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Remissvar på ”Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd 
skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81 ) 

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 
funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 
socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med 
ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning 
samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 

Vi har tagit del av utredningsförslagen och vill framföra följande synpunkter på ”Mer tid för 
kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81 ). 

Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor.  

 
Obligatorisk förskoleklass 

Attention tillstyrker förslaget som handlar om att förskoleklassen blir obligatorisk.  

Det är viktigt att alla barn får goda förutsättningar inför skolstarten. Dock vill vi betona vikten av 
att förskoleklassen i fortsättningen kommer att heta förskoleklassen för att markera kopplingen till 
förskolan och att verksamheten befinner sig mellan förskola och skola, dvs. utgör ett 
skolförberedande år. Med anledning av det avstyrker Attention därmed att sexårsklassen blir ett 
obligatoriskt första år för sexåringar i grundskolan. 
 
Attention är också positiv till, och ser som en nödvändig följd av att förskoleklassen blir 
obligatorisk, att rätt till skolskjuts och näringsrika måltider kommer eleverna till del. 

När verksamheten för eleverna i förskoleklassen blir obligatorisk, blir det också ännu viktigare att 
kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) stärks hos personalen. Det är 
viktigt att barn som måste befinna sig i en verksamhet också får det bemötande och de 
anpassningar som deras funktionsnedsättning kräver för att verksamheten ska kunna ge dem 
förutsättningar för utveckling och lärande. Gemensamt för de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningarna är att de kan upptäckas på ett tidigt stadium samt att barnets utveckling 
gynnas av tidiga insatser. Cirka 5-7 procent av skolans elever uppskattas ha NPF. 



 

 

 
4.4. Förlängd skolplikt 

Attention avstyrker förslaget om förlängd skolplikt.  

Alla elever har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå målen i skolan. Idag vet vi att 
skolan inte ger alla elever rätt förutsättningar för att klara sin skolgång. I vår senaste 
medlemsenkät1 som drygt 1700 föräldrar besvarade ser vi stora brister i skolgången för många 
elever med NPF. Fyra av tio föräldrar svarade att barnets lärare saknar kunskap för att anpassa 
undervisningen till barnets behov och endast 16 procent uppgav att lärarnas kunskaper är 
tillräckliga. Av föräldrarna med barn i grundskolan respektive gymnasieskolan uppgav endast 12 
procent att lärarnas kunskaper är tillräckliga för att kunna anpassa undervisningen till barnets 
behov. 

Enkäten visade också att för en stor del av barnen har insatser uteblivit eller så ges de inte på rätt 
sätt. Som en konsekvens av brister i stödet uppger var femte förälder mobbning och 57 procent 
ovilja hos barnet att gå till skolan. En annan konsekvens är hög frånvaro, som en tredjedel av 
föräldrarna svarar. Vi ser att brister i stöd inte bara kan leda till kunskapsbrist och ofullständiga 
betyg, det får också sociala konsekvenser. Att inte klara skolan och inte få det stöd man 
behöver leder ofta till bristande motivation och självförtroende. Psykisk ohälsa såsom trötthet, 
ångest och depression återkommer i många av föräldrarnas fria kommentarer, liksom stress 
kopplat till prestation och aktiviteter. Av professionellas och medlemmars vittnesmål vet vi 
också att många av de barn som benämns ”hemmasittare” har NPF.  

Framgångsfaktorer för en bra skolgång som vi ser för våra grupper är tidiga insatser, kunskap om 
NPF hos personalen och ett bra samarbete mellan skolan, föräldrar och andra instanser som eleven 
får stöd ifrån, t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är också inom dessa områden som vi 
ser behov av förstärkta åtgärder. Våra grupper behöver inte ett år av mer ”samma”.  Barn med 
NPF behöver bli sedda, uppmärksammade och tidigt få det stöd och de anpassningar som de 
behöver utifrån sina funktionsnedsättningar.  

