
en skola för alla om det svenska 
skolsystemet



skolan har en viktig uppgift att få eleverna att ta till sig 

de grundläggande värden som det svenska samhället vilar

på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde oavsett kön, ras, 

religiös och social bakgrund, jämställdhet mellan kvinnor

och män och solidaritet med svaga och utsatta människor.



det svenska skolsystemet
I Sverige styr staten skolan genom lagar, förordningar, läroplaner 

och kursplaner. I dessa anges mål och riktlinjer för all verksamhet.

Kommunerna har huvudansvaret för grundskolan, gymnasiet och 

den kommunala vuxenutbildningen.

Skolverket är nationell skolmyndighet med ansvar för uppföljning, 

utvärdering, utveckling och tillsyn av skolverksamheten.

Alla i skolan är skyldiga att arbeta mot de gemensamma målen. 

Därmed ska en likvärdig utbildning garanteras.

Svensk skola är i huvudsak offentligt finansierad och avgiftsfri. 3,5 procent 

av eleverna går i fristående skolor som även de är offentligt finansierade.

Sverige har nioårig obligatorisk grundskola.

Alla barn och ungdomar mellan sju och 16 år har skolplikt.

Sexåringar kan börja i första klass, men få gör det. De flesta går i stället 

i förskoleklass, som är frivillig.



Svenska elever får betyg från år åtta i grundskolan. Betygen sätts enligt 

en målrelaterad modell.

Efter grundskolan studerar så gott som alla elever vidare i gymnasieskolan 

som är treårig och frivillig.

Gymnasieskolan rymmer såväl yrkes- som studieförberedande utbildningar. 

Samtliga gymnasieutbildningar ger allmän högskolebehörighet.

Sverige har en stark tradition av vuxenutbildning. Varje kommun erbjuder 

grundskole- och gymnasieutbildning för vuxna.

Det finns 31 svenska skolor i utlandet varav 16 i Europa. Utbildningen

bedrivs enligt svensk läroplan för svenska elever vars föräldrar arbetar 

utomlands.

Den svenska skolan har en internationellt god standard. Eleverna är 

bland de bästa i världen på att läsa. I matematik och naturvetenskap 

ligger eleverna på en genomsnittlig internationell nivå.





olika skolformer
DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET omfattar verksamheter för
barn från ett års ålder och uppåt. Innan barnen börjar skolan
har de möjlighet att gå i förskolan som är en fristående skol-
form med egen läroplan. Så gott som alla barn börjar första
året i grundskolan det år de fyller sju. Det finns möjlighet att
börja i första klass redan som sexåring, men de flesta föräldrar
väljer att placera sina barn i den frivilliga skolformen förskole
klass i stället.

Undervisningen i förskoleklassen styrs av samma läroplan
som grundskolan gör. Pedagogiken från förskola, fritidshem
och grundskola används för att stimulera barnens utveckling
och lust att lära. Förskoleklassen kan ses som ett förberedande
år för barnen innan de börjar i första klass.

I Sverige har alla barn och ungdomar mellan sju och  år
skolplikt. Oavsett på vilken nivå eleven studerar – om det är 
i grundskolan, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbild-
ningen – är skolåret indelat i en höst- och en vårtermin.
Sommarlovet varar från början av juni till mitten av augusti.
Förutom sommarlovet är eleverna lediga en vecka på hösten,
omkring två veckor över jul och nyår, en vecka i februari eller
mars och en vecka omkring påskhelgen.





Under de nio åren i grundskolan är alla elever garanterade
ett visst antal undervisningstimmar i varje ämne. Alla elever
läser svenska, engelska, matematik, geografi, historia, religions-
och samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, bild, hem-
kunskap, idrott och hälsa, musik, textilslöjd och trä- och
metallslöjd samt ytterligare ett främmande språk. I ämnet ele-
vens val kan eleven själv välja vilket eller vilka ämnen hon eller
han vill fördjupa sig i. Elevens val har ungefär lika många
timmar i timplanen som engelska eller idrott och hälsa.

