 1 jan och 30 apr 2014 

 

 



Comenius - Fortbildning 

 

Hur mycket pengar kan man söka?  

 

• Resa   (max 600 euro) 

• Kurs-/konferensavgift   (max 150 euro/dag – totalt max 900 euro) 

• Uppehälle   (schablonbelopp utifrån destination och antal dagar) 

 

Snitt knappt 2 000 Euro/stipendium 

 

 

 

 

 



15 extra poäng vid ma-no-ansökningar 

 

Ansökan inom fortbildningsprogrammet tilldelas 15 extra poäng om 

aktiviteten man söker för handlar om matematik, naturkunskap/no 

eller teknik. 

 

 

 

 



Comenius assistenter 
-praktik utomlands för blivande lärare 



Comenius - Assistenter 

 

Vem kan söka? 

• Lärarstudenter 

• Nyutexaminerade lärare utan tillsvidareanställning   

 

 



Comenius - Assistenter 

 

Vad kan man göra? 

• Praktisera på en förskola eller skola i ett annat europeiskt 

land, 13-45 veckor. 

 



Comenius - Assistenter 

 

Ansökningsomgång 2013 

• 31 januari (poststämpel gäller) 

 

 



Comenius - Assistenter 

 

Hur mycket pengar kan man söka?  

 

• Några exempel: 

3864 Euro för 13 veckor, därefter 171/vecka i Spanien 

4764 Euro för 13 veckor, därefter 212/vecka i Finland 

5856 Euro för 13 veckor, därefter 262/vecka i Schweiz  

Bidraget ska täcka resa och uppehälle (boende, mat och lokala transporter) 

• Skolan/organisationen förväntas stå för skollunch och eventuella kostnader 

för ansvarsförsäkring. 

 

 

 



www.programkontoret.se 

Tack för er uppmärksamhet! 

gunnel.rydholm.olsson@programkontoret.se 
comenius@programkontoret.se 
08-453 72 00 (vx) 
 
 

mailto:gunnel.rydholm.olsson@programkontoret.se
mailto:comenius@programkontoret.se


 
Fr.o.m. 1 januari 2013 upphör IPK 

 
 
 

(IPK + VHS + delar av HSV =) 

 

 
Universitets- och högskolerådet 

 
UH-rådet 


