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Tilläggsuppdrag om mer rörelse i skolan
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att analysera om undervisningstiden i
ämnet idrott och hälsa i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör
utökas genom att undervisningstiden i elevens val minskas samt, om så
bedöms vara lämpligt, lämna sådana förslag. I uppdraget ingår även att i så
fall analysera i vilka årskurser en sådan eventuell utökning ger störst effekt
samt att utforma förslagen därefter. I uppdraget ingår också att analysera hur
en eventuell utökning bäst samverkar med de författningsändringar som
Skolverket ska föreslå i uppdraget om mer rörelse (U2018/01430/S).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
senast den 31 januari 2019. Redovisningen ska innehålla en kostnadsberäkning för genomförandet av förslagen hos samtliga berörda skolhuvudmän.
Skolverket ska vidare genomföra en konsekvensanalys som motsvarar en
analys enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. De förslag som Skolverket lämnar ska ha remitterats till
lämpliga aktörer.
Bakgrund och skälen för regeringens beslut

I maj 2016 tillkännagav riksdagen att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa
i grundskolan med 100 timmar (bet. 2015/16:UbU14, rskr. 2015/16:228).
Regeringen har för avsikt att besluta om en sådan utökning av undervisningstiden, samtidigt som undervisningstiden i elevens val minskas med
motsvarande tid. I mars 2018 gav regeringen Skolverket ett uppdrag om mer
rörelse i skolan. I uppdraget ingår bl.a. att Skolverket ska analysera i vilka
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årskurser en utökning av undervisningstiden med 100 timmar i idrott och
hälsa i grundskolan ger störst effekt.
Regeringen anser att det finns anledning att analysera om undervisningstiden
i idrott och hälsa bör utökas även i grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan i motsvarande omfattning som för grundskolan, och om det är
lämpligt att minska undervisningstiden i elevens val med motsvarande tid. I
läroplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan anges, på
samma sätt som i läroplanen för grundskolan, att skolan ska sträva efter att
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. För
att alla elever ska ges samma förutsättningar att utvecklas så långt som
möjligt för att nå utbildningens mål anser regeringen att en utökning av
undervisningstiden även bör övervägas i grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan.

På regeringens vägnar

Gustav Fridolin

Linda Norman Torvang
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