
Grundskoleförvaltningen 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, Ord och begrepp om skolplaceringar i förskoleklass och 
grundskola 

1 (3) 

Ord och begrepp om skolplaceringar i 
förskoleklass och grundskola 
I arbetet med skolplaceringar i förskoleklass och grundskola är det viktigt att vi använder 
samma ord och begrepp och vet vad begreppen innebär. Här kommer därför en ordlista.  

Vårdnadshavares möjlighet att önska skola 
När en elev ska börja eller byta skolenhet har vårdnadshavare rätt att lämna önskemål om 
var eleverna ska gå. Det står i skollagen. Detta brukar i dagligt tal kallas för skolval. 
Tidigare har vi använt oss av ordet skolval, men det gör vi inte längre. Orsaken är att 
begreppet kan ge elever och vårdnadshavare felaktiga förhoppningar om att ett val av 
skola innebär att man också får den platsen. Alla kommer inte kunna få en plats på den 
skolenhet de önskar och alla kommer inte kunna vara nöjda. Istället pratar vi därför om 
skolplaceringar och om vårdnadshavares möjlighet att önska var de helst vill att deras 
barn ska gå i skolan.   

Skola och skolenhet 
Ordet skola förekommer egentligen inte i skollagen, istället används ordet skolenhet. Det 
vi traditionellt kallar för skola kan bestå av flera olika skolenheter. Till exempel kan en 
skola som har årskurs F-9 ha tre skolenheter (F-3, 4-6, 7-9). Eftersom vårdnadshavare ska 
ha möjlighet att lämna önskemål när deras barn byter skolenhet har det för 
grundskoleförvaltningen de senaste åren varit viktigt att vara tydlig med skillnaden 
mellan en skola och en skolenhet.  

Inför läsårsstarten 2021/2022 slogs nästan alla skolenheter som låg på samma adress ihop 
och utgör en gemensam skolenhet. Det innebar att elever som gick på skolenheter som till 
exempel tidigare var F-3, 4-6 och 7-9 på samma adress istället går på en F-9-skolenhet. 
Dessa elever behöver därför med andra ord inte önska var de helst vill gå i skolan nästa 
läsår, utan flyttas över automatiskt.  

Trots detta fortsätter vi använda oss av ordet skolenhet istället för skola i så stor 
utsträckning som möjligt. Ibland måste vi dock använda ordet skola istället eftersom 
ordet skolenhet är så mycket svårare att förstå.  

Närområdesskola eller närhetsskola 
I Göteborgs Stad har vi inga så kallade hemskolor. Det betyder att elever som ska börja 
förskoleklass eller byta skolenhet inte är garanterade en plats på en specifik skolenhet. 
Våra regler innebär att elever i årskurs F-6 har rätt till en plats i en av de fyra skolenheter 
som ligger närmast elevens folkbokföringsadress och elever i årskurs 7-9 har rätt till en 
plats på en av de fem skolenheterna som ligger närmast hemmet. Dessa fyra respektive 
fem skolenheter räknas då som elevens närområdesskolor. Det innebär däremot inte att 
elever är garanterade en plats på en specifik skolenhet av dessa fyra eller fem.  

Elever kan fortfarande få en plats i en annan skolenhet än dessa fyra eller fem, men då 
behöver vårdnadshavarna aktivt önska det.  
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Absolut närhet och relativ närhet 
Absolut närhet innebär att den elev som bor närmast den önskade skolenheten får förtur. 
Relativ närhet innebär att vi inte bara tittar på hur nära eleverna har till den önskade 
skolenheten, utan också hur nära deras alternativa skolenheter ligger. Med alternativ skola 
menar vi den skolenhet som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Om den 
önskade skolan också är den som ligger närmast, är det istället den näst närmsta som 
räknas som den alternativa skolenheten.  

Med andra ord behöver det inte vara den elev som bor närmast skolenheten som får 
förtur, utan den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Syftet är att alla elever 
därmed ska få mer lika avstånd mellan hemmet och skolan istället för att några ska ha 
väldigt nära till skolan medan andra elever har betydligt längre.  

Skolväg, resväg och fågelväg 
Vi mäter alla avstånd i skolväg mellan barnets folkbokföringsadress och adressen till 
skolenheten. Skolvägen innebär framför allt gång- och cykelväg. Det kan också innebära 
gator med trottoar eller vanliga vägar om det saknas gång- och cykelvägar.  

Vi mäter inga avstånd fågelvägen. 

Vi mäter inte heller avstånd i resväg, det vill säga hur lång tid det tar att till exempel resa 
med kollektivtrafiken.  

Syskonförtur 
Elever får förtur till en önskad skolenhet om eleven har ett äldre syskon som går i årskurs 
F-6 på den önskade skolenheten kommande läsår.  

Med syskon menar vi helsyskon och halvsyskon. Även bonussyskon ingår, så länge de är 
folkbokförda på samma adress.  

Skolenheters kapacitet 
Ofta förekommer ordet kapacitet när vi pratar om skolplaceringar. Det betyder hur många 
platser det finns på respektive skolenhet. Det finns plats för alla elever i någon av 
Göteborgs Stads skolor. Men i vissa områden är det trångt. I de fallen ser förvaltningen 
över på vilka sätt vi kan öka kapaciteten för att kunna ta emot fler elever. Det kan till 
exempel handla om att använda skolornas ytor på ett annat sätt för att kunna ha fler 
klasser, att ta emot fler elever i klasserna eller att använda andra lokaler, till exempel 
paviljonger. 

”Placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter” 
Det begreppet använder förvaltningen i beslut när barnet inte får den skolenhet 
vårdnadshavarna har önskat. Stycket är från skollagen. Det handlar framför allt om att en 
skolenhet inte har plats för alla elever som vill gå där. Grundskoleförvaltningen avgör 
hur många platser en skolenhet har. Om vi placerar fler elever på en skolenhet än planerat 
kan det innebära att klassrummen inte räcker till, att det inte går att följa regler om 
brandskydd och ventilation, att matsalen blir för trång eller att klasserna blir för stora. Det 
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är dessa bedömningar grundskoleförvaltningen gör som kan innebära att en placering 
skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.  
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