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En ny skollag 

2011, till höstterminen, trädde en helt reviderad skollag (SFS 2010:800) i kraft och vände min 

värld på ända. Som lärare behövde jag läsa mig in i nya lagen och även de nya kursplaner som 

kommit av den. Som tur var hade jag tillgång till en väl insatt kollega som kunde diskutera 

med mig vad förändringarna innebar för mitt arbete. Jag har här valt att beskriva lagprocessen 

i stora drag eftersom lagen i sig är otroligt omfattande och i och med detta lagarbete uppkom 

fler lagdiskussioner om andra lagar och utredningar.  

Den ”gamla” skollagen kom i kraft 1985. Mellan 1995 och 2010 har några paragrafer fått 

tillägg, men lagen (SFS 1985:1100) i sig har inte blivit omskriven förrän nu. Lagen från 1985 

beskriver till en början vilka skolformer som finns och vilka som är huvudmän för dessa. Där 

tillkommer sedan hur de olika skolformerna ska vara upplagda, förutom förskolan. Därefter 

följer ett par bestämmelser som förklarar vad som menas med olika begrepp man kan stöta på 

i arbetet med en skola.  

Lagen (SFS 1985:1100)
1
 beskriver även vad lärare har rätt till och också vad elever har rätt 

till. Likaså finns det paragrafer som visar vad kommunen är skyldiga att ge. Det finns ett par 

paragrafer om hur organisationen ska se ut på en skola, men lagen (SFS 1985:1100) ger rätt 

stora friheter i denna fråga. Därtill ger den stor frihet i bestämmelserna om förskola och 

förskoleklass, där det inte råder skolplikt. På tal om skolplikten har den ett eget kapitel i lagen 

(SFS 1985:1100). Mycket vikt läggs vid grundskolan och gymnasiet och fristående skolor har 

ett eget kapitel. Även skolhälsan omfattas av skollagen och sedan 2008 har paragrafer mot 

kränkande behandling tillkommit.  

Skolans styrdokument har sedan de lades varit under diskussion och olika utredningar för 

olika delar av skollagen (SFS 1985:1100) har framlagts av SOU. 2006 gav Jan Björklund en 

grupp, kallad skollagsberedningen, i uppgift att lägga upp en ny skollag. Denna beredning 

bestod av sex personer varav två står som rättsakskunniga och resten arbetar vid skolenheten 

enligt det nya lagförslaget
2
. Ett kansliråd från utbildningsdepartementet var projektledare och 

han arbetar även som föreläsare inom skoljuridik. De resterande arbetar även vid 

utbildningsdepartementet.  

De största orsakerna till denna nya lag är enligt regeringen
3
 att skolväsendets organisation har 

genomgått stora förändringar, att förskolan har blivit en del av skolan samt att det har kommit 

många fristående skolor. Skolverkets överdirektör ser även till de försämrade resultat som 

eleverna presterar, att utbildningen inte har varit likvärdig vid alla skolor och att det har varit 

obehöriga lärare som har undervisat samt att läraryrket har en status som behöver höjas. 
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Därtill säger överdirektören att styrdokumenten ”…uppfattades som vaga och otydliga…” i en 

film på skolverkets hemsida
4
.  

De direktiv skollagsberedningen har fått inför utredningen är ”en tydlig och enkel struktur, 

som i så stor utsträckning som möjligt är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och 

alla huvudmän.” (Departementsserien 2009:25, s.19) Detta är ett brett direktiv som jag tycker se 

mynnade ut i många små direktiv inriktade på olika delar av skollagen, som direktiv 2006:31 och 

2006:33
5
.  

Utifrån detta direktiv lade skollagberedningen ett förslag
1
 där förskolan blev en skolform och fick ingå 

i skollagen, likaså de fristående skolorna. De anser att organisatoriskt ska inte skolor, förskolor och 

fristående skolor skiljas åt. Mycket vikt läggs vid huvudmän för skolan och ansvarsfördelning. 

