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Skrivelse till skolverket med anledning av 
förslag på ändrade kunskapskrav vad gäller 
orientering och allemansrätt i 
grundskolans ämne Idrott och Hälsa 

 

Inledning 

Skolverket har föreslagit förändringar av kursplaner. Svenskt Friluftsliv kommenterar här 
delar av förslaget till förändringar i kursplanen i Idrott och Hälsa för grundskolan. 

Skolverket anger som motiv för förändringen av kursplanerna att kvaliteten och 
likvärdigheten ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande. Skolverket betonar 
vikten av att kurs- och ämnesplanernas alla tre delar med ämnets syfte, centralt innehåll och 
kursens kunskapskrav vägs in eftersom ”kunskapskraven måste förstås mot bakgrund av 
ämnets syfte och centrala innehåll”.  

 

Ämnets syfte 

Vid en jämförelse av den nu gällande och den föreslagna texten av ämnets syfte har 
Skolverket behållit meningen – ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta 
till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara 
fysiskt aktiva och vistas i naturen”. Svenskt Friluftsliv tolkar detta som att Skolverket 
anser det centralt att de som avslutar sin grundskoleutbildning ska ha förutsättningar att 
färdas i skog och mark, inte minst i ett friluftsperspektiv och att därmed skapa 
förutsättningar för ett livslångt positivt välbefinnande hos eleverna. 

Att vistas i naturen och tillämpa ett aktivt friluftsliv, som är ett grundläggande syfte med 
ämnet, är naturligtvis relativa begrepp. Men eftersom över 90 % av den svenska befolkningen 
ägnar sig åt någon form av friluftsliv1 är det en essentiell kunskap att ha en god kunskap om 
allemansrätten och att kunna orientera. Att själv inte kunna orientera sig skulle starkt 
begränsa individens rörelsefrihet och ”intresset föra att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen”. Det är inte bara viktigt att lära sig "hantverket" att orientera. Eleverna lär sig under 
skoltiden att klä sig rätt i olika slags väder. Orienteringsförmågan är således en nyckel till ett 
av ämnets huvudsyften. 
  

 
1 Friluftsliv 2018 - Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor 
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Det finns dock fler aspekter på förmågan att orientera som är centrala och som syftet inte 
belyser. Att ta sig fram i främmande eller kända stadsmiljöer med eller utan ett digitalt stöd. 
Att kunna använda ett traditionellt kartalternativ då digitala kartor av olika anledningar inte 
kan användas i skog och mark ett annat exempel. Andra centrala situationer där det krävs 
orienteringsförmåga är nödutrymningar där hänvisning bara sker till utrymningskartor 
uppsatta i aktuell lokal. Att kunna tolka en karta och olika riktningar vid en brand kan vara 
livsavgörande. 

Vid eftersök av personer som gått vilse eller försvunnit är kartkunskap en förutsättning för 
genomförande av hjälpinsatser. Polismyndigheten, försvarsmakten, räddningstjänsten är 
några exempel där orienteringskunskap är mycket viktigt. 

Kunskaper i och förmågan att orientera har därför betydelse i så många perspektiv att det 
därför inte kan betraktas som en ”enstaka innehållspunkt”. Utan som en essentiell kunskap 
för samhället och individen. 

Allemansrätten som idag finns med i kunskapskravet för ÅK6 föreslås tas bort helt och 
ersätts med ”god anpassning till olika förhållanden och skyldigheter”. Detta är inte 
detsamma som att ha kunskap om allemansrätten. Allemansrätten är en grundförutsättning 
för friluftslivet i Sverige, allemansrätten finns inskriven i regeringsformen och är en 
nationalsymbol för Sverige. Den visar på var och ens möjligheter och skyldigheter i umgänget 
med naturen. Det är ytterst anmärkningsvärt att Skolverket önskar ta bort detta 
kunskapskrav för ÅK6. 

 

Centralt innehåll 

En ökad betoning görs på förståelsen för och vikten av att röra sig fysiskt och den säkerhet 
som är kopplad därtill. Att kunna orientera i okänd terräng är en viktig säkerhetsfaktor vid 
vistelse i naturen. Orientering är ett utmärkt ämne/aktivitet som ger stora möjligheter till att 
samarbeta med andra ämnen t.ex. SO/NO/MA/Bild. Det är vetenskapligt bevisat att rörelse 
främjar inlärning/kunskapsinhämtning. Orientering och vistelse i naturmiljöer belyser 
dessutom andra kvalitéer som inte kommer fram i ordinarie idrottslektioner. Ett abstrakt 
tänkande där god fysik/styrka/smidighet inte är avgörande för att erhålla ett högt betyg. 

