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Yrkande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet -En tioårig 
grundskola –Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan (SOU 2021:33) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stycke 5.1 ändras till nedanstående: 
 
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om tioårig grundskola under förutsättning att 
verksamhetens innehåll och utformning för sexåringar också behåller 
förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Göteborgs 
Stad anser att det tydligt bör framgå i styrdokumenten att undervisningen i den nya 
årskurs 1 behöver utgöra en mjuk övergång mellan förskolans undervisning och 
skolans arbetssätt och pedagogik. Göteborgs Stad framhåller i sammanhanget att det 
är viktigt att bibehålla intentionen som låg bakom inrättandet av förskoleklassen. 
Där betonas att undervisningen i förskoleklassen ska kännetecknas av en 
kombination av förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik, i syfte att 
stimulera barnens utveckling och lärande. Göteborgs Stads bedömning är vidare att 
flera av utredningens förslag gällande utformningen av den nya årskurs 1 inte har sin 
grund i forskning. Trots att utredningens forskningsöversikt tydligt visar vikten av att 
sexåringar undervisas med metoder som används i förskolan så syns inte detta i 
själva förslagen om organisering av nya årskurs 1. Göteborgs Stad påtalar därför 
vikten av att utformandet av förslagen ska ha sin grund i forskning. Nuvarande 
förskoleklass respektive åk 1-3 bör fortsatt ha särskilda avsnitt i läroplanen för att 
värna särarten i arbetssätt och pedagogik.  
 
 

2. Stycke 5.2 ändras till nedanstående: 
Göteborgs Stad ställer sig delvis bakom utredningens förslag till det nya lågstadiets 
innehåll och utformning. Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att en ökad 
betoning på tidig läs- och skrivinlärning och utveckling av grundläggande 
matematiska förmågor stärker elevernas basfärdigheter. Förslaget kommer på sikt 
att gynna kunskapsutvecklingen och förbättra kunskapsresultaten för eleverna. 
Göteborgs Stad ställer sig dock inte bakom utredningens förslag att den nya årskurs 
1 ska omfattas av nuvarande bestämmelser om syftet med utbildningen. Att 
genomföra förslaget i sin nuvarande skrivning riskerar att ytterligare ställa lek och 
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lärande mot varandra för sexåringarna. Göteborgs Stad anser att det finns en risk 
med förslaget att strukturerad undervisning i ämnen också ska gälla i den nya 
årskurs 1. Det kan enligt Göteborgs Stad leda till att förskolepedagogikens inriktning 
mot lek, utforskande och upptäckarlust får stå tillbaka. Enligt utredningens bifogade 
forskningsöversikt saknas evidens för att tidig introducering av formell undervisning 
har någon effekt på barns inlärning. Forskning visar tvärt om att både sexåringar 
och sjuåringar har behov av lekfull och responsiv undervisning som bygger på lek, 
skapande, omsorg och nyfikenhet. Göteborgs Stad anser därför att begreppet 
strukturerad undervisning behöver definieras tydligt och hur det eventuellt skiljer sig 
från skollagens nuvarande definition av undervisning utifrån aktuell forskning.  
 
Av utredningens förslag framgår att eleverna i de tidigaste skolåren ska få en 
undervisning som varierar i uttrycksform och arbetssätt och att de introduceras till 
skolmiljön och ges goda förutsättningar för den fortsatta utbildningen. Göteborgs 
Stad anser att det tydligt behöver framgå i styrdokumenten att lekfull och responsiv 
undervisning som bygger på lek, skapande, omsorg och nyfikenhet ska vara en del i 
den nya årskurs 1. Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram allmänna råd kring 
undervisning i nya årskurs 1 för att vägleda skolorna i sådan riktning. Enligt 
Göteborgs Stad är det också viktigt att en kommande proposition såväl som 
uppdraget till Skolverket tar sin utgångspunkt i en utvärdering av de reformer som 
genomförts de senaste åren i förskoleklassen–förtydligat läroplansuppdrag, skolplikt, 
kartläggningsarbete och läsa-skriva-räkna-garantin. I arbetet med positionen är det 
också viktigt att intentionen bakom inrättandet av förskoleklassen och 
utgångspunkten i förarbetet till 2010 års skollag bibehålls. Där betonas att 
undervisningen i förskoleklassen ska kännetecknas av en kombination av förskolans 
och grundskolans arbetssätt och pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling 
och lärande. 
 

3. Stycke 5.5 ändras till nedanstående:  
 
Göteborgs Stad tillstyrker delvis förslagen avseende ett gemensamt regelverk för hela 
grundskolan. Göteborgs Stad ställer sig dock avvaktande till om avstängning och 
kvarsittning är rätt verktyg att använda när det gäller sexåringar. Göteborgs Stad 
anser att det bör utredas vidare om skollagens bestämmelser gällande avstängning 
och kvarsittning kan differentieras sett till årskurserna i grundskolan.  
 
Vad gäller modersmålsundervisningen anser Göteborgs Stad att en rätt till 
modersmålsundervisning från nya årskurs 1 kommer bidra till ökad likvärdighet. En 
konsekvens av ett ge sexåringar rätten till modersmålsundervisning är att vissa 
modersmålslärare kommer att undervisa en åldersgrupp som de inte tidigare 
undervisat. Göteborgs Stad anser att det bör leda till att 
kompetensutvecklingsinsatser genomförs och att kostnaderna för en sådan satsning 
bör ligga med i den statliga ersättningen till kommunerna för denna reform. 

 

4. Stycke 6.2.1 ändras till nedanstående: 
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Göteborgs Stad ställer sig inte bakom utredningens förslag till 
behörighetsbestämmelser. Göteborgs Stad anser att det är anmärkningsvärt att 
utredningen förslår att förskollärare ska ha grundlärarexamen för behörighet i nya 
årskurs 1, medan dagens grundlärare endast bör läsa en frivillig 
kompetensutveckling för att bli behöriga att undervisa sexåringar. En tioårig 
grundskola kräver enligt Göteborgs Stad gedigen kunskap om sexåringars utveckling 
och lärande. Det krävs också grundlig kunskap om den forskning kring didaktik och 
pedagogik som finns för denna åldersgrupp. 
  
Göteborgs Stad delar dock utredningens bedömning att förskollärare behöver 
genomgå kompetensutveckling, men anser att också grundlärare behöver genomgå 
motsvarande kompetensutveckling för att erövra de specifika kunskaper som 
färdigheter som förskollärare i förskoleklass har. Kompetensutveckling för befintliga 
förskollärare i förskoleklass samt grundlärare bör finansieras genom statsbidrag och 
genomföras som en del av betald arbetstid.    

 
5. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 

 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa delar i stort stadsledningskontorets bedömning och förslag till yttrande, 
men menar att svaret behöver ändras i ett antal delar. Vi menar att ett det behövs ett 
tydligare fokus på att förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och 
upptäckarlust ska bevaras, samt att förslagen måste vara tydligt förankrade i forskning. Vi 
anser också att utredningens förslag till behörighetsbestämmelser är olämpliga.  

Vi föreslår därför att bedömningen i de föreslagna delarna ska ändras huvudsakligen i 
linje med yttranden från Grundskolenämnden och Förskolenämnden. 
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Remiss från Utbildningsdepartementet - En 
tioårig grundskola – Införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33), i enlighet med 
bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 1 juni 2021 fått utredningen En tioårig grundskola – införandet av 
en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 
2021:33) på remiss. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 
30 september 2021.  

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 
en tioårig grundskola och en tioårig grundsärskola skulle kunna införas genom att 
förskoleklassen görs om till en ny årskurs 1. Det övergripande syftet med utredningens 
förslag har varit att stärka elevernas kunskapsresultat. Detta genom att eleverna ges mer 
undervisning utifrån grundskolans kursplaner inom den regel- och kompetensmässiga 
struktur som grundskolan har. 

De föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och ska tillämpas för 
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026. 

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

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag om en tioårig grundskola och grundsärskola påverkar inte den 
grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Förslagen innebär däremot 
en ambitionshöjning för det obligatoriska skolväsendet och till viss del nya åtaganden för 
de kommunala huvudmännen.  

.Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-08-03 
Diarienummer 0846/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Dagens bestämmelser gällande utbildningen i förskoleklass är något annorlunda jämfört 
med bestämmelserna i grundskola och grundsärskola. De kommunala skyldigheterna 
kommer därför att utökas något till följd av utredningens förslag när det gäller: 

• utökad undervisningstid i lågstadiet, 
• obligatorisk överlämning av uppgifter vid övergång från förskola eller pedagogisk 

omsorg till skola, 
• ytterligare ett utvecklingssamtal och framtagande av en individuell utvecklingsplan,  
• utökad rätt till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken, samt 
• att elever ska kunna tas emot i en ny årskurs 1 i en tioårig grundsärskola.  

Ovan redogjorda förslag är förknippade med kostnader för kommunerna, som i enlighet 
med finansieringsprincipen ska täckas av staten. Utredningens övriga förslag om 
fortbildningsinsatser, kapacitetförstärkande och kvalitetshöjande åtgärder i lågstadiet under 
implementeringsperioden 2025–2030 innebär också ökade kostnader både för kommunerna 
och för staten.  

Utredningen bedömer att kostnaderna för samtliga förslag som berör kommunerna är cirka 
115 miljoner kronor för 2026 och 230 miljoner kronor per år från och med 2027. Den 
största delen av kostnadsökningen rör förslaget om införandet av en tioårig grundsärskola. 
Förslaget förväntas medföra en merkostnad på 181 miljoner kronor årligen och föreslås 
hanteras inom ramen för statens budgetarbete. Övriga kostnader på cirka 50 miljoner 
kronor föreslås finansernas genom en omfördelning av de riktade stadsbidragen för 
lovskola och läxhjälp. Ett nytt riktat statsbidrag föreslås också utgå under tidsperioden för 
kapacitetsförstärkande och kvalitetshöjande åtgärder under reformens genomförandeperiod. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att den föreslagna reformen är 
förknippad med ökade kostnader och att kommunerna ska kompenseras enligt gällande 
finansieringsprincip. Det är positivt att huvuddelen i reformen föreslås finanserias via det 
generella statsbidraget. Det är något stadsledningskontoret förespråkar i stället för 
omfördelning av riktade statsbidrag. Att använda riktade statsbidrag är problematisk då det 
innebär att de riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än mer kortsiktiga än vad 
de är idag. För Göteborgs Stad som tar del av riktade statsbidrag påverkar detta 
möjligheterna att fullfölja pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar ryckighet och får i 
slutänden konsekvenser för elevernas skolgång.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att kommunerna också behöver 
ekonomiskt stöd i form av statsbidrag under reformens genomförandefas. Det handlar 
framför allt om kostnader förknippade med fortbildning och behörighetsgivande utbildning 
för lärare. Stadsledningskontoret delar dock grundskolenämndens bedömning att det finns 
kostnadsökningar som inte beaktats i utredningen. Bemanning och kvaliteten i 
verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundsärskola kommer under 
övergångsperioden att påverkas av att personal är frånvarande vid fortbildning. Det innebär 
även en ekonomisk belastning på verksamheten för den del av lönen som ej kompenseras 
av statsbidrag.  

Förslaget innebär också arbetsrättsligt att en större andel förskollärare, enligt gällande 
kollektivavtal, kan komma att övergå från semestertjänst till ferietjänst. Detta kan innebära 
såväl svårigheter att bemanna fritidshemmen under lovdagar samt innebära 
kostnadsökningar. Extrakostnad för fortbildning, utöver statsbidrag kommer även att 
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belasta huvudmännen då statsbidragen endast täcker 80 % av kostnaden enligt en 
schablonlön.  

Stadsledningskontorets bedömning är dock att majoriteten av förslagen inte kommer att 
vara kostnadsdrivande för ansvariga nämnder och Göteborgs Stad som helhet.  

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

Bedömning ur social dimension 
Det är komplicerat att förutse och beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av att 
förskoleklassen som skolform tas bort och en ny årskurs 1 införs. Stadsledningskontoret 
ser, i likhet med utredningen, att det finns generella faktorer som bör få positiva 
konsekvenser för såväl utbildningen som för samhället på längre sikt. En sådan faktor är att 
grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematiska förmågor har betydelse för 
elevers kunskapsutveckling även i andra ämnen. En annan faktor handlar om att tidiga 
stödinsatser i allmänhet ger högre effekt än insatser som sätts in senare i skolåren. 
Grundläggande färdigheter och tidiga insatser är viktiga byggstenar för skolframgång som 
reform kan förstärka. Godkända betyg är också en skyddsfaktor och en fungerande 
skolgång har stor betydelse för barns möjligheter att lyckas i framtiden. Att som elev ha 
utvecklat bilden av sig själv som en lärande individ, att kunna läsa, skriva och räkna, men 
också i övrigt få tillgång till en god utbildning är grundläggande för barns möjligheter att 
utvecklas till väl fungerande vuxna. 

