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Sammanfattning  

Syfte  
Denna uppsats syftar till att undersöka förutsättningar för klättring inom ramen för skolämnet 

idrott och hälsa. I detta syfte ingår att studera vad idrottslärare anser om att använda klättring i 

skolan samt hur Svenska klätterförbundet (SKF) arbetar för att nå ut till skolorna.  

 
 
Metod 
En enkät skickades ut till 81 skolor (Idrottshögskolans partnerskolor) i Stockholmsområdet, 

vilket motsvarar ungefär 10 % av det totala antalet skolor i nämnda området. Det gjordes också 

en mailenkät med en representant för SKF som även representerade en lokal klätterklubb, för att 

få information om hur deras verksamhet mot skolan och mot barn/ungdomar ser ut.  

 
 
Resultat 
Det finns inget som vi har funnit i läroplan och kursplan som gör att man bör ta avstånd från att 

bedriva klättring inom ramen för idrottsundervisningen. Som de två största hindren till att föra in 

klättring i undervisningen i idrott och hälsa anges att en klättervägg kostar mycket och att man 

saknar utrymme. Av enkätundervisningen framgår att 76 % av skolorna som nu inte har en 

klättervägg, gärna skulle vilja ha en. Svenska klätterförbundet har inte något speciellt samarbete 

med skolorna för tillfället, men det kan bli aktuellt i framtiden. 

 
 
Slutsats 
Det finns möjlighet och utrymme för klättring i den svenska idrottsundervisningen, vi tror bara att 

det handlar om att hitta en form som passar för skolan. Om SKF vill och har för avsikt att synas i 

svensk idrottsundervisning, så tror vi att om man använder rätt metod kan nå ut till det stora 

flertalet av skolorna. 

 



Abstract 

Aim 
The aim of this essay is to investigate the possibility to exercise climbing within the framework 

of the physical education in the obligatory school. We investigated how physical education 

teachers think about exercising climbing in school and how the Swedish Climbing Association is 

working to reach out to schools. 

 
 
Method 
A questionnaire was sent out to 81 schools (Idrottshögskolans partner schools) in suburban 

Stockholm, which corresponds to 10% of the total amount of schools in that area. A mail 

interview was also made with a representative for the Swedish Climbing Association who also 

represented a local climbing association, to collect information about how they worked with 

schools and youth.  

 
 
Results 
We have not found anything in the steering documents against exercising climbing during 

physical education. There are obstacles for exercising climbing during physical education, a wall 

for climbing is very expensive and the schools have a lack of space for this wall.  

The results from the questionnaire showed that 76% of all the schools that did not have a wall for 

climbing wanted to have one. The Swedish Climbing Association don’t co-operate with the 

schools today, but it might be the case in the future. 

 
 
Conclusion 
There is a possibility and space for climbing during physical education in the Swedish schools, 

but the schools need to find a suitable way of realizing it. If the Swedish Climbing Association 

would like to and has the ambition to be part of the Swedish physical education, we believe that 

they can, provided that they use the right methods to reach out to the majority of the schools. 
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1. Inledning 
Vi är två studenter som under våra år på Idrottshögskolan har blivit mer och mer intresserade 

av klättring. På senare tid har klättring blivit en populär sport att utöva bland det svenska 

folket.1 Vi har själva på vår fritid deltagit i olika kurser som anordnats av auktoriserade 

instruktörer från Svenska klätterförbundet (SKF) för att utveckla våra kunskaper och 

färdigheter inom klättringen. Den kunskap som vi har införskaffat oss inom sporten inriktar 

sig huvudsakligen mot klättring på klippa eller i alpin miljö, men grunderna för att bedriva en 

säker klättring på inomväggar, ingår även i dessa utbildningar.  

