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Redovisning av uppdrag om att utarbeta nya kursplaner och kun-
skapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. 
Dnr U2009/312/S 

Härmed redovisas uppdraget U2009/312/S givet i särskild ordning för budgetåret 
2009.  

 

Redovisningen innehåller Skolverkets förslag till kursplaner för grundskolan och en 
redovisning av kursplaner för specialskolan och sameskolan samt arbetsversioner 
av kunskapskrav för samtliga dessa skolformer. I redovisningen finns beskrivningar 
av vilka utgångspunkter som legat till grund för respektive förslag till kursplan samt 
hur Skolverket hanterat de slutliga remissynpunkterna. 

Redovisningen innehåller även en beskrivning av den översyn av läroplanen som 
Skolverket gjort samt förslag på redaktionella justeringar i och med att mål att strä-
va mot och mål att uppnå utgår samt för att dubbelregleringar ska undvikas. Skol-
verket föreslår även redaktionella justeringar i läroplanens första del för att tydlig-
göra vem regleringarna riktar sig till.  

Redovisningen innehåller även förslag om 

− att regeringen beslutar om en namnändring för specialskolans ämne ”rörelse 
och drama” i 12 kap. 4 § förslaget till ny skollag till ”musik och drama” så att 
det bättre tillmötesgår den förändrade målgruppen där allt fler elever är hö-
rande genom att de har ett Cochlea-implantat och 

− att regeringen ser över skolregleringen så att den harmoniseras med språkla-
gen genom att ämnet ”teckenspråk” i specialskolan benämns ”svenskt teck-
enspråk” och att ämne ”teckenspråk för hörande” i grundskolan benämns 
”svenskt teckenspråk för hörande”. 
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Skolverket har vid tidigare redovisning av uppdraget föreslagit: 

− att regeringen ger Skolverket bemyndigande att fastställa föreskrifter om kun-
skapskrav för grundskolan och 

− att teknikämnet tidsmässigt separeras från de naturorienterande ämnena i den 
nationella timplanen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Thullberg 
Generaldirektör 
 Niclas Westin Ulrika Lundqvist 
  
 
 

 

 

I ärendets slutliga handläggning har Camilla Asp, Ragnar Eliasson, Ann Charlotte 
Gunnarson, Tommy Lagergren, Eva Lindgren, Staffan Lundh samt Helen Ängmo i 
Skolverkets ledningsgrupp deltagit. 