Med beaktande av skrivningen i ”centralt innehåll” menar Svenskt Friluftsliv att förmågan att 
orientera sig i naturen/miljöer är en grundläggande kompetens för att i linje med ämnets 
syfte, ge förutsättningar för ett meningsfullt friluftsliv och att vistas i naturen. I de äldre 
åldrarna även i okänd natur/miljö. Det är även ett säkerhetsperspektiv kopplat till detta. Det 
är inget specifikt innehåll utan är förutsättningen för en viktig del av ämnets syfte. 

Ordet miljöer, som är valt i formuleringen i det centrala innehållet, i nuvarande kursplan 
liksom i förslaget, bedöms som att det omfattar de miljöer som utgörs av såväl all form av 
utevistelser liksom utrymning mm. inomhus. 
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Svenskt Friluftsliv menar att det som saknas i det centrala innehållet är 
orienteringsförmågans betydelse i olika krissituationer. Förmåga att ta sig till rätt plats eller 
en viss position i en nödsituation kan vara avgörande för den enskilde, eller förmågan att 
hjälpa nödställda. Ett annat viktigt sådant tillfälle är en nöd/brandutrymning i större lokaler.  

Svenskt Friluftsliv anser därför att kompetensen i orienteringsförmåga inte kan betraktas 
som en enskild innehållspunkt sett i detta bredare perspektiv. 

 

Kunskapskraven 

Det som skiljer i det nya förslaget jämfört med nuvarande är att vissa kunskapskrav är helt 
borttagna i ämnet Idrott och Hälsa. Det som oroar Svenskt Friluftsliv mest är kunskapskravet 
om orientering och kunskapskravet om allemansrätten. 

Sammantaget är det i stort samma modell som används som tidigare. Men det strukna 
kunskapskravet i orientering och allemansrätt kommer påverka undervisningen och därmed 
den kunskap som elever i åk 9 lämnar grundskolan med.  

 

Konsekvenser av förslaget 

De förändringar som gjorts inom ”ämnets syfte” och ”centralt innehåll” är förhållandevis små 
eller ringa när förslaget jämförs med den nuvarande kursplanen. Den genomgripande 
förändringen är således att kunskapskraven i bl.a. förmåga att orientera och allemansrätten 
tas bort. 

Svenskt Friluftsliv menar att betygsättningen styrs av kunskapskraven och därmed styrs 
också undervisningen. Bedömningen, oavsett vad som är formulerat i det centrala innehållet 
eller ämnets syfte, är att det är kunskapskraven i ämnena som påverkar innehållet i 
undervisningen mest.  

För att undvika att elever blir underkända kommer skolorna (rektorerna) i första hand skjuta 
till resurser för att eleverna så långt som möjligt lever upp till kraven för E i kursplanerna. 
Detta oavsett ämne. Resurser som idag går till att lyfta elever till en godkänd nivå (E) i 
förmåga att orientera och allemansrätt kommer att förskjutas till andra områden eller andra 
ämnen. Lärarna behöver inte längre ta särskild hänsyn till det här ”specifika innehållskravet” 
vid betygsättningen.  

Det som blir konsekvenserna av förändringen är att styrningen av det som varit fundament 
inom ämnet Idrott och Hälsa åtminstone sedan 70-talet, dvs. att bl.a. orientera och kunskap 
om allemansrätten förändras i grunden. Att kunna orientera är nyckeln till naturen och ett 
meningsfullt friluftsliv samt möjligheten att använda skog och mark för fysiska aktiviteter. 
Allemansrätten ger oss kunskap om både rättigheter och skyldigheter i vårt umgänge med 
naturen. Orientering är också en grundläggande kompetens som har bäring på våra 
förutsättningar att hantera krissituationer där vi behöver förflytta oss. 
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Istället för att ta bort kunskapskraven borde en det finnas en tydligare formulering i ämnets 
syfte kring förmågan att orientera sig för att undanröja en tolkning av orienteringsförmåga 
som en detaljkompetens. Även om de formuleringar som redan finns i den gällande 
kursplanen och i förslaget om att ” vara fysiskt aktiva och vistas i naturen” rimligtvis medför 
ett krav på den förmågan och kunskap om såväl rättigheter som skyldigheter enligt 
allemansrätten 

Om kunskapskravet om allemansrätten tas bort liksom kunskapskravet i förmågan att 
orientera kommer individens förmåga och vår samhällsförmåga att utnyttja naturen, skog 
och mark samt förmågan att hantera vissa krissituationer, att förändras i grunden. 

Svenskt Friluftsliv menar att Skolverket bör behålla begreppet allemansrätten och förmåga 
att orientera, i kunskapskraven för grundskolan. 

 

 

…………………………………………………………. 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare  

Svenskt Friluftsliv 