Den här uppsatsen kommer att beröra inomhusklättring eller klättring som kan bedrivas i 

skolmiljö. Under vår utbildning till idrottslärare på Idrottshögskolan har vi träffat på ett flertal 

förbund som är knutna till Riksidrottsförbundet (RF), som t.ex. Svenska Golfförbundet och 

Svenska Orienteringsförbundet, men vi har aldrig mött några representanter från SKF. Både 

golf och orienteringsförbunden har på något sätt försökt närma sig skolan för att öka intresset 

för den egna sporten. Golfförbundet har en golfväska med tillhörande material och 

Orienteringsförbundet har utformat en hemsida där information och material om orientering 

lätt kan införskaffas. En av våra funderingar har då blivit om inte skolvärlden är en arena som 

klättring skulle kunna passa för? När vi har varit ute på vår obligatoriska verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) så har vi förvånats över att ingen, eller få av de skolor som vi har besökt har 

en klättervägg. Varför satsas det inte mer på detta? Varför har vi inte mött SKF under vår 

utbildningstid? Frågorna är många och vi vill helt enkelt försöka ta reda på varför inte ett 

förbund som SKF har lyckats att ta sig in i den svenska idrottsundervisningen. Om man som 

J.R Kascenska anser att ”Deltagande i klätteraktiviteter främjar utvecklingen av balans, 

styrka, uthållighet och flexibilitet”2, så borde det inte vara svårt finna en plats för klättringen i 

undervisningen.  

Det vi vill åstadkomma med denna uppsats är att med hjälp av litteratur, enkät intervju och en 

enkätundersökning ta reda på vilka förutsättningar som finns för klättring i vår svenska 

idrottsundervisning. 

 

                                                 
1 Greta Langlo Jagt∅ien, Motorik, lek och lärande (Göteborg: Multicare, 2002), s. 135 
2 J.R Kascenska, Rock climbing in schools and colleges, (National Conference on Basic Instruktion in Physical 
Education: foundation for an active tomorrow, National Association for Sport and Physical Education, 1993), s. 
1-4  
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1.1. Struktur 

I den kommande bakgrunden kommer vi att ta upp bitar som rör klättring i största allmänhet 

men framför allt vilket stöd i styrdokument, litteratur, material etc. som finns för klättring i 

skolsammanhang. Under rubriken ”från alpinism till inomhusklättring” ger vi en 

klätterhistorisk återblick. Rubriken ”svenska klätterförbundet” är till för att visa hur SKF 

tänker samt vilka möjligheter och vilken vilja som finns för att föra in klättring i skolsalen.  

Vi har också valt att ta upp Riksidrottsförbundet och hur de jobbar med olika projekt för att få 

in sina idrotter som aktiviteter i skolan. Under rubriken ”Varför klättra” så vill vi ta reda på 

om det finns utrymme och stöd för klättring som idrottsaktivitet, i de olika dokumenten som 

styr verksamheten. Rubriken ”Aktuellt forskningsläge” visar två amerikanska studier som 

handlar om klättring i skolan. Vi har också valt att beskriva två förbunds försök att närma sig 

skolvärden. 
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2. Bakgrund 
2.1. Från alpinism till inomhusklättring   
Människan har länge ägnat sig åt bergsbestigning och man har så tidigt som från bronsåldern 

bevis på att en person nått toppen av Riffelhorn (2928 m). Här var nog syftet snarare att jaga 

än att bestiga ett berg. Samma år, 1492, som Columbus for till Amerika, lyckades en grupp 

klättrare nå en topp med branta bergväggar i närheten av den franska staden Grenoble. Därför 

kan man säga att klättring är en mer än 500 år gammal företeelse. Det klättrades under 1800- 

talet runt om i alperna, men det var inte förrän i mitten av århundradet som ”Alpinismen” blev 

riktigt känd. I slutet av 1800- talet, under det som kallats klättringens guldålder kom någon på 

att man kunde träna på lokala klippor nära hemstaden, för att sedan ha nytta av det när de 

under sommarmånaderna klättrade i alperna. Nu var sportklättringen född. Sportklättring 

utvecklades med ny utrustning, vilket pressade klättringen mot svårighetsgrader ingen kunde 

tänka sig att en människa skulle kunna klara av. År 1985 visades de första inomhusgreppen 

upp på en mässa och snart blev inomhusväggarna ett bra komplement under vintern för att 

hålla igång klättringen tills nästa sommar med utomhusklättring. Efter plastgreppens intåg tog 

det inte lång tid innan tävlingar började anordnas på de inomhusväggar som dök upp runt om i 

världen.3  

 