Vi känner en oro inför om förslaget om förlängd skolplikt blir verklighet. Alltför många barn far 
idag illa på grund av att en stor del av skolans personal saknar tillräcklig kunskap om NPF. Man 
har inte förståelse för att t.ex. barn med ADHD kan ha svårt att passa tider och komma ihåg att ta 
med böckerna och annat nödvändigt till lektionen. Barnen får veta att de är hopplösa och att de 
aldrig kan passa tider. Det är viktigt att ha kunskap om att felet inte är deras och att agerandet inte 
beror på illvilja. Barnen behöver helt enkelt stöd från skolan, vilket de också har rätt till enligt 
skollagen.  

Alla barn behöver känna tillit till sin egen förmåga, det är viktigt för självkänsla och inlärning. 
Allt annat skapar stress, ångest och känslor av misslyckande. Det är kunskap och förståelse för 
människors olika förutsättningar och behov vi behöver mer av, inte ett extra skolår med mer av 
samma som vi uppfattar att utredningen föreslår. 

I flera delar får vi intrycket av att förslagen inte är tillräckligt väl analyserade. Vi saknar 
exempelvis en problematisering kring det ovan nämnda. Vi ställer oss också frågande till hur man 
tänker hantera de unga som inte orkar gå ett år till, eller de som redan idag har hög frånvaro eller 
som helt har slutat att gå till skolan. 

Med anledning av ovanstående kan man ifrågasätta rimligheten i att elever som år ut och år in 
kämpat i skolan utan att få rätt insatser, ska tvingas gå ett år till i skolan utan garantier om att 
rätt resurser kommer att sättas in samt att personalen fått kompetensutveckling. Förlängd 

                                                 
1  ”Fortfarande svår skolgång för många elever med NPF” – en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen, Attention 2015. 



 

 

skolplikt kan kanske fungera och vara motiverande för vissa grupper av elever. Men för elever 
med NPF ser vi inte att det är någon lösning på de problem med bristande måluppfyllelse som 
finns. Det kan finnas risk för att eleven inte har motivationen att gå ett tionde år, när en trasslig 
skolsituation under många år lett till att man inte lyckats nå målen. Vi menar i så fall att berörd 
elev måste kunna välja om och när förlängd skolplikt i så fall bör fullgöras. Om alternativ finns att 
fullgöra skolplikten vid ett senare tillfälle, kan det vara ett alternativ för en del. 

När det gäller huruvida den förlängda skolplikten ska fullgöras inom grundskolan eller på ett 
introduktionsprogram i gymnasieskolan, behöver elev och föräldrar vara involverade i det 
beslutet. Ska åtgärden förlängd skolplikt fungera och ge avsett resultat är det avgörande att berörd 
elev och hens föräldrar är involverade i beslutet, känner sig delaktiga och lyssnade på. Det är 
viktigt att eleven känner motivation och upplever att skolan ger det stöd som eleven behöver.  

 

4.5.2. Individuell studieplan i grundskolan  

Attention avstyrker förslaget om att en individuell plan ska tas fram för elever som fullgör 
förlängd skolplikt i grundskolan. Attention förordar att ett åtgärdsprogram ska upprättas för 
dessa elever oavsett om eleven fullgör skolplikten i grundskolan eller i gymnasieskolans 
introduktionsprogram. 

För elever som fullgör sin förlängda skolplikt i grundskolan, föreslås en bestämmelse om att 
individuell studieplan ska införas. För att elever med NPF som efter år av bristande stöd och 
anpassningar ska klara målen på ett år, krävs mer än en individuell studieplan. Som vi ser det 
behövs det en handlingsplan skräddarsydd utifrån den enskilda elevens behov och 
förutsättningar. Det handlar många gånger om att hitta möjligheter för elever som under lång 
tid kämpat i sin skolsituation utan att ha fått rätt insatser och bemötande och på så vis 
utvecklat en sårbarhet som måste hanteras. I den enkätundersökning som refereras till ovan, 
ser vi att bristande stöd många gånger inte bara leder till kunskapsbrist och ofullständiga 
betyg, det får också sociala konsekvenser för eleverna. Att inte klara skolan och inte få det 
stöd som man behöver leder ofta till bristande motivation och självförtroende. Psykisk ohälsa 
såsom trötthet, ångest och depression återkommer i många av föräldrarnas fria kommentarer, 
liksom stress kopplat till prestation och aktiviteter. 

