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Yttrande angående – Motion av Åse Victorin 
om att bevara och utveckla elevers 
finmotoriska förmåga 

 

Yttrande 
  

Vi har tilltro till grundskolenämndens remissvar om att lärare och 

pedagoger genom en varierad och balanserad samansättning av innehåll 

och arbetsformer på ett väl genomtänkt sätt främjar elevernas finmotoriska 

utveckling. 

Då ett av kunskapskraven i skolår 3 är att ”eleven ska kunna skriva med 

läslig handstil”, utgår vi från att undervisningen utformas på ett sätt som 

leder till att eleverna når kravet och att elever i behov av extra stöd får det.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande  

Datum 2020-03-19 

Demokraterna 

Ärende 3.4 dnr 1040/19 
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Motion av Åse Victorin (D) om att bevara och 
utveckla elevers finmotoriska förmåga 
Motionen 
Åse Victorin (D) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att utreda framtagandet av 
riktlinjer för skolor att arbeta aktivt för att bevara och utveckla elevers finmotorik. Det 
betyder förutom att bevara och värna slöjd och bild genom hela skolgången, även aktiv 
handskrivträning genom hela grundskolan. 

Av motionen framgår att fysioterapeuter har noterat och publicerat studier som visar att 
barns finmotorik blivit sämre. Träning ger färdighet. Om barn sitter mer stilla så 
utvecklas inte motoriken lika bra som vid rörelse och aktiv användning av hela handen. 
Genom skolämnena slöjd och bild gynnas handmotoriken. Så sker även om man genom 
hela skolgången, parallellt med användning av dator, också tränar aktivt på att skriva för 
hand. Eleven vinner både bättre finmotorik och kan efter genomgången skola skriva bra 
för hand, vilket också ger självförtroende, enligt motionären. 

Remissinstanser – beredning av motionen 
Motionen har remitterats till grundskolenämnden som svarat enligt nedan.  

Remissinstans Beslut  Kommentar 
Grundskolenämnden  

Avstyrker  
I grundskolans, förskoleklassens och 
fritidshemmets uppdrag ingår att uppmärksamma 
intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekter, samt främja elevernas 
harmoniska utveckling genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer. Elevhälsan ska främst arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, vilket omfattar 
det som motionen efterfrågar. 
Grundskolenämndens bedömning är att 
elevhälsans uppdrag redan omfattar det som 
motionen föreslår och att det därmed saknas behov 
av en utredning enligt motionen. 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-02-19 
Diarienummer 1040/19 
 

Handläggare  
Lina Tjernberg 
Telefon: 031 368 01 16  
E-post: lina.tjernberg@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk, ekologisk samt social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

 

Bilagor 
1. Motionen 

2. Yttrande grundskolenämnden 

  

 

Lisbeth Nilsson  

Direktör Välfärd och utbildning  

 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (8) 
   
   

Bilaga 1 

Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla 
och elevers finmotoriska förmåga 
 

Fysioterapeuter har noterat och publicerat studier som visar att barns finmotorik blivit 
sämre. Träning ger färdighet. Om barn sitter mer stilla så utvecklas inte motoriken lika 
bra som vid rörelse och aktiv användning av hela handen. Genom skolämnena slöjd och 
bild gynnas handmotoriken. Så sker även om man genom hela skolgången, parallellt med 
användning av dator, också tränar aktivt på att skriva för hand. Eleven vinner både bättre 
finmotorik och kan efter genomgången skola skriva bra för hand, vilket också ger 
självförtroende. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
Att utreda framtagandet av riktlinjer för skolor att arbeta aktivt för att bevara och utveckla 
elevers finmotorik. Det betyder förutom att bevara och värna slöjd och bild genom hela 
skolgången, även aktiv handskrivträning genom hela grundskolan. 

 

Åse Victorin (D) 

  

Handling 2019 nr 168 
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Bilaga 2 

 

Grundskolenämnden  

Sammanträdesdatum: 2020-01-15 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från Åse Victorin (D) om att bevara och 
utveckla elevernas finmotoriska förmåga 
§ 16, N609-5087/19 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Åse 
Victorin (D) om att utreda framtagandet av riktlinjer för skolor att arbeta aktivt för att 
bevara och utveckla elevers finmotorik.  

I grundskolans, förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag ingår att uppmärksamma 
intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och estetiska aspekter, samt främja elevernas 
harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket 
omfattar det som motionen efterfrågar. Grundskoleförvaltningens bedömning är att 
elevhälsans uppdrag redan omfattar det som motionen föreslår och att det därmed saknas 
behov av en utredning enligt motionen. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-06. 

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D) och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D). 

 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2020-01-20 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 
 

__________________________ 
Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 
 
 

__________________________ __________________________ 
Helene Odenjung (L)  Bosse Parbring (MP) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 
 
 
 

 

  

 Grundskoleförvaltningen   
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
från Åse Victorin (D) om att bevara och 
utveckla elevernas finmotoriska förmåga 
Förslag till beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen från Åse Victorin (D). 