 

2.2. Varför klättra i skolan? 
2.2.1. Vad säger Läroplanen  

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det ett antal mål som varje 

elev ska sträva mot. Några av dem är att eleven; 

 

Utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

Utvecklar sitt eget sätt att lära. 

Lära sig arbeta både självständigt och tillsammans med andra.4

 

De två sistnämnda målen förekommer även i Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94).5 Vidare står det att läraren ska anpassa undervisningen till alla elevers förutsättningar och 

                                                 
3 Per Calleberg, Stora klippklättring boken (Prisma: Stockholm, andra upplagan, 2001), s. 26-42 
4 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo94 – 
Lpf94 (Stockholm: utbildningsdepartementet), s. 9 
5 Ibid., s. 29 
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behov. Dessutom ska han/hon få eleverna att tro på sig själva.6  En av skolans uppgifter är att 

främja de båda könens rättigheter och möjligheter att kunna motverka traditionella 

könsmönster. Av denna anledning menar Lpo-94 att skolan ska låta alla elever testa och 

utveckla sina intressen och skickligheter oavsett om de är män eller kvinnor.7  

 

2.2.2. Vad säger kursplanen? 

”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan.”8 

Så står det i början av kursplanen för Idrott och hälsa. Vidare står det att det är viktigt att 

eleverna får kunskap om hur den egna kroppen fungerar samt hur man kan förbättra sitt eget 

fysiska och psykiska välbefinnande genom fysisk aktivitet och friluftsliv. I ämnet Idrott och 

hälsa ska eleverna få möjligheten att ägna sig åt friluftsliv. De ska få prova på olika aktiviteter 

som ger dem en bred erfarenhet som så småningom kan bidra med att de väljer en aktivitet 

som passar deras intresse.9  

 

Några mål som skolan strävar emot; 

Skolans undervisning i Idrott och hälsa skall sträva efter att eleven; 

 

Utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild. 

Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa. 

Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 

värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv. 

Stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar 

för sin hälsa. 

Utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. 

Utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med 

andra.10

 

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är 

beroende av varandra, och kan på detta sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 

                                                 
6 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo94 – 
Lpf94 (Stockholm: utbildningsdepartementet), s. 12 
7 Ibid., s. 6 
8 Skolverket,Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Västerås: Graphium, 2000), s. 22 
9 Ibid., s. 22 
10 Ibid., s. 23 
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utvecklas11. Ett huvudsakligt ändamål med ämnet, Idrott och hälsa, är att eleven utifrån sina 

egna villkor och oavsett fysiska eller andra bakgrundsfaktorer deltar i aktiviteter som stärker 

gemenskapen, samarbetsförmågan samt förståelsen och respekten för andra. Ett annat centralt 

syfte med ämnet är att skapa allsidiga rörelseaktiviteter som kan ligga till grund för en mer 

aktiv och hälsofrämjande livsstil. Upplevelser av rörelser och rytm som skapar en positiv 

erfarenhet leder i sin tur till övningar som både individuellt och kollektivt främjar den 

improvisatoriska, estetiska och den motoriska förmågan. Detta i sin tur ger eleven en chans att 

stärka sin tanke, känsla, rörelse och idrottsfärdighet samt att det ger en möjlighet att träna 

kondition, styrka och rörlighet.12

 

