
TIDIGARE FORSKNING: UTMANINGAR OCH LÄRDOMAR:

Vad vet vi i dagsläget? Vilka är utmaningarna?

Kunskapen och forskningen är begränsad idag, och 
något som försvårar detta är att begreppet miljö 
inom ämnet idrott och hälsa oftast används i en 
generell bemärkelse i den ekologiska betydelsen.

• Tydligt samband mellan utomhusvistelse och 
hälsa bland unga. 

• Undervisning i miljöfrågar har en potential att 
kunna leda till en miljövänlig livsstil. 

• Forskare från Australien menar att det finns en 
outnyttjad potential i att anknyta till  
miljöfrågor varje gång hälsa står på agendan. 
Hälsa har många infallsvinklar inom rörelse, kost 
relationer osv, där miljön ofta är en naturlig del. 
  

• Aktiviteter i och på vatten, ex. simning och 
surfning sägs ha en särskild miljöpotential. Då 
kommer kroppen nära naturen, vilket bidrar till 
känsla för och en omsorg för just vattenmiljön. 

• En utmaning med olika innehåll i idrottslärarut-
bildning är själva övergången från utbildningen 
till yrkespraktiken, utmaning att omsätta inne-
håll från universitet till skola. Inte minst när det 
gäller miljöfrågor, som sällan får ta plats i idrotts-
lärarutbildningar.  

• Inom undervisningen idag så framhålls ofta 
friluftsliv och äventyr utomhus som det mest 
naturliga området inom skolämnet idrott och 
hälsa. Det synliggör att vi behöver ett språk och 
angreppssätt för att jobba med miljöfrågor i 
annat undervisningsinnehåll än friluftsliv.  

• Utgångspunkten tas ofta i människors behov och 
erfarenheter - ett perspektiv som flera forskare 
har uttalat är något som ibland benämns som 
”More than human”. Det perspektivet skulle 
skapa empati och en större förståelse för vår 
omgivning och för miljön. 

Vill du se hela presentationen av Erik Backman, lektor i  idrotts- och hälso-
vetenskap och forskare i Mistra Sport & Outdoors? Presentationen finner 
du precis i början. 

Klicka här

Miljömässig hållbarhet inom skolämnet 
idrott och hälsa

 Ett webbinarium med fokus på hur miljömässig hållbarhet kan bli en del av 
undervisningen inom idrott och hälsa.

ERIK BACKMAN, HÖGSKOLAN DALARNA: 

Vad vet vi om miljömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?

AHMED AL-QASSAM, FRILUFTSFRÄMJANDET: 
Hur ser kommunpolitiker på arbete med 

friluftsliv i skola och samhälle?

NELLY AHLGREN, I UR- OCH SKUR SKOLA I SVEDALA:

Hur arbetar man i en I Ur- och Skur skola med 
miljömässig hållbarhet och friluftsliv?

MISTRA SPORT & OUTDOORS – WEBBINARIESERIE

OM WEBBINARIET

Ett femtiotal personer från ett tjugotal olika organisationer deltog i webbinariet för att dela kunskap
och ha dialog om hur miljöfrågan kan bli en del av undervisningen inom idrott och hälsa, samt hur ett rikt friluftsliv

i skolan kan lyfta miljöfrågan.  Syftet med webbinariet var att starta ett samtal kring miljöfrågor inom ämnet, samt att 
uppmärksamma friluftslivets roll för miljöfrågor i skolans undervisning.  Webbinariet arrangerades av Mistra Sport & 

Outdoors i samverkan med Friluftsfrämjandet.

Exempel på hur arbetet kan gå till, utifrån erfarenhet: 

Bernadottegymnasiet är en pilotskola för ett mer 
ämnesövergripande projekt - Future minds. 

Tanken är att man ska arbeta fram ett utbildningsmate-
rial för gymnasiet, tillsammans med bland annat Fritids-
huset. Som förstaårselev får man en 
kunskapsbas och som andraårselev innebär det en 
fördjupning kopplat till näringslivet. Detta ska resultera i 
ett gymnasiearbete tredje och sista året. 

