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Nyheter och några vanliga 

frågor…

• Obligatorisk förskoleklassen – påverkar det              
grundsärskolans verksamhet?

• Varför införs stadieindelad timplan i grundsärskolan?             
När ska den börja gälla?

• Stadieindelning av grundsärskolans kursplaner?

• Kunskapskrav i grundsärskolan åk 3?



Nytt: Skolstart vid 6 års ålder

Förskoleklassen blir 

obligatorisk från och med 

höstterminen 2018



Några nyheter                              
fr.o.m. 1 juli 2018



Beslutade förändringar

Gäller från 1 juli 2018

•Begreppen låg-, mellan-
och högstadium i de 
obligatoriska skolformerna 
används i skollagen.

•Stadieindelad timplan för 
grundskolan.                                       
Ändring i skolförordning 
(SFS 2017:1236). 



Planerade förändringar

Uppdrag 2017 till Skolverket

1. Lämna förslag på 
stadieindelad timplan 
för grundsär-, special-
resp. sameskolan till 
regeringen senast den   
1 april 2018.

Regeringen fattar beslut.

2. Stadieindela det centrala 
innehållet i grundsär-
skolans kursplaner –
ämnen och ämnesområden 
(inriktning träningsskolan)

Utarbeta kunskapskrav i 
grundsärskolans  årskurs 3 
i fem ämnen.

Dessa förändringar planeras 
träda i kraft den 1 juli 2018



Totalt ung.10 600 elever i riket

C:a 6 000 av dessa elever läser ämnen

C:a 4 600 elever läser ämnesområden (inriktning 
träningsskola)

Ung. 21 procent av de elever som läser ämnen får sin 
utbildning som integrerade i en grundskoleklass under minst 
hälften av skoltiden 

Uppgifterna gäller läsåret 2017/18

Grundsärskolan - elevantal



Timplaner - likheter och skillnader?
Grundskolan (ht-18)       Grundsärskolans ämnen 

(gällande)

Bild 230 225

Engelska 480 180

Hem- och konsumentkunskap 118 525

Idrott och hälsa 500 750

Matematik 1125 1110

Musik 230 395

NO 600 785 (inkl. teknik)

SO 885 695

Slöjd 330 730

Svenska/svenska som andraspråk  1490 1300

Teknik 200

Språkval 320 ----

Elevens val 382 195

TOTALT 6890 6890



Förslag: grundsärskolans ämnen
Ämne Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt

Bild 60 75 90 225

Hem- och konsumentkunskap 230 295 525

Idrott o hälsa 245 245 260 750

Musik 120 125 150 395

Slöjd 175 260 295 730

Svenska /svenska som 

andraspråk

450 450 400 1300

Engelska 35 55 90 180

Matematik 400 400 310 1110

Naturorienterande ämnen 145 190 260 595

Teknik 45 60 85 190

Samhällsorienterande ämnen 185 220 290 695

Elevens val 195

Totalt garanterat antal timmar 1860 2080 2525 6890

+ h&k 230



Förslag: ämnesområden
Ämnesområden Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt

Estetisk verksamhet 315 340 340 995

Kommunikation 315 340 340 995

Motorik 315 340 340 995

Vardagsaktiviteter 315 340 340 995

Verklighetsuppfattning 315 340 340 995

Elevens val 190

Fördelningsbar 

undervisningstid

300 600 600 1500

Totalt garanterat antal 

timmar

1875 2300 2300 6665



Aviserade förändringar ht 2019

• utökning i matematik med 105 timmar (motsvarar c:a 1 tim/v)

•minskning elevens val med 45 timmar

•minskning slöjd med 60 timmar

Gäller högstadiet och grundsärskolans ämnen

Garanterade antalet undervisningstimmar i grundsärskolan



Kursplaner och kunskapskrav
•Ämnen: centralt innehåll 

stadieindelas (årskurs 1-3, 4-
6, 7-9). Dock inte hem- och 
konsumentkunskap där det 
ska vara årskurs 1-6, 7-9

•Ämnen: Kunskapskrav i 
årskurs 3 i svenska, svenska 
som andraspråk, matematik, 
natur- och samhälls-
orienterande ämnen

•Ämnesområden: centralt 
innehåll stadieindelas 
(årskurs 1-3, 4-6, 7-9)