2.2.3. Motorik och rörelse  

Motorik leder till personlighetsutveckling där självkänslan är av stor betydelse. Under större 

delen av barndomen/puberteten har flickor och pojkars syn på den egna kroppen stor 

betydelse för självuppfattningen. Genom fysisk träning blir kroppen stärkt och synen på den 

egna kroppen förbättras samt självförtroendet ökar för osäkra barn.13 En av drivkrafterna för 

att bedriva fysisk aktivitet är att söka spänning i aktiviteten. Idrottsutövandet måste ge 

eleverna upplevelser som är spännande och motiverande. En attraktiv aktivitet är både något 

oförutsägbart som eleven samtidigt känner igen, vilket upplevs tryggt. Spänningen som eleven 

upplever vid en fysisk utmaning känns igen som en pirrande känsla i magen. Detta uppstår när 

han/hon t.ex. är högt upp i ett träd eller högst upp på en bergstopp. Barnet är på jakt efter en 

aktivitet som utmaning mot sig själv, vilken är förenad med ett visst risktagande. Klättring är 

en utmanade aktivitet som både tilltalar barn och vuxna oavsett om det gäller att klättra på 

ribbstol, klättervägg eller för den mer vane utövaren en fjällsida.14  

 

Trygga barn framstår som levande, lekande och glada i sitt sökande efter spänning och 

fysiska upplevelser. Det är så uppenbart att de lever genom sin kropp och att 

sinnesupplevelser är särskilt knutna till att vara i rörelse. Det verkar vara som om 

barnen söker spänning genom att ständigt tänja på gränserna för sin motoriska 

kompetens och på det sättet skaffa sig starka sinnesupplevelser. Detta måste ses 

tillsammans med den naturliga fysiska utvecklingen och mognaden, och tillsammans 

                                                 
11 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Västerås: 2000), s. 23 
12 Ibid., s. 23 
13 Olle Åhs, Barns motoriska utveckling (Svenska Gymnastikförbundet, 1977), s. 23 
14 Greta Langlo Jagt∅ien, Motorik, lek och lärande (Göteborg: Multicare, 2002), s. 135 

    

  11
  
  
 



bildar det utgångspunkt för sinnesrelaterade upplevelser av betydelse för den kognitiva 

och emotionella och sociala utvecklingen.15

 

Författaren skriver vidare att det måste ställas krav på lärarens kompetens och utformningen 

av skolans fysiska aktivitetsplan. Som grund för barns och ungdomars mognad måste kunskap 

om fysisk- och motoriskutveckling vara av stor betydelse. En rik repertoar av lekar och 

aktiviteter skapar och utgör goda förutsättningar för att bedriva en professionell 

undervisning.16

 

 

2.3. Svenska Klätterförbundet  
Svenska klätterförbundet som bildades 1973, och är den organisation som tillvaratar klättrares 

intressen. De stimulerar all slags klättring inom och utanför Sveriges gränser. Förbundet är 

medlem i RF samt i Union Internationale des Associations d´Alpinisme (UIAA), som är den 

internationella alpinistunionen.17 Organisationen består av ett antal i Sverige geografiskt 

spridda klubbar som driver verksamhet på lokal nivå18

 

2.3.1. Krabat 

Krabat är SKF: s projekt för barn och ungdomsklättring. Syftet med projektet är att studera 

hur barn- och ungdomsverksamheten bedrivs i de lokala klubbarna. Dessutom vill de se hur 

barn- och ungdomsverksamhet bedrivs internationellt och i andra specialförbund inom RF. 

Meningen är att de skall sammanställa denna information för att sedan ta fram riktlinjer för 

hur den egna barn och ungdomsverksamheten skall bedrivas. En ledarutbildning skall tas fram 

för verksamheten som leds av speciella barn- och ungdomsledarutbildare. Meningen är att de 

lokala instruktörerna sedan skall ta över och utbilda barnen i klubbarna. Det blir då dessa som 

skall instruera och examinera de som vill bli barn- och ungdomsklätterinstruktörer.19

 

2.3.2. Handslag med idrotten ”Handslaget”  

Det finns flera alternativ som lokala föreningar inom SKF kan ansöka pengar för. De kan t.ex. 

starta upp eller utvidga den nuvarande verksamheten inom barn- och ungdomsverksamheten. 