Förslaget om att förskoleklassen ska upphöra innebär att barn i allmänhet kommer att gå 
direkt från förskolan till skolans årskurs 1. Utredningen uppfattar att det utifrån principen 
om barnets bästa är positivt att det endast blir en övergång från förskola till skola. Med 
utgångspunkt i den forskning om övergångar som sammanfattas i utredningens 
forskningsöversikt vill stadsledningskontoret betona att denna övergång behöver värnas, så 
att den sker med hög kvalitet och främjar likvärdighet. Det är av betydelse att eleven i 
övergången ges möjlighet att anpassa sig till det nya sammanhanget och att skolan ges 
möjlighet att anpassa såväl själva övergången som utbildningens innehåll, organisering och 
lärmiljö efter varje elevs förutsättningar, behov och tidigare erfarenheter. Det förutsätter en 
samverkan mellan förskola och skola så att övergången blir så trygg som möjligt för både 
elever och deras vårdnadshavare. Det är också av stor betydelse att mottagande 
förskolelärare och lärare, utifrån en helhetssyn på eleven och dess behov, kan skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande. Detta för att 
eleven inte ska uppleva för stora prestationskrav som kan leda till en försämrad självbild, 
skolstress och psykisk ohälsa.  

Stadsledningskontoret delar utredningens samlade bedömning att de förslag som lämnas i 
betänkandet i grunden främjar en mer likvärdig utbildning av högre kvalitet i nya årskurs 1 
och härigenom ger positiva konsekvenser för de barn och elever som berörs. 
Stadsledningskontoret delar också utredningens bedömning att föreslaget om en tioårig 
grundsärskola kommer att gynna elever med funktionsnedsättning och att förslaget bidrar 
till att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt barnkonventionen och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (16) 
   
   

Bilagor 
1. Sammanfattning - En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 
2. Förskolenämndens handlingar 2021-08-25 § 202 
3. Grundskolenämndens handlingar 2021-08-17 § 183 
4. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningens  

handlingar 2021-08-24 §112 
5.  Stadsledningskontorets förslag till yttrande  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 1 juni 2021 fått utredningen En tioårig grundskola – Införandet av 
en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 
2021:33), på remiss. Yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 30 
september 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 
en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. 

Utredningens övergripande syftet har varit att stärka elevernas kunskapsresultat genom att 
ge eleverna mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner inom den regel- och 
kompetensmässiga struktur som grundskolan har. Enligt utredningsdirektiven har 
utredningen haft i uppdrag att:  

• analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig 
specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas, 

• föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i 
den nya första årskursen i dessa skolformer, 

• vid behov ge förslag på andra anpassningar av dagens bestämmelser som behövs vid ett 
införande, 

• föreslå en tidsplan för genomförande av reformen, samt 
• föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för 

förskollärare och lärare. 

Utredningens förslag och bedömningar 
Utredningen presenterade sitt betänkande En tioårig grundskola – Införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) den 
21 april 2021.  

Utredningens förslag beskrivs nedan i sammandrag. 

Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 
Utredningen föreslår att förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan 
och grundsärskolan utökas med ett år genom en ny första årskurs. Det första året i det 
obligatoriska skolväsendet kommer därför inte att utgöras av förskoleklass utan av en första 
årskurs i lågstadiet; därmed blir grundskolan och grundsärskolan tioårig. Lågstadiet 
kommer enligt utredningens förslag att bestå av årskurs 1–4, mellanstadiet av årskurs 5–7 
och högstadiet årskurs 8–10.  

Det nya lågstadiets innehåll och utformning  
Syftet med utbildningen i grundskola och grundsärskola föreslås vara oförändrat och ska 
enligt utredningen även gälla för nya årskurs 1. Bestämmelserna om strukturerad 
undervisning i ämnen i grundskolan, samt i ämnen och ämnesområden i grundsärskolan, 
ska gälla nya årskurs 1.Utredningen bedömer att det är av stor vikt att de arbetssätt och den 
pedagogik som präglat förskoleklassen sedan den bildades 1998 också ska prägla och ha 
sin givna plats i nya årskurs 1. Utbildningen i den nya årskursen föreslås därför integrera 
förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik. 

Den garanterade undervisningstiden i lågstadiet ska enligt utredningen utökas med 534 
timmar, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya årskurs 1. Dessa 
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timmar föreslås till övervägande del användas för undervisning i svenska eller svenska som 
andraspråk och matematik, med betoning på den tidiga läs, skriv- och 
matematikinlärningen. Kursplanerna föreslås anpassas efter förslaget om utökad timplan 
och kompletteras så att eleverna får undervisning anpassad efter ålder i tidig läs- och 
skrivinlärning samt grundläggande matematiskt tänkande i nya årskurs 1. 

Skolplikt och mottagande 
Utredningen föreslår ingen ändring av skolplikten. Skolplikt ska fortsatt inträda 
höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förslaget gäller också de elever som tillhör 
grundsärskolans målgrupp. 

Utredningens föreslår att regelverket ska vara sammanhållet inom skolformerna. Detta 
betyder exempelvis att bestämmelserna om utvecklingssamtal och skriftlig individuell 
utvecklingsplan, modersmål, särskilt stöd och fjärrundervisning som gäller grundskolan 
och grundsärskolan även ska gälla nya årskurs 1. Vidare ska bestämmelser om utvisning ur 
undervisningslokalen, kvarsittning samt avstängning i grundskolan och grundsärskolan 
också gälla för nya årskurs 1. 

Behörighet, behörighetsgivande utbildnings och kompetensutveckling 
Enligt utredningen ska de lärare som utifrån gällande bestämmelser är behöriga att under-
visa grundskolans och grundsärskolans i lågstadiet fortsatt vara behöriga att undervisa i 
lågstadiet i respektive skolform. Förskollärare som arbetar i förskoleklassen i dag ska vara 
behöriga att undervisa i nya årskurs 1 i grundskolan under en övergångsperiod om fem år. 
Motsvarande för undervisning i nya årskurs 1 i grundsärskolan gäller under en 
övergångsperiod om åtta år.  

Utredningen föreslår en behörighetsgivande fortbildningen riktad till förskollärarna. 
Fortbildningen ska ge den kompetens som krävs för att undervisa som lärare i nya årskurs 1 
och 2, i enlighet med de nya läroplanerna och kursplanerna för lågstadiet. Ett riktat 
statsbidrag ska utgå för fortbildningen. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
De föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och ska tillämpas för 
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026. 

Remissinstanser 
Utredningen har remitterats till förskolenämnden och grundskolenämnden för yttrande.  

Utredningen har också skickats till utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning samt till Göteborgs Råd för funktionshinderfrågor för kännedom och 
eventuella yttranden eller synpunkter.  

Förskolenämnden och grundskolenämnden, samt nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning har yttrat sig över utredningen. Övriga har avstått från att lämna 
synpunkter.  

Förskolenämnden 

Övergripande bedömning 
Förskolenämnden tillstyrker utredningen som helhet, men avslår flera förslag gällande 
utformning och innehåll för den nya årskurs 1 som bedöms ha negativ inverkan utifrån ett 
barnperspektiv. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (16) 
   
   

Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 
Förskolenämnden ställer sig i grunden positiv till förslaget om en tioårig grundskola. 
Nämndens bedömning är dock att flera av utredningens förslag gällande utformningen av 
den nya årskurs 1 inte har sin grund i forskning. Trots att utredningens forskningsöversikt 
tydligt visar vikten av att sexåringar undervisas med metoder som används i förskolan så 
syns inte detta i själva förslagen om organisering av nya årskurs 1. Förskolenämnden 
påtalar därför vikten av att utformandet av förslagen ska ha sin grund i forskning. 

Det nya lågstadiets innehåll och utformning 
Förskolenämnden ställer sig inte bakom utredningens förslag att den nya årskurs 1 ska 
omfattas av nuvarande bestämmelser om syftet med utbildningen. Att genomföra förslaget i 
sin nuvarande skrivning riskerar enligt nämnden att ytterligare ställa lek och lärande mot 
varandra för sexåringarna. Forskning visar att både sexåringar och sjuåringar har behov av 
lekfull och responsiv undervisning som bygger på lek, skapande, omsorg och nyfikenhet. 
Det är enligt nämnden viktigt att läroplaner ändras så det tydligt framgår att de första åren i 
grundskolan ska innehålla betydande inslag av fysisk aktivitet och utevistelse, lek, samspel 
och social träning, estetiska uttrycksformer samt att undervisningen ska ha en rik variation 
av uttrycksformer och arbetssätt.  

Skolplikt och mottagande 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget om att elever som tillhör grundsärskolans målgrupp 
ska tas emot i årskurs 1. I dag finns ingen förskoleklass för grundsärskola, utan barnen 
börjar direkt i nuvarande årskurs 1 alternativt beviljas uppskjuten skolplikt. En tioårig 
grundskola kan göra situationen bättre för dessa barn då det finns möjlighet att tas emot 
direkt i grundsärskolan. Det innebär dock att utredningar inför mottagande i särskolan 
behöver göras av ansvariga aktörer under barnets förskoletid. För detta krävs enligt 
förskolenämnden samordning och tydliga riktlinjer för hur det ska gå till, vem som är 
ansvarig etcetera. Idag råder enligt nämnden otydlighet kring ansvarsfördelningen mellan 
vård, förskola och grundskola när utredningar ska genomföras inför en eventuell 
grundsärskoleplacering. 

Särskilt om övergången mellan förskola och skola 
Förskolenämnden ställer sig bakom förslaget och bedömer att övergångsarbetet behöver 
utvecklas och prioriteras i större utsträckning än vad som görs idag. Det finns enligt 
nämnden ett generellt behov av kompetensutveckling och samverkan kring övergångar.  

Behörighet, behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling 

Förskolenämnden ställer sig inte bakom utredningens förslag till behörighetsbestämmelser. 
Nämnden anser att det är anmärkningsvärt att utredningen förslår att förskollärare ska ha 
grundlärarexamen för behörighet i nya årskurs 1, medan dagens grundlärare endast bör läsa 
en frivillig kompetensutveckling för att bli behöriga att undervisa sexåringar.  

En tioårig grundskola kräver enligt förskolenämnden gedigen kunskap om sexåringars 
utveckling och lärande. Det krävs också grundlig kunskap om den forskning kring didaktik 
och pedagogik som finns för denna åldersgrupp. Nämnden delar dock utredningens 
bedömning att förskollärare behöver genomgå kompetensutveckling, men anser att också 
grundlärare behöver genomgå motsvarande kompetensutveckling för att erövra de specifika 
kunskaper som färdigheter som förskollärare i förskoleklass har. 
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Grundskolenämnden 

Övergripande bedömning 
Grundskolenämnden tillstyrker utredningens huvudförslag att grundskolan blir tioårig 
genom att förskoleklassen görs om till nya årskurs 1. Mot bakgrund av den 
forskningsöversikt som presenterats i utredningen och utifrån erfarenheter anser dock 
nämnden att fler av utredningens förslag gällande utformning och innehåll bör ses över. 

Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget om en tioårig grundskola. Det förutsätter dock att 
verksamhetens innehåll och utformning för sexåringar också förväntas behålla 
förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Nämnden anser 
att det tydligt bör framgå i styrdokumenten att undervisningen i den nya årskurs 1 behöver 
utgöra en mjuk övergång mellan förskolans undervisning och skolans arbetssätt och 
pedagogik. Grundskolenämnden framhåller i sammanhanget att det är viktigt att bibehålla 
intentionen som låg bakom inrättandet av förskoleklassen. Där betonas att undervisningen i 
förskoleklassen ska kännetecknas av en kombination av förskolans och grundskolans 
arbetssätt och pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling och lärande. 

Det nya lågstadiets innehåll och utformning 
Grundskolenämnden tillstyrker delvis förslagen om lågstadiets innehåll och utformning. 
När det gäller undervisningens utformning anser nämnden att intentionerna behöver 
tydliggöras. Nämnden anser att begreppet strukturerad undervisning behöver definieras 
tydligare och hur det eventuellt skiljer sig från skollagens definition av undervisning. 
Forskningsöversikten i utredningen pekar på att lärande för barn i skolstartsåldern ska 
betraktas som aktiva handlingar och utforskande. För barn i den åldern är leken ett viktigt 
redskap för att förstå och utforska omvärlden. Nämnden anser att innehållet i den nya 
årskurs 1 därför tydligt behöver ta sin utgångspunkt i forskningsöversiktens slutsatser. 

Skolplikt och mottagande 
Grundskolenämnden tillstyrker huvuddelen av förslagen avseende skolplikt och 
mottagande. Utredningens förslag om att barn som tillhör grundsärskolans målgrupp ska 
börja i årskurs 1 innebär att bedömning/utredning inför mottagande behöver göras under 
barnets förskoletid. Socialstyrelsen och Skolverket föreslås mot bakgrund av detta få i 
uppdrag att tillsammans ta fram stödmaterial kring hur hemkommunen och regionen kan 
samverka för att säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan ska kunna 
mottas till grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. Grundskolenämnden avstyrker dock 
förslaget utifrån bedömningen att samverkan är av sådan central betydelse att det inte är 
tillräckligt med ett vägledningsmaterial utan att det krävs ett styrande dokument som 
förutsättning för att på ett bättre sätt säkerställa en sådan samverkan. 

