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Ändrade läroplaner och kursplaner från höstterminen 2022
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
Ärendet
Alla skolformer har en egen läroplan. I läroplanernas inledande delar anges skolans
värdegrund och uppdrag. Där finns också övergripande mål och riktlinjer, dels sådana
som gäller för alla i skolan, dels sådana som gäller för lärare. Det står också vilket
ansvar rektorn har. De inledande delarna i läroplanerna gäller för skolans och lärares
arbete oberoende av vilket ämne en lärare undervisar i. De inledande delarna i de
olika läroplanerna har likheter, men de är inte identiska eftersom de är skrivna utifrån
varje skolforms särskilda förutsättningar.
De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan och specialskolan börjar gälla höstterminen 2022. Det finns inga
övergångsregler vilket betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser
i alla skolformer.
Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar.
- Grundskolans läroplan: Lgr22
- Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
- Specialskolans läroplan: Lspec22
- Sameskolans läroplan: Lsam22
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De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del
omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans
värdegrundsarbete.
- Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till sexualitet,
samtycke och relationer.
- Nya formuleringar om jämställdhet finns sedan 2018 på grundskolenivå men är nya
på gymnasial nivå och i vuxenutbildningen. De handlar bland annat om skolans
ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas
lärande, val och utveckling.
- I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat
om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och
förtryck.
Läroplanerna innehåller även kursplaner för alla de ämnen som undervisas i. De
ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och
centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska
bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill
Skolverket bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att
eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.
Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har
sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:
- Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett
värde i sig.
- Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
- Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
- Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande
kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang
introduceras successivt.
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- Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade
bedömningssituationer.
- Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det
specifika med varje skolform är tydligare.
- Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Barnkonsekvensanalys
Intentionen med de nya läroplanerna är att det ska bli enklare för elever att förstå
vad de behöver lära sig. Det ska också bli tydligare för lärare att förstå vad de ska
lära ut.
Beslutsunderlag
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