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Yttrande över promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 
lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 

Norrköpings kommun har av Utbildningsdepartementet utsetts till 

remissinstans för promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 

högre nivå (Dnr U2022/02568)”. Remissen har behandlats av 

utbildningsnämnden.  

Norrköpings kommuns synpunkter på 
Utbildningsdepartementets förslag 

Flera rapporter och granskningar, bland annat från Skolinspektionen visar 

att elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en 

undervisning som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så 

långt som mjöligt i sin kunskapsutveckling. Särskilt begåvade elever som 

inte får lämplig undervisning och stöd riskerar att bli understimulerade eller 

hamna i utanförskap.  

Norrköpings kommun välkomnar förslag på hur skolors arbete med elever i 

grund-och gymnasieskolan, som har lätt att nå kunskapskraven i ett eller 

flera ämnen, kan stärkas och stödjas men anser dock att de enskilda 

förslagen innebär sannolikt ökade kostnader av icke försumbar karaktär för 

utbildningskontorets verksamhet.  
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