Särskilt om övergången mellan skola och förskola 
Sammantaget tillstyrker grundskolenämnden utredningens förslag avseende övergången 
mellan förskola och skola, men vill påtala betydelsen av att mottagande skolform skapar 
både kontinuitet och progression för eleverna.  

Övervägande om vissa andra bestämmelser 
Sammantaget tillstyrker grundskolenämnden huvuddelen av förslagen. Nämnden 
ifrågasätter dock om avstängning och kvarsittning är rätt verktyg att använda när det gäller 
sexåringar. Nämnden anser att det bör utredas vidare om skollagens bestämmelser gällande 
avstängning och kvarsittning kan differentieras sett till årskurserna i grundskolan. 
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Behörighet, behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget gällande behörighetskrav för nya årskurs 1 och det 
nya lågstadiet med förbehållet att förskolepedagogiken i kommande årskurs 1 då måste 
beaktas och värnas. Nämnden anser mot bakgrund av detta att förslaget om 
förskolepedagogiska lyft är av central betydelse för att säkerställa att grundlärare ges 
ytterligare kompetens för att kunna undervisa elever i skolstartsåldern.  

Grundskolenämndens tillstyrker utredningen förslag om övergångsbestämmelser, men 
konstatera samtidigt att vissa förskollärare idag utgör en viktig pedagogisk kompetens i 
fritidshemmens bemanning. Förslaget kan leda till minskad kompetens i fritidshemmen då 
förskollärare förmodas att i större utsträckning arbeta i årskurs 1-2. 

Grundskolenämnden tillstyrker delvis förslaget att statsbidrag ska utgå för fortbildning som 
syftar till att förskollärare ska bli behöriga att undervisa i årskurs 1 och 2 i lågstadiet. 
Nämnden anser att statsbidrag även ska utgå för att bredda speciallärares behörighet till att 
även omfatta inriktning utvecklingsstörning. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
Sammantaget tillstyrker grundskolenämnden utredningens förslag avseende ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelser.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Övergripande bedömning 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning delar utredningens bild, inte minst över 
svårigheten att bedöma konsekvenserna och har inga särskilda synpunkter. I första hand 
berörs förskolan, grundskolan och gymnasiet. Då effekterna för nämnden kommer i ”nästa 
led” och är långsiktiga och svåra att i nuläget bedöma så avstår nämnden från att ställning 
till utredningens förslag. 

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

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till utredningens förslag om att göra grund- och 
grundsärskola tioårig genom att omvandla förskoleklassen till en ny årskurs 1. 
Stadsledningskontoret delar utredningens samlade bedömning att de förslag som lämnas i 
betänkandet i grunden främjar en mer likvärdig utbildning av högre kvalitet och härigenom 
ger positiva konsekvenser för de barn och elever som berörs. Detta gäller i synnerhet barn 
som tillhör grundsärskolans målgrupp. I dag finns inte någon förskoleklass för 
grundsärskola, utan barnen börjar direkt i nuvarande årskurs 1 alternativt beviljas 
uppskjuten skolplikt. För elever som tidigt bedöms tillhöra grundsärskolans målgrupp 
innebär förslaget att det blir en tydlig utbildningsväg i det obligatoriska skolväsendet och 
onödiga skolbyten undviks.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att huvuddelen i reformen föreslås 
finanserias via det generella statsbidraget. Det är något stadsledningskontoret förespråkar i 
stället för omfördelning av riktade statsbidrag. Att använda riktade statsbidrag är 
problematisk då det innebär att de riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än 
mer kortsiktiga än vad de är idag. För Göteborgs Stad som tar del av riktade statsbidrag 
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påverkar detta möjligheterna att fullfölja pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar 
ryckighet och får i slutänden konsekvenser för elevernas skolgång.  

Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget om tioårig grundskola under förutsättning att 
verksamhetens innehåll och utformning för sexåringar också behåller förskolepedagogikens 
inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Stadsledningskontoret anser att det 
tydligt bör framgå i styrdokumenten att undervisningen i den nya årskurs 1 behöver utgöra 
en mjuk övergång mellan förskolans undervisning och skolans arbetssätt och pedagogik.  

Det nya lågstadiets innehåll och utformning 
Stadsledningskontoret ställer sig till stor del bakom utredningens förslag till det nya 
lågstadiets innehåll och utformning. Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning 
att förslaget om en ökad betoning på tidig läs- och skrivinlärning och utveckling av 
grundläggande matematiska förmågor stärker elevernas basfärdigheter. Förslaget kommer 
på sikt att gynna kunskapsutvecklingen och förbättrar kunskapsresultaten eleverna. 
Stadsledningskontoret anser dock att det finns en risk med förslaget att strukturerad 
undervisning i ämnen också ska gälla i den nya årskurs 1. Det kan enligt 
stadsledningskontoret leda till att förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och 
upptäckarlust får stå tillbaka. Enligt utredningens bifogade forskningsöversikt saknas 
evidens för att tidig introducering av formell undervisning har någon effekt på barns 
inlärning. Forskning visar tvärt om att både sexåringar och sjuåringar har behov av lekfull 
och responsiv undervisning som bygger på lek, skapande, omsorg och nyfikenhet. 
Stadsledningskontoret anser därför att begreppet strukturerad undervisning behöver 
definieras tydligt och hur det eventuellt skiljer sig från skollagens nuvarande definition av 
undervisning utifrån aktuell forskning.  

Av utredningens förslag framgår att eleverna i de tidigaste skolåren ska få en undervisning 
som varierar i uttrycksform och arbetssätt och att de introduceras till skolmiljön och ges 
goda förutsättningar för den fortsatta utbildningen. Stadsledningskontoret anser att det 
tydligt behöver framgå i styrdokumenten att lekfull och responsiv undervisning som bygger 
på lek, skapande, omsorg och nyfikenhet ska vara en del i den nya årskurs 1. Skolverket 
bör ges i uppdrag att ta fram allmänna råd kring undervisning i nya årskurs 1 för att 
vägleda skolorna i sådan riktning. Enligt stadsledningskontoret är det också viktigt att en 
kommande proposition såväl som uppdraget till Skolverket tar sin utgångspunkt i en 
utvärdering av de reformer som genomförts de senaste åren i förskoleklassen – förtydligat 
läroplansuppdrag, skolplikt, kartläggningsarbete och läsa-skriva-räkna-garantin. I arbetet 
med positionen är det också viktigt att intentionen bakom inrättandet av förskoleklassen 
och utgångspunkten i förarbetet till 2010 års skollag bibehålls. Där betonas att 
undervisningen i förskoleklassen ska kännetecknas av en kombination av förskolans och 
grundskolans arbetssätt och pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling och lärande.  

Skolplikt och mottagande 
Stadsdelskontoret ställer sig bakom huvuddelen av förslagen avseende skolplikt och 
mottagande. Förslaget om att alla barn ska börja i årskurs 1 innebär att utredning inför 
mottagande i grundsärskolan behöver göras under barnets förskoletid. Stadsdelskontoret ser 
positivt på att Socialstyrelsen och Skolverket föreslås få i uppdrag att tillsammans ta fram 
stödmaterial kring hur hemkommunen och regionen kan samverka i frågan. Enligt 
utredningen ska stödmaterialet säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan 
ska kunna mottas till grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. Stadsledningskontoret delar dock 
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grundskolenämndens bedömningen att samverkan är av sådan central betydelse att det 
kanske inte är tillräckligt med ett stödmaterial. Möjligheten till någon form av styrande 
dokument som utgör förutsättning för att säkerställa en sådan samverkan bör eventuellt ses 
över.  

Förslaget om att förskoleklassen ska upphöra innebär att barn i allmänhet kommer att gå 
direkt från förskolan till skolans årskurs 1. Utredningen uppfattar att det ur barnets 
perspektiv är positivt att det endast blir en övergång från förskola till skola. Med 
utgångspunkt i den forskning om övergångar som sammanfattas i utredningens bifogade 
forskningsöversikt vill stadsledningskontoret betona att denna övergång behöver värnas, så 
att den sker med hög kvalitet och främjar likvärdighet. Det är av betydelse att eleven i 
övergången ges möjlighet att anpassa sig till det nya sammanhanget och att skolan ges 
möjlighet att anpassa såväl själva övergången som utbildningens innehåll, organisering och 
lärmiljö efter varje elevs förutsättningar, behov och tidigare erfarenheter. Det förutsätter en 
samverkan mellan förskola och skola så att övergången blir så trygg som möjligt för både 
elever och deras vårdnadshavare. 

Övervägande om vissa andra bestämmelser 
Stadsledningskontoret ställer  sig i huvudsak bakom förslagen avseende ett gemensamt 
regelverk för hela grundskolan. Stadsledningskontoret ställer sig dock något avvaktande till 
om avstängning och kvarsittning är rätt verktyg att använda när det gäller sexåringar. 
Stadsledningskontoret anser att det bör utredas vidare om skollagens bestämmelser 
gällande avstängning och kvarsittning kan differentieras sett till årskurserna i grundskolan. 

Vad gäller modersmålsundervisningen anser stadsledningskontoret att en rätt till 
modersmålsundervisning från nya årskurs 1 skulle bidra till ökad likvärdighet. Skollagen 
ger idag inte förskoleklassens elever denna rätt. Det kan därför skilja mellan skolor om 
denna rätt ges till lever i förskoleklass eller ej. En konsekvens av ett ge sexåringar rätten till 
modersmålsundervisning är att vissa modersmålslärare kommer att undervisa en 
åldersgrupp som de inte tidigare undervisat. Stadsledningskontoret anser att det bör leda till 
att kompetensutvecklingsinsatser genomförs och att kostnaderna för en sådan satsning bör 
ligga med i den statliga ersättningen till kommunerna för denna reform. 

Behörighet, behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen gällande behörighetskrav för nya lågstadiet 
under förutsättning att förskolepedagogiken värnas i kommande årskurs 1. En tioårig 
grundskola kräver kunskap om sexåringars utveckling och lärande. Stadsledningskontoret 
delar också utredningens bedömning att förslaget om ett förskolepedagogiskt lyft är av 
central betydelse för att säkerställa att grundlärare ges ytterligare kompetens för att kunna 
undervisa elever i skolstartsåldern. Utredningen föreslår att det förskolepedagogiska lyftet 
inte ska vara obligatoriskt för grundlärare. Stadsledningskontoret vill poängtera vikten av 
att alla grundlärare erhåller de specifika kunskaper och färdigheter som förskollärare i 
förskoleklass har för att säkerställa att den nya årskurs 1 också behåller 
förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Detta skulle 
kunna ske genom incitament i form av statsbidrag för att gynna förutsättningarna för ett 
deltagande eller att det förskolepedagogiska lyftet görs obligatoriskt.  

Utredningens förslag som berör speciallärare bör enligt stadsledningskontoret kompletteras 
med en utbildning med inriktning mot utvecklingsstörning för att stimulera till ökat antal 
behöriga speciallärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Stadsledningskontoret 
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anser att statsbidrag även ska utgå för att bredda speciallärares behörighet till att även 
omfatta inriktning utvecklingsstörning.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
Stadsledningskontoret ställer sig bakom utredningens förslag avseende ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser.  

 

 

 

  

Jonas Kinnander  

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande till utbildningsdepartementet över en 
tioårig grundskola. Införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan 

§ 202, N608-1644/21 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker utredningen som helhet men avslår flera förslag som 

bedöms ha en negativ inverkan utifrån barnens perspektiv. Förskolenämnden hänvisar till 

förvaltningens synpunkter i detta tjänsteutlåtande. 

2.  Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2021. 

 

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

(Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer 0846/21) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Jenny Bergsman 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
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Yttrande över betänkandet En tioårig 
grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan (SOU 2021:33) 

 

Förslag till beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker utredningen som helhet men avslår flera förslag som 

bedöms ha en negativ inverkan utifrån barnens perspektiv. Förskolenämnden 

hänvisar till förvaltningens synpunkter i detta tjänsteutlåtande.  
2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till stadsledningskontoret.   
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har bjudit in Göteborgs Stad att lämna synpunkter på 

betänkandet En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)  

Stadsledningskontoret har skickat betänkandet till förskolenämnden med flera för 

yttrande. Förskolenämnden har yttrat sig över betänkandet i väsentliga delar.   

Utifrån att förskoleklassen redan är obligatorisk samt ingår organisatoriskt i grundskolan 

(förutom särskolan) ställer sig förskoleförvaltningen positiv till utredningen i sin helhet. 

De förslag som förvaltningen anser har en negativ inverkan lyfts i synpunkterna.  

