
Skolförordningen 

5 kap. Utbildningen 

Särskilt stöd 

Allmänt om särskilt stöd 

3 § I 3 kap. 7 till12 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

Studiehandledning på modersmålet 

4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 

undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i 

stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. 

Modersmålsundervisning 

7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns 

grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda 

modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är 

adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om 

språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Rektorn beslutar om en elevs 

modersmålsundervisning. 

8 § Modersmålsundervisning får anordnas 

1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 

2. som elevens val, 

3. inom ramen för skolans val, eller 

4. utanför den garanterade undervisningstiden. 

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som 

kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns 

särskilda skäl. 

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 

1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan 

undervisning, och 

2. det finns en lämplig lärare.  

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de 

nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är 

huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under 

elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om 

eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen enligt första stycket gäller 

inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk. 

12 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § 

fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt 

umgängesspråk för eleven. 

13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i 

sameskolan användas. 



 

9 kap - Språkval  

5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. 

Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. 

Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval. 

6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som 

språkval: 

1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i. 

7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som 

språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller 

dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk. 

Elevens val 

8 § I 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om elevens val. 

Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Som elevens 

val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk) erbjudas. 

Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som 

elevens val om färre än fem elever väljer språket. 

Skolans val 

9 § I timplanen anges ett antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för 

skolans val ska användas för undervisning i ett eller flera ämnen. Rektorn beslutar om hur 

utrymmet för skolans val ska användas. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta 

sådana beslut. 

10 § Av 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) framgår att skolans val också får omfatta 

undervisning i ett lokalt tillval som skolans val, om Statens skolverk har godkänt en plan för 

undervisningen. 

Skolverket ska efter ansökan godkänna planen om den 

1. till sitt innehåll och sin inriktning avviker från grundskolans kursplaner, 

2. är förenlig med föreskrifter om hur utbildningen i grundskolan ska vara utformad, dess 

syfte samt dess värdegrund och uppdrag, och 

3. har godtagbar pedagogisk kvalitet. 

Tvåspråkig undervisning 

Undervisning på elevens umgängesspråk 

12 § För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller 

båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurs 1 till 6 anordnas på detta språk. 

För elever med finska som umgängesspråk får sådan undervisning anordnas även i årskurs 7 

till 9. En huvudman som anordnar undervisning enligt första stycket ska anmäla detta till 

Statens skolinspektion. 

13 § Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning enligt 12 § får högst 

hälften av undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att 

undervisningen på svenska successivt ökar. 

Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordning (2003:306), om 

försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma 

förordning. 



En huvudman kan erbjuda tvåspråkig undervisning på svenska och ett annat språk under hela 

grundskolan. Förordningen om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan 

årskurserna 7-9 är förlängd och gäller till den 1 juli 2015. 

 

10 kap Grundsärskolan 

Fördelningsbar tid i träningsskolan  

... Den fördelningsbara tiden får även användas för undervisning i modersmål eller svenska 

som andraspråk. Rektorn beslutar hur den fördelningsbara tiden ska användas. 

11 kap Specialskolan  

Språkval  

5 § Eleven får i stället för ett språk som avses i 4 § som språkval välja något av följande 

språk: 

1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i, 

 

12 kap Sameskolan  

Integrerad samisk undervisning i grundskolan 

13 § En huvudman för grundskola får anordna samisk undervisning för samiska elever i sin 

grundskola, om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ingår avtal om det. Med samisk 

undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver den 

undervisning som anordnas som modersmålsundervisning i samiska. 

 


