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Inledning – vad är Skolverket?

• Skolverket
– Skolverket är ansvarig myndighet i skolfrågor för barn,

ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen.

– Skolverket ska
• Normera (ex kursplaner, nationella prov)
• Följa upp (ex statistik, nationell och internationell utvärdering)
• Utvecklingsstöd (ex Matematiksatsningen, jämställdhet, mobbing)

– Skolinspektionen är en egen myndighet sedan den 1 oktober 2008



Styrsystemet (grundskolan)

Ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar
• Riksdagen

– Skollagen, betygssystem, timplanen

• Regeringen
– Kursplanerna

• Skolverket
– Kunskapskraven
– Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och

skolors arbete i syfte att förbättra kvalitet och resultat

• Skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor)
– Avsätter resurser, organiserar verksamheterna, väljer ”metoder”



Skolverkets
utvecklingsuppdrag

• Skolverkets regleringsbrev
”Skolverkets nationella utvecklingsinsatser ska bidra till
att förbättra huvudmännens förutsättningar att arbeta
med utveckling av verksamheterna för ökad
måluppfyllelse.”

– Uppdragsstyrda
• För närvarande stark uppdragsstyrning (över 90% av insatserna)

• ”MNT-satsningen” 2009-2011



Matematiksatsningen 2009-2011



Matematiksatsningen 2009 - 2010

Sökt Beviljat



Stöd till RUC inom ramen för
Matematiksatsningen



Stöd till RUC

• Regionala utvecklingscentra
– 21 regionala utvecklingscentra (RUC)
– Uppföljning av statsbidrag (Matematiksatsningen 2009)

• ca 6 miljoner återbetalades, merparten icke förbrukade medel

– Samtal med regeringen om ökat stöd för de lokala
projekten

– Under okt-dec 2010 fördelades 8 miljoner kronor i
bidrag till RUC för stöd under perioden jan 2011 – juni
2013.

– Samverkan mellan Skolverket och RUC en gång per
halvår



Samverkande stöd för
undervisningen

Nationellt stöd
(Skolverk/NCM) 

Regionalt stöd
(RUC)

Lokalt stöd
(Matematikutvecklare)
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