Förvaltningen reagerar generellt på att flera av utredningens förslag inte har sin grund i 

forskning. I utredningen saknas t.ex. hänvisning till att en tidigare skolstart, utan att 

säkerställa att undervisningen utgår från sexåringens specifika förutsättningar, ger bättre 

resultat senare i livet. Utredningen tar inte tillräcklig hänsyn till forskning som visar att 

både sexåringar och sjuåringar har behov av lekfull och responsiv undervisning som 

bygger på lek, skapade, omsorg och nyfikenhet. 

Förvaltningen är enig med utredningen gällande att förskollärare behöver genomgå 

kompetensutveckling, men anser att grundskollärare behöver genomgå motsvarande 

kompetensutveckling för att erövra de specifika kunskaper som färdigheter som 

förskollärare i förskoleklass har för den specifika åldersgruppen. 

Vidare finns en oro kopplat till att de som tar emot sexåringarna i skolan inte längre 

kommer vara förskollärare med särskild utbildning om sexåringars behov och som 

dessutom är bekanta med förskolans arbetssätt. Vilket ytterligare betonar vikten av att 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-15 

Diarienummer: N608-1644/21 

 

Handläggare: Christian Eidevald, Sara Östgren,  

Telefon: 031- 3676356, 031- 366 95 00 

E-post: christian.eidevald@forskola.goteborg.se   

             sara.ostgren@forskola.goteborg.se  
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dagens lärare i årskurs 1–3 behöver genomgå en kompetensutveckling för att säkra en bra 

övergång mellan förskolan och det nya lågstadiet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förskoleförvaltningen ser vid överlämnandet till den nya skolformen en risk kopplad till 

de barn som har störst behov av stöd. Nu sker övergång mellan förskola och förskoleklass 

till en yrkesgrupp med särskild utbildning om sexåringens behov samt om förskolans 

arbetssätt. Om förslaget blir verklighet, utan ändring i förslag om att även dagens 1–3-

lärare behöver genomgå kompetensutveckling, finns en oro för att de barn som har störst 

behov av stöd inte kommer mötas med den pedagogik och det arbetssätt som forskning 

beskriver som viktig.  

Barnkonventionen 

Förvaltningen finner att utredningens förslag är förenliga med barnkonventionen.  

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 

augusti 2021. 

Bilagor 

1. En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  
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Ärendet  
Utbildningsdepartementet har översänt betänkandet En tioårig grundskola – Införandet 

av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 

2021:33) på remiss med önskan om yttrande från Göteborgs Stad. Svaret ska vara 

Stadsledningskontoret tillhanda senast 26 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 

en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet 

är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån 

grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som 

grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas 

till en ny första årskurs.  

Förvaltningens bedömning 

5.1 Förskoleklassen ska upphöra som egen skolform. Grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom en ny första årskurs.  

Därmed blir grundskolan tioårig, grundsärskolan tioårig, specialskolan elvaårig och 

sameskolan sjuårig. 

Lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan kommer att omfatta årskurs 1–

4 samt i specialskolan årskurserna 1–5. 

Utredningen menar att genom att låta förskoleklassen omfattas av samma regel- och 

kompetensmässiga struktur som grundskolan kan den nationella likvärdigheten och 

kvaliteten på utbildningen stärkas. Detta skulle innebära att eleverna får mer tid att delta i 

strukturerad undervisning i ämnen enligt kursplaner, vilket utredningen bedömer bör öka 

elevernas förutsättningar för lärande och ökade kunskaper.  

Förvaltningen anser det självklart att förändringar likt de som föreslås i denna utredning 

alltid ska ha sin grund i forskning. I utredningen saknas hänvisning till forskning som 

stöder tesen att en tidigare skolstart utan att tydligt säkerställa att undervisningens 

innehåll och form anpassas, bland annat genom kompetensutveckling av befintliga lärare 

i årskurs 1–3, ger bättre resultat senare i livet. Förvaltningen stödjer inte utredningen i 

förslaget att lärare i dagens årskurs 1–3 automatiskt ska bli behöriga i de nya årskurs 1–4. 

Trots att utredningens forskningsöversikt tydligt visar vikten av att sexåringen (liksom 

sju- och åttaåringen) undervisas med metoder som används i förskolan så syns inte detta 

så mycket i själva förslagen om organisering av nya årskurs 1. Förvaltningen vill påtala 

vikten av att utformandet av förslagen ska ha sin grund i forskning.  

 

5.2.1 Syftet med utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan ska vara oförändrat och ska även gälla för nya årskurs 1. 

 

Förskoleförvaltningen ställer sig inte bakom utredningens förslag att nya årskurs 1, dvs 

nuvarande förskoleklass, ska omfattas av nuvarande bestämmelser om syftet med 

utbildningen. 

Förskoleklassen infördes den 1 januari 1998 som en egen skolform. Avsikten var bland 

annat att underlätta en integrering mellan förskola och skola, där det bästa av 
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verksamheterna skulle tas till vara. Utvärderingar bara ett par år efter genomförandet 

visade emellertid att det snarare var grundskolans traditionella arbetsformer som fick 

genomslag, på bekostnad av förskolans. Att genomföra förslaget i sin nuvarande 

skrivning riskerar att ytterligare ställa lek och lärande mot varandra för sexåringarna. 

Forskning visar att både sexåringar och sjuåringar har behov av lekfull och responsiv 

undervisning som bygger på lek, skapade, omsorg och nyfikenhet. Utbildningen behöver 

bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv som integrerar lek, rörelse, lekbaserad undervisning, 

omsorg och ämnesövergripande arbete i teman eller projekt. 

Förskoleförvaltningen anser att detta behöver tydliggöras genom särskilda regleringar för 

elever i den nya årskurs ett, annars finns en risk att intentionerna med förslaget får 

motsatt verkan. Det vill säga att lärandet inte ökar senare i grundskolan utan tvärtom 

sjunker.  

 

5.2.4 Skolverket ska ges i uppdrag att utarbeta förslag till ändring i läroplanen för 

grundskolan, specialskolan och sameskolan genom att nuvarande del 3 om 

förskoleklassen tas bort. 

Skolverket ska vidare ges i uppdrag att utarbeta förslag till ändring i grundskolans, 

grundsärskolans, specialskolans och sameskolans läroplaner på så sätt att det bör 

framgå att det första året ska innehålla betydande inslag av fysisk aktivitet och 

utevistelse, lek, samspel och social träning, estetiska uttrycksformer samt att 

undervisningen ska ha en rik variation av uttrycksformer och arbetssätt – men även ge en 

god introduktion till skolmiljön och en förberedelse för den fortsatta skolgången. 

Skolverket ska också ges i uppdrag att utarbeta ändringsförslag gällande kursplanerna 

för det nya lågstadiet. Kursplanerna bör anpassas efter utredningens förslag om utökad 

timplan med tyngdpunkt på svenska, svenska som andraspråk och matematik i avsnitt 

5.2.3 samt det nya kunskapskrav som föreslås i avsnitt 5.2.5. 

Skolverket bör vidare se över kursplanerna för mellan- och högstadiet för att vid behov 

föreslå ändringar till följd av den utökade timplanen i lågstadiet. 

Förvaltningen ställer sig bakom detta förslag. Det är av stor vikt att grundskolans, 

grundsärskolans, specialskolans och sameskolans läroplaner ändras så det tydligt framgår 

att de första åren i grundskolan ska innehålla betydande inslag av fysisk aktivitet och 

utevistelse, lek, samspel och social träning, estetiska uttrycksformer samt att 

undervisningen ska ha en rik variation av uttrycksformer och arbetssätt. Det är viktigt att 

bibehålla och utveckla kompetensen kring variation av metoder för lärande som tar sin 

grund i utvecklingsteorier. Strävan måste vara att barnen ska bemötas utifrån sina 

olikheter som individer och inte passa in i skolsystemet, dvs skolan ska anpassa sig till 

barnen och inte tvärtom. 

 

5.3.2 Förslag: Elever som tillhör grundsärskolans, specialskolans och sameskolans 

målgrupper ska kunna påbörja fullföljandet av skolplikten i respektive skolform i och med 

att de börjar i nya årskurs 1. 

Det ska fortsättningsvis vara möjligt för elever att tas emot senare. 
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Samma regelverk som i dag ska gälla avseende utredning inför mottagande till 

grundsärskolan och specialskolan, respektive prövning inför mottagande till sameskolan. 

Det ska även fortsättningsvis vara möjligt för en elev i en obligatorisk skolform att få sin 

utbildning inom en annan skolform om de huvudmän som berörs är överens om detta och 

elevens vårdnadshavare medger det. 

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stödmaterial kring hur hemkommunen och 

regionen kan samverka för att säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan 

ska kunna mottas till grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. I stödmaterialet bör ansvars-

fördelningen och samverkan mellan elevhälsan och regionerna när det gäller utredningar 

om en elev tillhör grundsärskolans mål-grupp förtydligas. 

 

Förvaltningen tillstyrker förslaget men anser att formuleringen behöver skärpas 

ytterligare. Utgångspunkten måste vara att alla barn ska tas emot i grundskolans 

skolformer, men att det kan finnas enstaka undantag. I Göteborg beviljas idag många barn 

uppskjuten skolplikt, trots att förskolan ser att barnet hade mått bra av påbörjad skolgång 

i grundskolan. Grundtanken behöver vara att grundskolan tar emot alla barn oavsett 

vilken skolform de kan komma att tillhöra i framtiden. Det behöver finnas en beredskap i 

grundskolan för mångfalden av barn med skolplikt. Alla barn har rätt att påbörja sin 

skolgång när skolplikten inträder. 

Eftersom det i nuläget inte finns grundsärskola för förskoleklass börjar de barnen direkt i 

nuvarande årskurs 1 alternativt beviljas uppskjuten skolplikt. En tioårig grundskola kan 

göra situationen bättre för dessa barn då det finns möjlighet att tas emot direkt i 

grundsärskolan. Det innebär dock att utredningar inför mottagande i särskolan behöver 

göras av ansvariga aktörer under barnets förskoletid. För detta krävs samordning och 

riktlinjer gällande hur det ska gå till, vem som är ansvarig osv.  

Inför mottagande i grundsärskolan måste framtaget stödmaterial vara tydligt kring vem 

som bär ansvar för vad och när. Idag råder otydlighet kring ansvarsfördelningen mellan 

vård, förskola och grundskola när utredningar ska genomföras inför 

grundsärskoleplacering 

 

5.4.4 Skolverket ska ges i uppdrag att lämna förslag till reviderade läroplaner för 

förskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i de delar som 

avser övergång och samverkan. Skolverket bör också överväga att utarbeta stödmaterial 

som rör övergången mellan förskola och skola samt fritidshem. Stödmaterialet bör riktas 

till personal i berörda skolformer och verksamheter, inklusive personal i pedagogisk 

omsorg. 

 

Forskning visar att det är viktigt med övergångsaktiviteter så att barn får tid att anpassa 

sig till den nya skolmiljön. Det handlar såväl om förberedande besök så att barnen får lära 

känna den nya miljön och möta den blivande läraren, som om aktiviteter som ger barnen 

möjlighet att utveckla de sociala och praktiska förmågor som förväntas i samband med 

skolstart. Utredningen bedömer mot den bakgrunden att det finns skäl att utveckla 

skrivningarna om övergångar mellan förskola och de obligatoriska skolformerna i 

läroplanerna.  
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Förskoleförvaltningen ställer sig bakom förslaget och bedömer att övergångsarbetet 

behöver utvecklas och prioriteras än mer än det gör idag. Det finns generellt ett behov av 

kompetensutveckling och samverkan kring övergångar. Skola och förskola behöver mötas 

för att gemensamt prata om undervisning, pedagogik och didaktik. Idag ligger fokus på 

rutinerna och att göra rätt saker utifrån planen som tagits fram. Det behöver även byggas 

upp en pedagogisk samverkan. 

Mycket viktigt att ta i beaktande är att sexåringarna som idag börjar förskoleklass tas 

emot av utbildade förskollärare som är bekanta med förskolans arbetssätt. Om en ny 

yrkesgrupp ska ta emot sexåringarna krävs det både kompetensutveckling och en mycket 

genomtänkt organisation. Särskilt med tanke på att friskolereformen har inneburit att 

barnen går på många olika förskolor (med olika huvudmän) och går vidare till många 

olika skolor (med olika huvudmän). 

 

6.2.2 En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 

och som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen ska vara 

behörig att undervisa i nya årskurs 1 i grundskolan och sameskolan under en 

övergångsperiod om fem år. 

6.2.3 En förskollärare eller lärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 

juni 2026 och som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i 

förskoleklassen ska vara behörig att undervisa i nya årskurs 1 i grundsärskolan under en 

övergångsperiod om åtta år.  

En förskollärare som har en anställning i grundsärskolan senast den 30 juni 2026 och 

som är behörig att undervisa i ämnesområden i träningsskolan ska vara behörig att 

undervisa i ämnen i nya årskurs 1 i grundsärskolan under en övergångsperiod om fem år. 

6.2.4 En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 

och som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen ska vara 

behörig att undervisa i nya årskurs 1 i specialskolan när det gäller elever som är 

hörselskadade, döva eller har en grav språkstörning utan ytterligare 

funktionsnedsättning under en övergångsperiod om fem år. 

