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Interpellation till Fredrik Stenberg, Ordf. För- och grundskolenämnden 

 

Skola i toppklass – ett luftslott? 
Diskriminering i lovskola 

 

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa 

förutsättningar erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. 

Detta är reglerat i skollagen och ingår i den obligatoriska skolan. Men hur 

ser det ut i Skellefteå? Det information som nu i dagarna går ut till 

grundskolorna, är något helt annat än den lovskola som eleverna har 

lagstadgad rätt till. Dessutom går man ut med att man inte följer lagen. 

Detta reagerar Centerpartiet i Skellefteå starkt emot! 

 

Det finns ingen information på kommunens hemsida kring detta. Vem är 

det som ansvarar för att elever får en likvärdig utbildning? Tycker 

skolförvaltningen och skolnämnden att vi ska sålla ut elever som har chans 

att lyckas och samtidigt neka andra en chans att nå behörighet till 

gymnasiet. Det tycker inte Centerpartiet. 

 

Lovskola efter åk 8 och 9 är en möjlighet för elever som inte når målen att 

få rätt till ytterligare 50 timmar per lovskola, alltså totalt en möjlighet till 

100 fler timmars undervisning i ett ämne som krävs för att man ska bli 

behörig till yrkesprogram på gymnasiet. För att bli behörig till dessa 

program krävs 8 betyg, varav tre av dessa ska vara svenska, engelska och 

matematik.  

 

Att en elev inte klarar att nå betyg inom den ordinarie undervisningen kan 

ha många olika anledningar. Det kan vara funktionsnedsättningar som 

ADHD, ADD, specifika läs- och skrivsvårigheter eller specifika 

matematiksvårigheter som gör att eleven inte haft samma förutsättningar 

som andra elever, det kan vara nyanlända elever som inte hunnit 

tillgodogöra sig språket och ämnesspecifikt ordförråd för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och bredden i kunskapskraven. Det kan 

även vara dåligt mående eller sjukdom som gjort att elever inte klarat nå 

målen. Det kan även bero på olyckliga omständigheter i organisation, där 

många, täta lärarbyten eller vikarier utan utbildning, gjort det svårt för 
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vissa elever att komma till sin rätt.  

 

För alla dessa individer är den enda möjliga vägen in på ett nationellt 

program i gymnasieskolan att klara behörigheten. För många av dessa 

kommer det behövas mycket hårt arbete och stöd. Centerpartiet tycker det 

är viktigt att alla enligt lag berörda elever ges möjlighet till den 

undervisning som huvudmannen är skyldig enligt skollagen att anordna. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden 

fråga/frågor: 

 

•  Hur har man anordnat lovskolan i Skellefteå 2018? 

 

•  Har nämnden varit med och tagit beslut kring lovskolan? 

 

•  Vilka skäl ligger bakom att Skellefteå väljer en annan 

variant av lovskola än den som regeringen tagit beslut om 

1 augusti 2017? 

 

•  Hur försvarar ni att samtliga högstadieskolor uppmanas att 

bryta mot lagen och endast erbjuda de elever som man 

tror har en chans att nå målen på fyra veckor? 

 

•  En utgallring bland elever, med redan i förväg bestämda 

vinnare och förlorare, där stöd bara ges till vissa, strider 

mot skollagen på flera punkter. Enligt lagstiftningen får 

den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 

(2010:800) eller annan utbildningsverksamhet 

(utbildningsanordnare) inte diskriminera något barn eller 

student som deltar i eller söker till verksamheten (2008: 

567, 2 kap 5§) Vad kommer nu hända med lovskolan för 

att ställa detta tillrätta? 

 

•  Vad vidtar ni i nämnden för åtgärder för att nya lagar och 

riktlinjer följs även i Skellefteå? 

 

 

Gabriella Rymark, Centerpartiet 

 

 

 


