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Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning vid 
universitetet 
Ärendebeskrivning 
I skrivelsen "Utbildning för kunskap och jämlikhet — regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i 
förskola, skola och vuxenutbildning" (Skr. 2001/02:128) anförs följande på sidan 46: 

"Precis som i grundskolan finns det elever i gymnasieskolan som behöver mer stimulans och större 
utmaningar i vissa ämnen än vad gymnasieskolan kan ge. De måste få möjlighet till e tt meningsfullt 
lärande utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på. De bör få möjlighet att studera på högskolan i 
ämnen där de nått kunskapsmålen, samtidigt som de fullföljer sin gymnasieutbildning.". 

Denna typ av parallelläsning efterfrågas också regelmässigt från gymnasieskolorna i Umeå universitets 
närregion, och beslut om principer och närmare regler för detta fattades av rektor 2008-03-04 (dnr 
102-951-08). 

Med anledning av att den reformerade gymnasieskolan (Gy11) infördes hösten 2011 så behöver ett 
nytt beslut om parallelläsning fattas och det tidigare beslutet upphävas. 

Rektor beslutar 

• att universitetet ska ha en positiv grundinställning till gymnasielevers möjlighet att läsa kurser 
parallellt med sina gymnasiestudier, framför allt inom ramen för sitt fria val av kurser och sitt 

 gymnasiearbete 
• att sådan parallelläsning alltid ska ske med gymnasieskolans medgivande, och att detta ska 

styrkas med ett intyg från skolans rektor 
• att parallelläsning normalt sett bara tillåts om eleven går sista året i gymnasieskolan 
• att parallelläsning ska vara en möjlighet för elever oavsett gymnasieskola 
• att den särskilda behörigheten ska vara uppfylld och att dispens ges från den grundläggande 

behörigheten 
• att eleven — i de fall denne vill läsa en kurs som endast kräver grundläggande behörighet — ska 

ha lägst betyget E i Svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3, samt Engelska 5 och 
6 

• att eleven etableras i Ladok med kursspecifik dispens 
• att eleven antas till kursen i fråga endast om det finns lediga platser. Detta innebär rent 

praktiskt (1) att om anmälan gjorts i tid kommer den att ställas om till sen anmälan och dessa 
anmälningar får då högsta meritvärdet för den aktuella kategorin och (2) den som själv gör en 
sen anmälan hanteras på motsvarande sätt som vanliga sent anmälda, dvs. med meritvärde 
utifrån ankomstdag 

• att tidigare beslut om parallelläsning (dnr 102-951-08) upphör att gälla från 2013-06 -01  i och 
med att sista kullen som berörs av den regeln lämnar den tidigare gymnasieskol an  i början av 
juni. 
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