6.2.5 En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 

och som enligt gällande bestämmelser är behörig att som speciallärare bedriva 

undervisning avseende särskilt stöd i förskoleklassen ska vara behörig att som 

speciallärare bedriva undervisning avseende särskilt stöd i årskurs 1 i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan under en övergångsperiod om fem år. 

Utredningens förslag innebär att om förskoleklassen upphör som skolform upphör även 

behörighetsbestämmelserna om förskoleklassen att gälla. Eleverna kommer att undervisas 

i ämnen enligt respektive kursplaner vilket får följden att förskollärare inte kommer vara 

behöriga att undervisa i det nya lågstadiet. Den föreslagna huvudregeln innebär att 

behörighet att undervisa i det nya lågstadiet följer av en grundlärarexamen med inriktning 

mot årskurs 1–4 (nuvarande grund-lärarexamen med inriktning mot förskoleklassen och 

årskurs 1–3). 

Enligt utredningen arbetar idag drygt 5 000 förskollärare inom förskoleklassen. Den 

föreslagna förändringen kan innebära att vissa förskollärare lämnar förskoleklassen för att 
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arbeta i förskolan alternativt lämnar skolväsendet. En grundläggande förutsättning för en 

likvärdig utbildning av hög kvalitet är att det finns tillräckligt med kompententa och 

behöriga lärare som undervisar eleverna. Utredningen anser därför att det är av stor vikt 

att den erfarenhet och kompetens som finns hos de förskollärare som undervisar i 

förskoleklassen tas tillvara. 

Förslaget innebär att aktuell fortbildning för förskolläraren ska vara dels högskolestudier 

som leder till en grundlärarexamen, dels behörighetsgivande fortbildning. Utredningen 

föreslår övergångsbestämmelser om fem år, i vissa fall åtta år. För att ytterligare stimulera 

deltagandet i fortbildning föreslår utredningen också ett riktat statsbidrag med detta syfte. 

Förskoleförvaltningen ställer sig inte bakom utredningens förslag. Att det av förskollärare 

kommer krävas högskolestudier till grundlärarexamen för behörighet i nya årskurs 1 

medan dagens 1–3-lärare endast bör läsa en frivillig kompetensutveckling för att bli 

behöriga att undervisa sexåringar är anmärkningsvärt. 

I betänkandet lyfts att de förskollärare som arbetar i förskoleklass har erfarenhet av att 

undervisa barn i sexårsåldern och av att arbeta integrerat med såväl grundskolan som 

fritidshemmet och i förekommande fall specialskolan och sameskolan. De har undervisat 

i förskoleklassens kunskapsområden vilka har en tydlig koppling till ämnenas centrala 

innehåll i lågstadiet. Förskollärarna har därtill undervisat utifrån den pedagogik som 

kännetecknar förskoleklassen, vilket utredningen bedömer är viktigt i de tidiga skolåren, 

särskilt under det första skolåret. De har därutöver vana av att introducera barnen till 

skolmiljön och förbereda dem på fortsatt skolgång.  

En tioårig grundskola kräver gedigen kunskap om sexåringars utveckling och lärande. 

Det krävs också grundlig kunskap om den forskning om didaktik och pedagogik som 

finns för denna åldersgrupp. Förvaltningen är helt enig med utredningen gällande att 

förskollärare behöver genomgå kompetensutveckling, men anser att även grundskollärare 

behöver genomgå motsvarande kompetensutveckling för att erövra de specifika 

kunskaper som färdigheter som förskollärare i förskoleklass har.  

Förvaltningen har samma inställning till övriga förslag i utredningen som ligger i linje 

med ovan och som berör liknande förslag. Det vill säga 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 

6.3.6, 6.3.7 samt 6.5. 

  

Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 

 

Expedieras till (e-post adress/postadress) 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

(Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer 0846/21) 

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-17 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss avseende 
en tioårig grundskola - införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 

§ 183, N609-1745/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över 

Utbildningsdepartementets remiss avseende en tioårig grundskola - införandet av en ny 

årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.  
 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-03. 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Viktoria Tryggvadottir (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden Axel Darvik (L) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

grundskolenämnden beslutar bifalla detta.  

Beslut 
Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

  

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-17 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 

2021-08-23 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss avseende 
en tioårig grundskola - införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)   

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 

en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet 

är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån 

grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som 

grundskolan har.  

Grundskoleförvaltningen tillstyrker utredningens huvudförslag om att göra grundskolan 

tioårig genom att göra förskoleklassen till nya årskurs 1. Mot bakgrund av den 

forskningsöversikt som presenterats inom ramen för utredningen och utifrån erfarenheter 

anser dock grundskoleförvaltningen att flera av utredningens förslag bör ses över. En 

sådan översyn behöver säkerställa att verksamheten i nya årskurs 1 utformas så att den 

kan behålla förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskning och upptäckarlust. 

Förvaltningen anser att det bör tydligt framgå att undervisning i den nya årskurs 1 

behöver utgöra en mjuk övergång mellan förskolans undervisning och skolans arbetssätt 

och pedagogik. Det framgår ju också av utredningen att det är viktigt att bibehålla 

intentionen som låg bakom inrättandet av förskoleklassen och som betonar att 

undervisningen ska kännetecknas av en kombination av förskolans och grundskolans 

arbetssätt och pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling och lärande. 

Grundskoleförvaltningen anser att denna kombination är viktig att värna i nya årskurs 1. 

Hur förvaltningen med denna utgångspunkt ställer sig till de olika förslagen, framgår av 

detta tjänsteutlåtande.  

  

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-03 

Diarienummer N609-1745/21 

 

Handläggare 

Jonas Österberg, Annika Andreasson 

E-post: jonas.osterberg@grundskola.goteborg.se,  

annika.andreasson@grundskola.goteborg.se  

 

mailto:jonas.osterberg@grundskola.goteborg.se
mailto:annika.andreasson@grundskola.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Införandet av en tioårig grundskola har föregåtts av andra reformer som på olika sätt lagt 

grunden för denna reform. Införandet av förskoleklassen och att denna sedan blev 

obligatorisk är sådana reformer. Liksom regler om användandet av obligatoriska 

kartläggningsmaterial i förskoleklassen och nationella bedömningsstöd i lågstadiet. Detta 

har landets kommuner kompenserats för.  

Grundskoleförvaltningen bedömer att även denna reform kommer att vara förknippad 

med vissa kostnader i implementeringsfasen för kommunerna. Förvaltningen välkomnar 

därför det riktade statsbidrag som föreslås som ett ekonomiskt stöd till kommunerna 

under implementeringsfasen. Förvaltningen anser dock att det finns kostnadsökningar 

som inte beaktats. Bemanning och kvaliteten i verksamheten inom fritidshem, 

förskoleklass och grundsärskola kommer under övergångsperioden att påverkas av att 

personal är frånvarande vid fortbildning. Det innebär även en ekonomisk belastning på 

verksamheten för den del av lönen som ej kompenseras av statsbidrag.  

Förslaget innebär att en större andel förskollärare enligt gällande kollektivavtal skulle 

kunna komma att övergå från semestertjänst till ferietjänst. Detta skulle innebära såväl 

svårigheter att bemanna fritidshemmen under lovdagar samt innebära kostnadsökningar. 

Även införandet av ett extra skolår i grundsärskola kommer innebära en väsentlig 

kostnadsökning.  Extrakostnad för fortbildning, utöver statsbidrag kommer även att 

belasta huvudmännen då statsbidragen endast täcker 80% av kostnaden enligt en 

schablonlön. 

Därtill välkomnar förvaltningen föreslagen ersättning till kommunernas för följande 

moment i reformen.   

• Ökat antal undervisningstimmar i lågstadiet.  

• Mottagande i grundsärskola för sexåringar.  

• Utökad rätt till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken.  

• Obligatorisk överlämning av uppgifter vid övergång från förskola eller 

pedagogisk omsorg till skola.  

• Ytterligare utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan.  

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

Bedömning ur social dimension 
Det är komplicerat att förutse och beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av att 

förskoleklassen som skolform tas bort och en ny första årskurs införs i grundskolan och 

motsvarande skolformer. Grundskoleförvaltningen ser i likhet med utredningen att det 

finns förväntade generella mekanismer som kan komma att få generella utbildnings- och 

samhälleliga konsekvenser på sikt. En sådan är att grundläggande färdigheter i läsning 

och skrivning samt matematiska förmågor har betydelse för elevers kunskapsutveckling 

även i andra ämnen. En annan handlar om att tidiga stödinsatser ger i allmänhet högre 

effekt än insatser som sätts in högre upp i skolåren. Grundläggande färdigheter och tidiga 

insatser är viktiga byggstenar för skolframgång som denna reform kan förstärka. 

Godkända betyg är ju också en skyddsfaktor och en fungerande skolgång har stor 

betydelse för barns möjligheter i framtiden.  
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Att ha utvecklat bilden av sig själv som en lärande person, att kunna läsa, skriva och 

räkna, samt att i övrigt få tillgång till en god utbildning, konstateras vara grundläggande 

för barns möjligheter att utvecklas till väl fungerande vuxna. Med grundläggande 

färdigheter avser förvaltningen både kognitiva, sociala och emotionella färdigheter. 

Förslaget om att förskoleklassen ska upphöra innebär att barn i allmänhet kommer att gå 

direkt från förskolan till skolans årskurs 1. Utredningen uppfattar att det utifrån principen 

om barnets bästa är positivt att det endast blir en övergång från förskola till skola. Med 

utgångspunkt i den forskning om övergångar som sammanfattas i utredningens 

forskningsöversikt vill grundskoleförvaltningen betona att denna övergång behöver 

värnas, så att den sker med hög kvalitet och främjar likvärdighet. Det är av betydelse att 

eleven i denna övergång ges möjlighet att anpassa sig till det nya sammanhanget och att 

skolan ges möjlighet att anpassa såväl själva övergången som utbildningens innehåll, 

organisering och lärmiljö efter varje elevs förutsättningar, behov och tidigare 

erfarenheter. Det förutsätter en samverkan mellan förskola och skola så att övergången 

blir så trygg som möjligt för både elever och deras vårdnadshavare. Det är också av stor 

betydelse att mottagande förskolelärare och lärare, utifrån en helhetssyn på eleven och 

dess behov, kan skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och 

lärande. Detta för att eleven inte ska uppleva för stora prestationskrav som kan leda till en 

försämrad självbild, skolstress och psykisk ohälsa.  

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp den 16 augusti 2021.  
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Ärendet  
Grundskolenämnden har av stadsledningskontoret ombetts yttra sig över betänkandet - En 

tioårig grundskola - införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33). Yttrandet ska vara stadsledningskontoret 

tillhanda senast den 26 augusti och ärendet medger därför inte någon möjlighet till 

bordläggning.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 

en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet 

är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån 

grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som 

grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas 

till en ny första årskurs. Utredningen benämndes Utredningen om en tioårig grundskola 

(U 2020:02).  

Det övergripande syftet med utredningens förslag ska enligt direktivet vara att stärka 

kunskapsresultaten. Detta genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans 

kursplaner inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har. 

Utredningsarbetet gällande tioårig grundskolan som har mynnat ut i ett antal förslag som 

presenterats i betänkandet En tioårig grundskola - införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33). 

Förvaltningens bedömning 
Förslagen i betänkandet kommer nedan i korthet att presenteras under ett antal rubriker 

följt av ställningstaganden. Grundskoleförvaltningen har tagit ställning till de förslag som 

bedömts som relevanta för de verksamheter grundskolenämnden är ansvarig för. 

Förskoleklassen upphör och lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 

Utredningen föreslår att förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan 

och motsvarande skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Det första året 

i det obligatoriska skolväsendet kommer därmed inte att utgöras av förskoleklass utan av 

en första årskurs i lågstadiet.  

I och med införandet av skolplikt i förskoleklass från 2018 är det redan i dag obligatoriskt 

för alla barn att gå tio år i skolan. I det avseendet innebär förslaget ingen förändring för 

det enskilda barnet. Däremot kan grundskoleförvaltningen konstatera att förändringen i 

andra avseenden är omfattande, med utgångspunkt från att förslaget innebär att sexåringar 

ska ges undervisning utifrån grundskolans kursplaner inom den struktur som grundskolan 

har. Förslaget innebär långtgående förändringar, men vilar på forskningsmässigt osäker 

grund för att strukturerad undervisning i tidiga åldrar stärker elevernas utveckling och 

lärande. 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget och anser att det är positivt att både 

grundskolan och grundsärskolan blir tioåriga och får likvärdiga förutsättningar.  

Förvaltningen kan samtidigt konstatera att betänkandet inte innehåller ett tydligt 

ställningstagande och en riktning i argumentationen kring hur verksamheten för 
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sexåringar ska utformas. I betänkandet refereras till den forskningsöversikt som 

genomförts inom ramen för utredningen. Denna visar på lekens betydelse för lärandet för 

elever i skolstartsåldern. Samtidigt för utredningen fram betydelsen av strukturerad 

undervisning.    

Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget om tioårig grundskola. Det förutsätter dock 

att verksamhetens innehåll och utformning för sexåringar också förväntas behålla 

förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Förvaltningen 

anser att det tydligt bör framgå att undervisningen i den nya årskurs 1 behöver utgöra en 

mjuk övergång mellan förskolans undervisning och skolans arbetssätt och pedagogik. 

Utredningen framhåller att det är viktigt att bibehålla intentionen som låg bakom 

inrättandet av förskoleklassen (prop. 1997/98:6). Samma intention återfinns i förarbetet 

till 2010 års skollag (prop. 2009/10:165). Där betonas att undervisningen i 

förskoleklassen ska kännetecknas av en kombination av förskolans och grundskolans 

arbetssätt och pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling och lärande. 

Grundskoleförvaltningens vidare synpunkter på förslagen gällande innehåll och 

utformning framgår nedan.  

Det nya lågstadiets innehåll och utformning 

När det gäller det nya lågstadiets innehåll och utformning anges i utredningen att syftet 

med utbildningen i grundskolan och motsvarande skolformer ska vara oförändrat och ska 

enligt utredningens förslag även gälla för nya årskurs 1. Bestämmelserna om strukturerad 

undervisning i ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan, samt i ämnen och 

ämnesområden i grundsärskolan, ska gälla nya årskurs 1.  

Grundskoleförvaltningen anser att begreppet strukturerad undervisning behöver definieras 

tydligare och hur det eventuellt skiljer sig från skollagens definition av undervisning. Av 

utredningens förslag framgår att eleverna i de tidigaste skolåren ska få en undervisning 

som varierar i uttrycksform och arbetssätt och att de introduceras till skolmiljön och ges 

goda förutsättningar för den fortsatta utbildningen. I det sammanhanget anser 

grundskoleförvaltningen att lekens betydelse för utveckling och lärande, för barn i 

skolstartsåldern, tydligare behöver framgå och anser att Skolverket bör ges i uppdrag att 

ta fram allmänna råd kring undervisning i nya årskurs 1 för att vägleda skolorna i sådan 

riktning. Vidare anser grundskoleförvaltningen att en kommande proposition såväl som 

uppdrag till Skolverket bör ta sin utgångspunkt i en utvärdering av de reformer som 

genomförts de senaste åren i förskoleklass – förtydligat läroplansuppdrag, skolplikt, 

kartläggningsarbete och läsa-skriva-räkna-garantin. 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker delvis förslagen om lågstadiets innehåll och 

utformning. När det gäller undervisningens utformning anser förvaltningen att 

intentionerna behöver tydliggöras.  

Å ena sidan beskriver utredningen att utbildningen i nya årskurs 1 bör kombinera 

förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik på det sätt som sker i förskoleklassen 

i dag.  
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En sådan kombination anges till exempel handla om att variera undervisningen på olika 

sätt, arbeta ämnesöverskridande i teman som knyter an till elevernas vardag, tillvarata 

elevers nyfikenhet och lust att lära. Å andra sidan beskriver utredningen att eleverna bör 

få mer tid att delta i strukturerad undervisning i ämnen enligt kursplaner. 

Forskningsöversikten pekar på att lärande för barn i skolstartsåldern ska betraktas som 

aktiva handlingar och utforskande. För barn i den åldern är leken ett viktigt redskap för 

att förstå och utforska omvärlden. Att utveckla en lekbaserad och undersökande 

undervisning för barnen under det första året i grundskolan är därför centralt enligt 

forskningen.  

Förvaltningen anser att innehållet i den nya årskurs 1 tydligt behöver ta sin utgångspunkt 

i forskningsöversiktens slutsatser om vilken undervisning som gynnar utveckling och 

lärande hos barn i skolstartsåldern. 

 

Skolplikt och mottagande  

Utredningen föreslår ingen ändring av när skolplikten ska inträda. Förslaget innebär att 

elever som tillhör grundsärskolans, specialskolans och sameskolans målgrupper ska 

kunna påbörja fullföljandet av skolplikten i respektive skolform i och med att de börjar i 

nya årskurs 1. Det ska, liksom i dag, vara möjligt för elever att tas emot senare. Samma 

regelverk som i dag ska gälla avseende utredning inför mottagande till grundsärskolan 

och specialskolan, respektive prövning inför mottagande till sameskolan.  

Som utredningen för fram är målgruppen för grundsärskolan mycket heterogen. Med 

dagens regelverk har förskoleklassen inte varit obligatorisk för alla. Vissa elever har med 

fördel kunnat gå i förskoleklass, tillsammans med elever som ska börja i grundskola. I 

kommuner som inte har specifika förskoleklasser anpassade för elever i grundsärskolans 

målgrupp utesluts dock vissa elever som har stora svårigheter. Under vissa förutsättningar 

har dessa barn fått hoppa över förskoleklassens utbildning, genom att börja i 

grundsärskolan antingen som sexåringar eller efter uppskjuten skolplikt. Det medför att 

elever i dag får olika lång skolgång. 

Utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för en elev i en 

obligatorisk skolform att få sin utbildning inom en annan skolform, om de huvudmän som 

berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. Skolverket ska ges i 

uppdrag att ta fram stödmaterial kring hur hemkommunen och regionen kan samverka för 

att säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan ska kunna mottas till 

grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. Utredningen föreslår att stödmaterialet bör 

tydliggöra ansvarsfördelningen och samverkan mellan elevhälsan och regionerna när det 

gäller utredningar om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp förtydligas. 

Förslaget om att alla barn ska börja i årskurs 1 innebär att utredningen inför mottagande i 

grundsärskolan behöver göras under barnets tid i förskolan. Grundskoleförvaltningen är 

enig i utredningens bedömning att det är viktigt att sådana bedömningar görs för att 

säkerställa att eleven får den utbildning som han eller hon har rätt till. En fullständig 

utredning och bedömning är en förutsättning för att barnet ska kunna tas emot i 

grundsärskolan. Att barn som sannolikt är aktuella för att gå i grundsärskola istället skulle 

behöva börja sin utbildning i grundskola medför en risk att fara illa. I grundskolan saknas 

förutsättningar, såväl pedagogiskt som omsorgsmässigt för dessa barn. Skolstarten kan bli 

kaotisk och dessutom medföra ett skolbyte när väl barnet är mottaget i grundsärskolan. 
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En sådan hantering går emot principen om att utbildningen ska vara likvärdig för alla 

elever, samt även elevgruppens särskilda rättigheter. 

Enligt nuvarande bestämmelser behöver utredning inför mottagande i grundsärskolan ske 

under tiden barnet går i förskolan och som utredningen påpekar medför det svårigheter. 

Utredningen inför mottagande i grundsärskolan ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning. Om frågan om mottagande i grundsärskolan, i dagens 

skolsystem, initieras under en elevs tid i förskoleklass eller grundskola blir det naturligt 

att dessa bedömningar görs av befintlig personal i grundskoleförvaltningen såsom 

skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och kurator. Men om utredningen ska göras när 

barnet fortfarande går i förskolan blir detta inte självklart av flera anledningar. 

Specialpedagogisk och social bedömning kan utan större problem göras av befintlig 

personal i skolan men det är inte lika självklart med den medicinska och psykologiska 

bedömningen. Ansvaret för att styrka elevens rätt till viss utbildningsinsats, det vill säga 

grundsärskola, ligger på hemkommunen. I första hand är det dock hälso- och sjukvården 

som har ansvar för utredning inför diagnos och vidare behandling. Ansvar för upptäckt 

och utredning av utvecklingsavvikelser ligger hos barnhälsovården som ska följa barnets 

psykomotoriska utveckling i olika åldrar och bedömning av vidare insatser. Under dessa 

förutsättningar är det idag otydligt och om det är hälso- och sjukvårdens eller kommunens 

resurser som ska tas i anspråk. 

Grundskoleförvaltningen ser det därför som helt nödvändigt att det tydliggörs var 

ansvaret för att genomföra den psykologiska och medicinska bedömningen inför 

mottagandet i grundsärskola ska ligga. Det är inte minst en resursfråga. Om det finns 

anledning att genomföra en sådan bedömning inför skolstart bör denna vara genomförd i 

god tid innan barnet ska påbörja sin skolgång. Om ansvaret ska ligga på hälso- och 

sjukvården behöver dessa instanser vara medvetna om detta och ha resurser att genomföra 

bedömningarna. Inget barn ska behöva bli mottagen i ”fel” skolform för att utredningen 

inte är klar. När det som idag är en instans – hemkommunen – som ansvarar för att styrka 

barnets rätt och en annan instans – hälso-och sjukvården, som har resurser och ansvar för 

att göra bedömningarna innebär det att en samverkan är fullständigt nödvändig. Om 

ansvaret inte tydliggörs kan konsekvensen bli att ansvaret, och kostnaden, förs över på 

hemkommunen.  

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och Skolverket ska ges i uppdrag att tillsammans 

ta fram stödmaterial kring hur hemkommunen och regionen kan samverka för att 

säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan ska kunna mottas till 

grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. I stödmaterialet bör ansvarsfördelningen och 

samverkan mellan elevhälsan och regionerna när det gäller utredningar om en elev tillhör 

grundsärskolans målgrupp förtydligas. Enligt grundskoleförvaltningen är det osäkert om 

en vägledning är tillräckligt. Grundskoleförvaltningen anser att det vore bättre att 

tydliggöra ansvar och därmed resursanvändning genom ett allmänt råd eller på annat 

styrande sätt.   

Grundskoleförvaltningen tillstyrker huvuddelen av förslagen avseende skolplikt och 

mottagande. Grundskoleförvaltningen avstyrker dock förslaget om att Socialstyrelsen och 

Skolverket ska ges i uppdrag att tillsammans ta fram stödmaterial kring hur 

hemkommunen och regionen kan samverka för att säkerställa det underlag som krävs för 

att barn i förskolan ska kunna mottas till grundsärskolan på ett likvärdigt sätt.  
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Grundskoleförvaltningen bedömer att denna samverkan är av sådan central betydelse att 

det inte räcker med ett vägledningsmaterial utan att det krävs ett styrande dokument som 

förutsättning för att på ett bättre sätt säkerställa en sådan samverkan.  

Särskilt om övergången mellan skola och förskola 

Utredningens förslag innebär att barn i allmänhet kommer att göra en övergång från 

förskolan eller pedagogisk omsorg till årskurs 1 i den obligatoriska skolform där barnen 

påbörjat fullgörandet av sin skolplikt, till skillnad från i dag där barnet i de flesta fall först 

gör en övergång mellan förskolan och förskoleklassen, för att därefter göra ytterligare en 

övergång till årskurs 1. Vidare framgår av utredningens förslag att den förskoleenhet eller 

verksamhet som barnet lämnar ska överlämna sådana uppgifter till mottagande enhet om 

barnet som behövs för att underlätta övergången för barnet. Skolverket ska ges i uppdrag 

att lämna förslag till reviderade läroplaner för förskolan, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan i de delar som avser övergång och samverkan.   

  

Grundskoleförvaltningen vill betona skolstarten som en viktig del i att skapa en likvärdig 

utbildning. Det som sker i övergången mellan förskola och skola ligger till grund för 

elevens fortsatta möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Det sätt som övergången 

mellan förskola och skola förbereds och genomförs är därmed av central betydelse.  

Övergången från förskolan eller pedagogisk omsorg till skolan innebär att barnet går från 

en för barnet känd situation till en situation där barnet ställs inför nya krav och 

förväntningar med nya relationer. Utredningen bedömer att eleverna i nya årskurs 1 i viss 

utsträckning kommer att mötas av en mer skolliknande miljö än den som finns i 

nuvarande förskoleklass, även om utredningen starkt betonat att förskoleklassens 

pedagogik och arbetssätt ska ha sin givna plats i undervisningen.  

Att mötas av en mer skolliknande miljö medför ett större kliv för alla barn som övergår 

från förskola till skola, men för barn som inte deltar i förskolans utbildning kan 

skillnaden bli särskilt märkbar. Förvaltningen ser därför risk för minskad likvärdighet. I 

Göteborg finns det områden där så många som var tionde barn i åldern 3 - 5 år inte deltar 

i förskolans utbildning. Det är inte sällan områden som är socioekonomiskt utsatta.  

Det största värdet av införandet av en tioårig grundskola anges vara en ökad kontinuitet 

för eleven. En ökad kontinuitet förväntas ge bättre förutsättningar att följa upp elevers 

kunskapsutveckling och eventuella behov av stödåtgärder. Grundskoleförvaltningen anser 

att en ökad kontinuitet för det enskilda barnet förutsätter att styrdokumenten tydligt även 

värnar kontinuiteten mellan de erfarenheter och kunskaper som barnet tidigare har 

tillägnat sig, till exempel i förskolans utbildning, och de arbetssätt, arbetsformer och 

lärmiljö som erbjuds i den nya årskurs 1 och i fritidshemmet.   