Alla barn och ungdomar i Sverige

måste gå nio år i grundskolan. 

De flesta börjar första klass när 

de är sju år.





Efter grundskolan går nästan alla elever vidare till den fri-
villiga och treåriga gymnasieskolan. Där kan eleverna välja
mellan sjutton nationella program. För att få börja på ett 
nationellt program krävs godkänt betyg i svenska, engelska och
matematik. Samtliga nationella program ger allmän behörig-
het för högskolestudier. Det finns även individuella och speci-
alutformade program och i vissa kommuner lokala inriktning-
ar knutna till något av de nationella programmen.

Femton av de sjutton nationella programmen är i första
hand yrkesförberedande, exempelvis industriprogrammet, 
estetiska programmet och omvårdnadsprogrammet, medan de
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen är
studieförberedande.

Skolämnena på gymnasiet är indelade i kurser som ger ett
visst antal poäng och betyg sätts efter varje kurs. Alla kurser
har en kursplan. Om en elev vill kan hon eller han välja att
läsa kurser som inte ingår i det program hon eller han stude-
rar på.

Alla elever, oavsett vilket program de valt, läser -kursen i
de åtta kärnämnena svenska, engelska, matematik, naturkun-
skap, samhällskunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa
och religionskunskap. På olika program fördjupar man sig
sedan vidare i olika ämnen. På naturvetenskapliga program-
met läser man till exempel upp till -kursen i matematik. Det
är karaktärsämnena som sätter prägel på de olika program-
men. Ett karaktärsämne kan till exempel vara fordonsteknik på
fordonsprogrammet eller kemi och biologi på det naturveten-
skapliga programmet.

De nationella programmen på

gymnasiet ger allmän behörighet

till högskolestudier.





Andra året delas de flesta program i olika inriktningar. Då
kan eleverna välja att specialisera sig. På exempelvis livsme-
delsprogrammet kan man välja mellan bageri och konditori
eller kött och charkuteri. Det kan även finnas lokala inrikt-
ningar på enskilda skolor. De lokala inriktningarna kan star-
tas för att det finns ett lokalt eller regionalt behov, eller för att
eleverna efterfrågar en utbildning.

Den som går hantverks-

programmet på gymnasiet kan

välja att studera till frisör.




Lokala inriktningar finns på flera gymnasieskolor. 

Variationen är stor, exempelvis finns snowboard som alternativ.





Trots att utbudet av gymnasieprogram och in-
riktningar är stort, finns det elever som inte hittar
något som passar dem. Då har kommunen och
skolan möjlighet att skräddarsy ett eget program,
ett specialutformat program. Alla kärnämneskur-
ser måste ingå, men i övrigt kan kurser från alla
de olika nationella programmen plockas in i ut-
bildningen.

De elever som inte är behöriga till ett natio-
nellt program, de elever som hoppar av ett natio-
nellt program eller de elever som inte kan välja
program, erbjuds att gå ett individuellt program.
De individuella programmen utgår från varje en-
skild elevs behov och kan därför se väldigt olika
ut. Målet är att eleven på sikt ska kunna gå över
till ett nationellt program.

För barn som är psykiskt utvecklingsstörda
finns särskolan. Den är obligatorisk för alla mellan
sju och  år. Gymnasiesärskolan, som är frivill-
lig, är fyraårig och erbjuder både nationella, spe-
cialutformade och individuella program.

Samerna kan välja att placera sina barn i same-
skolan de sex första åren. Därefter får barnen fort-
sätta sin skolgång i den vanliga grundskolan.

Sverige har en lång och stark tradition av vux-
enutbildning. I varje kommun finns kommunal
vuxenutbildning, i dagligt tal kallad komvux, både
på grundskole- och gymnasial nivå. De vuxen-
studerande läser samma ämnen och kurser som
eleverna på grund- och gymnasieskolan, men 
studietakten är högre. För vuxna som är psykiskt
utvecklingsstörda finns Särvux.

