
In med kunskapsskolan  

Kunskaper i fokus 

Kunskaper gör skillnad 
 
Alliansregeringen har en omfattande och ambitiös agenda för den svenska skolan. Vårt mål är att återupprätta 
kunskapsskolan, därför satsar vi bland annat på en förnyad gymnasieskola, ny lärarutbildning och nya betyg i 
fler steg. 
 
En kunskapsfokuserad skola är en rättighet för varje elev. I flera internationella jämförelser har det visat sig att 
svenska elever tappat i viktiga baskunskaper, och vi måste angripa problemet från flera håll.  
 
I vår särskilda läsa-skriva-räkna-satsning öppnas fler möjligheter för de som har svårt att hänga med. 
Sammanlagt riktar vi 900 miljoner kronor till elever som riskerar att inte nå skolans mål. Exempelvis handlar det 
om personalförstärkningar eller kompetenshöjande insatser.  
 
Samtidigt måste vi öppna upp för de som lär sig fortare eller som är beredda på större utmaningar, det är viktigt 
såväl för eleverna som för hela Sverige i sin helhet. I viss mån kan vi kompensera vårt eget utbildningssystem 
med arbetskraftsinvandring, där företag kan ta hem särskilt viktig kompetens och nyckelpersoner. Det har blivit 
möjligt tack vare en ny reform och är en förutsättning för att många företag och arbetstillfällen ska kunna leva 
vidare. Men i framtiden är det viktigt att vi anstränger oss i att odla kompetenserna här hemma. För att vara 
ledande i en globaliserad värld krävs att vi själva vågar lyfta fram och satsa på duktiga ungdomar.  
 
Vi måste aktivt arbeta för att mer av spetskompetensen går att hitta hemma i Sverige. Som ett rikt land har vi alla 
förutsättningar att skapa ett skolsystem i yttersta världsklass.  
 
Historiskt finns det många tillfällen när satsningar på spetsutbildningar visat sig helt vitala. På 60-talet hade 
exempelvis USA tappat mark mot Sovjetunionen i kampen om rymden. Amerikanerna konstaterade att Sovjet 
hade ett försprång med sina särskilda spetsutbildningar som man av ideologiska skäl motsatte sig i USA. Men 
den politiska verkligheten var tvingande och det amerikanska systemet med särskilda satsningar bidrog till slut 
till att amerikanska astronauter kunde landa på månen.  
 
Den svenska satsningen på spetsutbildning i gymnasierna är inte riktigt lika högtravande och inte utformad på 
samma sätt, men vi står i grunden inför ett liknande problem. Vi är ett litet exportberoende land som för att 
överleva måste producera produkter av yttersta världsklass.  
 
Detta är också en frihets- och rättighetsfråga, även duktiga elever har rätt att utvecklas i sitt eget tempo. Vidare 
innebär inte jämlikhet att alla ska bli likadana, utan att alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 
Inom idrotten är det sedan länge vanligt att särskilt duktiga unga idrottare får möjlighet att träna i ett mer 
intensivt tempo genom särskilda satsningar. Inom kort blir detta möjligt även inom gymnasieskolans teoretiska 
utbildningar.  

Alliansregeringen genomför ett försök med spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, 
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Särskilt duktiga elever får då möjlighet att läsa en mer krävande 
utbildning och fördjupa sig inom ett ämne eller ett ämnesområde.  

Utbildningarna kommer att skilja sig från vanlig gymnasieutbildning genom en avsevärt högre studietakt. 
Eleverna ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. Särskilda prov som 
komplement till betygen kommer att utformas för att skolorna ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna.  

En bra skolgång lägger grunden för varje människas yrkesliv och framtid, detta är en av många reformer vi gör 
för att återupprätta kunskapsskolan. Därmed förbättrar vi framtidsutsikterna för dagens unga.  

 



Fakta om förslaget 

Utbildningen kommer att skilja sig från vanlig gymnasieutbildning genom avsevärt högre studietakt. Eleverna 
ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. 

För att skolan ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna blir det tillåtet att genomföra särskilda prov och 
använda dessa som komplement till betygen vid intagningen. 

Försöksverksamheten ska omfatta 20 utbildningar, spridda på gymnasieskolor över landet. Hälften av 
utbildningarna kommer att starta 2009 och resterande 2010. Utbildningarna ska vara riksrekryterande och på 
varje utbildning får det antas 30 elever per läsår. 

Skolverket ansvarar för att välja ut vilka skolor som får delta i försöket. 

(Källa: www.regeringen.se) 


