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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i skolförordningen (2011:185) 

Utfärdad den 1 december 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185) 
dels att 10 kap. 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 5 och 9 §§ ska utgå, 
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 1 och 5 §§, 4 kap. 1, 2, 

4 och 7 §§, 5 kap. 1 och 3 §§, 5 a kap. 2–3 a §§, 5 b kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 
1, 1 a, 8 och 11 §§, 10 kap 1 och 9 §§, 11 kap. 1, 3 och 14 §§, 14 kap. 1, 4 
och 12 §§, 15 kap. 4 och 5 §§, bilaga 2, rubriken till 10 kap. och rubriken 
närmast före 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 10 kap. 10 § ska lyda ”Fördelningsbar tid 
för elever som får undervisning i ämnesområden”. 

1 kap. 
1 §1    I denna förordning finns följande kapitel: 

– inledande bestämmelser (1 kap.),
– huvudmän (2 kap.),
– lärotider (3 kap.),
– elever (4 kap.),
– utbildningen (5 kap.),
– fjärrundervisning (5 a kap.),
– distansundervisning (5 b kap.),
– betyg (6 kap.),
– förskolan (7 kap.),
– förskoleklassen (8 kap.),
– grundskolan (9 kap.),
– anpassade grundskolan (10 kap.),
– specialskolan (11 kap.),
– sameskolan (12 kap.),
– fritidshemmet (13 kap.),
– bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.),
– utbildning vid särskilda ungdomshem (14 a kap.), och
– övriga bestämmelser (15 kap.).

2 §    Termer och uttryck som används i skollagen (2010:800) har samma 
betydelse när de används i denna förordning. 

Därutöver avses i denna förordning med 
– garanterad undervisningstid: den minsta totala undervisningstiden för

en elev i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller same-

1 Senaste lydelse 2020:779. 
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SFS 2022:1619skolan enligt 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 § respektive 13 kap. 5 § 
skollagen, och 

– skoldagar: de dagar under ett läsår då utbildning ska äga rum.

2 kap. 
1 §2    En ansökan om godkännande som enskild huvudman för 
förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola eller för fritidshem som 
anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in 
till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan 
utbildningen ska starta. 

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning. 

4 §3    När en enskild har godkänts som huvudman för förskoleklass, 
grundskola eller anpassad grundskola eller för fritidshem som anordnas vid 
en skolenhet med någon av dessa skolformer ska utbildningen starta senast 
vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. 

När en kommun beslutar om godkännande av en enskild som huvudman 
för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, ska den tidpunkt som 
utbildningen eller verksamheten senast ska starta anges i beslutet. 

3 kap. 
1 §    Bestämmelserna i detta kapitel gäller grundskolan, anpassade grund-
skolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges. 

5 §    I anpassade grundskolan och specialskolan får rektorn besluta om 
andra lärotider för en elev än de som anges i 2–4 §§, om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar. Ett sådant 
beslut får omfatta högst ett läsår. 

Innan rektorn fattar ett beslut enligt första stycket ska eleven och elevens 
vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig. Om det behövs ska rektorn inhämta 
synpunkter från företrädare för elevhälsan innan beslutet fattas. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första 
stycket. 

4 kap. 
1 §4    Bestämmelserna i detta kapitel gäller förskoleklassen, grundskolan, 
anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges. 

Förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan 

2 §5    Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma 
rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller anpassade 
grundskolan som barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna 
eller en av dem är svenska medborgare. Den kommun där barnet 
stadigvarande vistas ska anses som barnets hemkommun vid tillämpningen 
av skollagen (2010:800). Frågan om mottagande av ett sådant barn prövas 
på begäran av barnets vårdnadshavare. 

2 Senaste lydelse 2014:1029. 
3 Senaste lydelse 2022:1400. 
4 Senaste lydelse 2017:1116. 
5 Senaste lydelse 2017:1116. 
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SFS 2022:1619En huvudman får även i andra fall ta emot ett barn som inte anses bosatt 
i Sverige som elev i sin förskoleklass eller grundskola. 

4 §6    Läsåret efter förskoleklassen ska varje elev fortsätta skolgången i 
grundskolan, om inte något annat beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 eller 7 § 
skollagen (2010:800) eller 6 § första stycket. 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska 
varje elev vid slutet av läsåret flyttas till närmast högre årskurs, om inte 
något annat beslutas med stöd av 7 § eller 7 kap. 11 c § skollagen (2010:800). 