Alla nyanlända invandrare över sexton år har
rätt att få undervisning i svenska. Utbildningen
kallas Svenska för invandrare, . Syftet är att ge
invandrarna grundläggande kunskaper i svenska.
Alla elever med utländsk bakgrund har också rätt
att få undervisning i sitt modersmål. Dessutom
har eleverna möjlighet att få studiehandledning
på sitt modersmål.



Skolan ska ge alla elever en bra grund att stå på,   

både kunskapsmässigt och socialt.



styrdokument





STATEN STYR SKOLAN MED MÅL och riktlinjer. Skolla-
gen, som är beslutad av riksdagen, anger vilka
ramar som gäller för all skolverksamhet. Rege-
ringen fastställer läroplaner som tillsammans med
skollagen ska styra verksamheten i skolan. Alla
verksamma i skolan är skyldiga att följa läropla-
nerna. Dessutom utfärdar regeringen olika för-
ordningar, exempelvis för de olika skolformerna.

I skollagen finns de övergripande målen och
riktlinjerna för skolan. Lagen slår fast att skolan
ska vara likvärdig över hela landet. Alla elever har
rätt att få en lika bra utbildning, oavsett var de bor.

Regeringen har fastställt tre läroplaner. För-
skolan har en egen läroplan. En läroplan är ge-
mensam för den obligatoriska skolan, förskole-
klassen och fritidshemmen. De frivilliga skolfor-
merna gymnasieskola, vuxenutbildning och gym-
nasiesärskola har också en egen läroplan. Några
huvudområden i läroplanerna är normer och vär-
den, kunskaper, elevernas ansvar och inflytande,
bedömning och betyg samt rektors ansvar. För
vart och ett av huvudområdena anges mål och
riktlinjer.

I kursplanerna står vilket syfte och mål under-
visningen i varje ämne ska ha. Det finns två typer
av mål: mål att sträva mot och mål att uppnå.

Mål att uppnå är de mål som alla elever ska ges
möjlighet att klara. Men det är målen att sträva
mot som ska styra inriktningen på undervisningen
– de beskriver de kvaliteter i elevernas kunnande
som skolan strävar mot att utveckla. Målen att
sträva mot är vida, skolan ska inte sätta någon
gräns för elevens kunskapsutveckling. Man kan
säga att det finns mål att uppnå medan man strä-
var.

Kursplanerna talar inte om hur undervisning-
en ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska an-
vändas. Däremot talar kursplanerna om vilka
kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna.
På så vis anges en ram för undervisningen och
dess innehåll För gymnasiet finns det utöver kurs-
planer även programmål för varje nationellt pro-
gram.

Timplanen reglerar hur mycket lärarledd
undervisning eleverna har rätt till i varje ämne.
Det är det totala antalet timmar i varje ämne som
regleras, inte hur många timmar en elev måste ha
av ett visst ämne ett visst år. Det är upp till kom-
munerna och skolorna att exempelvis avgöra vil-
ket år som undervisningen i engelska ska börja i
grundskolan och hur många undervisningstim-
mar som behövs per läsår.



”alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 

varhelst den anordnas i landet.

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Särskilt skall den som verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden.”

Skollagen 1 kap. 2 §





DE FÖRÄNDRINGAR SOM SKER i samhället påverkar både hur skolan
organiseras, hur utbildningen läggs upp och vilket innehåll
undervisningen har.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där skolan inte läng-
re har monopol på kunskap. Sverige är bland de länder i värl-
den som har flest internetanvändare. Barn och ungdomar är
vana att surfa och leta efter information. Mediautbudet är stort
och lättillgängligt.

