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Den svenska skolan är jämfört med andra EU-länder inte längre något föredöme när det gäller antalet 
idrottstimmar. Med dagens kunskapsläge finns det all anledning att utöka dagens i genomsnitt 1-2 
timmar/vecka, skriver bland andra Peter Friberg och Lena Järte. 
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Öka skolidrotten till tre timmar i veckan 

En revidering av grundskolans kursplaner, som är på gång, ska göra dessa mer tydliga 
och begripliga för lärare, elever och föräldrar. Det är ett lovvärt motiv! Men den 
föreslagna kursplanen i idrott och hälsa ger anledning till stor oro, skriver bland andra 
Peter Friberg, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Relaterat

I den föreslagna kursplanen för grundskolan framgår inte idrottsämnets centrala roll att 
bidra till barns och ungas fysiska aktivitet och kunskap om den totala fysiska 
aktivitetens betydelse.

Redan på mellanstadiet börjar unga lämna den organiserade idrotten. Vi ser också en 
dramatisk minskning av den fysiska aktiviteten under högstadietiden. Speciellt uttalad 
är denna minskning i tonåren, hos de cirka 50 procent icke föreningsanslutna. I 
gymnasieålder är det endast cirka en tredjedel av ungdomarna som är medlemmar i 
idrottsföreningar. De sociala medierna tar en allt större del av de ungas liv i anspråk.
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Det folkhälsopolitiska målet om god hälsa på lika villkor för alla kan inte överlåtas till 
idrottsrörelsen. Unga flickor tenderar att vara särskilt utsatta för ohälsa, sju av tio flickor 
i 15-års ålder uppger att de är stressade och har låg självkänsla. Mer idrott och motion 
nämns av ungdomarna själva som ett sätt att minska den skolrelaterade stressen. 
Elevhälsan i skolan med dess olika professioner, har här en mycket viktig roll i det 
hälsofrämjande arbetet för vår växande generation, tillsammans med ämnet idrott och 
hälsa.

Träning och intelligens

Under det senaste decenniet har vår kunskap om den fysiskt aktiva livsstilens betydelse 
för hälsan hos vuxna lett fram till såväl Fysisk aktivitet på recept (FAR) som FYSS. Vi 
vet numera också att fysisk aktivitet hos barn och ungdom, utöver att bidra till fysisk 
utveckling, rörlighet och energibalans, dessutom förbättrar kognitiva funktioner, 
välbefinnandet, den fysiska självkänslan, minskar stress, samt bidrar till förbättrad sömn 
och koncentrationsförmåga. I en nyligen publicerad svensk studie av över 1,2 miljoner 
mönstrande svenska män födda 1950-1976 påvisades klara samband mellan 
träningsgrad och global intelligens – men även mer specifikt teknisk, verbal och logisk 
intelligens. Regelbunden fysisk aktivitet är således en grundförutsättning för barns och 
ungas fysiska och psykiska välbefinnande. Risken för ohälsa minskar och 
förutsättningarna för lärande förbättras.

Nuvarande lektionstiden otillräcklig

I den erkända medicintidskriften Lancet menar forskare att den nuvarande 
rekommendationen om måttligt ansträngande fysisk aktivitet för barn och unga på 60 
minuter/dag är för låg och pläderar för en höjning till minst 90 minuter/dag. Senare tids 
forskning med avancerade stegräknare indikerar att så mycket som 50 procent av en 
idrottstimme i svensk skola bedrivs på måttlig till ansträngande nivå. Flickor och pojkar 
är i stort sett lika aktiva. Idrottslektionen är viktig för i övrigt inaktiva barn och unga, 
som ofta kommer från familjer med lägre inkomster och/eller där föräldrarna har en låg 
utbildningsnivå.

Den svenska skolan är jämfört med andra EU-länder inte längre något föredöme när det 
gäller antalet idrottstimmar. Med dagens kunskapsläge finns det all anledning att ta 
ansvar för en utökning av dagens i genomsnitt 1-2 timmar/vecka. Både Centerpartiet 
och Folkpartiet har tagit beslut i partistyrelserna om minst tre timmar/vecka genom alla 
stadier. Socialdemokraterna likaså på sin extrastämma 2000. Utbildningsminister Jan 
Björklund har i riksmedia uttryckt vilja att utöka tiden för ämnet. Sju riksdagsledamöter 
från allianspartierna har gemensamt motionerat för utökad tid. Även EU-parlamentet 
och WHO har uppmanat sina respektive medlemsländer att verka för minst tre 
lektionstimmar/vecka ur hälsosynpunkt.

Svensk skola har nu chansen att i en konkurrensutsatt värld ge eleverna möjligheter till 
stärkt välbefinnande och upplevd hälsa, en ökad koncentrationsförmåga och därigenom 
förbättrade studieresultat. Antalet idrottstimmar bör därför ökas till minst tre 
timmar/vecka för alla stadier. Detta skapar en hållbar grund för ett bra samhälle för lång 
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tid framöver och är nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt, pedagogiskt och etiskt 
perspektiv. Vi uppmanar riksdag och regering att ta sitt ansvar och skyndsamt agera.
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