
Nationale bestemmelser 
 
Folkeskoleloven, 2006 (ikke ændret fra 1993) § 18:  
Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, meto-
der, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, 
mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsæt-
ninger. 
 
Udviklingsrådets anbefaling ift. folkeskoleloven:  
[…] og gennemførelse af undervisning i en klasse eller gruppe, hvor den enkelte elev tilgo-
deses, samtidig med at man bevarer fællesskabets muligheder” 
 
Folkeskolens formålsparagraf, 2006 (ikke ændret siden 1993): 
Stk. 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdig-
heder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør 
dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kultu-
rer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den en-
kelte elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 
og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter 
i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. 
 
Folkeskolens formålsparagraf, 1975 § 1, stk. 3: 
Stk. 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for 
at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker 
til den enkelte elevs alsidige udvikling.  
Stk. 2. Folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelse 
og selvvirksomhed, at eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin 
evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.  
Stk. 3. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk 
samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele 
dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.  
 
 


