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Förordning 
om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om 
läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen 
och fritidshemmet i vissa fall; 

utfärdad den 9 mars 2017. 

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:251) 
om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i 
vissa fall ska ha följande lydelse. 

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling 
(SKOLFS). 

2. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2017. 
3. Bilagan i den nya lydelsen får tillämpas första gången på utbildning 

som påbörjas efter ikraftträdandet och ska tillämpas första gången på 
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2018. 

På regeringens vägnar 

GUSTAV FRIDOLIN 

~ Eva Lenberg 
(Utbildningsdepartementet) 
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Bilaga' 

1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Förståelse och medmänsklighet 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana 
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det 
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 
förmåga hos alla som arbetar där. 

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen 
främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska 
präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och 
fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till 
nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 
orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, 
ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2016:40. 



Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för 
att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt deras vilja att pröva och omsätta ideer i handling och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan 
ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 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 utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att 
utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all 
undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för 
samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till 
dynamiskt tänkande. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 
nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas 
upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för 
och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och 
agera ansvarsfullt mot sig själva och andra. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den 
enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag 
och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 
kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter 
och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 
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värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 
och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett 
ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. 
I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas. 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag 
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska 
tillägna sig. 

2 Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Normer och värden 

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 sammanhang. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 
- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 
- i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor, 
- aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer 
eller grupper, 
- visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 
från ett demokratiskt förhållningssätt, och 
- i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och 
risker som en ökande digitalisering medför. 

2.2 Kunskaper 

Mål 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången sameskola 
- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 
sätt, 
- kan tala, läsa och skriva samiska samt är funktionellt tvåspråkig, 
- kan kommunicera på engelska i tal och skrift, 



- kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 
vardagsli vet, 
- kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 
samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för 
vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
- kan lösa problem och omsätta ideer i handling på kreativt och ansvarsfullt 
sätt, 
- kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation 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 urfolket samernas kultur, språk, religion och 
historia, 
- har fått kunskaper om de övriga nationella minoriteternas (judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 
- kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter 
och olikheter i livsvillkor, 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 uttrycksformer såsom språk, bild, 
musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 
kulturutbud, och 
- kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska - uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller 

I särskilt stöd, och 
- samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Läraren ska 
- ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, 
- stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel, 
- stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever 
som har svårigheter, 
- samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 
- organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga, 
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- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt, 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling, 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget 
ansvar, 
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 
- får möjligheter att arbeta ämnesövergripande. 

2.8 Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har 
rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 
mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp 
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att 
- skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
- skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 
och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg 
för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg, 
- undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna f'ar 
den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd 
samt den hjälp de behöver, 
- kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 
svårigheter för eleven i skolan, 
- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 
elevernas utveckling som lärare gör, 
- undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 
- i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, 
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 
- samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 
- samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar 
för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 
- formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 
föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 
valalternativ, 
- personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 
ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela 
med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen, 
- skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 
- skolans internationella kontakter utvecklas, och 
- skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 
som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 




