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Till  

Utbildningsdepartementet 

u.remissvar@regeringskansliet.se 

 
Yttrande över  

Remiss av promemorian Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan 

Diarienummer: U2022/04085 

 

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser 

och förslag med vissa förtydliganden enligt nedan. 
 

Det hade varit önskvärt om barn/elever hade fått komma till tals i denna fråga. Enligt 

barnkonventionen, artikel 12 är det en grundprincip att barn och unga ska få komma till tals i alla frågor 

som rör dem.  

 

Det finns elever som finner studiemotivation i elevens val. I och med detta har vi inom förbundet en 

oro för vilka konsekvenser detta förslag medför för dessa elever. Samtidigt som det är positivt att 

eleverna får ett minimum av undervisningstid som bättre stämmer med kursplanens innehåll. 

 

Detta förslag går hand i hand med den remiss som Skolverket sände ut för två år sedan (diarienummer 

6.1.1-2020:495) vilket medfört att flera skolor är inställda på detta och redan idag saknas till viss del 

elevens val.  

 

Samtligt tror vi inom förbundet att detta förslag inte utgör hela lösningen. Dels för att det är skillnad 

på kvantitet och kvalitet vilket innefattar att det behövs behöriga och legitimerade lärare och ett 

fungerande resursteam som kan stötta och hjälpa elever i behov. Dels kan vi se en ”inlåsningseffekt” 

utifrån skolhuvudmannens rätt att fördela lektionerna över årskurserna. Elever som av någon 

anledning är i behov av att byta skola kan komma att behöva läsa i kapp då lektionerna fördelats olika 

mellan olika skolhuvudmän. 

 

Stockholm 2023-03-19 

Gabriella Mattsson, ordförande 

Svaret har beretts av Föräldraalliansen Sverige 

Ulla Niskanen & Gabriella Mattsson 
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Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och 

föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.  

 

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av 

samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.  

 

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.  
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