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Tjänsteutlåtande 

Produktionsförvaltningen 

 

Datum: 2021-08-27 

Diarienummer: PU 2021/0029 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på motion nr 6/2021 från Anders 

Borelid (SD) – Senareläggning av 

undervisning för morgontrötta ungdomar 

Sammanfattning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-03-08, § 2:13 föreslår Anders 

Borelid (SD) att undervisning för morgontrötta ungdomar ska senareläggas. 

 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens Produktionsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

 

Motion nr 6/2021 avslås med hänvisning till att anpassningar för elever med 

särskilda behov är rutin i grundskola. I övrigt ansvarar mentor i samråd med 

elev och vårdnadshavare för individuella planeringar.  

 

Bakgrund 

Motionären föreslår att undervisning ska senareläggas för elever som är 

morgontrötta genom att en eller två klasser ska prova under en begränsad tid. 

Motionären hänvisar till en studie gjord på University of Minnesota samt till 

Smedhagsskolan  där sovmorgon införts för elever i högstadiet. Projektet har 

genomförts en dag i veckan, vilket har inneburit sovmorgon på måndagar.  

Förvaltningens slutsatser 

För att implementera ett projekt med sovmorgon för morgontrötta elever i en 

eller  två högstadieklasser krävs kartläggning, omvärldsbevakning, 

evidensbaserat underlag samt stora förändringar schematiskt för både skolans 
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elever samt pedagoger. Projektet ska planeras, implementeras och utvärderas. 

Schematisk planering i skolverksamhet är ett komplext arbete med flera 

grundläggande parametrar att ta hänsyn till. De delar som begränsar 

schemaläggning är särskilt skolbusstider, mattider, behörighet hos skolpersonal 

samt förutsättningar i skollokaler. Redan idag finns senare starttider inlagda för 

klasser. Elever som behöver särskild anpassning får det enligt anpassade rutiner 

och aktuell lagstiftning. Erfarenheter vid schemaläggning har tidigare påvisat 

att undervisning bedrivs med högre kvalitet mellan klockan 8-9 på morgonen 

än klockan 16-17 på eftermiddagen. 

Bilagor 

1. Motion nr 6/2021 

   

Eva Wetterstrand  Malin Eriksson 

Produktionsdirektör  Handläggare 
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