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Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass 

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk egen skolform för barn från 6 års ålder. 

Verksamheten ska innehålla minst 525 timmar per läsår, minst 3 timmar per dag, och max 6 

timmar per dag under högst 190 dagar per läsår. Syftet med förskoleklassen är bland annat att 

förbereda eleverna för fortsatt utbildning och stimulera varje barns utveckling. Kommunerna 

bestämmer som huvudmän timmarna de erbjuder inom spannet och hur de fördelas. 

I en nyligen presenterad forskningsrapport av bland annat Therese Nilsson, docent vid Lunds 

universitet och Institutet för näringslivsforskning,  ger för handen att ett utökat antal 

undervisningstimmar i de lägre åldrarna är den effektivaste metoden att öka elevernas 

framtida skolresultat, men även ger högre livsinkomst längre fram i livet. Från den 

omfattande longitudinella studien som baseras på äldre skolreformer i Sverige, drar hon 

slutsatsen att en ökad tid i förskoleklass skulle kunna vara en väg för att få liknande positiva 

effekter för dagens elever. 

En rad kommuner har de senaste åren utökat antalet timmar i förskoleklass. 2017 beslöt 

utbildningsnämnden att samtliga skolor i Norrköpings kommun skulle gå från 525 timmar i 

förskoleklass till 875 timmar från läsåret 2017/18, vilket motsvarar en ökning från 3 till 5 

timmar per dag. Innan förändringarna erbjöd skolorna inom kommunen olika antal timmar i 

förskoleklass. Förändringsarbetet har skapat bättre förutsättningar för mer likvärdighet i 

kommunens skolor.  

2012 utreddes frågan i  Borås i vilken omfattning förskoleklassverksamheten skulle ha i 

kommunen. Stadsdelsnämnderna beslutade att Borås skulle erbjuda178 skoldagar 4 h / dag, 

vilket innebär 712 h per läsår. Inom dessa timmar ryms även den schemalagda lunchen då den 

ur ett pedagogiskt perspektiv ansågs viktig. 

Sverigedemokraterna anser nu att det är hög tid att utreda frågan om att utöka antalet timmar 

som kommunen ska erbjuda i förskoleklass, som en del i arbetet med att öka likvärdigheten 

och skolresultaten i våra skolor. 

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser. 

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg (SD), Ledamot Kommunfullmäktige 


