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   Bilaga 1  

Sammanställning av kurs- och ämnesplaner  

för ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) 

Skolform Sv-ämnen Förordning/ 

Föreskrift 

Kommentar 

Grundskolan/same-

skolan/specialskolan 

Sv/sva SKOLFS 2010:37 

 

 

 

 

SKOLFS 2011:19 

 

Förordning om 

kursplaner för 

grundskolans/specia

lskolans/same-

skolans ämnen 

 

Föreskrifter om 

kunskapskrav för 

grundskolans/specia

lskolans/same-

skolans ämnen 

Grundsärskolan 

 

Sv/sva/kom SKOLFS 2011:28 

 

 

 

 

SKOLFS 2011:29 

Föreskrifter om 

kursplaner för 

grundsärskolans 

ämnen och 

ämnesområden 

 

Föreskrifter om 

kunskapskrav för 

grundsärskolans 

ämnen och 

ämnesområden 

Specialskolan 

 

Svdh 

 

 

 

 

SKOLFS 2011:56 

 

 

 

SKOLFS 2011:57 

Föreskrifter om 

kursplaner för vissa 

ämnen i 

specialskolan 

 

Föreskrifter om 

kunskapskrav för 



Bilaga 1 

 

 

 

 

svdhu/komdhu 

 

 

 

SKOLFS 2011:66 

 

 

 

 

 

 

SKOLFS 2011:66  

 

vissa ämnen i 

specialskolan 

 

Föreskrifter om 

kursplaner för vissa 

ämnen i 

specialskolan  

för döva eller 

hörselskadade 

elever med 

utvecklingsstörning  

 

Föreskrifter om 

kursplaner för vissa 

ämnen i 

specialskolan  

för döva eller 

hörselskadade 

elever med 

utvecklingsstörning. 

Gymnasial nivå – 

gymnasieskolan och 

kommunal 

vuxenutbildning på 

gymnasial nivå 

Sv 1, 2, 3, 

Litteratur, Retorik, 

Skrivande, 

Sva 1, 2, 3 

 

 

Svd 1, 2, 3 

SKOLFS 2010:261  

 

 

 

 

SKOLFS 2011:48  

Förordning om 

ämnesplaner för de 

gymnasiegemensam

ma ämnena 

 

 

Föreskrifter om 

ämnesplan för 

ämnet svenska för 

döva i 

gymnasieskolan 

Gymnasiesärskolan 

och särskild 

utbildning för vuxna 

på 

gymnasial nivå 

Sv 1, 2, Litteratur, 

Skivande 

 

 

 

 

Sva 1, 2 

SKOLFS 2013:62  

 

 

 

 

 

SKOLFS 2013:63  

Föreskrifter om 

ämnesplan för 

ämnet svenska i 

gymnasiesärskolan 

och särskild 

utbildning för vuxna 

på gymnasial nivå 

 

 

Föreskrifter om 

ämnesplan för 



Bilaga 1 

 

ämnet svenska som 

andraspråk i 

gymnasiesärskolan 

och särskild 

utbildning för vuxna 

på 

gymnasial nivå 

Kommunal 

vuxenutbildning 

svenska för 

invandrare 

Sfi SKOLFS 2017:91 Föreskrifter om 

kommunal 

vuxenutbildning i 

svenska för 

invandrare 

Kommunal 

vuxenutbildning på 

grundläggande nivå 

Sv och sv delkurs 1, 

2, 3, 4 

 

Sva och sva delkurs 

1, 2, 3, 4 

SKOLFS 2012:18  

 

Föreskrifter om 

kursplaner för 

kommunal 

vuxenutbildning på 

grundläggande nivå  

Kommunal 

vuxenutbildning 

särskolan 

grundläggande nivå 

Sv/sva/språk och 

kommunikation 

SKOLFS 2012:19  

 

Föreskrifter om 

kursplaner för 

särskild utbildning 

för vuxna på 

grundläggande nivå 

 