Att föreslå att en bestämmelse om individuell studieplan ska införas för de elever som fullgör 
sin förlängda skolplikt i grundskolan är inte tillräckligt. Vi ser ett behov av ett åtgärdsprogram 
tas fram för hur skolan, utifrån elevens behov och förutsättningar, ska arbeta för att eleven ska 
nå målen. En sådan bör innehålla såväl kortsiktiga som långsiktiga mål och ha elevens styrkor 
i fokus och följa de bestämmelser om innehåll och överklagan som redan idag finns. Detta 
behov gäller oavsett om eleven fullgör skolplikten i grundskolan eller i ett 
introduktionsprogram i gymnasieskolan. Vi anser också att åtgärdsprogram bör tas fram för 
elever som medverkar i föreslagna lovstudier.  

Attention anser att samtliga åtgärder som ska till för elever som ska omfattas av förlängd 
skolplikt, ska regleras av tydliga regler och gå att ompröva om de inte leder till önskat 
resultat.  

 

4.5.4. Särskilda regler för elever med förlängd skolplikt i gymnasieskolan  

Attention avstyrker förslaget om att elever med funktionsnedsättning som behöver skolskjuts 
inte ska ha rätt till det. Attention menar att reglerna om rätt till skolskjuts i grundskolan 



 

 

också måste gälla för skolpliktiga elever oavsett om de fullgör skolplikten i grundskolan eller 
i gymnasieskolan. 

Attention anser att den elev som omfattas av skolplikt också måste ha rätt till skolskjuts 
utifrån behov, på samma sätt som i grundskolan. Behovet av skolskjuts måste vara avgörande 
och inte om skolplikten fullgörs i grundskolan eller i gymnasieskolan. En elev som är i behov 
av skolskjuts men som önskar fullgöra skolplikten i gymnasieskolan kommer få stora 
svårigheter att ta sig fram och tillbaka till skolan. Regelsystemet om elevresor i 
gymnasieskolan är långtifrån tillräckligt för alla elever med funktionsnedsättning.   

Attention är däremot positiv till att det blir tydligt att huvudmannen inte ska kunna besluta att 
elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.  
 

4.5.5 Hemkommunens och huvudmannens ansvar  

Attention avstyrker utredningens förslag om att ett beslut om förlängd skolplikt inte ska kunna 
överklagas. Attention avstyrker också utredningens förslag om att huvudmannen utan att 
behöva samråda med eleven och dennes vårdnadshavare, ska kunna fatta beslut om förlängd 
skolgång. 

På sidan 147 i betänkandet resoneras kring beslutsfattandet om förlängd skolplikt samt kring 
möjligheterna att överklaga hemkommunens beslut om att en elev ska ha förlängd skolplikt. 
Där står: 

”Utredningen anser att elevens hemkommun ska pröva frågan om en elev ska ha förlängd 
skolplikt. Det är ingripande för en elev att bli skolpliktig ett extra läsår och det behöver därför 
finnas ett skriftligt beslut, även om innehållet i beslutet grundar sig på objektiva fakta, 
nämligen elevens studieresultat. Vi anser inte att beslut om förlängd skolplikt behöver kunna 
överklagas. Skälen är att en sådan prövning saknar en reell funktion, eftersom det finns 
objektiv information om eleven är behörig eller inte i betygskatalogen eller slutbetyget, enligt 
vårt förslag. Det finns egentligen inget utrymme för hemkommunen att göra någon annan 
bedömning än den som grundar sig på dessa uppgifter.” 

Attention instämmer inte i utredningens resonemang. Vill man skapa ett fungerande sätt att få 
fler elever att klara målen, är det viktigt att se andra lösningar än ett extra år av skolplikt. Det 
är också viktigt att berörd elev och föräldrar är involverade i ett beslut om förlängd skolplikt. Ska 
åtgärden förlängd skolplikt fungera och ge avsett resultat är upplevelsen av att vara involverad, 
delaktig och lyssnad på avgörande. Eleven behöver känna motivation och uppleva att skolan är 
beredd att ge det stöd som eleven behöver. Ett beslut om förlängd skolgång kan därför inte fattas 
ensamt av huvudmannen utifrån ett skriftligt studieresultat. Det torde dessutom strida mot 
barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa och barns rätt att komma till tals i beslut 
som berör dem. Faktorer i elevens situation måste vägas in och tas i beaktande och en 
bedömning av möjligheten att uppnå avsett resultat med ett beslut om förlängd skolgång 
måste göras. Här är det viktigt att skolan rannsakar sig och ställer sig frågan vad som kan 
göras annorlunda. Attention anser att man inte bara kan stirra sig blind på uppgifter i en 
betygskatalog eller i ett slutbetyg och utifrån det fatta beslut om förlängd skolplikt.  