Sverige har kommit närmare världen. Svenskar reser mer
och mer och allt fler unga människor väljer att arbeta eller 
utbilda sig utomlands. Samtidigt har världen kommit till Sve-
rige – idag har var sjätte elev utländsk härkomst. Internatio-
naliseringen ställer nya krav på skolan.

Arbetslivet har gått och går igenom stora förändringar,
gamla hierarkier faller sönder och kraven på arbetskraften för-
ändras. Det är viktigt att ha en bra kunskapsgrund då de flesta
yrken idag kräver vidareutbildning i någon form. Men även
det som kallas social kompetens blir allt viktigare på arbets-
marknaden, oavsett vilket yrke man jobbar inom.

en spegel av samhället



Skolan ska förmedla de demokratiska värden som det svenska samhället vilar på.





Den svenska skolan ska ge alla elever en bra
grund att stå på, både kunskapsmässigt och soci-
alt. Eleverna ska lära sig att arbeta tillsammans
med respekt för andra människor.

Skoltiden ska inte begränsas till att vara en tid
i en människas liv då man lär sig en i förväg be-
gränsad faktamängd som man sedan visar upp
och blir bedömd efter. Skolan måste ge mycket
mer kunskap och klokskap än så. Den ska förbe-
reda eleverna för den komplexa verklighet som
finns utanför klassrummet.

Tillsammans med föräldrarna ska skolan ar-
beta för att eleverna blir ansvarskännande män-
niskor och samhällsmedlemmar. Det är föräld-
rarna som har huvudansvaret för sina barns ut-
veckling och uppfostran, men skolan har också ett
ansvar och ska stödja föräldrarna.

Lärarna ska uppmuntra eleverna att söka kun-
skap – att inte passivt och okritiskt ta emot infor-
mation. De ska handleda eleverna i deras arbete.
Det är först när information bearbetas som den
blir till kunskap. Barnen och ungdomarna ska sti-
muleras att sovra bland information, tolka den,
dra slutsatser och sedan kunna förklara och argu-

mentera kring sina svar. Kunskap är inget enty-
digt begrepp, det finns flera typer av kunskap;
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och
ingen är viktigare än den andra. Skolan ska ge
eleverna möjlighet att lära sig saker där olika kun-
skapsformer används i ett samspel.

Skolan har en viktig uppgift att få eleverna att
ta till sig de grundläggande värden som det sven-
ska samhället vilar på: människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla männ-
niskors lika värde oavsett kön, ras, religiös och so-
cial bakgrund, jämställdhet mellan kvinnor och
män och solidaritet med svaga och utsatta män-
niskor. Det räcker inte att lärarna undervisar om
demokrati, det är i praktiskt handling eleverna lär
sig vad det verkligen innebär. Eleverna ska upp-
muntras att ta ställning och att argumentera för
sina ståndpunkter. Samtidigt ska de lära sig att
acceptera och respektera andra människors åsik-
ter.

Allt arbete i skolan ska bedrivas mot bakgrund
av vår kristna tradition och västerländska huma-
nism, men undervisningen ska vara icke-konfes-
sionell, saklig och allsidig.





Det är viktigt att eleverna förstår det egna kulturarvet. Det
ger dem en identitet som i sin tur gör det lättare att förstå och
kunna leva sig in i andra människors livsvillkor och värde-
ringar. Skolan ska aktivt bekämpa trakasserier såsom mobb-
ning och främlingsfientlighet. Intolerans ska mötas med kun-
skap, en öppen diskussion och aktiva insatser av olika slag från
skolans sida.

Kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter
i samhället – könsdiskriminering är i lag förbjuden i Sverige.
Skolan är en del av samhället och samma lagar och regler gäll-
ler där. Det vilar ett tungt ansvar på skolan att aktivt arbeta för
att främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan
ska motverka de traditionella och begränsande könsrollsmön-
stren. Pojkar och flickor ska bemötas på ett sådant sätt att dessa
mönster inte förstärks. Eleverna ska få möjlighet att utveckla
sina förmågor och intressen utan att deras kön ska påverka
deras möjligheter att få göra det.

