
Mer spets i gymnasiet 
 
Alla skolelever har rätt att utvecklas i sitt eget tempo. Detta gäller både dem som har lätt för sig i skolan 
och dem som har svårigheter. 
 
Genom regeringens läsa-skriva-räkna-satsning, tidigare omdömen och betyg samt lärarfortbildning så kan 
skolan hjälpa de elever som behöver extra stöd. För att komma åt dem som lär sig fortare eller som är 
beredda på större utmaningar krävs andra åtgärder. Dessa är viktiga såväl för eleverna själva som för 
hela Sverige.  
 
Alliansregeringen genomför nu 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.  
 
Det är viktigt att vi anstränger oss i att odla kompetenserna här i Sverige. För att vara ledande i en 
globaliserad värld krävs att vi själva vågar lyfta fram och satsa på duktiga ungdomar. Vi kan inte längre 
kompensera vårt eget utbildningssystem med arbetskraftsinvandring, där företag importerar särskilt viktig 
kompetens och nyckelpersoner. 
 
Detta är också en frihets- och rättighetsfråga. Även duktiga elever har rätt att utvecklas i sitt eget tempo. 
Jämlikhet handlar inte om att alla ska bli likadana, utan att alla ska få 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. Äntligen! 
 
Historiskt finns det många tillfällen när satsningar på spetsutbildningar visat sig avgörande. Exempelvis på 
60-talet hade USA tappat mark mot Sovjetunionen i kampen om rymden. Amerikanerna konstaterade att 
Sovjet hade ett försprång med sina särskilda spetsutbildningar, som man då 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 först. 
 
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. 
 
En bra skolgång lägger en stabil grund för varje människas yrkesliv och framtid. Införandet av 
spetsutbildningar är en av många reformer vi gör för att återupprätta kunskapsskolan. Därmed förbättrar vi 
framtidsutsikterna för dagens unga. 
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