 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Åse Victorin (D) har genom kommunfullmäktige (handling 168, 2019) motionerat om att 
utreda framtagandet av riktlinjer för skolor att arbeta aktivt för att bevara och utveckla 
elevers finmotorik. Grundskolenämnden har att yttra sig om det finns behov av att utreda 
enligt motionens beskrivning.  

I grundskolans, förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag ingår att uppmärksamma 
intellektuella såväl som praktiska, sinnliga och estetiska aspekter, samt främja elevernas 
harmoniska utveckling genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll 
och arbetsformer. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, vilket 
omfattar det som motionen efterfrågar. Samtidigt skulle eventuella förslag på uppdrag 
efter en utredning motverka grundskolenämndens ambition att minska på kommunala 
specifika mål och uppdrag för grund-, grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
till förmån för ett fokus på det statliga uppdraget. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Motion från Åse Victorin (D). 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-12-06 
Diarienummer N609-5087/19 
 

Handläggare 
Jonas Askne 
Telefon:  031-367 34 20 
E-post: jonas.askne@grundskola.goteborg.se  
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Ärendet  
Grundskolenämnden ska uttala sig om behovet att utreda framtagandet av riktlinjer för 
skolor att arbeta aktivt för att bevara och utveckla elevers finmotorik. Förutom att utreda 
framtagandet av riktlinjer för skolor att arbeta aktivt för att bevara och utveckla elevers 
finmotorik, vill motionären bevara och värna slöjd och bild genom hela skolgången och 
att aktiv handskrivträning ska finnas i hela grundskolan. 

Remissvar ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-02-18 

Beskrivning av ärendet 
Motionen är en av flera som Åse Victorin (D) har skrivit under hösten 2019 som riktar sig 
till skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och i läroplanen för 
grundsärskolan anges att skolan ska uppmärksamma intellektuella såväl som praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekter, samt främja elevernas harmoniska utveckling genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolarbetet ska 
även uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor). 

I de författningar som styr skolformerna för åldrarna 1–19 finns det skrivningar som styr 
elevhälsans arbete och inriktning. Skollagen (2 kap. § 25) säger att elevhälsan i huvudsak 
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I förarbetena till skollagen (prop. 
2019/10:165 s. 274 ff.) förtydligas detta: ”Skolan har ett ansvar för att skapa en god 
lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling”. Det nämns 
också särskilt att skolorna har ett ansvar för ökad fysisk aktivitet i skolan (s. 276). 
Elevhälsan har därmed ett brett uppdrag att följa utvecklingen i samhället i stort och hur 
det ser ut specifikt i elevgruppen på respektive skola.  

Grundskolenämnden har beslutat att fokusera på det statliga uppdraget för grundskolan. 
Utöver uppdraget från staten finns det inom Göteborgs stad ett 60-tal olika mål och 
uppdrag som grundskoleförvaltningen och stadens grundskolor ska hantera. Att utreda 
och eventuellt besluta om fler specifika uppdrag som ska utföras av stadens alla 
grundskolor skulle innebära ett avsteg från grundskolenämnden ambition om att minska 
de specifika uppdragen till förmån för ett ökat fokus på de statliga uppdraget. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att det redan ingår i grundskolans, förskole-
klassens, fritidshemmets och grundsärskolans uppdrag att bevara och utveckla elevernas 
finmotoriska förmågor och att detta uppdrag bland annat hanteras i ämnen som slöjd och 
bild. Grundskoleförvaltningen bedömer vidare att en utredning enligt förslaget inte skulle 
bidra till en utveckling av enskilda skolors förebyggande och hälsofrämjande arbete, samt 
att elevhälsans uppgift omfattas av det som Åse Victorin (D) vill åstadkomma med sin 
motion. En utredning enligt förslaget till kommunfullmäktige riskerar dessutom att leda 
till uppdrag som motverkar grundskolenämndens ambition om ökat fokus på det statliga 
uppdraget. 
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Grundskoleförvaltningens bedömning är att det saknas behov av en utredning enligt 
motionen och att den riskerar att motverka andra beslut som grundskolenämnden fattat. 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

 

 

 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 

Eeva Bolin 
Tf. avdelningschef  


	Motion av Åse Victorin (D) om att bevara och utveckla elevers finmotoriska förmåga
	Motionen
	Remissinstanser – beredning av motionen
	Bedömning ur ekonomisk, ekologisk samt social dimension
	Bilagor

	Avstyrker 
	Handling 2019 nr 168
	Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers finmotoriska förmåga
	Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

	Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Åse Victorin (D) om att bevara och utveckla elevernas finmotoriska förmåga
	§ 16, N609-5087/19
	Ärendet
	Handling
	Beslut
	Kommunstyrelsen
	Dag för justering

	Vid protokollet
	Sekreterare
	Ordförande   Justerare


	Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Åse Victorin (D) om att bevara och utveckla elevernas finmotoriska förmåga
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension
	Bilaga
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen


