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Synpunkter till regeringens rörelsenätverk 

Regeringens Rörelsenätverk sammanträdde den 27/10. Vid mötet fick berörda organisationer 

komma med inspel till det fortsatta arbetet. Vi uppmanades även att inkomma med 

synpunkter skriftligen till departementens kontaktpersoner (David Holm Gatica, Camilla 

Georgsson, Gustav Gidenstam). 

 

Svenskt Friluftsliv vill härmed lämna följande inspel till det fortsatta arbetet. 

 

Svenskt Friluftsliv har initierat två NOVUS-rapporter om friluftsliv i skolan. Den ena 

undersökningen vänder sig till lärare i ämnet Idrott och hälsa, den andra till föräldrar till 

barn i grund- och gymnasieskolan. Dessa studier visar bl.a. på att många elever varken fått 

möjlighet att komma ut i naturen och pröva på friluftsliv - eller har fått tillräckliga kunskaper 

inom området. Rapporterna finns att tillgå på Svenskt Friluftslivs hemsida: 

(https://svensktfriluftsliv.se/nyheter/svenskt-friluftsliv-slapper-novus-rapport-i-

almedalen/) 

 

En sammanställning av rapporterna finns här: http://svensktfriluftsliv.se/wp-

content/uploads/2017/07/rapport-almedalen-2017-07-04-slutlig.pdf 

 

När vi granskar NOVUS-rapporterna kan vi se att trots att både skolföräldrar och 

idrottslärare anser att eleverna är positiva till friluftslivsundervisning genom hela 

grundskolan - uppnås inte kunskapsmålen i friluftsliv helt varken på lågstadiet, mellanstadiet 

eller i gymnasiet. Värst är det på högstadiet – där anser de tillfrågade idrottslärarna att 

endast 11 % av eleverna på högstadiet når kunskapsmålen. 

De kunskaper eleverna ska inhämta i ämnet är konkret, men eftersom lärare och skola 

uppvisar stora brister i förmågan att förmedla denna kunskap - är det tydligt att lärare och 

skola behöver stöttning inom området. Idrottslärarna pekade i rapporten också på att ämnet 

har låg prioritet, idrottslärarna saknar ekonomiska förutsättningar men även att utrustning 

emellanåt saknades samt att det finns ett behov av mer kunskap.  
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Med det underlag vi fått i och med NOVUS-rapporterna menar vi att det måste till en 

förändring kring friluftslivsundervisningen i skolan. Att återinföra friluftsdagar och reglera 

dem i läroplanen skulle ge friluftsundervisningen en egen plattform igen. Att ge 

lärarstudenter den utbildning inom friluftsliv som behövs skulle fylla på kunskap inför 

framtiden och att vidareutbilda de lärare som redan finns i skolorna skulle säkerställa att de 

elever som går i skolan idag får den friluftskunskap de har rätt till. Svenskt Friluftslivs 25 

medlemsorganisationer finns också tillgängliga för att förmedla kunskap och inspiration 

inom området. 

Men detta är inte den enda lösningen på problemet med minskad rörlighet i dagens barn- 

och ungdomsgeneration. Vid mötet framlade vi att OECD visar att hälsoutgifterna ökat från 

ca 7 % av BNP i mitten av 70-talet till ca 15 % av BNP 2015 samt att kostnaden för fysisk 

inaktivitet uppgår till ca 6 miljarder/år i Sverige enligt en studie från Institutionen för 

Hälsoekonomi vid Lunds Universitet. 

Vi menade att slutbetänkandet från kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47) skulle 

kunna användas i Rörelsenätverkets samlade arbete, då man i slutbetänkandet bl.a. pekar på 

skolans roll för en jämlik hälsa. 

Vi nämnde även två exempel på framgångsrika arbeten för att öka den dagliga fysiska 

aktiviteten hos barn- och ungdomar. Den ena är det arbete som gett utomordentliga resultat i 

t.ex. Suonenjoki, Finland. Samma vecka som Rörelsenätverket sammanträdde fanns ett 

inslag på SVT nyheter som beskrev att andelen överviktiga barn hade minskat med 50 % i 

Suonenjoki kommun på ett par år. Här finns evidensbaserad kunskap som mycket enkelt 

skulle kunna appliceras till svenska förhållanden. En person som känner till detta projekt är 

Prof. Peter Bergsten vid Uppsala Universitet. Men även Armi Mikkola vid 

Utbildningsministeriet i Helsingfors borde kunna ge mer information. 

Ett exempel från Sverige, som vi nämnd på mötet och som gett mer fysisk aktivitet under 

skoldagen, är det projekt i Helsingborgs stad som heter ”Bli mitt bästa jag” där 14 skolor 

ingår. I projektet involveras fritidsledarna på rasterna för att aktivera barnen.  Det går att 

läsa mer om projektet här: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/fritidsgardar-och-

motesplatser/bli-ditt-basta-jag/ 

 

Ser fram emot att delta i nästa möte efter årsskiftet 

 

Med vänlig hälsning 

 
Ulf Silvander 

Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv 
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