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Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare 
takt och på en högre nivå  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå (U2022/02568), i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 1 juli 2022 fått remissen Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
(U2022/02568) för yttrande. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 
den 2 november 2022.  

I promemorian finns förslag för att skapa bättre möjligheter för elever i de obligatoriska 
skolformerna och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i en snabbare 
studietakt. I läroplanerna för de obligatoriska skolformerna föreslås att det ska framgå att 
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kunskapskraven. Rektor 
ska kunna besluta att en elev i de obligatoriska skolformerna får läsa gymnasieämnen och 
skolans huvudman föreslås få kunna besluta om andra lärotider för dessa elever. 
Fjärrundervisning och undervisning på entreprenad föreslås få användas för att 
möjliggöra elevers studier på högre nivå. I gymnasieskolans läroplan föreslås ändringar 
som möjliggör att högskolekurser får ingå i ett utökat program samt att huvudmannen ska 
kunna besluta om att ett nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre år. 
Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som 
lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de har rätt till. I uppdraget till 
Skolverket ingår att rikta stödinsatser till flera olika personalkategorier inom skolan.  

De föreslagna författningsändringarna föreslås i huvudsak att träda i kraft den 3 juli 2023.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker promemorians förslag med 
de synpunkter och kommentarer som lämnas i detta tjänsteutlåtande.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-03 
Diarienummer 0847/22 
 

Handläggare  
Joacim Englund 
Telefon:031-368 02 11 
E-post: joacim.englund@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret delar Utbildningsdepartementets bedömning att förslagen i 
promemorian inte påverkar den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Förslagen i promemorian syftar till att ge bättre möjligheter för skolan att 
tillgodose elevers behov av ledning och stimulans. I grunden innebär dessa förslag inte 
några nya obligatoriska uppgifter som innebär utökade åtaganden för huvudmannen.  

Stadsledningskontoret delar dock inte promemorians bedömning att de kostnader som 
medföljer förslagen skulle vara försumbara. Även om de föreslagna åtgärderna är 
frivilliga för huvudmannen innebär intentionerna i förslagen en ökad grad av 
individanpassning av undervisningen. Detta är i grunden gynnsamt ur ett elevperspektiv 
men innebär samtidigt att kostnaderna för att organisera undervisningen ökar. Skolorna 
behöver avsätta mer tid och resurser för exempelvis schemaläggning, lärarnas planering 
av undervisning samt eventuell samverkan med utbildningsanordnare i andra skolformer. 
De ökade kostnaderna för att organisera undervisningen ska dock ställas i relation till att 
förslagen kan förebygga att kostnader kopplade till skolsvårigheter uppstår för de elever 
som utgör målgruppen för de föreslagna ändringarna. I ett samhällsekonomiskt perspektiv 
är det också fördelaktigt för Göteborgs Stad om fler elever i grund- och gymnasieskolan 
når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Med bakgrund av ovanstående är det stadsledningskontorets bedömning att förslagen i 
promemorian sammantaget inte har några betydande ekonomiska konsekvenser för 
Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt. Rapporter och analyser från Skolinspektionen tyder 
på att elever som har potential att prestera på en hög nivå riskerar att få en undervisning 
som inte är tillräckligt utmanande för att de ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Frågan har även uppmärksammats i 2015 års skolkommission 
(2017:35) där det konstaterades att svensk skola inte enbart behöver vidta åtgärder för att 
stärka de lägst presterande elevgrupperna, utan skolan behöver även bli bättre på att 
främja lärandet för högpresterande elever.  

Promemorians förslag omfattar flera åtgärder för att ge elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ökade möjligheter att läsa på en högre 
nivå och gå fram i snabbare studietakt. Stadsledningskontorets bedömning är att de 
föreslagna åtgärderna skapar ökade förutsättningar för skolorna att utforma 
undervisningen på ett sätt som ger högpresterande och/eller särskilt begåvade elever 
bättre möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar.  

Förslagen om fjärrundervisning och entreprenad bedöms underlätta för elever med 
funktionsnedsättning att studera på en högre nivå om de på grund av sin 
funktionsnedsättning har svårt att delta i ordinarie undervisning. Även elever med annat 
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modersmål än svenska, elever med ojämn begåvningsprofil samt elever i glesbygd bör 
kunna gynnas av dessa möjligheter.  

Stadsledningskontorets bedömning är sammantaget att förslagen i promemorian är 
utformade utifrån ett barnrättsperspektiv och stämmer väl överens med 
barnkonventionens intentioner om att alla beslut ska utgå från barnens bästa. 

Bilagor 
1. Sammanfattning – Departementspromemorian Elever i grundskolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå 

2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 1 juli 2022 fått remissen Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
(U2022/02568) för yttrande. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 
den 2 november 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Den svenska skolans utmaningar kring särskilt begåvade och högpresterande elever har 
tidigare uppmärksammats i statliga utredningar. I betänkandet SOU 2017:35 anger 2015 
års skolkommission att svensk skola inte bara behöver vidta åtgärder för att stärka de 
lägst presterande elevgrupperna, utan skolan behöver även bli bättre på att främja lärandet 
för de högpresterande eleverna. Även i Gymnasieutredningens betänkande framförs det 
att skolor generellt behöver bli bättre på att ge stöd och stimulans till elever.  

