
Utdrag ur Skollagen 2010:800 
1	  kap.	  Inledande	  bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 

Likvärdig utbildning 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Särskild hänsyn till barnets bästa 

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 
vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Läroplan 

11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 
bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den 
ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
läroplaner. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för en viss skolform eller för 
fritidshemmet meddela föreskrifter om utbildningens värdegrund och uppdrag samt om mål 
och riktlinjer för utbildningen på annat sätt än genom en läroplan. 

 



2	  kap.	  Huvudmän	  och	  ansvarsfördelning 

Huvudmannens ansvar för utbildningen 

8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

Kommuners resursfördelning 

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 

Rektor och förskolechef 

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 
pedagogiska arbetet vid en förskole enhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa 
ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas 
den som har en anställning som rektor eller förskolechef. 

En ställföreträdare får utses för en rektor eller en förskolechef. 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 
fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av 
särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- 
eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. Lag 
(2014:458). 

Kompetensutveckling 

34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter 
till kompetensutveckling. 

Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och 
skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 

Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 

35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 



3	  kap.	  Barns	  och	  elevers	  utveckling	  mot	  målen	  

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har 
svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 

4	  kap.	  Kvalitet	  och	  inflytande	  

Huvudmannanivå 

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 
ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars 
arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 

Forum för samråd 

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 
barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas 
som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna 
och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där 
och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket 
och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 



5	  kap.	  Trygghet	  och	  studiero	  

Arbetsmiljö 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. 

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 

	  


