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§ 117 Diarienummer UKF 2022/256 

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt 

och på en högre nivå - Svar senast den 28 oktober 2022 

Nämnden för utbildning, kultur och fritids beslut 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid avger följande svar på remissen om promemorian 

Elever i grundskola, specialskola, sameskola ska lättare får läsa i snabbare takt och/eller på en 

högre nivå:  

• Det behöver förtydligas huruvida beslut om andra lärotider innebär utökning eller flytt av 

undervisningstiden för den enskilde eleven. (sammanfattning, sida 3) 

• Det behöver förtydligas huruvida beslut av rektor att en elev ska läsa enligt 

gymnasieskolans ämnesplan ska ske kostnadsfritt mellan grundskola och gymnasieskola. 

(sammanfattning, sida 3) 

• Det behöver förtydligas huruvida huvudmannen kan neka elev som önskar läsa i högre 

takt eftersom beslutet är frivilligt för huvudmannen. 

• Grundskolans lärare är inte behöriga i att bedöma och sätta betyg enligt gymnasieskolans 

ämnesplaner. Det bör tydliggöras att den högre skolformen ansvarar för undervisning, 

bedömning och betygsättning när en elev läser en kurs på högre nivå. 

• Vi är mycket positiva till kompetensförstärkande insatser gällande elever som lätt når 

målen. 

• Det behöver förtydligas huruvida eleven kan läsa hela eller delar av en gymnasiekurs. 

Detta påverkar nästa steg när eleven börjat på gymnasieskolan. 

I promemorian står det att det inte ska krävas ytterligare tid och arbetsuppgifter för lärarna men 

nämnden bedömer att det troligtvis kommer bli så genom exempelvis: 

• Samplanering med gymnasieskolan för så väl organisering av undervisning som 

bedömning och betygsättning. 

• Löpande kommunikation mellan grundskola och gymnasieskola. 

• Om närvaro krävs på gymnasieskolan innebär det en resekostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Elever i grundskola, specialskola, sameskola ska lättare få läsa i snabbare takt 

och/eller på högre nivå. 
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Promemoria om att Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 

lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 

Remissmissiv PM - Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 

lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 

E-post: Remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå - Svar senast den 28 

oktober 2022  

Beslutet ska skickas till 

Regeringskansliet 
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