                                                 
15 Greta Langlo Jagt∅ien, Motorik, lek och lärande (Göteborg: Multicare. 2002), s. 237 
16 Ibid., s. 238 
17 <http://www.klatterforbundet.com/> (2005-02-22) 
18 <http://www.klatterforbundet.com/contentidx?cat=2> (2005-02-22) 
19 <http://www.klatterforbundet.com/contentidx?cat=23> (2005-03-11) 
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Man kan söka pengar för utbildning av nya ledare, som med tiden kan bli barn- och ungdom 

instruktörer.20  

 

Inom Handslaget finns 5 målsättningar; 

 

  1. Öppna dörrarna för fler 

  2. Hålla tillbaka avgifterna 

  3. Satsa mer på flickidrotten 

  4. Delta i kampen mot droger 

  5. Intensifiera samarbetet med skolorna21

 

Det finns också möjlighet för de föreningarna som vill söka pengar för ett samarbete med 

skolan att rekrytera nya medlemmar. Då kan de genom distriktsförbundet ansöka om medel 

för t.ex. förlorad arbetsinkomst eller för reskostnader.22

 

 

2.4. Riksidrottsförbundet   
RF är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation. Organisationen har till sin uppgift att 

stötta och företräda medlemsförbunden i kontakten med myndigheter, det kan handla om att 

med fakta föra fram de positiva aspekterna av idrott i debatter. En annan viktig uppgift som 

RF har är att leda och välja strategier för framtiden, när det gäller t.ex. hur idrotten skall 

finansieras och organiseras. Förbundet anser att elitidrotten har ett stort socialt värde, men att 

det är barn- och ungdomsidrotten samt breddidrotten som utgör basen i hela Idrotts-Sverige. 

Här ser RF som sin huvudsakliga uppgift att verka för att de olika stöden som delas ut 

fördelas på ett riktigt sätt så att barn- och ungdomsverksamheten utvecklas i den önskade 

riktningen.23

 

RF menar att idrottsrörelsens föreningar är öppna för alla, men att man troligen aldrig att 

kunna engagera alla individer. Skolan har den möjligheten och får därför ett avgörande ansvar 

för att samtliga elever blir fysiskt aktiva. Uppgiften är sedan 2003 att inte bara eleven skall 

vara fysiskt aktiva på idrottslektionerna utan också att aktivitet skall genomsyra hela 

                                                 
20 <http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88> (2005-03-09) 
21 <http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88> (2005-03-09) 
22 <http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88> (2005-03-09) 
23 <http://www.rf.se/t3.asp?p=15199> (2005-02-21) 

    

  13
  
  
 

http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88
http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88
http://www.klatterforbundet.com/content_sub?cat=29&cid=88
http://www.rf.se/t3.asp?p=15199


skoldagen.  Efter en skrivelse från Idrottsrörelsen infördes i läroplanen att skolan ska erbjuda 

daglig fysisk aktivitet till sina elever. Innehållet i dessa aktiviteter på skolorna skall till viss 

del läggas på lokala idrottsföreningar, genom att få igång ett samarbete mellan skolan och 

föreningslivet inom ramen för det så kallade handslaget.24

 

2.4.1. Breddidrott  

Den största delen av Idrotts-Sverige består av bredd- och motionsverksamhet. Inom begreppet 

ryms tävlingsidrott på distriktsnivå samt hela motionsidrotten utan tävlingsinslag. Inom 

breddidrotten är välbefinnande och trivsel ledord som kan beskriva verksamheten. I motsats 

till tävlingsidrott sätts inom breddidrotten som mål att efter egna förutsättningar prestera ett 

bra resultat.25

 

RF:s definition av breddidrott; 

 

Breddidrott är den idrottsverksamhet som organiseras av idrottsföreningar och 

idrottsförbund och som inte är elitidrott. (Med elitidrott avses idrott på 

mästerskapsnivå, nationellt och internationellt och den träningsverksamhet som 

erfordras för detta)26

 

Inriktningsmål för breddidrott (barn och ungdomar); 

 

                        Att ytterligare höja kvaliteten på barnidrotten i enlighet med riktlinjerna i Idrotten vill. 