Att planera för och genomföra kvalitativt goda övergångar för varje enskilt barn och att 

förbereda dess vårdnadshavare inför övergången är ett komplext arbete. De förskollärare 

och lärare som idag undervisar i förskoleklass engageras i stor utsträckning av 

övergångsarbete varje läsår. Hos dessa förskollärare och lärare skapar det kunskap som 

hålls aktuell.  

Grundskoleförvaltningen vill i detta sammanhang påtala risken av kvalitativt sämre 

övergångar för det enskilda barnet då de föreslagna behörighetskraven kommer medföra 

att mottagande lärare betydligt mer sällan engageras i övergångsarbete jämfört med idag.  
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Förvaltningen vill poängtera betydelsen av att värna barnet i denna övergång. 

Övergången kan utgöra ett stort steg för det enskilda barnet. Övergången är dock inte 

enbart ett sätt att förbereda barnet för den kommande miljön och undervisningen. 

Övergången måste även syfta till att anpassa undervisningen. En likvärdig skola måste 

möta varje elev som en unik individ och undervisningen måste anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

övergången mellan förskola och skola, men vill påtala betydelsen av att mottagande 

skolform skapar både kontinuitet och progression för eleverna. Utredningens 

forskningsöversikt visar på vikten av samarbete mellan förskolans och skolans lärare och 

förskollärare kring läroplansfrågor och undervisningens former och innehåll. Sådan 

samverkan har konstaterats främja elevers fortsatta lärande.   

Övervägande om vissa andra bestämmelser 

Utredningens förslag innebär att barn i allmänhet kommer att göra en övergång från 

förskolan eller pedagogisk omsorg till årskurs 1 i den obligatoriska skolform där barnen 

påbörjat fullgörandet av sin skolplikt, till skillnad från i dag där barnet i de flesta fall först 

gör en övergång mellan förskolan och förskoleklassen, för att därefter göra ytterligare en 

övergång till årskurs 1. Det innebär också enligt förslagen att bestämmelserna om 

modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska gälla för nya årskurs 1. 

Vad gäller modersmålsundervisningen anser grundskoleförvaltningen att en rätt till 

modersmålsundervisning från nya årskurs 1 skulle bidra till ökad likvärdighet. Skollagen 

ger idag inte förskoleklassens elever denna rätt. Det kan därför skilja mellan skolor om 

denna rätt ges till lever i förskoleklass eller ej. En konsekvens av ett ge sexåringar rätten 

till modersmålsundervisning är att vissa modersmålslärare kommer att undervisa en 

åldersgrupp som de inte tidigare undervisat. Grundskoleförvaltningen anser att det bör 

leda till att kompetensutvecklingsinsatser genomförs och att kostnaderna för en sådan 

satsning bör ligga med i den statliga ersättningen till kommunerna för denna reform.  

I utredningens betänkande föreslås att bestämmelserna i 5 kap. skollagen om avstängning 

i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt utvisning ur undervisningslokalen och 

kvarsittning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska gälla för 

nya årskurs 1. Grundskoleförvaltningen ifrågasätter om avstängning och kvarsittning är 

rätt verktyg att använda när det gäller sexåringar. Förvaltningen anser att det bör utredas 

vidare om skollagens bestämmelser gällande avstängning och kvarsittning kan 

differentieras sett till årskurserna i grundskolan  

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen huvuddelen av förslagen gällande vissa 

bestämmelser. Grundskoleförvaltningen avstyrker bestämmelserna om avstängning och 

kvarsittning.  

Behörighet, behörighetsgivande utbildning och kompetensutveckling 

Utredningens förslag gällande behörighetskrav för nya årskurs 1 och det nya lågstadiet 

innebär sammanfattningsvis att de lärare som enligt gällande bestämmelser är behöriga att 

undervisa i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska 

vara behöriga att undervisa i lågstadiet i respektive skolform.  
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Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget med förbehåll att det beaktas att 

förskolepedagogiken för kommande årskurs 1 värnas. Därför anser 

grundskoleförvaltningen att det förskolepedagogiska lyft som utredningen föreslår är av 

central betydelse för att säkerställa att grundlärare ges ytterligare kompetens för att kunna 

undervisa elever i skolstartsåldern. Då förslaget om förskolepedagogiskt lyft inte är 

obligatoriskt föreslår förvaltningen att det åtföljs av incitament i form av t e x statsbidrag 

för att gynna förutsättningarna för deltagandet för skolor som har behov av 

kompetensutvecklingsinsatser. Innehållet i kompetensutvecklingsinsatsen kan behöva 

anpassas beroende på om lärarens examen har inriktning mot förskoleklass eller ej.  

Förskollärare kommer således, enligt utredningens förslag, inte att vara behöriga att 

undervisa i nya lågstadiet. För att möjliggöra för huvudmännen att säkerställa rätt 

behörighet i nya årskurs 1, samt för förskollärare och lärare som i dag är anställda för 

arbete i förskoleklassen att genomgå behörighetsgivande fortbildning, föreslår 

utredningen övergångsbestämmelser om fem år, eller i vissa fall åtta år.  

Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget men kan samtidigt konstatera att, även om 

de inte är behöriga att bedriva undervisning, utgör vissa förskollärare idag en viktig 

pedagogisk kompetens i fritidshemmens bemanning. Förslaget kan leda till minskad 

kompetens i fritidshemmen då förskollärare förmodas att i större utsträckning arbeta i 

årskurs 1-2. Vi ser även en risk att kvaliteten på fritidshem minskar under tiden den 

föreslagna fortbildningen av förskollärare pågår. Generellt ser också 

grundskoleförvaltingen under denna övergångsperiod en risk avseende bemanning och 

kvaliteten i verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundsärskola när personal 

är frånvarande vid fortbildning.  

I utredningen förslås vidare att en förskollärare eller lärare som har en anställning i 

förskoleklassen senast den 30 juni 2026 och som enligt gällande bestämmelser är behörig 

att undervisa i förskoleklassen ska vara behörig att undervisa i nya årskurs 1 i 

grundsärskolan under en övergångsperiod om åtta år. En förskollärare som har en 

anställning i grundsärskolan senast den 30 juni 2026 och som är behörig att undervisa i 

ämnesområden i träningsskolan ska vara behörig att undervisa i ämnen i nya årskurs 1 i 

grundsärskolan under en övergångsperiod om fem år. 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslaget men betonar samtidigt vikten av att öka 

antalet behöriga lärare i praktisk-estetiska ämnen. 

Ett annat förslag i utredningen berör speciallärare och innebär att en förskollärare som har 

en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 och som enligt gällande 

bestämmelser är behörig att som speciallärare bedriva undervisning avseende särskilt stöd 

i förskoleklassen ska vara behörig att som speciallärare bedriva undervisning avseende 

särskilt stöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

under en övergångsperiod om fem år. 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker delvis förslaget. Förvaltningen anser att förslaget bör 

kompletteras så att dessa lärare ska ges en kompletterande utbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning för att stimulera till ökat antal behöriga speciallärare i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. 
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I betänkandet föreslås att statsbidrag ska utgå för fortbildning som syftar till att 

förskollärare ska bli behöriga att undervisa i årskurs 1 och 2 i lågstadiet. Statsbidrag ska 

även utgå för fortbildning som syftar till att ge förskollärare behörighet i ett eller flera 

ämnen i lågstadiet. Statsbidraget ska vidare kunna sökas av huvudmän för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Statsbidrag ska kunna utgå för de 

förskollärare som är anställda för undervisning i förskoleklassen, träningsskolan i 

grundsärskolan eller nya årskurs 1. 

Grundskoleförvaltningen tillstyrker delvis förslagen avseende statsbidrag. Förvaltningen 

anser att statsbidrag även ska utgå för att bredda speciallärares behörighet till att även 

omfatta inriktning utvecklingsstörning. Förvaltningen anser även att ett statsbidrag ska 

utgå för fortbildning för förskollärare till grundlärare i fritidshem. Därtill anser 

förvaltningen att statsbidrag ska utgå för deltagande i det förskole pedagogiska lyft som 

föreslås för de grundlärare behöriga att undervisa i lågstadiet i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

Bestämmelserna gällande en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig 

specialskola och en sjuårig sameskola träder i kraft den 1 augusti 2024, och ska tillämpas 

på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026, alltså läsåret 2026/27. Om 

förskoleklassen upphör och lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 i enlighet med 

utredningens förslag anser grundskoleförvaltningen att tidpunkten för ikraftträdande är 

rimlig.  

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.  

Genomförande och utvärdering av reformen 

I betänkandet föreslås ett antal principer för genomförande och utvärdering av reformen. 

Bestämmelserna gällande en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig 

specialskola och en sjuårig sameskola träder i kraft den 1 augusti 2024, och ska tillämpas 

på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2026, alltså läsåret 2026/27. Om 

förskoleklassen upphör och lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 i enlighet med 

utredningens förslag anser grundskoleförvaltningen att tidpunkten för ikraftträdande är 

rimlig.  

Vidare delar grundskoleförvaltningen utredningens strategi avseende hur reformen ska 

införas och de föreslagna uppdrag som Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten skulle tilldelas vid ett genomförande.  

Grundskoleförvaltningen vill betona betydelsen av en processutvärdering av den 

förslagna reformen för att göra det möjligt för att vidta förstärkande 

implementeringsåtgärder. Men även effekterna av reformen är viktiga att identifiera, 

beskriva och värdera.  

Därför delar förvaltningen utredningens förslag om att Skolverket ges i uppdrag att 

genomföra processutvärderingar av reformens olika delar och att IFAU ges i uppdrag att 

göra en effektutvärdering.  

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

genomförande och utvärdering av reformen.  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

Yttrande till kommunstyrelsen om En tioårig 
grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan (SOU 2021:33) 

§ 112, 1003/21 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig över 

den statliga utredningen "En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)”. 

Beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstår från att ta ställning till 

utredningens förslag. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-10 

Bilaga 1: Remisshandling - En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret (dnr 0846/21)  

 

Dag för justering 

2021-08-24 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Mathias Henriksson. 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Sekreterare 

Mathias Henriksson 

 

Ordförande 

Anders Svensson (M) 

 

Justerande 

Mikael Wallgren (V) 
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Yttrande till kommunstyrelsen om En tioårig 
grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan (SOU 2021:33)  

Förslag till beslut 
1. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstår från att ta ställning till 

utredningens förslag. 

2. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade i mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en 

tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. 

Göteborgs Stad är en av utredningens remissinstanser och stadsledningskontoret har nu 

gett bland annat nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning möjlighet att yttra sig 

inför kommunstyrelsens svar till utbildningsdepartementet. 

Ur samhällsekonomisk synpunkt innebär införandet av en tioårig grundskola, en tioårig 

grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola en ambitionshöjning i 

det obligatoriska skolväsendet. 

Förvaltningen delar utredningens bild inte minst över svårigheten att bedöma 

konsekvenserna och har inga särskilda synpunkter. I första hand berörs förskolan, 

grundskolan och gymnasiet. Då effekterna för förvaltningen kommer i ”nästa led” och är 

långsiktiga och svåra att i nuläget bedöma så föreslås nämnden att avstå att ta ställning till 

utredningens förslag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del 

av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläget och demografi är av väsentlig 

betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är 

det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen.  

Det radikalt förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget det senaste året på grund av 

pandemin har inneburit helt förändrade förutsättningar.  

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-10 

Diarienummer 1003/21 

 

Handläggare 

Hans Timan 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: hans.timan@arbvux.goteborg.se 
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Den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad är vidare 

något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna 

och ekonomin för verksamheten 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de 

miljömässiga målen som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter. 

Bedömning ur social dimension 
Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt 

vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband 

med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser samt 

vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn- och ungdomar.  

Trots en generellt ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög 

arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation. Det 

radikalt förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget det senaste året har inneburit 

helt förändrade förutsättningar.  

Såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsinsatserna har en viktig roll att fylla för att 

skapa förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda 

målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats 

är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att 

jämställdhetssäkra verksamheten.  

Så långt möjligt könsuppdelas de analyser och resultat som presenteras. 

Samverkan 
Information gavs till de fackliga organisationerna den 17 augusti 2021. 

Beslutet skickas till 
Stadsledningskontoret (diarienummer 0846/21) 

Bilagor 
1. Remisshandling - En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) 
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Ärendet  
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig över 

den statliga utredningen "En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33)”. Yttrandet 

ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 26 augusti 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur 

en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet 

var att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån 

grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som 

grundskolan har.  

Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första 

årskurs. Utredningen benämndes Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02). 

Utredningens förslag 

Göteborgs Stad har, som remissinstans, erhållit utredningen för besvarande och för att 

kunna lämna synpunkter. Stadsledningskontoret har därefter överlämnat den till 

förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden, samt nämnden för 

arbetsmarknad och vuxenutbildning för att inhämta eventuella synpunkter.  

Utredningen föreslår bland annat att: 

• Förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan och motsvarande 

skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Därmed blir 

grundskolan tioårig, grundsärskolan tioårig, specialskolan elvaårig och 

sameskolan sjuårig. 