Stöd och stimulans till högpresterande, eller potentiellt högpresterande elever har också 
uppmärksammats i rapporter och analyser från Skolinspektionen. Sammantaget indikerar 
dessa att elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en undervisning 
som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Mot denna bakgrund gav regeringen 2019 i uppdrag åt Skolverket 
att lämna förslag på hur skolors arbete med elever i grund- och gymnasieskolan, som har 
lätt för att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen, kan stärkas och stödjas. I 
redovisningen av uppdraget bedömde Skolverket att regelsystemet i sig inte utgjorde ett 
hinder för elevers möjlighet att få utmanande undervisning. Skolverket föreslog därför 
inga genomgripande författningsändringar, men lämnade förslag som syftade till att 
förbättra de reella möjligheterna för elever som snabbare når skolans mål att nå längre i 
sitt lärande. Förutom mindre författningsjusteringar innefattades här förslag på 
kunskapshöjande insatser riktade mot olika professioner inom skolan. Skolverket 
konstaterade också att rektorns roll är central i arbetet med att ge högpresterande och 
särskilt begåvade elever den utbildning de har rätt till. De förslag som presenteras i 
föreliggande promemoria ligger i linje med Skolverkets förslag.  

I promemorian konstateras det att det inte är helt enkelt att ringa in gruppen elever som är 
i behov av mer intellektuella utmaningar och stimulans i undervisningen. I gruppen 
återfinns högpresterande elever, elever som har ett specialintresse för ett eller flera 
ämnesområden samt elever som är särskilt begåvade inom ett eller flera områden. Det 
finns ingen enhetlig definition av gruppen särskilt begåvade elever. Elever som är särskilt 
begåvade inom ett eller flera områden kan återfinnas bland de mer generellt 
högpresterande eleverna, men behöver inte alltid göra det.  

Då det inte finns någon enhetlig definition av gruppen särskilt begåvade varierar dess 
storlek i forskningssammanhang. Skolverket refererar till forskning och praxis som 
beskriver att andelen särskilt begåvade i en elevkull ligger i spannet 2-10 procent. 
Andelen elever som betraktas som extremt högbegåvade uppskattas till 0,1-0,5 procent. 
Den större gruppen högpresterande elever uppgår enligt Skolverket till ca 15-20 procent.  

Utbildningsdepartementets förslag och bedömningar 
Promemorian innehåller förslag inom tre områden: 

• Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa på en högre nivå.  
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• Elever i gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin 
kunskapsutveckling.  

• Insatser för att utveckla förutsättningarna för studier på högre nivå.  

De två förstnämnda områdena innefattar förslag på författningsändringar medan det tredje 
området innefattar stödjande insatser till skolans olika professioner.  

Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa på en 
högre nivå 
De författningsändringar som i promemorian föreslås på detta område syftar till att 
förtydliga skolans ansvar för särskilt begåvade och högpresterande elever samt att 
underlätta för skolorna att erbjuda undervisning på en högre nivå.  

Den elevgrupp som idag lyfts fram i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och 
specialskolan är elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. I promemorian 
föreslås att det även ska tydliggöras i läroplanerna att skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper 
samt att rektorn har ett särskilt ansvar för att elever får möjlighet att studera på högre 
nivå. Förslaget syftar till att förbättra förutsättningarna för att elevgruppen 
uppmärksammas och får den undervisning som de har rätt till.  

För att det ska bli lättare att anordna mer utmanande undervisning i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan föreslås det i promemorian att rektorn ska få besluta en 
elev får läsa gymnasieämnen. Betyg i gymnasieämnen föreslås utfärdas separat och 
betygsättningen ska ske enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Idag kan 
elever i grundskolan läsa ett ämne i en högre årskurs samt, efter rektors beslut, börja i en 
högre årskurs än vad som är vanligt för åldern. Med undantag för de elever som går i 
skolor som deltar i försöksverksamheten med spetsutbildning har dock elever i 
grundskolan inte idag rätt att ta del av undervisning på gymnasienivå. För att underlätta 
elevernas deltagande i, och skolornas anordnade av, gymnasiestudier föreslås att 
huvudmannen ska kunna besluta om andra lärotider än de som gäller för övriga elever.  

I promemorian ges ytterligare två förslag som syftar till att underlätta undervisningen i 
gymnasieämnen inom de ordinarie skolformerna. Dels föreslås att fjärrundervisning ska 
få användas för gymnasieämnen, dels föreslås att undervisning i gymnasieämnen ska få 
bedrivas på entreprenad. Möjligheterna att bedriva fjärrundervisning eller överlämna 
uppgifter kopplade till undervisningen på entreprenad är med nu gällande regelverk 
begränsade. Syftet med att tillåta fjärrundervisning och entreprenad för undervisning på 
gymnasienivå i de ordinarie skolformerna är att den enskilda skolans förutsättningar inte 
ska avgöra om en elev kan ta del av undervisningen eller inte.  

Elever i gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin 
kunskapsutveckling 
Även för gymnasieskolan föreslås att skolans ansvar för elever som behöver studera på en 
högre nivå ska anges i läroplanen samt att huvudmannen ska få besluta om andra lärotider 
än de som gäller för övriga elever.  

Vad som specifikt föreslås för gymnasieskolan är att utökat program ska få användas för 
högskolekurser samt att en elev ska kunna genomföra gymnasieutbildningen på kortare 
tid än tre år. Redan idag förekommer det att gymnasieelever läser högskolekurser under 
sin gymnasietid för att de har behov av mer fördjupning än vad gymnasieskolan kan 
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erbjuda. Förutom för de elever som läser inom ramen för försöksverksamheten med 
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ligger högskolekurserna helt utanför elevens 
utbildnings i gymnasieskolan. Syftet med förslaget att låta högskolekurser ingå i ett 
utökat program i gymnasieskolan är att tydligare integrera dessa kurser i 
gymnasieutbildningen. Genom att synliggöra högskolekurserna som en del i elevens 
totala gymnasieutbildning tydliggörs det för såväl rektor som elev vilken omfattning 
elevens studier faktiskt har. Huvudmannen ges även ökade möjligheter att följa upp och 
utvärdera elevers studier på högre nivå. I promemorian föreslås inga förändringar 
avseende betygsättning eller garanterad undervisningstid. Betyg från högskolekurser 
kommer därför inte att redovisas i elevens examens- eller studiebevis och elever som 
läser högskolekurser ges inte rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som 
föreskrivs i skollagen.  

