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Grundskola
   HEM    SKRIV UT   

Alla barn mellan sju och sexton år i Sverige är skolpliktiga. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja
skolan redan när de är sex år. Kommunerna är skyldiga att anordna plats för alla sexåringar i förskoleklassen.
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan. Undervisningen är
obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider,
hälsovård och skolskjuts.

Läroplan, kursplaner och timplan

Den senast läroplanen för obligatoriska skolan (Lpo 94) trädde i kraft 1994. Den är gemensam för grundskolan,
sameskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och anpassades 1998 till att omfatta även förskoleklassen
och fritidshemmet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta
finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

Varje kommun ska faställa en skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas.
Läroplanen, skolplanen och kursplanerna ger sedan utrymme för den enskilda skolans rektor, lärare och elever
att anpassa innehåll, organisation och arbetssätt till lokala förhållanden. Planeringen av detta faställs i skolans
arbetsplan.

Det finns en timplan för grundskolan som helhet. Timplanen anger den minsta garanterade tid som eleverna
har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.

Timplan

Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och 
ämnesgrupper samt totalt antal timmar.

 

Ämnen

Bild 230

Hem- och konsumentkunskap 118

Idrott och hälsa 500

Musik 230

Textilslöjd och Trä- och metallslöjd 330

Svenska 1 490

Engelska 480

Matematik 900

Geografi, Historia, Religions- och Samhällskunskap (sammanlagt) 885

Biologi, Fysik, Kemi, Teknik (sammanlagt) 800

Språkval 320

Elevens val 382

Total garanterade undervisningstid 6.665

Därav skolans val 600

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp
minskas med högst 20 procent.
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Profilering och val av skola

De timmar i timplanen som är avsatta för elevens val innebär att den enskilda eleven kan fördjupa studierna i
ett eller flera ämnen. Dessutom kan en skola, inom givna ramar, använda timmar till att ge vissa ämnen mer
tid än den som är angiven i timplanen. På det sättet får skolans undervisning en särskild profil, eller inriktning.

De allra flesta skolor i Sverige är kommunala. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära
hemmet. Eleverna och deras föräldrar har dock rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från
kommunen fristående skola.

De fristående skolorna är öppna för alla och måste vara godkända av Skolverket. En fristående skola får bidrag
från elevens hemkommun och beloppet bestäms med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov.
Undervisningen i de fristående skolorna ska i huvudsak ha samma mål som i de kommunala skolorna, men kan
ha en inriktning som skiljer sig från de kommunala skolornas. Om skolan inte följer gällande bestämmelser kan
Skolverket återkalla godkännandet. Det är vanligt att fristående skolor har en annan inriktning än den
kommunala grundskolan, t.ex. speciell pedagogik (montessori eller waldorfpedagogik), språkligt/etnisk
inriktning eller är skolor med en viss religiös prägel.

Mål- och kunskapsrelaterade betyg

Samtidigt som läroplanen och kursplanerna infördes började ett nytt betygssystem att gälla. I det nya
systemet ges betyg i en tregradig skala. Betygsstegen är Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) och Mycket Väl
Godkänd (MVG).

Specialskolan

De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och rörelsehindrade barn får sin undervisning i
grundskolan. Döva och gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan. Specialskolan omfattar tio 
årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med utvecklingsstörning.

Särskolan

För barn med utvecklingsstörning finns särskolan. Den obligatoriska särskolan består av nio årskurser i
antingen grundsärskolan eller träningsskolan. I grundsärskolan går barn med lindrig utvecklingsstörning. I
träningsskolan går elever som har en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig
undervisningen i grundsärskolan. Eleverna i särskolan har rätt till ett tionde skolår.

Sameskolan

Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i sameskolan.Utbildningen motsvarar grundskolans första
sex år.
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