Beredningen vill lägga fram en tydlig struktur över vem som har ansvar för vad. Dessutom ges förslag 

om hur dokumentation av elevernas utveckling samt betyg ska föras. Ett nytt betygssystem från A-F 

föreslås. Elevers utveckling mot målen blir ett eget kapitel och likaså fritidshemmet. Skolplikten 

skärps till och tillåtelse att få fullgöra den i en alternativ skolform, som hemskolning, skärps. 

Dessutom läggs mycket fokus på insyn och kvalitet, både för elever och för vårdnadshavare. Även 

modersmålsundervisning får mycket fokus och föreslås att alla med annat modersmål än svenska ska 

ha möjligt att studera det språket. Beredningen föreslog även paragrafer om trygghet och arbetsro. I 

denna paragraf finns många disciplinära åtgärder som rektorer eller lärare får utföra, men även vilka 

rättigheter elever har då detta sker. Sammanfattningsvis är förslaget mycket omfattande, för alla 

skolformer är med, och mycket uppstyrt.  

Detta förslag skickades ut till cirka 140 remissinstanser, vilka enligt regeringens hemsida
6
 var från 

statliga myndigheter, kommuner och landsting, universitet och högskolor, fristående skolor och 

organisationer och företag samt spontana remissvar.  

De statliga myndigheternas remissvar är positiva till lagförslaget, men de alla vill ha förtydningar 

inom det område de är specialiserade i. Kommunerna som svarat har desto mer att påpeka. De är till 

största delen positiva och speciellt till att förskolan kommer med i lagen, däremot har de synpunkter 

på timplan, överklagande av åtgärdsprogram och ansvarsfördelning gällande hemkommuner. De har 

sett att olika elever behöver olika mycket tid på olika uppgifter och vill därför inte begränsa antalet 

timmar eleverna exempelvis får i svenskundervisning. Istället för att överklaga anser de flesta 

kommuner som svarat att ökad samverkan borde ske istället. När det gäller ansvarsfördelning anser 

kommunerna att en hemkommun inte kan bestämma om omgång eller att hoppa över ett läsår när 

eleven går i skolan i en annan kommun. Speciellt när de inte kan samverka med andra kommuner, som 

Gotland.  

Universiteten och högskolorna trycker självklart på personalens fortbildning och håller med om att en 

ny skollag behövs för att skolan har ändrats enormt. Däremot uttrycker flera att de vill ha mer statlig 

styrning och att vissa delar under ansvarsfördelning blir otydliga då de involverar andra instanser, som 

socialtjänsten. Ytterligare en sak som högskolorna tycker är positiv är användandet av 

barnkonventionen, men att vissa uttryck är omoderna som till exempel kvarsittning.  

De få fristående skolor som lagt sina remissvar är positiva till en ny lag, men väldigt ifrågasättande av 

flera olika punkter. Engelska skolan
7
 har många åsikter däribland kravet på skolbibliotek, övertro på 
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skriftlig dokumentation och tolkningsproblem av ”kränkning av elev”. Vittra
8
 saknar ett 

framåtsyftande perspektiv och undrar vad som händer med de elever som får disciplinära åtgärder.  

Slutligen anser de flesta företag och organisationer att en ny skollag är en positiv utveckling, men har 

saker att tillägga om det område de ansvarar för.  

Regeringens förslag
9
 till ny lag innebär i stora drag att förskolan kommer med som egen 

skolform, det blir större krav på lärare och även lättare för lärare att avancera inom yrket, 

bättre stöd och stärkta rättigheter till eleverna och slutligen ska arbetsron förbättras i 

klassrummet genom nya befogenheter för lärarna. Lagrådet
10

 gav detta förslag svidande kritik 

i formuleringen av lagen. De ansåg att förslaget var slarvigt och rent av stred mot grundlagen i 

vissa frågor. I diskussionen som skedde vid riksdagen
11

 sades det:  

”När det gäller skollagen finns det en katalog med kritik och ofullkomligheter på 77 sidor. 