Målet i Idrott och hälsa 2 är att öka förståelsen för hur 
olika livsstilsval påverkar hälsan hos nutida och framtida 
generationer samt utveckla förmågan att kunna värdera 
och diskutera: 

• Reflektion kring aktiviteter de själva mår bra av.
• Vad händer om alla ägnar sig åt denna aktivitet? 
• Vad bör människor ägna sig åt för aktiviteter för en 

hålsosam och hållbar livsstil?

I samband med att gå igenom kläder inför alla friluftsaktivi-
teter som de gör, brukar de få ta del av en presentation med 
exempel inom trelagersprincipen. Då pratar de om underställ, 
material samt funktion. Men de får även diskutera för- och 
nackdelar, samt resonera för en hållbar konsumtion.

ÄMNESÖVERGRIPANDE PROJEKT - FUTURE MINDS

1. 2.

3.

HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER, FOLKHÄLSA OCH 
HÅLLBAR UTVECKLING

TRELAGERSPRINCIPEN MED FÖRDJUPNING KRING MA-
TERIAL, FUNKTION OCH MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Vill du ta del av hela presentationen med Robin Rudelius, idrottslärare på Bernadottegymnasiet i Göteborg? 
Tidshänvisning:  00:25:05

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och  
lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.Vi tror att samverkan mellan forskning, 

organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.  

Exempel: Tillverkning av kolkritor

MARIE LARNEBY, MALMÖ UNIVERSITET : 

Hur kan kursplaner och läroplaner i skolan inspirera till 
miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa?

Styrdokumentet idag:

• Miljöperspektiv och hållbar utveckling är en del 
av skolans uppdrag idag, det finns även med i Mål 
och kunskaper. Det är dock inte preciserat vad 
det kan innebära. Men desto lägre årskurs, desto 
fler detaljer står det om miljö och hållbar utveck-
ling.  

• I dagsläget finns hållbar utveckling i tre skoläm-
nen: Geografi, biologi och Hem- och konsument-
kunskap.

Vill du se hela presentationen av Marie Larneby, universitetsadjunkt 
i Idrottsvetenskap vid Malmö Universitet och forskare i 

Mistra Sport & Outdoors?
Tidshänvisning: 00:07:00

Klicka här

Klicka här

Vill du se hela presentationen på hur en friluftspedagog arbetar med miljö-
mässig hållbarhet i en I Ur- och Skur skola? 

Tidshänvisning: 00:30:30

Klicka här

• 151 lärare besvarade enkäten.

• Varav 34 av de svarande uppgav att de har under-

visat om/med miljömässig hållbarhet.

• Ungefär hälften av de 34 hade arbetat med det 

någon gång i månaden, och den andra hälften 

någon gång per år. 

• Den största delen, 105 stycken, svarade att de 

inte hade arbetat med miljömässig hållbarhet 

överhuvudtaget.

ANDREAS ISGREN KARLSSON, HÖGSKOLAN DALARNA: 

Vad har idrottslärare för perspektiv på, och attityder till, mil-
jömässig hållbarhet i ämnet idrott och hälsa?

mistrasportandoutdoors.se 

Styrdokument är viktiga då de styr verksamheten i skolorna. 
Så hur och varför kan miljömässig hållbarhet undervisas i skolämnet Idrott och hälsa, 

enligt styrdokumenten? 

Så vad vet vi om vad det står i skolämnet Idrott och 
hälsas kursplan? Begreppet hållbar utveckling förekom-
mer inte alls i kurs- eller ämnesplaner inom ämnet.

Det uppstår då såklart frågor om vi har en sådan 
påtaglig koppling mellan utevistelse, friluftsliv och 
allemansrätten fastän det inte står i våra kursplaner. 

• Hur mycket undervisning om miljömässig hållbar-
het och hållbar utveckling i skolämnet Idrott och 
hälsa ges i verksamheten? 

• Vad är undervisningsinnehållet om miljömässig 
hållbarhet och hållbar utvecking? Hur bedöms 
det? 

