Skolverket styr och stödjer för en bättre skola

Skolverkets uppdrag och roll
Skolverkets ansvar är att styra och stödja förskolan, skolan
och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket arbetar för att
alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och
av god kvalitet i en trygg miljö. Likvärdighet i skolan innebär
att utbildningen ska uppväga elevernas olika förutsättningar.
Utbildningen ska också kompensera för ogynnsamma hem
förhållanden.
Det gör vi genom att bidra till goda förutsättningar för
barns och elevers utveckling och lärande. Vi riktar oss främst
till förskolors och skolors huvudmän och personal men även
till barn, elever och föräldrar. Myndigheten leds av en general
direktör.

Vi ger förutsättningar för en likvärdig
utbildning med hög kvalitet
Skolverket sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och
bedömas. Det gör vi genom att ta fram kursplaner och ämnes
planer, kunskapskrav och prov samt föreskrifter och allmänna
råd.
Vi ger stöd för att bedömning och betygssättning ska vara
rättvis och likvärdig på alla skolor. Skolverket ansvarar för det
nationella systemet för kunskapsbedömning. Tillsammans
med universitet och högskolor utvecklar vi nationella prov
och bedömningsstöd till lärare för en likvärdig bedömning av
eleverna.
Det ska gå bra för eleverna även efter en avslutad utbildning
och därför samverkar Skolverket med arbetslivet. På så sätt
bidrar vi till att trygga den nationella kompetensförsörjningen
och underlätta för ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder fortbildning

Skolverkets vision:

Lärarnas kompetens är avgörande för elevernas studiefram
gång. Att erbjuda kompetensutveckling för skolans personal
är därför en viktig uppgift för Skolverket.
Vi ansvarar för den statliga satsningen på förskollärar- och
lärarfortbildningen. Vi beslutar om och utfärdar legitimatio
ner för förskollärare och lärare.
För att personalen i förskolan och skolan ska få rätt förut
sättningar för sitt arbete är det viktigt med ett tydligt ledar
skap. Skolverket ansvarar för den statliga rektorsutbildningen
och ger fortbildning inom ledarskap genom Rektorslyftet.
Vi sprider kunskap om forsknings- och kunskapsbaserade
metoder som har betydelse för dem som arbetar i förskolan
och skolan. Skolverket ansvarar vidare för att fördela och
utvärdera statsbidrag som ska stimulera måluppfyllelse och
säkra kvaliteten i förskolorna och skolorna.

Gränslös kunskap och lust att lära
– Skolverket visar vägen!

Skolverket ska:
• ange tydliga mål och kunskapskrav
• ge stöd till utveckling i förskolor och skolor
• ta fram ny kunskap till nytta för våra
målgrupper
• kommunicera för att förbättra

Vi identifierar vad som fungerar och
vad som behöver utvecklas
Genom att analysera och utvärdera hur läget ser ut
i skolan kan vi visa på vad som fungerar bra, men också vad
som behöver utvecklas. Skolverket deltar också i internationel
la studier för att värdera vårt
utbildningssystem och jämföra det med andra
länders.
Skolverket ansvarar också för att ta fram statistik om skolor
och förskolor. Statistiken ger en samlad bild och underlag för
uppföljning och utvärdering på lokal och nationell nivå. Det
bidrar till att det går att jämföra olika huvudmän och skolor.

Hur styrs förskola och skola?
Riksdag och regering sätter målen och riktlinjerna för för
skolan och skolan genom skollag, läroplaner och andra
förordningar. Dessa dokument styr innehållet i skolornas
verksamhet och ska bidra till en likvärdig utbildning oavsett
var i Sverige den anordnas.
Skolverket sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och
bedömas, tar fram statistik och utvärderar samt ger stöd för
utveckling av förskolan och skolan.

Läslyftet
Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för
elevernas lärande i alla skolämnen. För att förbättra
elevernas läsförståelse och skrivförmåga driver
Skolverket Läslyftet. Fortbildningen vänder sig både
till lärare i svenska och andra lärare. Läslyftet bygger
på att lärare lär av och med varandra med stöd av en
handledare.
lasochskrivportalen.skolverket.se

över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskolan och annan
pedagogisk verksamhet. Genom inspektioner och anmälning
ar granskar de hur verksamheten bedrivs och bedömer också
ansökningar om att få driva fristående skolor.

Matematiklyftet
Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik
för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen
syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik
genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen.

Huvudmännen ska fördela resurser och organisera utbildning

matematiklyftet.skolverket.se

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsyn

en så att de nationella målen nås.
När det gäller kommunala skolor är huvudmannen kom
munen och för landstingsdrivna skolor är är det landstinget.
För fristående skolor är huvudmannen det företag, den organi
sation eller enskilda individ som driver skolan.

Natur- och tekniklyftet
Natur- och tekniklyftet erbjuder förskolor och skolor
stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap
och teknik.

Satsning på studie- och yrkesvägledning
För att elever ska kunna göra väl underbyggda val
av utbildningar som finns är det viktigt med en väl
fungerande studie- och yrkesvägledning med hög
kvalitet. Skolverket genomför därför fortbildningar och
konferenser i syfte att stärka vägledningen.

Vi stödjer både värdegrunden
och kunskapsutvecklingen
Förskolan och skolan ska främja alla barns och elevers utveck
ling och lärande.
Skolan ska utgå från elevernas olika förutsättningar och ge
stöd och stimulans åt samtliga elever.
En bra skola är både trygg och lärande. Där trivs både lärare
och elever och har goda relationer. Skolverket erbjuder olika
former av stöd för att förskolechefer, rektorer och lärare ska
kunna skapa en sådan miljö. Det kan handla om att stödja
undervisningen i olika ämnen, kollegialt lärande, ett syste
matiskt kvalitetsarbete, arbetet med värdegrunden samt
studie- och yrkesvägledningen.
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