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att lämna yttrande enligt bilaga.  
 
Ärendet 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Grundskoleutredningens slutbetänkande 
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) och 
utbildningsnämnden har fått uppdraget att yttra sig på kommunens vägnar.  

Utredningen föreslår att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. 
Enligt förslaget ska skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår även att 
skolplikten ska förlängas, under högst ett år för en elev som inte har uppnått behörighet till ett 
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i 
grundskolan. Skolhuvudmännen bestämmer om den förlängda skolplikten ska fullgöras inom 
ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. Vidare föreslår utredningen att 
huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att 
inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt 
program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleverna.  

Uppsala kommun ställer sig bakom flera av utredarens förslag. Uppsala kommun förordar 
dock att det utformas en 10-årig grundskola där det första året påbörjas som 6-åring, ett 
alternativ som inte har ingått i utredarens uppdrag. Vidare avstyrker kommunen förslaget att 
införa förlängd skolplikt för elever som inte nått behörighet till yrkesprogram i 
gymnasieskolan efter årskurs 9.  
 
Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsdirektör 
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Yttrande över slutbetänkande Mer tid för kunskap - 
förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Grundskoleutredningens slutbetänkande 
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) 
 

Sammanfattning 
Uppsala kommun ställer sig bakom flera av utredarens förslag. Uppsala kommun förordar 
dock att det utformas en 10-årig grundskola där det första året påbörjas som 6-åring, ett 
alternativ som inte har ingått i utredarens uppdrag. Vidare avstyrker kommunen förslaget att 
införa förlängd skolplikt för elever som inte nått behörighet till yrkesprogram i 
gymnasieskolan efter årskurs 9.  
 

Yttrande 
Uppsala kommun ser positivt på och ställer sig bakom stora delar av utredarens förslag.  
Nedan kommenteras de delar där Uppsala kommun har synpunkter eller en avvikande åsikt.  

Obligatorisk förskoleklass (s 79) 
I utredningen redovisas det både forskning och myndighetsgranskning som visar att uppdraget 
till förskoleklassen är för otydligt och att det därför finns för stora brister i likvärdigheten. 
Uppsala kommun instämmer i det och anser att det bör utformas en 10-årig grundskola där det 
första året påbörjas som 6-åring. Det är ett bättre alternativ än att arbeta fram tydligare 
styrdokument för förskoleklassen som skolform. En sammanhållen 10-årig grundskola skulle 
skapa större tydlighet med övergripande kunskapsmål som utgångspunkt för planering och 
undervisning. Det skulle därmed också ge de yngre eleverna mer likvärdiga förutsättningar 
för den fortsatta skolgången. En sådan förändring bör vara möjlig utan att ge avkall på de 
yngre elevernas behov av trygghet och en balans mellan lek och lärande.  
 
Uppsala kommun delar utredarens bedömning att det med bibehållet uppdrag för 
förskoleklassen inte lämpar sig att göra den till en del av grundskolan. Av de två redovisade 
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förslagen tycker alltså även Uppsala kommun att alternativ ett, där förskoleklassen kvarstår 
som egen skolform, är att föredra.  
 

Förlängd skolplikt (s 122) 
Uppsala kommun avstyrker förslaget om förlängd skolplikt för elever som inte nått behörighet 
till yrkesprogram i gymnasieskolan efter årskurs 9.  
 
Skolplikt är en mycket ingripande skyldighet som bör användas med försiktighet när det 
gäller personer som inom kort uppnår myndig ålder.  
 
Det arbetssätt som föreslås i utredningen överensstämmer till stor del med hur arbetet redan 
idag bedrivs inom introduktionsprogrammen, dock utan att det är under skolplikt för eleven. 
Det är Uppsala kommuns bestämda uppfattning att det för den aktuella elevgruppen är särskilt 
avgörande att arbeta med motivationsfrämjande insatser. Denna uppfattning har också stöd i 
forskning1. 
 
Uppsala kommun bedömer inte att ett ytterligare års skolplikt bidrar till ökad motivation för 
eleverna. Skolplikt är också förenat med viss administrativ hantering i samband med 
myndighetsutövning. Som Uppsala kommun bedömer det riskerar förslaget alltså innebära en 
ökad administrativ hantering men utan att det leder till att fler elever uppnår behörighet.  
 

Förlängd skolplikt, regler från 1 januari 2017, organisering från 1 juli 2017 (s 154) 
Om förslaget genomförs bedömer Uppsala kommun att detta är ett för snabbt genomförande. 
De elever som kan bli aktuella för förlängd skolplikt bör kunna få information om detta minst 
ett år innan det är aktuellt.  
 
 
Caroline Andersson 
Utbildningsnämndens ordförande 
 
     
     

 
 
 

1 Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State 
University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” 
en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i 
skolan. En sammanfattning finns tillgänglig på skolverket.se 
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