På samma sätt som eleverna ska lära sig att visa respekt för
andra människor, ska de få kunskap om och lära sig respekt för
vår gemensamma miljö.





EN SKOLA ÄR ALDRIG den andra lik. De har alla olika
förutsättningar beroende på vilka eleverna är,
vilka lärarna är och var i landet skolan finns. Sko-
lan är kommunernas ansvar i Sverige. De kom-
munala politikerna ska planera skolverksamheten
och göra utvärderingar och uppföljningar av den.
Varje skola har sedan friheten att lägga upp det
praktiska skolarbetet.

Skolor har också möjlighet att välja en egen
profil. I timplanerna finns ett visst antal timmar
avsatta för detta. Det finns en mängd olika profi-

ler bland grund- och gymnasieskolorna runt om i
landet. Profilen kan utgå från vad skolan har för
tradition, var skolan ligger i landet eller vad ele-
verna och lärarna har för intressen. En skola kan-
ske väljer att profilera sig på miljö, en annan på
estetisk verksamhet och musik medan den tredje
har en internationell inriktning.

Varje kommun har rätt att bestämma vilka
gymnasieutbildningar som ska anordnas. Kom-
munen kan starta en lokal inriktning på ett av de
nationella programmen och på så vis profilera sig.

lokalt 
ansvar




Lunch serveras gratis till alla elever i grundskolan.  

Skollunchen är vanligtvis kostnadsfri även i gymnasieskolan.





Kanske har näringslivet i kommunen ett stort behov
av en viss kompetens – då kan gymnasieskolan välja
att starta en inriktning på exempelvis industripro-
grammet som motsvarar det behovet.

Det finns en stor variation bland de lokala inrikt-
ningarna där alltifrån snowboardåkning till forskning
finns representerat. Alla elever i grund- och gymna-
sieskolan har rätt att välja vilken skola de vill gå i.
Kanske är en elev extra intresserad av musik – då ska
han eller hon kunna välja en skola som har musik-
profil. 

Grund- och gymnasieeleverna har även möjlighet
att välja en fristående skola som drivs av en annan
huvudman än kommunen. De fristående skolorna
måste vara öppna för alla elever och de måste vara
godkända av Skolverket. Skolorna ska följa skollagen
men de lyder under en egen förordning. Verksamhe-
ten finansieras genom offentliga medel – skolorna får
bidrag för varje elev från kommunen och på gymna-
siet har de även rätt att ta ut en mindre avgift. Ofta
har de fristående skolorna en speciell pedagogisk in-
riktning som exempelvis Montessori eller Waldorf.
Omkring , procent av eleverna i grund- och gym-
nasieskolan går i en fristående skola.

De fristående skolorna är öppna

för alla elever och de måste

vara godkända av Skolverket.



rätt att lyckas





TROTS ATT ANSVARET FÖR SKOLAN är decentraliserat gäller samma
nationella mål för alla skolor, oavsett om de är kommunala
eller fristående. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning
var de än bor i landet och vilken skola de än väljer att gå i. De
övergripande målen berör all verksamhet i skolan.

Alla elever, oavsett kön, social eller etnisk bakgrund, har
rätt att nå skolans kunskapsmål. De barn och ungdomar som
av olika skäl har svårigheter, har rätt att få den hjälp och det
stöd de behöver. Skolan har ett särskilt ansvar för att alla ele-
ver når målen. Varje människa är unik. Därför ska undervis-
ningen anpassas till varje enskild elevs behov. Ingen ska behö-
va känna sig misslyckad utan alla har rätt att lämna skolan
med rak rygg, trygga i sig själva som individer och i vetskapen
att de har en bra kunskapsgrund att stå på. Skolan ska visa
varje elev respekt för dennes person och arbete.