7 §7    Det framgår av 7 kap. 11 a och 11 b §§ skollagen (2010:800) att ett 
barn under vissa förutsättningar helt får hoppa över förskoleklassen. 
Dessutom får en elev i förskoleklassen flyttas till årskurs 1 i skolan, om 
skolans rektor bedömer att eleven har goda förutsättningar för det och 
elevens vårdnadshavare medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, anpassade grundskolan, 
specialskolan och sameskolan ska flyttas till en högre årskurs än den som 
eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra, om eleven har goda 
förutsättningar att delta i utbildningen i den högre årskursen och elevens 
vårdnadshavare medger det. 

5 kap. 
1 §    Bestämmelserna i detta kapitel gäller grundskolan, anpassade grund-
skolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges. 

3 §    I 3 kap. 7–12 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt 
stöd i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

5 a kap. 
2 §8    Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen 
(2010:800), bara användas i 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan och anpassade grundskolan, årskurserna
1–7 i specialskolan samt sameskolan, vid undervisning i modersmål, 

2. sameskolan vid undervisning i samiska,
3. årskurserna 1–6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning,
4. årskurserna 4–6 i grundskolan, anpassade grundskolan och sameskolan

och årskurserna 5–7 i specialskolan vid undervisning i moderna språk och 
teckenspråk, och 

5. årskurserna 4–6 i grundskolan vid undervisning i form av extra studie-
tid. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan och anpassade grundskolan och års-
kurserna 8–10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i samtliga 
ämnen och verksamheter som anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

3 §9    Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas 
för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar 
i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

6 Senaste lydelse 2022:1620. 
7 Senaste lydelse 2017:1116. 
8 Senaste lydelse 2022:731. 
9 Senaste lydelse 2020:779. 
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SFS 2022:1619Statens skolinspektion får efter ansökan från en huvudman medge att 
fjärrundervisning får användas för mer än 25 procent av 
undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas 
för högst ett läsår åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det. 

3 a §10    Statens skolverk får meddela föreskrifter om elevgruppernas 
storlek vid fjärrundervisning i grundskolan, anpassade grundskolan, special-
skolan och sameskolan. 

5 b kap. 
2 §11    Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansunder-
visning används: 

– 3 kap. 4 § om skolarbetets förläggning,
– 5 kap. 6 § om friluftsverksamhet, och
– bilagorna 1–4 med timplaner för grundskolan, anpassade grundskolan,
specialskolan och sameskolan.

3 §12    En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distans-
undervisning används i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan 
eller sameskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 
31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. 

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet. 

6 kap. 
1 §13    Bestämmelserna i detta kapitel gäller grundskolan, anpassade 
grundskolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges. 

1 a §14    Bestämmelser om att en rektor får fatta beslut om att betyg ska 
sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, anpassade grundskolan och same-
skolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan i en skolenhet som rektorn 
ansvarar för finns i 3 kap. 14 a § skollagen (2010:800). Ett sådant beslut ska 
fattas senast den 30 april före det läsår då beslutet ska börja gälla. 

8 §15    I fristående grundskolor och anpassade grundskolor med waldorf-
pedagogisk inriktning ska betyg sättas när ett ämne har avslutats och slut-
betyg utfärdas enligt de föreskrifter som gäller för den aktuella skolformen. 

I sådana fristående skolor behöver inte betyg sättas innan ett ämne har 
avslutats eller terminsbetyg utfärdas. 

11 §16    Terminsbetyg ska utfärdas vid slutet av 
1. varje termin i årskurserna 4 och 5 i grundskolan och sameskolan och i

förekommande fall i anpassade grundskolan samt i årskurserna 5 och 6 i 
specialskolan, om betyg sätts i dessa kurser, 

2. varje termin i årskurserna 6–8 i grundskolan och i förekommande fall i
anpassade grundskolan, årskurserna 7–9 i specialskolan och årskurs 6 i 
sameskolan, och 

10 Senaste lydelse 2021:884. 
11 Senaste lydelse 2020:779. 
12 Senaste lydelse 2020:779. 
13 Senaste lydelse 2011:506. 
14 Senaste lydelse 2021:192. 
15 Senaste lydelse 2011:506. 
16 Senaste lydelse 2021:192. 
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SFS 2022:16193. höstterminen i årskurs 9 i grundskolan och i förekommande fall i
anpassade grundskolan och årskurs 10 i specialskolan. 

Terminsbetyg ska inte utfärdas om eleven ska få ett slutbetyg enligt 14 §. 

10 kap. Anpassade grundskolan 
1 §17    För anpassade grundskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första 
stycket skollagen (2010:800). 

Läroplanen finns i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för 
anpassade grundskolan. Av 2 § samma förordning framgår att Statens 
skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner, kriterier för bedömning av 
kunskaper och betygskriterier för anpassade grundskolan. 

9 §18    Undervisning i ett ämne inom skolans val ska till sitt innehåll och sin 
inriktning vara förenlig med kursplanen, kriterierna för bedömning av 
kunskaper och betygskriterierna. 

