
Fjärrundervisning
Roberth Olofsson, 

Lisa Källermark Haya, 

Daniel Rosén

digitalisering@skolverket.se



Fjärrundervisning

Åtskilda i rum men ej i tid



Fjärrundervisning i grundskole- och 

gymnasieutbildning



Grundskoleutbildning (Gr)



Grundskoleutbildning (Gr)

Grundskola

Grundsärskolan

Sameskolan

Specialskolan

SKOLFORM

Modersmål

Samiska i sameskolan

Moderna språk

Teckenspråk

ÄMNEN

Studiehandledning på modersmål

Integrerad samisk undervisning i grundskolan



Gymnasieutbildning (Gy)

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

FORMER

Modersmål

Moderna språk

Teckenspråk

ÄMNEN

Studiehandledning på modersmål



Sammantaget

En huvudman kan inom sin organisation organisera 

fjärrundervisning för modersmål, samiska i sameskolan, 

moderna språk och teckenspråk. Huvudmannen kan också 

teckna avtal för undervisningen med Sameskolstyrelsen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten – men bara för 

undervisning i teckenspråk och samiska.



Inom de obligatoriska skolformerna, 

gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får uppgifter som 

avser fjärrundervisning överlämnas 

till staten på entreprenad. 

Fjärrundervisning på entreprenad



Fjärrundervisning på entreprenad

Modersmål,

Studiehandledning 

på modersmål



Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skollagen 

på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och 

gymnasieutbildning. 



Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

• Enligt skollagen ska utbildningen utgå från individens behov 

och förutsättningar och i läroplanen för vuxenutbildningen står 

det även att flexibilitet alltid ska eftersträvas och det kan 

handla om plats för utbildningens genomförande, tid, 

studietakt, studieform och sätt att lära. 



Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

• Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

får bedrivas på entreprenad.



Skolverkets insatser

Webbkurs 

fjärrundervisning

2018 2019-



Webbkursen
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Fokusområden

Pedagogik/ 

Didaktik
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Organisation



Fokusområden

Tekniska 

förutsättningar



Statistik webbkurserna

796

269

482

377

312

295

85

63

36

31

236

26



Deltagande

173 kommuner



Skolverket och fjärrundervisning 
i framtiden

• Hålla webbkursen aktuell – revidering

• Återkoppling från personer som gjort webbkursen

• Skolbesök (Hakkas centralskola, Lapplands gymnasium Jokkmokk)

• Stödmaterial – ljudfil om fjärrundervisning i moderna språk



Kommande inom politiken 
beträffande fjärrundervisning

• Proposition 17 mars: ”Fjärrundervisning, distansundervisning och 

vissa frågor om entreprenad” – dessförinnan lagrådsremiss

• Utredning om modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmål (SOU 2019:18), där fjärrundervisning nämns



Tack!
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