Tyvärr är det inte ovanligt att en elev med NPF helt upphör att gå till skolan efter att under 
lång tid kämpat så länge i sin skolsituation att det till slut brustit helt. Det finns elever som blir 
utbrända i unga år och de kan inte tvingas tillbaka till skolan genom ensidiga 
myndighetsbeslut. Ett sådant ingripande beslut som förlängd skolplikt måste förses med 
överklagandemöjlighet samt möjlighet att undanta elever från förlängd skolplikt. Dessutom 
har elever som idag berörs av beslut om förlängd skolplikt på grund av att de inte har avslutat 



 

 

högsta årskursen när det gått nio år i grundskolan, möjlighet att överklaga ett beslut om 
förlängd skolplikt. Attention anser att utredningens förslag måste förenas med en möjlighet att 
överklaga på samma sätt. 

 
5.3 Lovskola 

Attention tillstyrker förslaget om att det blir obligatoriskt för huvudmännen att ordna 
lovskola, men betonar vikten av att lovskolor inte får användas som förevändning att inte ge 
tillräckligt stöd inom ordinarie undervisning. Att eleven känner motivation att delta är också 
en förutsättning för att insatsen ska bli framgångsrik. Det är också viktigt att motiverade 
elever i behov av särskilt stöd får möjlighet att delta i lovskola på lika villkor som andra. 

Utredningen påpekar att lovskolan kan fungera som ett viktigt komplement till den ordinarie 
undervisningen, speciellt för elever som är högt motiverade och har en kort väg till 
behörighet. För dessa elever som nästan är i hamn med betygen kan det säkert vara bra. För 
många elever med NPF som under lång tid upplevt svårigheter i sin skolsituation och därför 
inte uppnått eller riskerar att uppnå målen, ser vi inte att lovskola är någon generell lösning.  

Attention instämmer i utredningens uppfattning att lovskolor inte får användas som 
förevändning för att inte ge elever tillräckligt med stöd inom ordinarie undervisning. Särskilda 
insatser bör därför sättas in för de tidiga årskurserna för att i största möjliga mån garantera att 
alla elever klarar skolan både då och senare. Utmärkande för de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningarna är just att svårigheter som följer av dessa märks tidigt. 

För att skolsituationen ska fungera för våra grupper kan vi inte nog betona vikten av att 
skolans personal har kunskap om elevens individuella behov och förutsättningar och vet hur 
undervisningen ska anpassas och vilket stöd som just den eleven behöver. Ett bra bemötande, 
genomtänkt upplägg och pauser är grundläggande. Att se till att det inom lovskolan finns 
kompetent personal som lyssnar in elevens behov är ett viktigt ansvar som huvudmannen har. 
Vi känner en viss oro att lovskolan inte kommer fungera bättre än ordinarie undervisning. 

För en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är skoldagen enormt krävande. För 
många finns det ingen energi kvar för fritidsaktiviteter. Loven är därför viktiga för 
välbehövlig återhämtning.  

Utredningen föreslår att tilläggsbelopp ska kunna lämnas för elever som deltar i lovskolan, 
men att hemkommunen inte är skyldig att betala tilläggsbeloppet för en elev som har ett 
omfattande behov av stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. Attention motsätter sig förslaget. Det kan leda till att kommunen inte betalar 
ut tilläggsbeloppet med följden att elever med funktionsnedsättningar inte kan tillägna sig 
undervisningen inom ramen för lovskolan på samma villkor som andra elever. 

 

 

Ann-Kristin Sandberg 
Förbundsordförande 

 

Riksförbundet Attention – för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 


