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Yttrande över promemorian 

Bättre anpassad undervisningstid 

i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan 

Regeringskansliets diarienummer: U2022/04085 

Skolinspektionen har tagit del av promemorian Bättre anpassad undervisningstid 
i grundskolan, specialskolan och sameskolan.  

Skolinspektionen tillstyrker förslagen och bedömer sammantaget att de bör 
bidra till att ge bättre förutsättningar för elevernas lärande och förbättrade 
kunskapsresultat och ge elever ökade möjligheter att nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Myndigheten bedömer också att förslagen kan öka 
förutsättningarna för likvärdighet i utbildningen. 

Skolinspektionen vill framhålla en aspekt som kan behöva tas omhand i den 
fortsatta beredningen och kommenterar denna utifrån innehållsstrukturen i 
ovan nämnda promemoria. 

Elevens val ska tas bort och undervisningstiden omfördelas 

Att öka undervisningstiden i vissa ämnen kan kräva förstärkt arbete med 
kompetensförsörjningen  

Förslaget innebär att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och 
sameskolan och att timmarna främst omfördelas till de samhälls- och 
naturorienterande ämnena, samt till bild, musik och hem- och  
konsumentkunskap. Av promemorian framgår att behovet av lärare i berörda  
ämnen till viss del kommer att påverkas.  
 
Erfarenheter från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att huvudmäns  
strategiska och långsiktiga insatser för att förstärka lärarresursen ofta är 
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begränsade och otillräckliga.1 Därför vill Skolinspektionen lyfta att det fortsatta  
kompetensförsörjningsarbetet är av vikt för såväl kvaliteten som för  
likvärdigheten i utbildningssystemet och att det är ett arbete som kräver  
insatser från flera aktörer i samhället.  
 

I ärendets slutliga handläggning har även ställföreträdande chefsjurist Jonas 
Hedström, stabschef Torun Rudin, utredare Anna Grimlund, Camilla Hangård, 
Linda Zetterman samt jurist Maria Karlsson deltagit. 

 

 
Beslutsfattare 
Helén Ängmo  
Generaldirektör 
    Föredragande 

Annette Wisén 
Utredare 

 

1 Skolinspektionen (2015). Kompetensförsörjningen – en nyckelfråga för skola och förskola. Dnr 402-
2014:4207; Skolinspektionen (2017). Lärarresurser – att verka för likvärdighet i utbildningen; 
Skolinspektionen (2020). Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar? 
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