De nationella mål- och styrdokumenten talar inte om hur
undervisningen ska läggas upp rent praktiskt eller vilka läro-
medel som ska användas. Hur målen ska uppnås är de profes-
sionellas ansvar att bestämma. Varje kommun ska upprätta en
skolplan och det är rektorns ansvar att tillsammans med 
lärarna upprätta en lokal arbetsplan. Det är viktigt att perso-
nalen tillsammans formulerar mål och söker nå dem i samar-
bete.

Varje människa är unik. 

Därför ska undervisningen

anpassas till varje enskild 

elevs behov. Alla elever

har rätt att lyckas 

i skolan.





DET ÄR INTE BARA LÄRARNA som ska arbeta tillsam-
mans med planeringen av undervisningen, ele-
verna har också rätt att delta. Eleverna ska kunna
påverka vad de ska lära sig, på vilket sätt de ska
tillägna sig kunskaperna och hur de sedan ska re-
dovisa dem. Med rättigheter kommer också skyl-
digheter. Eleverna ska ta ansvar för sin egen ut-
bildning och ju äldre de är, desto större ansvar ska
de ta. Det är en del i den demokratiska fostran.

Det ska råda öppenhet i det svenska skolsyste-
met. Skolan ska informera eleverna och deras för-
äldrar om innehållet i läroplanerna, kursplanerna
och de lokala arbetsplanerna. Eleverna och föräl-
drarna har rätt att få reda på vilka mål utbild-
ningen har, vilka krav skolan ställer på eleverna
och föräldrarna och vilka rättigheter och skyldig-
heter de har gentemot skolan.

Läraren ska genomföra utvecklingssamtal
minst en gång per termin. Då ska läraren, eleven
och föräldrarna tala både om elevens kunskaps-
utveckling och om hans eller hennes sociala ut-
veckling. Alla tre samtalsparters åsikter och erfa-
renheter är lika viktiga. Läraren ska berätta om
varför elevens kunskaper och utveckling bedöms
på ett visst sätt. Samtidigt ska eleven få möjlighet
att berätta om hur han eller hon uppfattar skolan,
undervisningen och sitt eget arbete. Eleven ska
uppmuntras att säga sin åsikt, att få inflytande
över sin utbildning och att också ta ansvar för
den.

Kanske mynnar samtalen ut i att eleven be-
höver extra stödundervisning i ett ämne; kanske
leder samtalen till att eleven får större frihet i sitt
skolarbete.

delta och påverka





Lärarna och eleverna planerar undervisningen tillsammans. Eleverna har rätt att

påverka vad de ska lära sig, hur undervisningen läggs upp och hur de ska redovisa

sina kunskaper. Ju äldre eleverna är, desto större ansvar ska de ta för sin egen

utbildning. Det är en del i den demokratiska fostran.




Alla elever i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning, 

var de än bor och vilken skola de än väljer.



Skolan ska visa varje elev respekt för dennes person och arbete.





ELEVERNA FÅR BETYG från år åtta i grundskolan. Slut-
betyg delas ut när eleven går ut år nio. Betygen i
Sverige är målrelaterade. De visar i vilken mån
eleven har uppnått de mål som anges för varje
ämne.  Betygen i grundskolan är Godkänd, Väl
godkänd och Mycket väl godkänd. De elever som
inte når gränsen för betyget Godkänd har rätt till
ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskaper
i ämnet. I gymnasieskolan får eleverna betyg efter
varje avslutad kurs. Slutbetyget är en samman-
ställning av betygen i samtliga kurser.

Betygen som delas ut i gymnasiet är Icke god-
känd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl
godkänd. Om en elev får betyget Icke godkänd på
en kurs, har han eller hon rätt att gå om kursen.

Det är lärarna som sätter betyg på eleverna.
Till sin hjälp har de nationella betygskriterier som
finns för de nationella kurserna för betygen God-
känd och Väl godkänd.