Det handlar om definitioner av begrepp, brister i enhetlighet, brister i detaljer och 

formuleringar som öppnar för tolkningar och en ej konsekvent begreppsanvändning. Så går 

det när lagstiftning ska forceras fram i hög takt och när den ska drivas fram i riksdagen, 

ofta i konfrontation och utan dialog med oppositionen. Är det inte bättre att ta lite mer tid 

på sig och göra detta jobb grundligt? ” 

Justitieminister Beatrice Ask svarade på kritiken med att de självklart har åtgärdat vissa saker, 

men också behållit andra formuleringar. Motionärerna som representerade 

socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ansåg att riksdagen borde avslå hela lagen 

och påpekade därtill att lagarbetet var ofullkomligt. Det är de tre motionerna jag har hittat och 

de är ganska samstämmiga i ifrågasättandet av vissa formuleringar i lagen, som exempelvis 

flexibel skolstart.  

I utskottet, som består av ledamöter från socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, 

centerpartiet, miljöpartiet, kristdemokraterna, sverigedemokraterna och vänsterpartiet där 

moderaterna och socialdemokraterna har flest stolar, ansåg de att riksdagen ska anta lagen och 

avslå motionerna. De skriver i betänkandet
12

att ” Propositionen innehåller ett förslag till en ny 

skollag som är anpassad till och moderniserad för att passa i ett mål- och resultatstyrt 

skolväsende där kunskapsuppdraget står i fokus.” (a.a s.22)  

 

I riksdagen följdes sedan utskottets råd i alla 56 punkter inom lagen som togs upp. I debatten
13

 

som fördes hade socialdemokraterna mycket att invända. De ansåg att en ny skollag behövs, 

men att den skollag som lagts fram fått för mycket kritik från lagrådet och är inriktat på fel 

saker, som ordning och reda. De för diskussion om de olika skolformerna och hur den nya 

skollagen har missat på olika punkter inom dessa, som att förskola inte ska bedrivas på 

obekväma tider. Socialdemokraterna visar också på att med den nya skollagen kommer inte 

alla elever som behöver stöd få stöd och att med de olika val barnen kan göra löser man upp 

den sammanhållna skolan.  
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Även vänsterpartiet anser att lagrådets häftiga kritik ska vara en grund för avslag till lagen. De 

riktar in sin kritik på paragraferna om vuxenutbildning som de anser hindrar människor 

kunskapsmässiga utveckling, likaså anser de att friskolor inte ska vara vinstdrivande.  

 

Miljöpartiet börjar sitt anförande med att på en gång påpeka att timplanen får vara kvar, något 

som i tidigare utredning från 2002 (SOU 2002:121)
14

 visat vara förhindrande. De saknar även 

en framtidstro på skolan, utan ser mer ordning och reda. Dessutom anser de att lagen snävar in 

skolan och blir detaljstyrd.  

 

Centerpartiet trycker på att den gamla lagen var ”lappad och lagad till tusen”
12

 och att den 

rödgröna alliansens skäl till avslag är att de inte kan komma överens. De trycker på det 

positiva med denna moderna nya lag som passar ett modernt skolsystem; ”Det är en skollag 

för kunskap och en skollag för valfrihet och för trygghet.” De menar att de har tittat på 

framgångsrika skolor och implementerat deras metoder i skollagen.  

 

Därefter fortsätter debatten kring lagrådets 77-sidiga kritik och mål för elever som behöver 

särskilt stöd. Vänsterpartiets anförare menar att regeringen inte tänkt till ordentligt kring dessa 

medan centerpartiets anförare menar att det har de visst det. Miljöpartiet trycker på att de 

frågor centerpartiet har fört förut inom skolpolitik inte är med i den nya skollagen, men 

centern menar att det finns med. Efter detta följer en massa sakfrågor, bland annat om 

waldorfskolans läroplan, omprövning av betyg, betyg ifrån årskurs 6 och förra regeringens 

misslyckande i att lägga fram en ny skollag.  