I promemorian föreslås det att huvudmannen ska kunna besluta att utbildning inom ett 
nationellt program för en elev får fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven medger 
det. Förslaget motiveras med att det finns elever som både vill och kan klara 
gymnasieskolan på kortare tid än tre läsår.  

Insatser för att utveckla förutsättningarna för studier på högre nivå 
Enligt promemorian behöver skolorna stöd för att bättre möta de högpresterande och 
särskilt begåvade eleverna. Undervisningen och skolans organisation behöver stärkas för 
att dessa elever ska få en utmanande undervisning som är anpassad efter deras förmågor 
och förutsättningar. För att de övriga förslagen i promemorian ska få avsedd effekt 
föreslås därför att Skolverket ska få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att 
ge de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller 
betygskriterierna den ledning och stimulans de har rätt till. Stödinsatser föreslås riktas till 
flera personalkategorier inom skolan, bland annat till skolchefer, rektor, lärare och 
personal inom elevhälsan.  

Avslutningsvis föreslås det i promemorian att Skolverket ska få i uppdrag att informera 
om de utökade möjligheterna att läsa på en högre nivå inom gymnasieskolan. 
Promemorian betonar att universitet och högskolor har en viktig roll när gäller elever som 
kan gynnas i sin utveckling att läsa högskolekurser samtidigt som de går i 
gymnasieskolan. Lärosätena behöver därför uppmärksammas på de utökade 
möjligheterna att läsa på en högre nivå inom gymnasieskolan som föreslås.  

I promemorian görs bedömningen att de föreslagna förändringarna inte medför något 
behov av ytterligare rättsligt stöd för behandling av personuppgifter. De 
författningsändringar som föreslås i promemorian föreslås i huvudsak att träda i kraft den 
3 juli 2023.  

Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till grundskolenämnden och utbildningsnämnden. Nämndernas 
yttranden finns i sin helhet på stadsledningskontoret. 

Grundskolenämnden 

Övergripande bedömning 
Grundskolenämnden har i sitt remissvar enbart tagit ställning till de förslag som berör 
grundskolan. Nämnden ställer sig generellt positiv till promemorians förslag då de ger 
ökade möjligheter för elever att nå sin fulla potential. Nämnden har dock identifierat vissa 
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komplikationer kopplade till förslagen vilka lyfts i nämndens remissvar. Av de förslag 
som berör grundskolan tillstyrker nämnden fyra av fem förslag. Det femte förslaget 
tillstyrks delvis. Nämnden konstaterar att intentionerna i förslagen medför att 
huvudmännen behöver vidta åtgärder med tillhörande kostnader. Nämnden delar därför 
inte promemorians bedömning att kostnaderna som medföljer förslagen skulle vara 
försumbara.   

Kapitel 4 - Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa på en 
högre nivå 
Grundskolenämnden tillstyrker promemorians förslag att skolans ansvar för elever som 
behöver studera på en högre nivå ska anges i läroplanerna. Nämnden poängterar att 
skolan har ett grundläggande ansvar att anpassa undervisningen utifrån elevernas 
förutsättningar och behov och att det därför framstår som rimligt att det förtydligas att 
detta ansvar även omfattar de elever som har lätt att uppnå kunskapskraven. Nämnden 
anser vidare att det är rimligt att rektor ges ett särskilt ansvar för detta.  

Grundskolenämnden tillstyrker delvis förslaget att rektorn ska få besluta att en elev i 
grundskolan får läsa gymnasieämnen. Nämnden ser vissa komplikationer med förslaget 
och menar därför att förslaget behöver utredas vidare, alternativt att Skolverket ges i 
uppdrag att stödja huvudmännen i tillämpningen. Nämnden konstaterar att promemorian 
genomgående har fokus på organisering av undervisning snarare än på den undervisning 
som läraren är ansvarig för. Grundskolenämnden ser här en risk att en organisatorisk 
lösning, som antas ligga utanför vad som betraktas som ordinarie undervisning, kan leda 
till att lärare och rektorer inte ser det som sitt ansvar utveckla didaktiken för att alla elever 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Nämnden lyfter också fram att ett fokus på 
ökad acceleration i utbildningssystemet kan medföra att utmaningen för eleven snarare 
ligger i snabbhet än djup. Djupa kunskaper är långsiktigt gynnsamt och nämnden ser en 
risk i att elever som enbart går snabbt fram riskerar att prestera sämre på sikt än vad de 
annars skulle göra.  