• Finns det fler ingångar till skolämnet om hållbar 
utveckling och miljömässig hållbarhet än utevis-
telse och friluftsliv och allemansrätten?

”Undervisningen i naturen ger en på-
taglig koppling till ekologiskt hållbar-
hetsperspektiv, något som anknyter 
till läroplanens övergripande mål.”

Kommentarmaterial i läroplanerna för 
grundskola samt gymnasieskola:

Reflektion:

Resultat från en enkät som genomförts i Stockholm på ett större konvent, samt online. Respondenterna 
var lärare från årskurs 1 och upp till gymnasiet och enkäten genomfördes för att få lärarnas perspektiv. 

Info om enkäten: FRÅGOR OCH SVAR

Var skulle miljömässig hållbarhet vara  

relevant inom skolämnet Idrott och 

hälsa?

Vad är miljömässig hållbarhet inom 

Idrott och hälsa?

De tre vanligaste svaren: 

• Utomhusaktiviteter

• Kost

• Hälsa

• Friluftsliv tyckte de allra flesta 

• Energi och resurser

• Klimat

• Hälsa och kost

• Återvinning

Är miljömässig hållbarhet relevant i skolämnet Idrott och hälsa enligt lärare?

• En del tyckte det var viktigt och relevant i 

alla områden.

• Några tyckte att det hörde hemma i 

friluftslivet.

Vill du se hela presentationen av Andreas Isgren Karlsson, Doktorand 
pedagogiskt arbete och forskare i Mistra Sport & Outdoors? 

Tidshänvisning: 00:13:33

Klicka här

Resultat från en enkät som genomförts på kommunpolitiker i Sveriges kommuner. Enkäten gjordes för 
att få svar på hur kommunpolitiker ser på den negativa utvecklingen i målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” 

och om de anser att det bör införas en friluftsmärkning för förskolor och skolor. 

Vill du se hela presentationen av Ahmed Al-Qassam, Påverkansansvarig på Friluftsfrämjandet? 
Tidshänvisning: 00:20:30

Klicka här

ROBIN RUDELIUS, BERNADOTTEGYMNASIET I GÖTEBORG: 
Hur kan man arbeta med miljömässig hållbarhet i 

gymnasieskolan och i ämnet idrott och hälsa?

4.

Bernadottegymnasiet är speciellt kopplat mot utomhusak-
tiviteter, mycket friluftsaktiviteter. I samband med besök till 
olika naturreservat brukar de diskutera naturens påverkan 
av människan - historiskt men även framtid. 

BESÖK AV NATURRESERVAT/NATURSKYDDSOMRÅDEN

• Första steget är att klippa och skära dessa 
pinnar, vilket leder in oss på frågan - Var 
får man göra det? Där kopplar man in 
Allemansrätten på ett naturligt sätt. 

• Sedan behöver man elda i skogen, där 
fysik och kemi kommer in - Vad händer 
med kolkritorna? 

• Kolkritorna används sedan i en bildupp-
gift, där hållbar utveckling kopplat till att 
tillverka själv och att återvinna kommer in 
i bilden. 

”Det gäller att bedriva friluftsliv och med 
upplevelser baserat på lärande, där man vill 
få med alla sinnen i undervisningen. En dag 
i veckan är de utomhus, i skogen där det 
automatiskt blir friluftsliv. För att ta sig till 

skogen så promenerar de, dels för närheten 
till skogsområden men även för att inte 

använda bil.”

AHMED AL-QASSAM SOM MODERATOR: 
Utdrag från panelsamtal

Paneldeltagare: 
• Maria Mattson, undervisningsråd i Idrott och hälsa på Skolverket.

• Jonas Mikaels, forskare och lärarutbildare på Gymnastik- och idrottshögskolan.
• Robin Rudelius, idrottslärare på Bernadottegymnasiet i Göteborg.

• Nelly Ahlgren, Friluftspedagog på I Ur- och Skur skola åk 4-6 i Svedala.
• Elever åk 4-6 från en I Ur- och Skur skola i Svedala.

• Elever från Bernadottegymnasiet i Göteborg.