Alla elever har rätt att nå nivån för betyget
Godkänd i grundskolan. Om en elev riskerar att
inte nå målet, ska skolan ge eleven det stöd och
den hjälp han eller hon behöver för att klara sig.

För att bedöma elevernas kunskapsnivå natio-
nellt sett, finns olika typer av nationella prov. I
grundskolans år nio genomför alla elever obliga-
toriska nationella prov i svenska, matematik och
engelska. För år fem finns speciella ämnesprov.
Dessutom finns diagnostiska prov för år två och år
sju. För de nationella programmen på gymnasie-
skolan finns kursprov. 

Svenska elever är duktiga om man jämför dem
internationellt. Grundskoleeleverna placerar sig i
toppen när det gäller läskunnighet i svenska. I de
naturvetenskapliga ämnena och i matematik ligg-
ger svenska elever strax över det internationella
genomsnittet.

betyg









GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN ska ge eleverna
en bra grund att stå på. Men barn- och ung-
domsskolan ska inte ses som en separat företeelse
utan som en del i det livslånga lärandet. Ett lands
utveckling är beroende av befolkningens kompe-
tens. Kunskap är mer än någonsin en färskvara.
Varje människa, oavsett yrke, kommer någon
eller några gånger i livet att behöva vidareutbilda
sig, antingen inom det gamla yrket eller när hon
eller han byter jobb.

Ansvaret för det livslånga lärandet vilar på
varje enskild individ, men det är statens ansvar att
skapa goda förutsättningar för människor att stu-
dera vidare. Utgångspunkten måste vara att varje
människa är unik och att alla människor har olika
behov vid olika tidpunkter i sitt liv. Hur utbild-

ningen ska läggas upp och på vilken nivå den ska
vara, måste utgå från varje människa. 

Vuxenutbildningen i Sverige sker i många
olika former och med många olika utbildningsak-
törer. Det finns allt från statlig och kommunal
vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning
till personalutbildning i arbetslivet. Om det är sta-
ten eller en annan utbildningsaktör som håller i
utbildningen är inte det viktiga. Det viktiga är att
individen vill utbilda sig vidare.

Vuxenutbildning ger möjlighet till nya chanser
och återkommande utbildning. Att erbjuda vux-
enutbildning är också ett sätt att komma tillrätta
med snedrekryteringen till den högre utbildning-
en.

Varje kommun har skyldighet att anordna

lära för livet





kommunal vuxenutbildning, komvux. Det ska
finnas grundläggande vuxenutbildning, grund-
vux, för de människor som inte har grundskole-
kompetens. Grundvux-studierna läggs upp efter
varje elevs förkunskaper och eleven väljer själv
studietakt.

Kommunerna har också skyldighet att erbjuda
komvux på gymnasienivå. Utbildningen är kurs-
utformad, precis som på ungdomsgymnasiet, och
samma kursplaner och läroplaner används. Men
kursernas innehåll och omfattning kan skilja sig
något från ungdomsgymnasiets kurser.

Den  juli  inleddes den största satsning-
en någonsin på vuxenutbildning i Sverige – Kun-
skapslyftet. Alla kommuner i landet deltar i pro-
jektet som i första hand vänder sig till vuxna ar-

betslösa som helt eller delvis saknar gymnasie-
kompetens. Genom att höja sin kompetens kan
den enskilde öka sina chanser att få ett arbete.
När tillgången på utbildad arbetskraft ökar, blir
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i landet
större.

Kunskapslyftet erbjuder en stor variation av
utbildningsmöjligheter. Olika utbildningsanord-
nare med olika profil anlitas av kommunerna. 
För att få ett så brett kursutbud som möjligt sam-
arbetar kommuner, landsting, statens skolor för
vuxna, olika studieförbund, folkhögskolor och ut-
bildningsföretag. Komvux teoretiska kurser har
kompletterats med en mängd yrkeskurser och
delar av utbildningarna har förlagts till arbets-
platser.

