Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800)
med komplettering från 1 juli 2014 – lag (2014:458).
1 kap. Inledande bestämmelser
Gäller både grundskola och gymnasieskola

1-6 kap 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.
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.

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).
Information om barnets och elevens utveckling
4 § Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare för ett barn i
förskolan ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling.

Stöd i form av extra anpassningar
§ 5 a Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett
nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven
skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2014:456).
Särskilt stöd
6§ Bestämmelserna om särskilt stöd i 7-12 §§ gäller inte i förskolan, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning förvuxna och utbildning i svenska för
invandrare.
7§ Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha
deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den
elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan
författning.
Utredning
8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet
på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal,
en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer
att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det
finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga.
Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet
av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin
skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon
ges sådant stöd. Lag (2014:456).
Åtgärdsprogram
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.
Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå.
Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och
utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett
åtgärdsprogram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska
ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad
studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon
annan.

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn
eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett
åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Lag (2014:456).
Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer
10§ För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs for att
eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram. Utgiven av Skolverket 2014.
Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa
stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.
Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att
stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De
allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller
även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
samt utbildning i svenska för invandrare.

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Kränkning och diskriminering
Ändamål och tillämpningsområde
1§ Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och
elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt
denna lag.
Diskriminering
2§ Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med
verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).
Plan mot kränkande behandling
8§ Huvudmannen ska se till att det varje är upprättas en plan med en översikt
över de åtgärder som behövs for att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande
året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling
9§ Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för
kränkande behandling.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling
10§ En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som för kännedom om att ett barn eller en elev anser
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäl igen kan krävas för att förhindra
kränkande behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt
om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella
trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

10 kap. Grundskolan
2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas
förmåga att tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god
grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Avgifter (Lärverktyg)
10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri.
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Betyg
16 § Betyg ska sättas

1. i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i
årskurs 9 i alla ämnen, utom språkval, som eleven har fått undervisning i under
terminen och som inte har avslutats,
2. i slutet av varje termin från och med årskurs 7 till och med höstterminen i
årskurs 9 i språkval, om eleven har fått undervisning i ämnet under terminen och
det inte har avslutats, och
3. när ett ämne har avslutats. Lag (2014:458).
17 § Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas.
Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E.

Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.
”Pysparagrafen”
21 § Om det finns särskilda skäl för det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§
bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet
av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt
hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Utbildningens syfte
2 § Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar
elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig,
fördjupa och tillämpa kunskaper.
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna
fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning. Den vidareutbildning som ges i
form av ett fjärde tekniskt år ska därutöver bygga på de kunskaper eleverna fått
på teknikprogrammet eller i motsvarande utbildning. Lag (2014:530).
”Pysparagrafen”
26§ Om det finns särskilda skäl far det vid betygssättningen bortses från enstaka
delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller
andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som
utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De
kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller
myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
Behörighet, ansökan, mottagande och fullföljande av utbildningen
Behörighet
Engelska
32 § En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i
I engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om
den sökande
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i
undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller
motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

33 § En sökande som på annat sätt än genom grundskolestudier har förvärvat
likvärdiga kunskaper i ett ämne ska vid tillämpningen av behörighetsreglerna
anses ha godkänt betyg i ämnet. Vidare ska godkänt betyg i svenska som
andraspråk likställas med godkänt betyg i svenska vid tillämpningen av
behörighetsreglerna.

28 kap. Överklagande
Beslut av en rektor
16 § Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i
fråga om
1. åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 §,
2. särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11 §,
eller
3. anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 §.
Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket 1 ska nämnden antingen
Fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet
upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning.
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