Att samverka med skolan för att aktivera idag fysiskt inaktiva barn och ungdomar.  

Att utveckla verksamheten så att fler ungdomar, inte minst flickor, fortsätter längre i 

den organiserade föreningsverksamheten.  

Att utveckla verksamhet även för ungdomar som vill börja idrotta först i tonåren.  

Att stimulera ungdomars engagemang för ökad delaktighet och därmed ökat inflytande.  

Att stimulera ungdomars intresse för idrottsledarskap.27

 

2.4.2. Idrotten vill 

Kompendiet ”Idrotten vill” visar på idrottens gemensamma värdegrund och den verksamhets- 

idé som idrottsrörelsen vilar på. Den utgör basen som föreningar och förbund skall utgå ifrån 

                                                 
24 <http://www.rf.se/t3.asp?p=80956> (2005-02-21) 
25 <http://www.rf.se/t3.asp?p=13697> (2005-02-23) 
26 <http://www.rf.se/t3.asp?p=13697> (2005-02-23) 
27 <http://www.rf.se/t3.asp?p=81059> (2005-02-21) 
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då de stakar ut sin färdriktning och sätter sina mål. Den grundläggande verksamhetsidén är att 

de på alla nivåer skall bedriva idrott som både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt påverkar 

människor positivt. Människan är skapad för fysisk aktivitet och därför är idrott bra och 

utvecklande för oss. Idrotten är också viktig för den psykiska utvecklingen och kan ge utlopp 

för både glädje och spontanitet. Människor vill ha mål att sträva mot och vi behöver 

utmaningar och spänning. Att nå ett mål ger oavsett nivåer tillfredsställelse. Idrotten skapar 

också gemenskap, vilket kan vara ett avgörande skäl till att engagera sig. Föreningslivet lär 

dessutom barn och ungdomar att respektera och umgås med andra människor.28

   
 

2.5. Aktuellt forskningsläge 
2.5.1. If you build it, they will climb 

I en studie från USA har man studerat effekterna av att arbeta med klättring i undervisningen. 

Man har på en skola i Austell, Georgia byggt en klättervägg. Väggen är inte byggd i det 

vertikala planet utan man har valt en horisontell vägg för att öka säkerheten, och under de tre 

år som väggen har funnits så har inte en enda elev skadats. Att väggen är byggd i det 

horisontella planet har medfört att många elever samtidigt kan klättra på väggen. Kostnaden 

för väggen var 550 dollar vilket gav en vägg med 50 grepp. Skolan har varit delaktig i 

konstruktionen med uppsättning av greppen samt målningen för att efterlikna riktig sten. Man 

kan med hög säkerhet låta 5 elever samtidigt använda väggen vilket också engagerar 5 elever 

som passar på dem som klättrar. Man har valt att undervisa eleverna i olika steg hur de skall 

klättra, med inriktning på samarbete. Väggen har använts i undervisningen dels som ett eget 

moment och dels i stationsövningar. Självförtroendet som barnen får kan ses i deras ansikten 

när de når sina mål. Man har också genom en special konstruktion sett till att även 

rollstolsbundna barn har kunnat klättra. Man har inte kunnat se några effekter av klättringen 

vad det gäller kroppsstyrka, men eleverna klarar att stanna längre stunder på väggen ju mer de 

tränar. För en del elever så har klätterväggen en stark dragningskraft i början men avtar sedan 

så sakta. Det är ändå en aktivitet som attraherar det stora flertalet. De positiva effekterna av 

väggen har varit att eleverna till stora delar slutat att bråka med varandra och istället övergått 

till att hjälpa varandra. Klätterväggen har överstigit deras förväntningar och är nu en viktig del 

av deras idrottsundervisning.29

 
                                                 
