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Aktuellt från Skolverket

• Allmänna råd om mottagande

• Allmänna råd om betyg och betygsättning

• Redovisade och pågående regeringsuppdrag

• Nya stödmaterial

• Riksrevisionen 

• Utredning – Tidiga stödinsatser

• Revidering av kursplaner och kunskapskrav
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Allmänna råd om 

mottagande i 

grundsärskola och 

gymnasiesärskola
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Skolverket har reviderat allmänna råd 

för mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan genom att 

inkludera urval till gymnasiesärskolans 

nationella program. 
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Förändringar

• Revideringar med anledning av ny lagstiftning, till 

exempel ny förvaltningslag (2017:900) och 

förändringar i skollagen (2010:800).

• Vissa förtydliganden och språkliga justeringar

• Nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans 

nationella program
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Urval till gymnasiesärskolans

nationella program

Allmänna råd:

En offentlig huvudman för utbildningen bör

1. ha rutiner för urval när antalet platser på ett nationellt program som 

huvudmannen anordnar är färre än antalet sökande till utbildningen,

2. Säkerställa att det i rutinerna för urval klargörs hur bedömningen av vilken 

elev som har störst behov av utbildningen ska göras,

3. Informera elever och vårdnadshavare om hur urvalet sker inför elevens 

ansökan till gymnasiesärskolan.
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Allmänna råd om betyg och 

betygssättning
Skolverkets allmänna råd 

• Inför betygssättningen

• Informera om betyg och betygssättning

• Betygssättning

• Följa upp betyg och betygssättning
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Avslutade och pågående 

regeringsuppdrag

• Stadieindelad timplan

• Stadieindelning av det centrala innehållet i kursplanerna (ämnen och 
ämnesområden)

• Kunskapskrav för årskurs 3 i fem ämnen

• Förtydligade och kompletterande skrivningar om digitalisering

• Förtydligade skrivningar om jämställdhet
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Sex och samlevnad

Pågående regeringsuppdrag som syftar till att stärka kvaliteten och 

likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen genom förtydliganden i 

läroplanerna. Enligt uppdraget ska Skolverket särskilt beakta att frågor om 

samtycke, pornografi samt hedersrelaterat våld och förtryck omfattas av sex-

och samlevnadsundervisningen. Uppdraget redovisas för regeringen 31 maj 

2019.
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Förändringar ht 2019
Garanterat antal undervisningstimmar

• Utökning av undervisningstiden i matematik med 105 timmar  (motsvarar ca 

1 tim/v)

• Minskning av undervisningstiden i elevens val med 45 timmar

• Minskning av undervisningstiden i slöjd med 60 timmar

Ändringarna gäller högstadiet och grundsärskolans ämnen
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Bedömningsstöd
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Bedömningsstöd årskurs 7-9 
svenska, svenska som andraspråk, matematik

Bedömningsstöd
årskurs 7-9 
svenska, svenska som 
andraspråk, matematik

Kommer hösten 2020
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Lärportalen –
kollegialt arbete i moduler

• Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1

• Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 2

• Naturorienterande ämnen och verklighetsuppfattning

• Strukturerad läs- och skrivundervisning

• Tematiska arbetssätt och digitala verktyg
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Naturorienterande ämnen och 

verklighetsuppfattning
Målgrupp : lärare som arbetar i grundsärskolan åk 1-9 

med ämnen och ämnesområden

Del 1 – Bärande idéer i naturvetenskap

Del 2 – Mönster och strukturer 

Del 3 – Naturvetenskap i vardagen

Ännu ej publicerade:

Del 4 – Kropp och hälsa 

Del 5 – Att utgå från individen 

Del 6 – Röd tråd grundsärskola – grundskola           

Del 7 – Ämnesintegrering 

Del 8 – Avslutande reflektion och utvärdering 
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Aktuellt…
Riksrevisionens granskning av Grundsärskolans kunskapsuppdrag   

Några slutsatser: Riksrevisionen ger följande rekommendationer till 

Skolverket:

• Se till att lärare i grundsärskolan får tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas 

kunskaper. 

• Utveckla uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan. Uppföljningen och 

utvärderingen bör svara på om elever i grundsärskolan har goda möjligheter att 

utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

• Säkerställ att grundsärskolan tydligt beaktas i myndighetens interna styrning.
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Aktuellt…

•Utredningen bättre möjligheter för elever i de 

obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som 

minst ska nås (U 2017:07) 
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Revidering av kursplaner och 

kunskapskrav

Fyra prioriterade områden:

• Betona faktakunskaper mer

• Anpassa det centrala innehållet 

• Tydliggöra skillnaden mellan stadier i det centrala innehållet 

• Förbättra kunskapskraven
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Skolverkets upplysningstjänst

Mejl: upplysningstjansten@skolverket.se

Ring oss på 08 - 527 332 00

Telefontid vardagar

9.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00
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TACK




