
ETT PROJEKT I SAMKLANG MED SKOLANS LÄROPLAN 

Vårt projekt har starkt stöd i såväl läroplanens värdegrund och i beskrivningen av skolans uppdrag som i 

formuleringarna av det centrala innehållet i olika ämnen. Här följer några exempel  

SKOLANS UPPDRAG 

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. 

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 (s.10.) 

VARJE SKOLAS UTVECKLING 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet 

ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 

följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 

samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande 

samhälle (s.11).  

RIKTLINJER  

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 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, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (s.14). 

 


