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veckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 
förstå risker samt kunna värdera information.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick 
och sammanhang. I läroplanen anges därför fyra 
övergripande perspektiv: historiskt, etiskt, interna-
tionellt samt ett miljöperspektiv. 

Här följer de mål som skolan enligt läroplanen 
ska sträva mot när det gäller normer och värden:
Skolans mål är att varje elev
▫ kan göra och uttrycka medvetna etiska ställ-

ningstaganden grundade på kunskaper om 
mänskliga rättigheter och grundläggande de-
mokratiska värderingar samt personliga erfa-
renheter

▫ respekterar andra människors egenvärde
▫ tar avstånd från att människor utsätts för diskri-

minering, förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor

▫ kan leva sig in i och förstå andra människors 
situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen, och

▫ visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön 
som miljön i ett vidare perspektiv.

I läroplanen finns även ett särskilt avsnitt om 
rektors ansvar som pedagogisk ledare och chef 
för lärarna och övrig personal i skolan. Här nämns 
bl.a. att ansvara för arbetsmiljön i skolan, att ut-
forma undervisningen och elevhälsans verksam-
het så att eleverna får det särskilda stöd och den 
hjälp de behöver samt att samverka med hem och 
förskoleverksamhet. 

Del 2 behandlar övergripande mål och riktlinjer  
för de normer och värden samt de kunskaper  
som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar  
grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans  
arbete.

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och  
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles  
gemensamma  värderingar och låta dem komma  
till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sam-
manhang.

Här följer de kunskapsmål som  skolan enligt 
läroplanen ska sträva mot:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genom-
gången  grundskola
▫ kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt
▫ kan kommunicera på engelska i tal och skrift 

samt ges möjligheter att kommunicera på något 
ytterligare främmande språk på ett funktionellt 
sätt

▫ kan använda sig av matematiskt tänkande för 
vidare studier och i vardagslivet

▫ kan använda kunskaper från de naturveten-
skapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena 
för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv

▫ kan lösa problem och omsätta idéer i handling 
på ett kreativt och ansvarsfullt sätt

▫ kan använda såväl digitala som andra verktyg 
och medier för kunskapssökande, informations-
bearbetning, problemlösning, skapande, kom-
munikation och lärande

▫ kan använda sig av ett kritiskt tänkande och 
självständigt formulera ståndpunkter grundade 
på kunskaper och etiska överväganden

▫ kan lära, utforska och arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra och känna tillit till 
sin egen förmåga

▫ har fått kunskaper om och insikt i det svenska, 
nordiska och västerländska kulturarvet samt 
fått grundläggande kunskaper om de nordiska 
språken

▫ har fått kunskaper om de nationella minoriteter-
nas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefin-
nar och tornedalingar) kultur, språk, religion och 
historia

▫ kan samspela i möten med andra människor 
utifrån kunskap om likheter och olikheter i livs-
villkor, kultur, språk, religion och historia

▫ har fått kunskaper om samhällets lagar och 
normer, mänskliga rättigheter och demokratiska 
värderingar i skolan och i samhället

▫ har fått kunskaper om förutsättningarna för en 
god miljö och en hållbar utveckling

▫ har fått kunskaper om och förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället

▫ kan använda och ta del av många olika uttrycks-
former såsom språk, bild, musik, drama och 
dans samt har utvecklat kännedom om samhäl-
lets kulturutbud, och

▫ kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbild-
ning och yrkesinriktning.

För att uppnå dessa mål ska läraren
▫ ta hänsyn till varje enskild individs behov, förut-

sättningar, erfarenheter och tänkande

4 §  En elev ska få studiehandledning på sitt 
modersmål, om eleven behöver det. En elev 
som ska erbjudas modersmålsundervisning och 
som före sin ankomst till Sverige har undervi-
sats på ett annat språk än modersmålet får ges 
studiehandledning på det språket i stället för på 
moders målet, om det finns särskilda skäl.
9 §  Modersmålsundervisning får inte omfatta 
mer än ett språk för en elev. En romsk elev som 
kommer från utlandet får dock ges modersmåls-
undervisning i två språk, om det finns särskilda 
skäl.

Regler om betyg finns i 6 kap. som bl.a. handlar 
om kunskapskrav, betygssättning och betygs-
dokument.

10 §  Beslut om betyg ska dokumenteras i en 
betygskatalog. Med beslut om betyg avses be-
slut att 
1. sätta betyg, och 
2. inte sätta betyg när underlag för bedömning 
av en elevs kunskaper saknas på grund av 
elevens frånvaro. 
Det ska framgå om ett betyg har satts innan eller 
efter det att ett ämne har avslutats. 
Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs.

I 9 kap. finns närmare bestämmelser om grund-
skolan. Kapitlet behandlar utbildningens innehåll 
och omfattning, tvåspråkig undervisning, natio-
nella ämnesprov, utbildning utan timplan, färdig-
hetsprov samt integrerad samisk undervisning i 
grundskolan.

3 §  Bestämmelser om fördelning av den 
garante rade undervisningstiden (timplan) finns 
i bilaga 1. Huvudmannen får besluta om ytter-
ligare undervisningstid utöver den garanterade 
undervisningstiden.
5 §  Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) 
ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som 
språkval erbjuda minst två av språken franska, 
spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva 
efter att därutöver erbjuda andra språk som 
språkval.
12 §  För elever som har ett annat språk än 
svenska som dagligt umgängesspråk med en 
eller båda vårdnadshavarna får delar av under-
visningen i årskurs 1–6 anordnas på detta språk. 
För elever med finska som umgängesspråk får 
sådan undervisning anordnas även i årskurs 7–9.

En huvudman som anordnar undervisning 
enligt första stycket ska anmäla detta till Statens 
skolinspektion.
20 §  Nationella prov ska användas i de ämnen 
och årskurser som anges i 21 §. Syftet med 
proven är att stödja betygssättningen, förutom 
i årskurs 3 där syftet är att stödja bedömningen 
av uppnådda kunskapskrav.  När nationella prov 
används ska eleverna delta i alla delar av proven. 
Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta 
i ett nationellt prov eller i någon eller några delar 
av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.
21a §  Eleven ska skriva uppsatserna i de na-
tionella proven i engelska och svenska eller 
svenska som andraspråk i årskurs 9 på dator 
eller annan digital enhet.  Rektorn får besluta att 
en elev inte behöver skriva uppsatserna i proven 
på dator eller annan digital enhet, om det finns 
särskilda skäl.

Läs vidare på s. 132–164 i Grundskolans regel
bok 2018/2019, L. Werner, Norstedts Juridik.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet
Läroplanen SKOLFS 2010:37 gäller för grund-
skolan och i tillämpliga delar även för försko-
leklassen och fritidshemmet. Det som sägs i 
läroplanen om lärare gäller också förskollärare 
och fritidspedagoger som undervisar inom dessa 
verksamheter. 

Läroplanen inleds med en beskrivning av sko-
lans värdegrund och uppdrag. Fokus på jämställd-
het samt digitalisering har ökat. Skolan ska aktivt 
och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan 
har också ett ansvar för att motverka könsmönster 
som begränsar elevernas lärande, val och utveck-
ling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur 
eleverna blir bemötta samt vilka krav och förvänt-
ningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan ska därför organisera utbildningen så 
att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt 
prövar och utvecklar sin förmåga och sina intres-
sen, med samma möjligheter och på lika villkor 
oberoende av könstillhörighet.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar för-
ståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 
och samhällets utveckling. Alla elever ska ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska även ges möjlighet att ut-
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