 

Därefter lägger sig moderaterna in i debatten och berömmer centerns talare samtidigt som han 

undrar hur de rödgrönas skolpolitik egentligen ser ut och kritiserar att de inte har ett förslag på 

en ny skollag. Sedan lyfter anföraren vilka positiva aspekter, som ordning och reda, som nu 

finns i lagen och underlättar för lärarna.  

 

Folkpartiet anser ” Den röda tråden i den nya skollagen är att skapa en skola med högre 

kunskapsambitioner och bättre studiero för alla elever, en skola med en tydlig koppling till 

barnkonventionen. Det är barnets rätt vi ser till. Det är barnet som ska ha rätt till en god 

utbildning.”
12

 De trycker även på att detta är en efterlängtad lag och en lag som borde ha 

kommit till för flera år sedan.  

 

Sedan följer timmar av debatt om olika sakfrågor innan votering och uttalande från 

utbildningsminister Jan Björklund som tar upp fyra huvudpunkter. Den första är de 

försämrade resultat som uppkommit, den andra är de stora problem som är med att elever inte 

känner sig trygga i skolan, den tredje är att det inte är speciellt många som söker sig till 

läraryrket och den fjärde och sista är att en tredjedel av gymnasieelever går inte ut sin 

utbildning. Han presenterar de största förändringarna i lagen och vilka positiva effekter de 

kommer att ha. Han visar även på att vänster- och högerpartierna har helt olika skolpolitik och 

syn på skolan.  

 

Som sagt följde sedan majoriteten utskottets förslag och den nya skollagen (SFS 2010:800) 

antogs för att sättas in höstterminen 2011. 36 punkter beslutades med acklamation, det vill 

säga att ledamöterna fick ropa sitt bifall.  
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Den nya lagen (SFS 2010:800)
15

 har stora förändringar från föregående lag. Den största är 

nog att förskolan är med i lagen som egen skolform och med egna regler och krav. Fristående 

skolor har inte längre ett eget kapitel, utan ska följa de gemensamma paragrafer som är lagda 

för alla skolor. Barnkonventionen är numera inskriven i skollagen (SFS 2010:800), men man 

kan skönja den i gamla skollagen (SFS 1985:1100) om man letar lite. Jag tycker att de har 

lyckats med sitt mål att skapa en tydlig lag med en tydlig struktur. Det är lätt att hitta vad man 

söker, men vissa saker upprepas på flera ställen fast med annorlunda ord. Det är tydligt vem 

som har ansvaret, vilka rättigheter rektorer och lärare har samt vilka rättigheter eleverna har. 

Därtill kommer också krav på ledning, rektorer, lärare och elever. I den gamla lagen fanns 

inte detta för alla berörda, utan bara vissa inom vissa områden.  

 

Det finns även numer tydliga direktiv för att få elever att nå målen, men mycket är även taget 

rakt ur den förra lagen. Däremot är upplägget ändrat och kapitlen fler. Skolplikten har 

fortfarande ett eget kapitel, men trygghet och arbetsro är ett helt nytt kapitel. Mycket mer vikt 

har lagts vid gymnasieskolan och fritidshemmet har fått ett eget kapitel. Åtgärder mot 

kränkande behandling är kvar, dock omformulerad och flyttad högre upp i kapitlen.  

 

Sammanfattningsvis har jag förhoppningen att regeringen lyckats med sitt åtagande att skapa 

en enhetlig lag för hela skolsystemet. Jag håller med regeringen, så som oppositionen, att 

lagen från 1986 är förlegad i dagens skola och jag håller med om att lagen (SFS 2010:800) har 

blivit tydligare och mer lättläst.  