Grundskolenämnden konstaterar vidare att det finns en komplexitet i att bedöma vilka 
elever som har goda förutsättningar att klara studier på en högre nivå och nämnden 
bedömer att promemorian inte i tillräcklig grad problematiserat detta. Nämnden ser här att 
definitionen av elevgruppen behöver konkretiseras ytterligare och att begreppen 
högpresterande och särskilt begåvade behöver redas ut i detta sammanhang. 
Grundskolenämnden poängterar också att det är elevens perspektiv på undervisning och 
åtgärder som behöver stå i centrum. Här behöver skolan göra en samlad bedömning av 
vad som är bäst för den enskilde eleven och väga in såväl hälsofrämjande perspektiv som 
elevens begåvningsmässiga förutsättningar. Nämnden bedömer att skolans personal i 
ökad grad kommer att behöva möta vårdnadshavare som vill påverka att deras barn ska 
läsa på en högre nivå. En tydligare definition av vad som avses med elever som har goda 
förutsättningar att klara högre studie är viktig även ur detta perspektiv.  

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget om att eleven ska få tid till studierna på en högre 
nivå. Förslaget ger, enligt nämnden, ökade möjligheter för huvudmännen att organisera 
undervisningen för elever som vill läsa på en högre nivå. Nämnden ser dock att ett 
schema som innefattar kursmoment från olika enheter/huvudmän riskerar att leda till ökad 
stress och arbetsbelastning då elevens arbetsvecka inte samordnas av en instans. 
Grundskolenämnden anser därför att rektors ansvar för elevens arbetssituation i dessa fall 
bör skrivas fram tydligare.  
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Grundskolenämnden tillstyrker förslagen om att fjärrundervisning och entreprenad ska få 
användas i vissa fall för gymnasieämnen.  

Utbildningsnämnden 

Övergripande bedömning 
Utbildningsnämnden är sammantaget positiv till det förtydligade ansvar och de utökade 
möjligheter som utredningens förslag medför. Nämnden tillstyrker nio av tolv förslag. 
Två förslag tillstyrks delvis medan nämnden väljer att inte ta ställning till ett förslag. 
Utbildningsnämnden ser ett behov av fortsatt utredning när det gäller de kvalitets- och 
kostnadsmässiga konsekvenserna av att undervisning i gymnasieämnen föreslås få utföras 
på entreprenad. Nämnden ser även ett behov av fortsatt utredning för att belysa vilken 
påverkan det får på individ- och organisationsnivå när fler elever som redan har betyg i 
gymnasieämnen kommer till gymnasieskolan. Nämnden anser vidare att huvudmännen 
behöver vidta betydande åtgärder för att för att fullfölja intentionerna i förslagen. 
Nämnden delar därför inte promemorians bedömning att kostnaderna som medföljer 
förslagen skulle vara försumbara.  

Kapitel 4 - Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa på en 
högre nivå 
Utbildningsnämnden tillstyrker promemorians förslag att skolans ansvar för elever som 
behöver studera på en högre nivå ska anges i läroplanerna. Nämnden är positiv till det 
förtydligade ansvar som förslaget medför.  

När det gäller förslaget att rektorn ska få besluta att en elev får läsa gymnasieämnen 
tillstyrker utbildningsnämnden förslaget delvis. Nämnden anser att förslaget underlättar 
genomförandet av studier på gymnasienivå för grundskoleelever men att vissa aspekter av 
förslaget behöver utredas vidare. Främst handlar det här om hur kvaliteten på 
undervisningen ska säkerställas om den utförs på entreprenad samt vilka konsekvenser 
förslaget medför på individ- och organisationsnivå om antalet grundskoleelever som 
studerar på gymnasienivå ökar.   

Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om att eleven ska få tid till studier på en högre 
nivå. Nämnden ser att förslaget underlättar genomförande av studier på gymnasienivå för 
grundskoleelever. Nämnden noterar dock, liksom grundskolenämnden, att det finns en 
risk för ökad stress om elevens schema inte samordnas av en instans. 
Utbildningsnämnden anser därför att rektorns ansvar för elevens arbetssituation i dessa 
fall bör skrivas fram tydligare. Nämnden noterar också att formuleringen ”läsa på högre 
nivå” är ospecifik och kan omformuleras till ”studera på gymnasie- eller högskolenivå”.  

När det gäller förslagen om att fjärrundervisning och undervisning på entreprenad i vissa 
fall ska få använda för gymnasieämnen tillstyrker utbildningsnämnden förslagen delvis. 
Nämnden ställer sig positiv till att förslagen underlättar genomförandet av undervisningen 
men anser att vissa aspekter bör utredas närmare. Nämnden betonar vikten av att den 
undervisning som sker på entreprenad, oavsett om det är när- eller fjärrundervisning, är 
av god kvalitet och särskilt kan visa att den bygger på beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund att undervisa särbegåvade eller högpresterande elever. Nämnden 
konstaterar att det av promemorian inte framgår hur denna kvalitet ska säkerställas. 
Nämnden anser att det kan vara rimligt att utreda om någon form av enklare 
ansökningsförfarande bör införas för huvudmän som avser att anordna fjärr- och 
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entreprenadundervisning, på samma vis som huvudmän enligt nu gällande regelverk 
behöver ansöka om tillstånd för att bedriva exempelvis spets- eller distansutbildning.  

Kapitel 5 – Elever i gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin 
kunskapsutveckling 
Utbildningsnämnden tillstyrker samtliga förslag som syftar till att elever i 
gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Nämnden anser att förslagen dels förtydligar skolans ansvar för elevgruppen, dels skapar 
ökade möjligheter för eleverna att tillgodogöra sig undervisning på högre nivå. 
Utbildningsnämnden konstaterar dock att förslagen behöver kompletteras med 
skrivningar om vårdnadshavares delaktighet i beslut som rör elever som är under 18 år, 
likt de skrivningar som gäller för grundskoleelever. Nämnden framför också att rektorns 
ansvar för elevernas arbetssituation behöver skrivas fram tydligare i det fall 
gymnasieelever läser högskolekurser.  

