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Kampen om tiden – mer tid till lärande, SOU 2021:30
(U2021/02365)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens
mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillstyrker utredningens (SOU
2021:30) förslag i stort.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har följande synpunkter till utredningens förslag:
6.7.2 Studietidens bemanning

Enligt utredningens förslag ska studietiden anordnas på den skolenhet som eleven tillhör och uppgå till minst två timmar per vecka. Studietid ska erbjudas under ledning
av lärare. Under studietiden kan även annan personal medverka, förutsatt att de har
sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas.
MUCF anser att det är viktigt att verksamheten ska hålla hög kvalitet och att det är
viktigt att skolans huvudmän noga planerar för den utökade arbetstiden. MUCF anser
vidare att det är bra att annan personal avlastar lärare med uppgiften att erbjuda studietid, men myndigheten ställer sig frågande till hur det säkerställs att den personal som
huvudmannen anlitar har rätt kompetens för uppdraget.
7.8.1 Huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola bör inte utvidgas
till elever i andra årskurser i grundskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram

Enligt utredningens förslag ska elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till
ett nationellt program i gymnasieskolan erbjudas lovskola på loven under läsåret och
vid behov i juni samma år som eleven avslutat årskurs 9.
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Det brukar dock framgå tidigare under en elevs skolgång om den riskerar att inte
klara kunskapskraven, därför förordar MUCF att lovskola införs även för yngre elever, vid sidan av studietid. Lärare vet ofta tidigt vilka elever som riskerar att inte fullfölja sina studier. MUCF anser att elever får bättre förutsättningar att klara sina studier om även lovskola erbjuds tidigare än i årskurs 9.
Därför anser MUCF att även unga i årskurs 7 och 8 bör omfattas av samma förslag.
Sammanfattande synpunkter

MUCF anser att förslagen, om de genomförs med god planering och rätt kompetenser, ger unga en ökad förutsättning att få stöd i sin utveckling i skolan, något som inte
är möjligt för alla unga att få i hemmet.
I likhet med utredningen anser MUCF att ungas deltagande i studietid och lovskola
kan medföra en vinst för den enskilda individen och motverka de negativa konsekvenser som en ofullständig grundskoleutbildning kan innebära. Men då behöver
unga få möjlighet att få fullt stöd kontinuerligt under en längre tid, och inte bara under det sista skolåret.
Att få rätt förutsättningar att genomföra grundskolan med fullständiga betyg och
komma in på ett nationellt gymnasieprogram är på flera sätt ett skyddsnät. Att klara
av en utbildning förstärker ungas möjligheter att inkluderas i samhällsbygget och det
främjar deras psykiska hälsa.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senior utredare Victoria C
Wahlgren har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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