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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skollagen (2010:800) 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 10 kap. 3, 23 och 23 b §§ och 21 kap. 4 och 9 §§ ska ha följande 

lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, och närmast före 

10 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

10 kap. 

3 §2    Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1–3, mellanstadiet av 

årskurs 4–6 och högstadiet av årskurs 7–9. 

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en 

hösttermin och en vårtermin. 

I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas 

1. enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första och andra styckena, eller

2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskola ska kunna avräknas

från ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b § fjärde 

stycket. 

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret 

ska börja och sluta. 

Extra studietid 

5 a §    Elever i årskurs 4–9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i 

form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka. 

Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 

vid den skolenhet eleven tillhör. 

Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstiden 

enligt 5 §. 

23 §3    Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå 

prövning för betyg. Denna kan avse hela utbildningen i grundskolan eller ett 

eller flera ämnen som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som 

tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan. 

Den som har fått undervisning i lovskola enligt 23 b § andra stycket ska 

av huvudmannen erbjudas att i anslutning till lovskolan genomgå prövning 

för betyg i de ämnen undervisningen i lovskolan har avsett. 

1 Prop. 2021/22:111, bet. 2021/22:UbU30, rskr. 2021/22:339. 
2 Senaste lydelse 2017:624. 
3 Senaste lydelse 2017:570. 
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SFS 2022:730 Bestämmelserna om betygssättning i detta kapitel och i 3 kap. ska i 

tillämpliga delar gälla i fråga om prövningen. 

23 b §4    En huvudman ska erbjuda lovskola till elever i årskurs 9 som 

riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen 

och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt 

program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas på loven under läsåret 

och uppgå till sammanlagt minst 25 timmar. 

En huvudman ska också, om inte annat följer av fjärde stycket, erbjuda 

lovskola till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet 

till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni 

samma år som eleven avslutat årskurs 9 och uppgå till sammanlagt minst 50 

timmar. 

Tiden för lovskola enligt första och andra styckena ingår inte i den minsta 

totala undervisningstiden enligt 5 §. 

En huvudman får från ett erbjudande enligt andra stycket räkna av den tid 

som eleven deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat från och 

med augusti det år eleven påbörjar årskurs 9 till och med vårterminen 

påföljande år. Om eleven har deltagit minst 50 timmar i sådan undervisning 

behöver huvudmannen inte lämna något erbjudande enligt andra stycket. 

21 kap. 

4 §5    I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får 

fjärrundervisning användas endast i ämnena 

– engelska,

– matematik,

– moderna språk,

– modersmål,

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap, 

– samiska,

– svenska,

– svenska som andraspråk,

– teckenspråk, och

– teknik.

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid och

integrerad samisk undervisning. 

9 §6    En huvudman som avser att använda fjärrundervisning i ett visst ämne 

eller i en viss kurs, för extra studietid eller för integrerad samisk under-

visning i grundskolan ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta 

om att använda fjärrundervisning för högst ett läsår åt gången. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.  

4 Senaste lydelse 2017:570. 
5 Senaste lydelse 2020:605. 
6 Senaste lydelse 2020:605. 
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ANNA EKSTRÖM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 
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