Barn- och ungdomsskolan ska inte 

ses som en separat företeelse utan 

som en del i det livslånga lärandet.







LÄROVERK FÖR UNDERVISNING UPPSTOD under medeltiden. De var länge kyrkans an-

gelägenhet, där utbildades blivande präster. I takt med att universiteten växte

fram under 1500- och 1600-talen blev läroverksutbildningen bredare, med

syftet att förbereda för högre studier. Då blev också skolorna statens ansvar.

I flera hundra års tid var läroverk skolor för fåtalet – den kulturella elitens

pojkar. Den övriga befolkningens undervisning inskränkte sig till Katekesen

och tio guds bud.

Obligatorisk folkskola infördes i Sverige 1842. Alla barn blev skyldiga att

förvärva vissa kunskaper och färdigheter. Stat och kommun tog ansvar för

lärarutbildningen och skollokalerna. Varje församling var sedan skyldig att

hålla sin skola med lärare. Kyrkan hade fortfarande stort inflytande över sko-

lan – kristendomsläsning och katekeskunskap var viktiga ämnen. Många

barn gick bara i folkskola och knappt det. Frånvaron var stor då barnen 

behövdes som arbetskraft. De välutbildades barn gick inte i folkskolan, de

undervisades hemma till dess det var dags att börja i läroverket. 

I och med folkskolans införande blev det svenska skolsystemet ett paral-

lellskolsystem. Folkskolan blev en kommunal angelägenhet medan lärover-

ken var statliga. 1861 inrättades Statens folkskoleinspektion och 20 skolin-

spektörer anställdes. Därmed lades grunden för en likvärdig skola i hela lan-

historik





det. Men utbildning var en ojämnt fördelad resurs. Runt 1880 gick åtta av tio

barn i folkskola. I läroverk och i andra högre skolor gick bara 1,7 procent av

eleverna. 

Under 1900-talets början togs första steget mot det enhetliga skolsystem

vi har idag. År 1905 delades läroverksutbildningen i två delar. De första sex

åren blev realskola inriktad på allmän medborgerlig bildning. Utbildningen av-

slutades med en realexamen. De efterföljande fyra åren blev gymnasiet som

skulle förbereda för högre studier och som avslutades med studentexamen.

Ett fortsatt steg bort från parallellskolsystemet togs genom en reform

1927. Folkskolan kunde byggas på med realskola eller flickskola enligt olika

alternativ. Det viktiga var att man nu såg folkskola och realskola i ett sam-

manhang.

Knappt tjugofem år senare, 1950, fattade riksdagen principbeslut om nio-

årig skolplikt. Folkskolan var då obligatorisk och byggdes på med realskola

eller flickskola. Gymnasiet var inriktat på högre studier och hade två linjer, 

latinlinje och reallinje. Fackgymnasier var utbildningar inriktade mot teknik

och handel. Dessutom fanns olika yrkesskolor. Under 1950-talet inleddes

försöksverksamhet med enhetsskola. Den syftade till att integrera folkskola

och realskola för att skapa en gemensam skolform.





Parallellskolsystemet övergavs 1962 när riksdagen fattade beslut om nio-

årig grundskola för alla. Den första läroplanen för grundskolan infördes sam-

tidigt. Två år senare inleddes en reformering av gymnasieskolan. Nya linjer

infördes och studentexamen avskaffades. 1968 sammanfördes gymnasiet,

fackgymnasiet och yrkesskolan i en gemensam skola, gymnasieskolan. Där-

med skapades de skolformer vi har idag. Staten tog också ett samlat ansvar

för skolan från första klass till vuxenutbildningen.

Under 1970- och 80-talen reformerades skolan inifrån. Nya arbetsformer

växte fram och allt mer ansvar lades ut lokalt – den statliga detaljstyrningen

minskade successivt. Efter ett årtionde av intensiv debatt fattade riksdagen

1990 beslutet att kommunalisera grundskolan och gymnasieskolan.
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