11 kap. 
1 §19    För specialskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första stycket 
skollagen (2010:800). 

Läroplanen finns i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för 
specialskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. I samma 
förordning finns bestämmelser om kursplaner, kriterier för bedömning av 
kunskaper och betygskriterier för specialskolan. 

I 12 kap. 8 § andra stycket skollagen finns bestämmelser om tillämpning 
av anpassade grundskolans kursplaner för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning i specialskolan. För sådana elever gäller inte 10–12 §§. 

3 §    När anpassade grundskolans kursplaner tillämpas för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning gäller i stället för de föreskrifter som 
avses i 2 § första eller andra stycket att undervisningstiden ska fördelas på 
anpassade grundskolans ämnen eller ämnesområden samt i förekommande 
fall teckenspråk och skolans val. I sådana fall ska bestämmelserna i 10 kap. 
5–10 §§ tillämpas i stället för 4–9 §§. För elever med intellektuell 
funktionsnedsättning får avvikelser göras från timplanen. 

14 §    Om en elev ska gå över till grundskolan eller anpassade grundskolan 
eller tas emot på försök i grundskolan eller anpassade grundskolan enligt 
7 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska Specialpedagogiska skolmyndigheten 
och den huvudman som ska ta emot eleven gemensamt planera övergången. 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i planeringen. 

14 kap. 
1 §    Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, 
grundskola, anpassad grundskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 
som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska fastställas per 
kalenderår. 

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som 

17 Senaste lydelse 2022:280. 
18 Senaste lydelse 2022:280. 
19 Senaste lydelse 2022:280. 
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SFS 2022:1619börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret 
ska hemkommunen besluta bidraget omgående. 

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 
10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen (2010:800) avse tiden 
från och med den 1 juli samma år. 

4 §    I 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 11 kap. 37 § skollagen (2010:800) anges 
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till 
en enskild huvudman för förskoleklass, grundskola eller anpassad 
grundskola. Vid tillämpning av dessa bestämmelser ska ersättning för 

1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, 
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande 
kostnader, 

2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner
som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande 
kostnader, 

3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska,
psykologiska eller psykosociala insatser, 

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och
därmed sammanhängande administration och liknande kostnader, 

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre
procent av grundbeloppet, 

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av
det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall 
tilläggsbelopp), och 

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier
som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, 
dock inte kostnader för amortering. 

12 §    Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldigheten för en 
enskild huvudman för grundskola och anpassad grundskola att lämna 
uppgifter om kommande verksamhet. 

15 kap. 
4 §20    Statens skolverk får meddela föreskrifter om hur det systematiska 
kvalitetsarbetet enligt 4 kap. 3–6 §§ skollagen (2010:800) ska bedrivas i för-
skolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, special-
skolan, sameskolan och fritidshemmet. 

5 §21    Statens skolverk får meddela föreskrifter om hur det förebyggande 
arbetet för att skapa trygghet och studiero enligt 5 kap. 3 § skollagen 
(2010:800) ska bedrivas i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grund-
skolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet. 

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2023. 

20 Senaste lydelse 2022:942. 
21 Senaste lydelse 2022:942. 
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MATS PERSSON 
Torbjörn Malm 
(Utbildningsdepartementet) 
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Timplaner för anpassade grundskolan 
Timplan för elever som läser ämnen 

Ämnen Undervisning i timmar 

Låg- 
stadiet 

Mellan- 
stadiet 

Låg- och 
mellanstadiet 

Hög- 
stadiet 

Totalt 

Bild 60 75 90 22 

Hem- och 
konsumentkunskap 230 295 525 

Idrott och hälsa 245 245 260 750 

Musik 120 125 150 395 

Slöjd 175 260 235 670 

Svenska eller svenska 
som andraspråk 450 450 400 1 300 

Engelska 35 55 90 180 

Matematik 400 400 415 1 215 

Naturorienterande 
ämnen 145 216 289 650 

Samhällsorienterande 
ämnen 185 255 350 790 

Teknik 45 60 85 190 

Totalt garanterat 
antal timmar 1 860 2 141 230 2 659 6 890 

Därav skolans val 1 800 

Timplan för elever som läser ämnesområden 

Ämnesområden Undervisningstid i timmar 

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt 
Estetisk 
verksamhet 315 340 360 1 015 

Kommunikation 315 340 360 1 015 

Motorik 315 340 360 1 015 

Vardagsaktiviteter 315 340 360 1 015 

Verklighetsupp- 
fattning 315 340 360 1 015 

Fördelningsbar  
undervisningstid 300 640 650 1 590 

Totalt garanterat 
antal timmar 1 875 2 340 2 450 6 665 

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen 
(2010:800). Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanerna. 

22 Senaste lydelse 2019:799. 
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