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Nr 28 
Läroplan för grundskolan på Åland 
ÅLR 2020/9841 
68 U2 
 Landskapsregeringen beslöt 2.3.2021 i enlighet med 10 § del III i LL (2020:32) 

om barnomsorg och grundskola att fastställa en del av ämnesdelen i den nya 
läroplanen för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna som fastställs är geografi 
åk 5–9, historia åk 4–9, samhällskunskap åk 5–9, elevhandledning åk 7–9 och 
religions- och livsåskådningskunskap för åk 1–9.  

  
 Läroplanen träder i kraft i sin helhet i 1.8.2021. I enlighet med 2 § del VIII i LL 

(2020:32) om barnomsorg och grundskola så omfattas elever som går i årskurs 9 
endast i tillämpliga delar av den nya läroplanen. I enlighet med den nya LL 
(2020:32) om barnomsorg och grundskola så sammanslås läroämnena religion 
och livsåskådning till ett gemensamt obligatoriskt ämne där undervisningen från 
och med hösten 2021 blir konfessionellt obunden. 

  
 En av målsättningarna med den nya läroplanen är att skapa förutsättningar för 

jämlikhet mellan grundskolorna på Åland. Den nya läroplanen har utarbetats 
utgående från en syn på lärande där eleven har en aktiv roll. Eleven lära sig att 
ställa upp mål och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. 
Eleven ska erbjudas rätt stöd i rätt tid och handledning för att utvecklas enligt 
egna förutsättningar. Den åländska skolan ska utvecklas mot en mera 
helhetsskapande verksamhet där den aktiva eleven är i centrum men där läraren 
fortfarande är den som ansvarar för elevens lärande.  

 
 Läroplanen är indelad i två delar, den allmänna delen och ämnesdelen. I den 

allmänna delen redogörs för de riktlinjer grundskolorna ska arbeta enligt, bland 
annat beskrivs värdegrundsarbete, lärmiljöer och pedagogisk grundsyn, stöd för 
lärande och skolgång, elevhälsa, disciplinära åtgärder och bedömning. 
Ämnesdelen består av 20 olika delar för alla läroämnen i grundskolan. Varje 
ämnesdel består av syfte, riktlinjer och arbetssätt, centralt innehåll samt 
undervisningsmål, lärandemål och kunskapskriterier för vitsordet 5, 8 och 10 i 
årskurserna 4, 6 och 9. I ämnesdelarna hänvisas även till riktlinjer som beskrivs i 
den allmänna delen. De resterande ämnesdelarna fastställs under vårvintern 
2021. 

 