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget som innebär att elever ska kunna 
slutföra ett nationellt program på kortare tid än tre år. Nämnden påpekar dock att det finns 
fler sätt att möta särskilt begåvade elevers behov av utmaningar än accelererad skolgång. 
Förutom acceleration kan berikning, där undervisningen innehåll fördjupas och breddas, 
samt coaching bidra till att skapa de utmaningar som denna elevgrupp är i behov av.  

Kapitel 6 – Insatser för att utveckla förutsättningarna för studier på högre nivå.  
Utbildningsnämnden tillstyrker båda förslagen som promemorian presenterar inom detta 
område, det vill säga att stödjande insatser ska riktas till flera olika personalkategorier 
inom skolan samt att informationsinsatser ska riktas till högskolan. Nämnden noterar att 
de kompetenshöjande insatserna kan medföra extra kostnader för huvudmännen i form av 
vikarier och eventuella resor. Nämnden påpekar också att det inte enbart räcker med 
information till högskolan för att få förslagen att fungera i praktiken. Sannolikt krävs det 
även att det byggs ut en struktur för samarbetet mellan högskolor och huvudmän för 
gymnasieskolor.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker promemorians förslag med 
de synpunkter och kommentarer som lämnas i detta tjänsteutlåtande.  

Stadsledningskontorets bedömning är att de förslag som presenteras i promemorian 
skapar ökade förutsättningar för skolan att tillgodose behoven hos särskilt begåvade 
och/eller högpresterande elever. Skollagens bestämmelser om att alla elever har rätt att nå 
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är tydliga. Att det även tydliggörs i 
läroplanerna att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har lätt att uppnå 
kunskapskraven är positivt och stärker denna elevgrupps ställning.  

Övriga författningsändringar som föreslås i promemorian syftar till att undanröja 
befintliga hinder för att elever ska kunna läsa i en snabbare takt och på en högre nivå, 
alternativt tillgängliggöra denna undervisning för alla elever oavsett i vilken skola eleven 
går. Stadsledningskontoret ställer sig positivt till de föreslagna förändringarna då de 
innebär att elever, som har förutsättningar för detta, ges större möjligheter att utvecklas i 
sin egen takt och därigenom snabbare kan accelerera genom utbildningssystemet.  

Stadsledningskontoret anser att ökade möjligheter till acceleration är ett viktigt verktyg. 
Det löser dock inte ensamt de utmaningar den svenska skolan har när det gäller att 
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tillmötesgå behoven hos särskilt begåvade och/eller högpresterande elever. 
Stadsledningskontorets ser därför att förslaget, att ge Skolverket i uppdrag att stärka och 
stödja skolors arbete med att ge elever som lätt uppfyller kunskapskraven den ledning och 
stimulans de har rätt till, är ett nödvändigt komplement till de föreslagna 
författningsändringarna.  

Stadsledningskontoret delar inte promemorians bedömning att de kostnader som 
medföljer de olika förslagen skulle vara försumbara. Även om de föreslagna åtgärderna är 
frivilliga för huvudmannen innebär intentionerna med förslagen en ökad grad av 
individanpassning i undervisningen. Detta är gynnsamt ur ett elevperspektiv men innebär 
samtidigt att kostnaderna för att organisera undervisningen ökar. Exempelvis kommer det 
att ställa ökade krav på gymnasieskolan att organisera undervisningen på ett sätt som 
tillmötesgår samtliga elevers behov när fler elever redan har läst gymnasiekurser i 
grundskolan.  

Kapitel 4 - Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa på en 
högre nivå 
Stadsledningskontoret instämmer i promemorians problembeskrivning och ser positivt på 
att det tydliggörs i läroplanerna att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som lätt 
uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Att rektor ges 
ett särskilt ansvar för detta är rimligt sett till rektors ansvar enligt läroplanen.   

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget att rektor ska få besluta att en elev får läsa 
gymnasieämnen. Ökade möjligheter till acceleration är ett viktigt verktyg för skolan att 
kunna tillmötesgå behoven hos högpresterande och/eller särskilt begåvade elever. Liksom 
grundskolenämnden ser dock stadsledningskontoret att det finns vissa risker med 
förslaget. En sådan risk är att ett ensidigt fokus på organisatoriska lösningar för att 
underlätta acceleration kan leda till att ansvaret för enskilda lärare eller rektorer att 
utveckla undervisningen så att den möter alla elevers behov tonas ned. Ur ett 
elevperspektiv är det heller inte självklart att elevens utveckling bäst gynnas genom ökad 
acceleration i utbildningssystemet. Risken är här att utmaningen för eleven snarare 
kommer att ligga i snabbhet än djup. Djupa kunskaper är långsiktigt gynnsamt och elever 
som enbart går snabbt fram till nästa uppgift eller utbildningsform riskerar att på sikt 
prestera sämre än vad de annars skulle göra.  

