
• Skolan ska främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse.

• Skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta 
ett personligt ansvar. 

• Skolan ska stimulera elevernas kreati-
vitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
deras vilja att pröva och omsätta idéer i 
handling och lösa problem. Eleverna ska få 
möjlig¬het att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl själv-
ständigt som tillsammans med andra.

• Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Alla 
elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att använda digital teknik.

• Utbildningen ska därigenom ge eleverna 
förutsättningar att utveckla digital 
kompetens och ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap.

• Det etiska perspektivet är av betydelse för 
många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet 
för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningsta-
ganden och agera ansvarsfullt mot sig själv 
och andra.

Skolans mål är att varje elev

• Kan göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper 
om mänskliga rättigheter och grundläg-
gande demokratiska värderingar samt 
personliga erfarenheter,

• Kan leva sig in i och förstå andra 
människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för 
ögonen.

Alla som arbetar i skolan ska

• Medverka till att utveckla elevernas känsla 
för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste 
gruppen,

• Medverka till att utveckla kontakter med 
mottagande skolor samt med organisa-
tioner, företag och andra som kan bidra till 
att berika skolans verksamhet och förankra 
den i det omgivande samhället.

Genom att vara med i Majblommans 
insamling uppfylls dessa specifika mål



Mål inom matematik

• Undervisningen ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om matematik och 
matematikens användning i vardagen och 
inom olika ämnesområden. 

• Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang.

• Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera 
över och värdera valda strategier, metoder, 
modeller och resultat.

• Eleverna ska utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och 
metoder och deras användbarhet.

Mål inom samhällskunskap

• Eleverna ska utveckla förståelse för sina 
egna och andra människors levnads¬villkor,

• Genom undervisningen ska elev¬erna ges 
möjlighet att utveckla en helhetssyn på 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en 
sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 

miljömässiga, rättsliga, mediala och poli¬-
tiska aspekter centrala.

• Eleverna ska utveckla sin förståelse för vad 
det innebär att vara en aktiv och ansvarsta-
gande medborgare i ett snabbt föränderligt 
samhälle.

Mål inom svenska

• Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva. 

• Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
man formulerar egna åsikter och tankar i 
olika slags texter och genom skilda medier

• Undervisningen ska även syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att skapa och 
bearbeta texter, enskilt och tillsammans 
med andra. 

• Eleverna ska ges möjligheter att kommu-
nicera i digitala miljöer med interaktiva och 
föränderliga texter. 

• Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycks-
former.

Ämnesspecifika mål