  

                                                           
15

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/


Arbetsuppgift Lagstiftningsprocessen Therese Johansson 

Källförteckning 

 

Skollagsberedningen (sommaren 2009) Departementspromemoria 2009:25 [elektroniskt 

]http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/Den-nya-

skollagen---for-kunska_GXB425/ [2012-08-20] 
 

Regeringskansliet (2009-06-12) Den nya skollagen – bakgrund [elektroniskt] 

http://www.regeringen.se/sb/d/12022/a/128215 [2012-08-20] 
 

 

Skolverket (2010) Filmer om skollagen [elektroniskt] http://www.skolverket.se/lagar-och-

regler/2.3351/2.2253 [2012-08-20] 

 

Riksdagen (1985) Skollag (1985:1100) [elektroniskt] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/#K9 [2012-08-20] 

 

Statens offentliga utredningar (2012-08-16) Direktiv [elektroniskt] 

http://www.sou.gov.se/direktiv.htm [2012-08-20] 

 

Regeringskansliet (2009-06-12)  Remissvar på skollagen [Elektroniskt] 

http://www.regeringen.se/sb/d/12023 [2012-08-20]  

 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (2009-09-02) Synpunkter på förslaget till ny 

skollag (ds 2009:25) [pdf] http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/82/34/ad5e1569.pdf 

[2012-08-20] 

 

Vittra AB (2009-09-24) Den nya skollagen Ds 2009:25 [pdf 

]http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/82/34/045c4fc7.pdf [2012-08-20] 

 

Regeringskansliet (2010-03-23) Pressmeddelande: Ny skollag- för kunskap, valfrihet och 

trygghet [elektroniskt ]http://www.regeringen.se/sb/d/12473/a/142430 [2012-08-20] 

 

Hultquist, Peter (2009-03-12) Interpellation: Lagrådets kritik mot regeringens lagförslag 

[elektroniskt] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-

anmalningar/Interpellationer/Lagradets-kritik-mot-regeringe_GX10285/ [2012-08-20] 

 

Riksdagen (2009-05-25) Riksdagens protokoll 2009/10:125 Tisdagen den 25 maj 

[elektroniskt] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-

protokoll-2009101_GX09125/#{979EFA0F-A650-4BA2-9351-6BD717EB2E0D} [2012-08-

20] 

 

Utbildningsutskottet (2009) Utbildningsutskottet betänkande 2009/10:UbU21:Ny skollag 

[elektroniskt] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Ny-skollag_GX01UbU21/ [2012-08-20] 

 

Riksdagen (2009-06-21) Riksdagens protokoll 2009/10:141 Måndagen den 21 juni 

[elektroniskt]  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-

2009101_GX09141/ [2012-08-20] 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/Den-nya-skollagen---for-kunska_GXB425/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/Den-nya-skollagen---for-kunska_GXB425/
http://www.regeringen.se/sb/d/12022/a/128215
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/2.3351/2.2253
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/2.3351/2.2253
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/#K9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-19851100_sfs-1985-1100/#K9
http://www.sou.gov.se/direktiv.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/12023
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/82/34/ad5e1569.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/82/34/045c4fc7.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/12473/a/142430
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Lagradets-kritik-mot-regeringe_GX10285/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Lagradets-kritik-mot-regeringe_GX10285/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2009101_GX09125/#{979EFA0F-A650-4BA2-9351-6BD717EB2E0D}
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2009101_GX09125/#{979EFA0F-A650-4BA2-9351-6BD717EB2E0D}
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Ny-skollag_GX01UbU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Ny-skollag_GX01UbU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2009101_GX09141/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2009101_GX09141/


Arbetsuppgift Lagstiftningsprocessen Therese Johansson 

 

Regeringskansliet (2002-12-16) Skollag för kvalitet och likvärdighet – skollagskommitténs 

betänkande överlämnat [elektroniskt] http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/7870 [2012-08-20] 

 

Riksdagen (2010) Skollag (2010:800) [elektroniskt] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ [2012-08-20] 

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/7870
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