Planeras gälla från den 1 juli 2018



Nu: grundsärskolans kursplaner 

Ämnen

Centralt innehåll 

Årskurs 1–6, 7–9

Kunskapskrav

Årskurs 6 och 9

Betyg A, C, E

Ämnesområden

Centralt innehåll

Årskurs 1–9

Kunskapskrav

Årskurs 9

Grundläggande resp.

fördjupade kunskaper



Sen: grundsärskolans kursplaner 
Ämnen

Centralt innehåll 

Årskurs 1–3, 4–6, 7–9

Kunskapskrav

Årskurs 3 

Godtagbara 
kunskaper

Årskurs 6 och 9

Betyg A, C, E

Ämnesområden

Centralt innehåll

Årskurs 1–3, 4–6, 7–9

Kunskapskrav

Årskurs 9

Grundläggande resp.

fördjupade kunskaper



Skolverket ska ta fram kunskapskrav för godtagbara 
kunskaper i årskurs 3 i följande av grundsärskolans 
ämnen:

• svenska

• svenska som andraspråk

• matematik

• samhällsorienterande ämnen

• naturorienterande ämnen

Kunskapskraven planeras träda i kraft den 1 juli 2018

Kunskapskrav i årskurs 3



Två bedömningsstöd  åk 1 - 6



Hösten 2018 

- stadieindelade kursplaner 
(ämnen och ämnesområden)

- kunskapskrav i årskurs 3 i 
fem ämnen

- digital kompetens

- jämställdhet

Förändringar i läroplanen  



Jämställdhet – förslag

• könsneutrala formuleringar i läroplanerna

• undervisningen organiseras så att flickor och pojkar 
möts och arbetar tillsammans i undervisningen

• skolan bidrar till att eleverna utvecklar förmågan att 
kritiskt granska könsmönster



Regeringsuppdrag

Gemensamt för alla skolformer:

• vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner 

för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala 

kompetens och innovativa förmåga, för att förbereda dem för ett 

aktivt deltagande i ett alltmer teknikorienterat arbets- och samhällsliv 

och för ett stärkt entreprenöriellt lärande.

Grundskolan och motsvarande skolformer:

• förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och 

tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen 

Skolans digitalisering –

styrdokumentsförändringar



Argumentation och motiv enl. regeringsuppdraget bl.a.

• Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig. Det råder 
stora skillnader mellan skolor i fråga om it-användning i 
undervisningen.

• EU: digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser för 
livslångt lärande. 

• Digitaliseringskommissionen : finns studier som påvisar 
statistiskt säkerställda positiva skillnader i elevernas resultat. 

• Eleverna behöver utveckla en kritisk och reflekterande attityd 
när det gäller information samt en ansvarsfull användning av 
interaktiva medier.

Bakgrund



Av läroplanernas första del, Värdegrund och uppdrag,                 

framgår det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att:

• förstå digitaliseringens påverkan på samhället

• kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Fyra aspekter av digital 

kompetens



Del 1

Del 2

Syfte

Långsiktiga mål

Centralt innehåll

Kunskapskrav

• Läroplanernas första del – värdegrund 

och uppdrag

• Läroplanernas andra del –

mål och riktlinjer

• Kursplanerna – syfte 

• Kursplanerna – centralt innehåll

Var finns ändringarna? 



Grundsärskolans ämnen

• idrott och hälsa

• matematik

• musik

• naturorienterande ämnen

• samhällsorienterande ämnen

• slöjd

• svenska, svenska som 

andraspråk

• teknik

Grundsärskolans ämnesområden

• estetisk verksamhet

• kommunikation 

• motorik

• vardagsaktiviteter

• verklighetsuppfattning

Digital kompetens – i vilka 

kursplaner?



Allmänna råd Mottagande i 

grundsärskolan och gymnasieskolan 

Uppdrag till Skolverket

Revidera allmänna råd Mottagande i grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan genom att inkludera urval till 
gymnasiesärskolans nationella program

Redovisas till regeringen senast den 15 december 2018



Information till vårdnadshavare



Välkomna

Konferenser september och oktober 

Skolverket ger fördjupad information 

om förändringar för grundsärskolan

som förväntas gälla från hösten 2018. 

Anmäl er via Skolverkets webb!



Tack!ack!

Tack!