Man måste bidra med ny kunskap som är relevant och tillgänglig för avnämaren, i detta fall lärare inom Idrott och hälsa. Saknas per-
spektiv i diskussionen: Läroplanens övergripande historiska, etiska, miljö och internationella perspektiv. Dessutom måste vi ta fram 
en tydlig definition av vad skolbaserat friluftsliv innebär, för att markera att det är något annat än vad friluftslivet innebär utanför 
skolan. 

Undervisningsrådet vill lyfta goda exempel för att stödja lärare i hur man undervisar miljömässig hållbarhet inom Idrott och hälsa, 
det är möjligt utifrån styrdokumenten att utforma undervisningen med ett större friluftsfokus - vilket Skolverket anses vara viktigt 
men styrdokumenten tolkas olika. Saknar perspektivet från examensmålen i diskussionen, målen pekar tydligt på vad varje program 
ska rikta sig mot. Där omnämns hållbar utveckling i många program.

Det är en utmaning att tolka styrdokumenten, som gör att det går att implementera i undervisningen. Lyfter vikten vid examens-
målen, där hållbar utveckling ska genomsyra fler ämnen än just Idrott och hälsa. Med det sagt så uttrycks ändå utmaningen i att 
implementera det i undervisningen och då framförallt med hänsyn till betygssättningen som ska ske i slutändan, en önskan om att 
det ändå ska framgå tydligare i styrdokumenten för Idrott och hälsa för att enklare motivera detta inom undervisningen. 

Tror att det vinnande konceptetet är ämnesintegrering i undervisningen, samarbeta med lärare inom andra ämnen och inte se på 
det som förlorad tid när skolämnena går ihop med varandra. Att vara utomhus är bra för människan ur flera aspekter. 

Utifrån elever åk 4-6: Stor fördel att vara utomhus mycket i skolan, vi pratar ofta om allemansrätten och vi får röra på oss ute i 
friska luften. Anser att det kan vara en idé för andra skolor i högre klasser och skolor som inte är en I Ur- och Skur skola att ägna 
tid åt diskussion om naturen och allemansrätten efter till exempel orientering som redan sker inom Idrott och hälsa. 

Utifrån elever på Bernadottegymnasiet: Lärandet sker i flera steg, i diskussionen om sin egna hälsa kommer man in på miljöfrågan 
till exempel att gymma - då kan man gå istället för att ta bilen till gymmet för miljön samt hälsans skull. På gymmet krävs uppvärm-
ning, material som kanske inte produceras i Sverige. Man har blivit mer medveten om världen runt omkring när hållbar utveckling 
innefattas i undervisningen. De anser att det är viktigt att undervisningen inom detta område måste komma närmare eleverna, 
annars tar de inte till sig det på samma sätt. Till exempel istället för att bara prata om övergödningen i Östersjön, kan man kanske 
åka dit och titta hur det ser ut för att få befinna sig i miljön som diskuteras. 

Forskarens perspektiv

Undervisningsrådets perspektiv

Idrottslärarens perspektiv kring utmaningar

Friluftspedagogens perspektiv

Elever från en I Ur- och Skur skola åk 4-6 

Elever från Bernadottegymnasiet

Vill du lyssna på hela panelsamtalet? Klicka här

• Vissa tyckte det var bäst lämpat för 

andra ämnen. 

• Vissa tyckte att det ska genomsyra 

ALL utbildning. 

https://youtu.be/jEBWuos7yWs
https://youtu.be/lYZdjb8Gixk
https://youtu.be/jEBWuos7yWs?t=420
https://youtu.be/jEBWuos7yWs?t=1505
https://youtu.be/jEBWuos7yWs?t=1830
http://facebook.com/MistraSportandOutdoors
http://linkedin.com/company/mistra-sport-and-outdoors  
https://www.youtube.com/channel/UCYOkP14PWs4fKXXpNWOCPCg/
http://mistrasportandoutdoors.wordpress.com
https://www.mistrasportandoutdoors.se/
https://youtu.be/jEBWuos7yWs?t=813
https://youtu.be/jEBWuos7yWs?t=1230
https://youtu.be/lYZdjb8Gixk