Stadsledningskontoret delar även grundskolenämndens bedömning att promemorian inte i 
tillräckligt hög grad problematiserat den komplexitet som ligger i att upptäcka och 
bedöma om en elev har goda förutsättningar att klara studier på högre nivå. 
Stadsledningskontoret ser här ett behov av en tydligare definition av vad det innebär att 
en elev har förutsättningar klara högre studier. En tydligare definition, som kan fungera 
som vägledning för skolans arbete, är viktig ur flera perspektiv. Att göra en samlad 
bedömning över om en elev har förutsättningar att klara studier på en högre nivå berör 
såväl undervisning som elevhälsa och rektors ansvar. Att det då finns en samsyn mellan 
de olika professionerna är av stor betydelse. En tydligare definition är också viktig ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Dels för att i möjligaste mån minimera skillnaderna mellan olika 
skolor, dels för att minska risken för att det är vårdnadshavares påverkan som definierar 
begåvning eller avgör att undervisningen ska ske snabbare eller på högre nivå. Inte minst 
är en tydlig definition viktig ur ett elevperspektiv då såväl begåvningsmässiga som 
hälsofrämjande aspekter behöver vägas in i bedömningen.   
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För att begränsa de risker som anges ovan är det av stor vikt att förslagen åtföljs av 
adekvat vägledning och stöd. I promemorian föreslås att Skolverket får i uppdrag att 
stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når kunskapskraven den 
ledning och stimulans de har rätt till. Stadsledningskontoret anser att det i detta uppdrag 
bör ingå att tydligare definiera vad det innebär att en elev har förutsättningar att klara 
högre studier. I detta sammanhang är det också önskvärt att begreppen högpresterande 
och särskilt begåvade reds ut ytterligare. Vilka elever som är högpresterande fångas 
troligen väl genom bedömning och betygsättning medan det för skolan är svårare att 
identifiera elever som särskilt begåvade och som har potential att utvecklas längre.  

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget om att elever ska få tid till studierna 
på en högre nivå. Förslaget ger ökade möjligheter för huvudmännen att organisera 
undervisningen för elever som vill läsa på en högre nivå. Det finns dock en risk att ett 
schema som innefattar kursmoment från olika enheter/huvudmän riskerar att leda till ökad 
stress och arbetsbelastning om elevens arbetsvecka inte samordnas av en instans. 
Stadsledningskontoret anser därför att rektors ansvar för elevens arbetssituation i dessa 
fall bör skrivas fram tydligare.  

Stadsledningskontoret ställer sig även positivt till förslagen om fjärrundervisning och 
undervisning på entreprenad. De föreslagna förändringarna leder till ökad likvärdighet då 
den enskilda grundskolans egna förutsättningar inte blir avgörande för om eleverna ska 
kunna erbjudas undervisning på gymnasienivå eller inte. Stadsledningskontoret delar här 
utbildningsnämndens synpunkt att det är viktigt att den undervisning som sker genom 
fjärr- och/eller entreprenadundervisning kvalitetssäkras.  

Kapitel 5 – Elever i gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin 
kunskapsutveckling 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till samtliga förslag som rör elever i 
gymnasieskolan. Förslagen innebär att det blir möjligt för elever, som har förutsättningar 
för detta, att slutföra en gymnasieutbildning på kortare tid än tre år samt att det blir lättare 
att läsa högskolekurser som en del i gymnasieutbildningen.  

De förändringar som föreslås i gymnasieskolan är snarlika förslagen som gäller 
grundskolan. Stadsledningskontorets kommentarer angående risker för ett ensidigt fokus 
på acceleration och komplexiteten i att bedöma om en elev har förutsättningar att studera 
på en högre nivå gäller även för elever i gymnasieskolan. Även när det gäller 
gymnasieelever bör det tydligt framgå att rektor har ansvar för elevens arbetssituation i 
det fall elevens schema innefattar kursmoment från flera enheter/huvudmän. 

Stadsledningskontoret delar utbildningsnämndens synpunkt att förslagen behöver 
kompletteras med skrivningar om vårdnadshavares delaktighet i beslut som rör elever 
som är under 18 år, likt de skrivningar som gäller för grundskoleelever. 

Kapitel 6 – Insatser för att utveckla förutsättningarna för studier på högre nivå.  
Stadsledningskontoret ställer sig bakom promemorians förslag om att Skolverket ska få i 
uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når 
kunskapskraven den ledning och den stimulans de har rätt till. Högpresterande och/eller 
särskilt begåvade elevers behov av utmaningar kan tillgodoses på olika sätt. Vanligtvis 
kategoriseras insatser för att möta elevgruppens behov under begreppen acceleration, 
berikning och coaching. Då fokus i de föreslagna författningsförändringarna ligger på 
elevers ökade möjligheter till acceleration genom utbildningssystemet bedömer 
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stadsledningskontoret att uppdraget till Skolverket är ett nödvändigt komplement för att 
uppnå intentionerna i promemorian. 

Stadsledningskontoret delar promemorians bedömning att insatser bör genomföras såväl 
för att stärka skolans organisatoriska förutsättningar att möta elevgruppens behov som för 
att utveckla själva undervisningen. Det är positivt att promemorian särskilt lyfter att vissa 
insatser bör fokusera på hur lärare kan bedriva en differentierad undervisning där elevers 
behov av berikning i form av breddning och fördjupning tillgodoses. 
Stadsledningskontoret vill här lyfta att även insatser som ligger under begreppet coaching 
bör innefattas i stödet från Skolverket. 

Som tidigare påpekats anser stadsledningskontoret att det i uppdraget till Skolverket bör 
ingå att tydligare definiera vad det innebär att en elev har förutsättningar att klara högre 
studier. För att kvalitetssäkra fjärr- och entreprenadundervisning bör det även tas i 
beaktande om särskilda insatser ska riktas till anordnare av sådan undervisning.  

Stadsledningskontoret konstaterar att det är av stor vikt med ett fungerande samarbete 
mellan gymnasieskolan och högskolan i det fall gymnasieelever läser högskolekurser. Det 
är därför positivt att Skolverket får i uppdrag att rikta informationsinsatser till högskolan.  
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Sammanfattning 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-
skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre 
nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte 
får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas 
efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och 
till bättre kunskapsresultat för dessa elever.  

Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-
skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 
särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå 
att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårig-
heter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 
betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 
vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlig-
het att studera på en högre nivå.  

Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 
ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 
och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 
andra lärotider än de som gäller för övriga elever. 

I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-
studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om 
andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till hög-
skolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett ut-
ökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 
nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 
medger det. 

Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det före-
slås därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-
skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 
läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att upp-
gifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnes-
plan inom grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få överlämnas 
på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  

Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med 
att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans 
de har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 
fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 
olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 
och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 
informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa 
på en högre nivå inom gymnasieskolan. 

Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 
(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås 
i huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023.

Bilaga 1 - Sammanfattning - Promemoria om att lättare få läsa i snabbare 
takt och på en högre nivå
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Bilaga 2 

Utbildningsdepartementet 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
U2022/02568 

Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och 
gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare 
takt och på en högre nivå  
Göteborgs Stads bedömning 
Göteborgs Stad tillstyrker promemorians förslag med de synpunkter och kommentarer 
som lämnas i detta tjänsteutlåtande.  

Övergripande bedömning  
Göteborgs Stads bedömning är att de förslag som presenteras i promemorian skapar 
ökade förutsättningar för skolan att tillgodose behoven hos särskilt begåvade och/eller 
högpresterande elever. Skollagens bestämmelser om att alla elever har rätt att nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling är tydliga. Att det även tydliggörs i läroplanerna att 
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har lätt att uppnå kunskapskraven är 
positivt och stärker denna elevgrupps ställning.  

Övriga författningsändringar som föreslås i promemorian syftar till att undanröja 
befintliga hinder för att elever ska kunna läsa i en snabbare takt och på en högre nivå, 
alternativt tillgängliggöra denna undervisning för alla elever oavsett i vilken skola eleven 
går. Göteborgs Stad ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna då de innebär att 
elever, som har förutsättningar för detta, ges större möjligheter att utvecklas i sin egen 
takt och därigenom snabbare kan accelerera genom utbildningssystemet.  

Göteborgs Stad anser att ökade möjligheter till acceleration är ett viktigt verktyg. Det 
löser dock inte ensamt de utmaningar den svenska skolan har när det gäller att tillmötesgå 
behoven hos särskilt begåvade och/eller högpresterande elever. Göteborgs Stad ser därför 
att förslaget, att ge Skolverket i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge 
elever som lätt uppfyller kunskapskraven den ledning och stimulans de har rätt till, är ett 
nödvändigt komplement till de föreslagna författningsändringarna.  

Göteborgs Stad delar inte promemorians bedömning att de kostnader som medföljer de 
olika förslagen skulle vara försumbara. Även om de föreslagna åtgärderna är frivilliga för 
huvudmannen innebär intentionerna med förslagen en ökad grad av individanpassning i 
undervisningen. Detta är gynnsamt ur ett elevperspektiv men innebär samtidigt att 
kostnaderna för att organisera undervisningen ökar. Exempelvis kommer det att ställa 
ökade krav på gymnasieskolan att organisera undervisningen på ett sätt som tillmötesgår 
samtliga elevers behov när fler elever redan har läst gymnasiekurser i grundskolan.  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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Kapitel 4 - Elever i grundskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna läsa 
på en högre nivå 
Göteborgs Stad instämmer i promemorians problembeskrivning och ser positivt på att det 
tydliggörs i läroplanerna att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller 
betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Att rektor ges ett särskilt 
ansvar för detta är rimligt sett till rektors ansvar enligt läroplanen.   

Göteborgs Stad tillstyrker förslaget att rektor ska få besluta att en elev får läsa 
gymnasieämnen. Ökade möjligheter till acceleration är ett viktigt verktyg för skolan att 
kunna tillmötesgå behoven hos högpresterande och/eller särskilt begåvade elever. 
Göteborgs Stad ser dock att det finns vissa risker med förslaget. En sådan risk är att ett 
ensidigt fokus på organisatoriska lösningar för att underlätta acceleration kan leda till att 
ansvaret för enskilda lärare eller rektorer att utveckla undervisningen så att den möter alla 
elevers behov tonas ned. Ur ett elevperspektiv är det heller inte självklart att elevens 
utveckling bäst gynnas genom ökad acceleration i utbildningssystemet. Risken är här att 
utmaningen för eleven snarare kommer att ligga i snabbhet än djup. Djupa kunskaper är 
långsiktigt gynnsamt och elever som enbart går snabbt fram till nästa uppgift eller 
utbildningsform riskerar att på sikt prestera sämre än vad de annars skulle göra.  

Göteborgs Stad anser också att promemorian inte i tillräckligt hög grad problematiserat 
den komplexitet som ligger i att upptäcka och bedöma om en elev har goda 
förutsättningar att klara studier på högre nivå. Göteborgs Stad ser här ett behov av en 
tydligare definition av vad det innebär att en elev har förutsättningar klara högre studier. 
En tydligare definition, som kan fungera som vägledning för skolans arbete, är viktig ur 
flera perspektiv. Att göra en samlad bedömning över om en elev har förutsättningar att 
klara studier på en högre nivå berör såväl undervisning som elevhälsa och rektors ansvar. 
Att det då finns en samsyn mellan de olika professionerna är av stor betydelse. En 
tydligare definition är också viktig ur ett likvärdighetsperspektiv. Dels för att i möjligaste 
mån minimera skillnaderna mellan olika skolor, dels för att minska risken för att det är 
vårdnadshavares påverkan som definierar begåvning eller avgör att undervisningen ska 
ske snabbare eller på högre nivå. Inte minst är en tydlig definition viktig ur ett 
elevperspektiv då såväl begåvningsmässiga som hälsofrämjande aspekter behöver vägas 
in i bedömningen.   