• Den garanterade undervisningstiden ska utökas med 534 timmar i grundskolan 

och motsvande skolformer, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag 

i nya årskurs 1. 

• De bestämmelser som gäller för behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 

1–3 ska gälla för behörighet att undervisa i grundskolans nya årskurs 1–4. 

• En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 

och som enligt gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen 

ska vara behörig att undervisa i nya årskurs 1 i grundskolan och sameskolan 

under en övergångsperiod om fem år. I grundsärskolan omfattar 

övergångsperioden åtta år. 

• Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan med lärosäten erbjuda den 

fortbildning som ska ge förskollärare, som har minst fem års erfarenhet av arbete 

i förskoleklassen eller nya årskurs 1, behörighet i årskurs 1 och 2. Utbildningen 

bör omfatta 30 högskolepoäng. 

Konsekvenser 

Utredningen konstaterar att det är komplicerat att förutse och beräkna 

samhällsekonomiska konsekvenser av att förskoleklassen som skolform tas bort och en 

ny första årskurs införs i grundskolan och motsvarande skolformer. Svårigheten ligger i 
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att analyserna berör komplexa samband och långsiktiga effekter som generellt är svåra att 

hantera inom ramen för en konsekvensutredning, inte minst då det tar lång tid för de 

samhällsekonomiska effekterna att uppstå.  

Det är svårt att isolera effekterna av en specifik åtgärd som genomförs riktad mot barn i 

sexårsåldern i förhållande till utfall när eleverna går i årskurs 9, i gymnasieskolan eller 

andra långsiktiga konsekvenser såsom individers övergång till högre studier, etablering 

på arbetsmarknad, livsinkomst och hälsa. 

Utredningen konstaterar vidare att det finns ett antal generella mekanismer gällande 

utbildningsområdet som utredningen bedömer är av relevans i detta sammanhang och 

som skapar gynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser: 

• Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning samt matematiska förmågor 

har betydelse för elevers kunskapsutveckling även i andra ämnen.  

• Tidiga stödinsatser ger i allmänhet högre effekt än insatser som sätts in högre upp 

i skolåren. 

• Lärares kompetens är central för elevers resultat. 

• Ökad undervisningstid ger ofta bättre kunskapsresultat. 

• Ökade möjligheter för elever att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella 

program ger positiva långsiktiga effekter för elevernas livschanser. 

Ur samhällsekonomisk synpunkt innebär införandet av en tioårig grundskola, en tioårig 

grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola en ambitionshöjning i 

det obligatoriska skolväsendet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar utredningens bild, inte minst över svårigheten att bedöma 

konsekvenserna och har inga särskilda synpunkter. I första hand berörs förskolan, 

grundskolan och gymnasiet. Då effekterna för förvaltningen kommer i ”nästa led” och är 

långsiktiga och svåra att i nuläget bedöma så föreslås nämnden att avstå att ta ställning till 

utredningens förslag. 

 

 

 

Andreas Lökholm 

Förvaltningsdirektör 

 

 

Hans Timan 

Förvaltningscontroller  
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Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig 
grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33) 
Övergripande bedömning 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till utredningens förslag om att göra grund- och 
grundsärskola tioårig genom att omvandla förskoleklassen till en ny årskurs 1. Göteborgs 
Stad delar utredningens samlade bedömning att de förslag som lämnas i betänkandet i 
grunden främjar en mer likvärdig utbildning av högre kvalitet och härigenom ger positiva 
konsekvenser för de barn och elever som berörs. Detta gäller i synnerhet barn som tillhör 
grundsärskolans målgrupp. I dag finns inte någon förskoleklass för grundsärskola, utan 
barnen börjar direkt i nuvarande årskurs 1 alternativt beviljas uppskjuten skolplikt. För 
elever som tidigt bedöms tillhöra grundsärskolans målgrupp innebär förslaget att det blir en 
tydlig utbildningsväg i det obligatoriska skolväsendet och onödiga skolbyten undviks.  

Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att huvuddelen i reformen föreslås 
finanserias via det generella statsbidraget. Det är något stadsledningskontoret förespråkar i 
stället för omfördelning av riktade statsbidrag. Att använda riktade statsbidrag är 
problematisk då det innebär att de riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än 
mer kortsiktiga än vad de är idag. För Göteborgs Stad som tar del av riktade statsbidrag 
påverkar detta möjligheterna att fullfölja pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar 
ryckighet och får i slutänden konsekvenser för elevernas skolgång.  

Kapitel 5 – Lågstadiet ska utökas med en ny årskurs 1 

5.1 Förskoleklassen upphör och lågstadiet utökas med en ny årskurs 1 
Göteborg Stad tillstyrker förslaget om tioårig grundskola under förutsättning att 
verksamhetens innehåll och utformning för sexåringar också behåller förskolepedagogikens 
inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Göteborg Stad anser att det tydligt bör 
framgå i styrdokumenten att undervisningen i den nya årskurs 1 behöver utgöra en mjuk 
övergång mellan förskolans undervisning och skolans arbetssätt och pedagogik.  
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5.2 Det nya lågstadiets innehåll och utformning 
Göteborg Stad ställer sig till övervägande del bakom utredningens förslag till det nya 
lågstadiets innehåll och utformning. Göteborg Stad delar utredningens bedömning att en 
ökad betoning på tidig läs- och skrivinlärning och utveckling av grundläggande 
matematiska förmågor stärker elevernas basfärdigheter. Förslaget kommer på sikt att gynna 
kunskapsutvecklingen och förbättra kunskapsresultaten för eleverna. Göteborg Stad anser 
dock att det finns en risk med förslaget att strukturerad undervisning i ämnen också ska 
gälla i den nya årskurs 1. Det kan enligt Göteborgs Stad leda till att förskolepedagogikens 
inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust får stå tillbaka. Enligt utredningens 
bifogade forskningsöversikt saknas evidens för att tidig introducering av formell 
undervisning har någon effekt på barns inlärning. Forskning visar tvärt om att både 
sexåringar och sjuåringar har behov av lekfull och responsiv undervisning som bygger på 
lek, skapande, omsorg och nyfikenhet. Göteborg Stad anser därför att begreppet 
strukturerad undervisning behöver definieras tydligt och hur det eventuellt skiljer sig från 
skollagens nuvarande definition av undervisning utifrån aktuell forskning.  

Av utredningens förslag framgår att eleverna i de tidigaste skolåren ska få en undervisning 
som varierar i uttrycksform och arbetssätt och att de introduceras till skolmiljön och ges 
goda förutsättningar för den fortsatta utbildningen. Göteborg Stad anser att det tydligt 
behöver framgå i styrdokumenten att lekfull och responsiv undervisning som bygger på 
lek, skapande, omsorg och nyfikenhet ska vara en del i den nya årskurs 1. Skolverket bör 
ges i uppdrag att ta fram allmänna råd kring undervisning i nya årskurs 1 för att vägleda 
skolorna i sådan riktning. Enligt Göteborg Stad är det också viktigt att en kommande 
proposition såväl som uppdraget till Skolverket tar sin utgångspunkt i en utvärdering av de 
reformer som genomförts de senaste åren i förskoleklassen – förtydligat läroplansuppdrag, 
skolplikt, kartläggningsarbete och läsa-skriva-räkna-garantin. I arbetet med positionen är 
det också viktigt att intentionen bakom inrättandet av förskoleklassen och utgångspunkten i 
förarbetet till 2010 års skollag bibehålls. Där betonas att undervisningen i förskoleklassen 
ska kännetecknas av en kombination av förskolans och grundskolans arbetssätt och 
pedagogik, i syfte att stimulera barnens utveckling och lärande.  

5.3 Skolplikt och mottagande 
Göteborg Stad ställer sig bakom huvuddelen av förslagen avseende skolplikt och 
mottagande. Förslaget om att alla barn ska börja i årskurs 1 innebär att utredning inför 
mottagande i grundsärskolan behöver göras under barnets förskoletid. Göteborg Stad ser 
positivt på att Socialstyrelsen och Skolverket föreslås få i uppdrag att tillsammans ta fram 
stödmaterial kring hur hemkommunen och regionen kan samverka i frågan. Enligt 
utredningen ska stödmaterialet säkerställa det underlag som krävs för att barn i förskolan 
ska kunna mottas till grundsärskolan på ett likvärdigt sätt. Göteborgs Stad menar dock att 
samverkan är av sådan central betydelse att det kanske inte är tillräckligt med ett 
stödmaterial. Möjligheten till någon form av styrande dokument för att säkerställa en sådan 
samverkan bör eventuellt ses över.  

5.4 Särskilt om övergångar mellan förskola och skola 
Sammantaget tillstyrker Göteborgs Stad utredningens förslag avseende övergången mellan 
förskola och skola, och vill påtala betydelsen av att mottagande skolform skapar både 
kontinuitet och progression för eleverna. Med utgångspunkt i den forskning om övergångar 
som sammanfattas i utredningens bifogade forskningsöversikt vill Göteborgs Stad betona 
att denna övergång behöver värnas, så att den sker med hög kvalitet och främjar 
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likvärdighet. Det är av betydelse att eleven i övergången ges möjlighet att anpassa sig till 
det nya sammanhanget och att skolan ges möjlighet att anpassa såväl själva övergången 
som utbildningens innehåll, organisering och lärmiljö efter varje elevs förutsättningar, 
behov och tidigare erfarenheter. Det förutsätter en samverkan mellan förskola och skola så 
att övergången blir så trygg som möjligt för både elever och deras vårdnadshavare. 

Göteborgs Stad vill påtala risken av kvalitativt sämre övergångar för det enskilda barnet då 
de föreslagna behörighetskraven kommer medföra att mottagande lärare betydligt mer 
sällan engageras i övergångsarbete jämfört med idag. Övergången kan utgöra ett stort steg 
för det enskilda barnet och är enbart ett sätt att förbereda barnet för den kommande miljön 
och undervisningen. Övergången måste även syfta till att anpassa undervisningen. En 
likvärdig skola måste möta varje elev som en unik individ och undervisningen måste 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

5.5 Överväganden gällande vissa andra bestämmelser 
Göteborgs stads tillstyrker huvuddelen av förslagen avseende ett gemensamt regelverk för 
hela grundskolan. Göteborgs Stad ställer sig dock avvaktande till om avstängning och 
kvarsittning är rätt verktyg att använda när det gäller sexåringar. Göteborgs Stad anser att 
det bör utredas vidare om skollagens bestämmelser gällande avstängning och kvarsittning 
kan differentieras sett till årskurserna i grundskolan. 

Vad gäller modersmålsundervisningen anser Göteborgs Stad att en rätt till 
modersmålsundervisning från nya årskurs 1 kommer bidra till ökad likvärdighet. En 
konsekvens av ett ge sexåringar rätten till modersmålsundervisning är att vissa 
modersmålslärare kommer att undervisa en åldersgrupp som de inte tidigare undervisat. 
Göteborgs Stad anser att det bör leda till att kompetensutvecklingsinsatser genomförs och 
att kostnaderna för en sådan satsning bör ligga med i den statliga ersättningen till 
kommunerna för denna reform. 

Kapitel 6 – Behörighet, behörighetsgivande utbildning och 
kompetensutveckling 
6.2.1 De bestämmelser som gäller för behörighet i lågstadiet ska fortsättningsvis 
gälla 
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen gällande behörighetskrav för nya lågstadiet under 
förutsättning att förskolepedagogiken värnas i kommande årskurs 1. Göteborgs Stad delar 
utredningens bedömning att förslaget om ett förskolepedagogiskt lyft är av central 
betydelse för att säkerställa att grundlärare ges ytterligare kompetens för att kunna 
undervisa elever i skolstartsåldern. Utredningen föreslår att det förskolepedagogiska lyftet 
inte ska vara obligatoriskt för grundlärare. Göteborgs Stad vill i sammanhanget poängtera 
vikten av att alla grundlärare erhåller de specifika kunskaper och färdigheter som 
förskollärare i förskoleklass har för att säkerställa att den nya årskurs 1 också behåller 
förskolepedagogikens inriktning mot lek, utforskande och upptäckarlust. Detta skulle 
kunna ske genom incitament i form av statsbidrag för att gynna förutsättningarna för ett 
deltagande för skolor eller att göra det förskolepedagogiska lyftet obligatoriskt.  

Utredningens förslag som berör speciallärare bör enligt Göteborgs Stad kompletteras med 
en utbildning med inriktning mot utvecklingsstörning för att stimulera till ökat antal 
behöriga speciallärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Göteborgs Stad anser att 
statsbidrag även ska utgå för att bredda speciallärares behörighet till att även omfatta 
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inriktning utvecklingsstörning. Göteborgs Stad vill i sammanhanget också betona vikten av 
att öka antalet behöriga lärare i praktisk-estetiska ämnen. 

Kapitel 7 - Genomförande och utvärdering av reformen 
Göteborgs Stad ställer sig bakom utredningens förslag avseende ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser.  

 
Göteborg den 29 september 2021 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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