För att begränsa de risker som anges ovan är det av stor vikt att förslagen åtföljs av 
adekvat vägledning och stöd. I promemorian föreslås att Skolverket får i uppdrag att 
stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når kunskapskraven den 
ledning och stimulans de har rätt till. Göteborgs Stad anser att det i detta uppdrag bör ingå 
att tydligare definiera vad det innebär att en elev har förutsättningar att klara högre 
studier. I detta sammanhang är det också önskvärt att begreppen högpresterande och 
särskilt begåvade reds ut ytterligare. Vilka elever som är högpresterande fångas troligen 
väl genom bedömning och betygsättning medan det för skolan är svårare att identifiera 
elever som särskilt begåvade och som har potential att utvecklas längre.  

Göteborgs Stad ställer sig positiv till förslaget om att elever ska få tid till studierna på en 
högre nivå. Förslaget ger ökade möjligheter för huvudmännen att organisera 
undervisningen för elever som vill läsa på en högre nivå. Det finns dock en risk att ett 
schema som innefattar kursmoment från olika enheter/huvudmän riskerar att leda till ökad 
stress och arbetsbelastning om elevens arbetsvecka inte samordnas av en instans. 
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Göteborgs Stad anser därför att rektors ansvar för elevens arbetssituation i dessa fall bör 
skrivas fram tydligare.  

Göteborgs Stad ställer sig även positiv till förslagen om fjärrundervisning och 
undervisning på entreprenad. De föreslagna förändringarna leder till ökad likvärdighet då 
den enskilda grundskolans egna förutsättningar inte blir avgörande för om eleverna ska 
kunna erbjudas undervisning på gymnasienivå eller inte. Det är dock viktigt att den 
undervisning som sker genom fjärr- och/eller entreprenadundervisning kvalitetssäkras.  

Kapitel 5 – Elever i gymnasieskolan ska få större möjligheter att nå längre i sin 
kunskapsutveckling 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till samtliga förslag som rör elever i gymnasieskolan. 
Förslagen innebär att det blir möjligt för elever, som har förutsättningar för detta, att 
slutföra en gymnasieutbildning på kortare tid än tre år samt att det blir lättare att läsa 
högskolekurser som en del i gymnasieutbildningen.  

De förändringar som föreslås i gymnasieskolan är snarlika förslagen som gäller 
grundskolan. Göteborgs Stads kommentarer angående risker för ett ensidigt fokus på 
acceleration och komplexiteten i att bedöma om en elev har förutsättningar att studera på 
en högre nivå gäller även för elever i gymnasieskolan. Även när det gäller 
gymnasieelever bör det tydligt framgå att rektor har ansvar för elevens arbetssituation i 
det fall elevens schema innefattar kursmoment från flera enheter/huvudmän. 

Göteborgs Stad noterar att vårdnadshavares delaktighet i beslut som rör elever under 18 
år saknas i de förslag som rör gymnasielever. Göteborgs Stad anser att förslagen 5.2 och 
5.4 bör kompletteras med skrivningar om medgivande från vårdnadshavare för elever 
under 18 år, likt de skrivningar som gäller för grundskoleelever. 

Kapitel 6 – Insatser för att utveckla förutsättningarna för studier på högre nivå.  
Göteborgs Stad ställer sig bakom promemorians förslag om att Skolverket ska få i 
uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt når 
kunskapskraven den ledning och den stimulans de har rätt till. Högpresterande och/eller 
särskilt begåvade elevers behov av utmaningar kan tillgodoses på olika sätt. Vanligtvis 
kategoriseras insatser för att möta elevgruppens behov under begreppen acceleration, 
berikning och coaching. Då fokus i de föreslagna författningsförändringarna ligger på 
elevers ökade möjligheter till acceleration genom utbildningssystemet bedömer 
Göteborgs Stad att uppdraget till Skolverket är ett nödvändigt komplement för att uppnå 
intentionerna i promemorian. 

Göteborgs Stad delar promemorians bedömning att insatser bör genomföras såväl för att 
stärka skolans organisatoriska förutsättningar att möta elevgruppens behov som för att 
utveckla själva undervisningen. Det är positivt att promemorian särskilt lyfter att vissa 
insatser bör fokusera på hur lärare kan bedriva en differentierad undervisning där elevers 
behov av berikning i form av breddning och fördjupning tillgodoses. Göteborgs Stad vill 
här lyfta att även insatser som ligger under begreppet coaching bör innefattas i stödet från 
Skolverket. 

Som tidigare påpekats anser Göteborgs Stad att det i uppdraget till Skolverket bör ingå att 
tydligare definiera vad det innebär att en elev har förutsättningar att klara högre studier. 
För att kvalitetssäkra fjärr- och entreprenadundervisning bör det även tas i beaktande om 
särskilda insatser ska riktas till anordnare av sådan undervisning.  
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Göteborgs Stad konstaterar att det är av stor vikt med ett fungerande samarbete mellan 
gymnasieskolan och högskolan i det fall gymnasieelever läser högskolekurser. Det är 
därför positivt att Skolverket får i uppdrag att rikta informationsinsatser till högskolan.  

Kapitel 8 – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Göteborgs Stad delar promemorians bedömning och förslag.  

 
 
Göteborg den 2 november 2022 
För Göteborgs Kommunstyrelse 
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