28 <http://www.rf.se/t3.asp?p=81049> (2005-04-24) 
29 E Rew, If you build it, they will climb, Teaching elementary physical education (Champaign Ill), Oct 1996: 7 
(5), s. 16-17 
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2.5.2. Rock climbing in schools and colleges 

Kascenska skriver i ett abstract presenterat på en konferens om idrottsundervisning att 

klättring har blivit en populär äventyrs- och rekreationsaktivitet, vid mätningar från 1993 har 

det visat sig att det finns ungefär 250 000 klättrare i USA. Att klättring har blivit så populärt 

kan ha att göra med ett ökat medieintresse och en utbredning av artificiella klätterväggar. 

Detta ökade intresse för klättring har lett till en ökad vakenhet för att lära sig rätt teknik för att 

kunna utöva aktiviteten så säkert, trevligt och ekologiskt hållbart. Som ett svar på detta har en 

del idrottsundervisning tagit in klättringen som en del av undervisningen. Detta kräver att 

läraren i idrott har en överblick över grundläggande klätterteknik. Kascenska konstaterar att 

deltagande i klättring främjar utvecklingen av balans, styrka, uthållighet och flexibilitet. 

Kommunikation samarbete vänskap och medkänsla för andra är saker som klättringen kan ge 

vad det gäller det sociala.  

 

Säkerheten skall introduceras från första dagens aktiviteter och skall inkorporeras i all 

klätterundervisning. Av rent säkerhetsmässiga skäl så skall man börja med att undervisa i ett 

horisontallt plan för att senare kunna övergå till det vertikala planet. Det är viktigt att man 

börjar med enkel klättring för att bygga upp elevens självförtroende för att sedan öka 

svårigheten.30

 
 
2.6. Vad gör andra förbund för att komma ut i skolan? 
2.6.1. Skogsäventyret (Svenska orienteringsförbundet) 

Genom Skogsäventyret ska Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs försöka nå ut till 

skolungdomar och ge en positiv bild av orientering genom skolidrotten. Den inriktar sig på 

årskurs fyra där kunskap, laganda och äventyr ska stå i centrum.31 De har skapat en egen 

hemsida där de tar upp mängder av olika inriktningar för att öka intresset och inspirera till att 

bedriva orientering på ett lätt och attraktivt sätt i skolan. Allt ifrån hur man uppför sig i 

skogen med allemansrätt till rena samarbetsövningar i naturen samt försäljning av material 

om skogsäventyret och orientering.32  

 

                                                 
30 J.R Kascenska, Rock climbing in schools and colleges (National Conference on Basic Instruction in Physical Education: 
foundation for an active tomorrow, National Association for Sport and Physical Education, 1993), s.1-4 
31 <http://www.orientering.se/skogsaventyret/t2.asp?p=79600> (2005-04-23) 
32 <http://www.orientering.se/skogsaventyret/t1.asp> (2005-04-23) 
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2.6.2. Golf i skolan (Svenska golfförbundet) 

Golfförbundet är också ett förbund som försöker utvidga intresset för golf genom att profilera 

sig i skolan. De har tagit fram en golfväska som utgör grunden för att kunna bedriva golf i 

skolan. Denna väska innehåller klubbor, mattor och ett tillhörande lektionskompendium. 

Golfförbundet avser att få bort det traditionella tänkandet om golfsporten och försöker istället 

presentera golf på ett mer lekfullt sätt för barnen. Det ska ske genom att använda de material 

som finns i de flesta idrottshallar t.ex. bomsystem, rockringar och tjockmatta.  33

 
2.6.3. Boll i skolan  

”Boll i skolan” är ett häfte som har utvecklats i samverkan mellan olika svenska bollförbund 

(Basket, Fotboll, Handboll och Volleyboll förbundet) och skolidrottsförbundet för att 

introducera bollen i skolan. Målet med deras häfte är att ge barnen boll vana i unga år. De vill 

att med bollens hjälp utveckla både barnets sinne och motoriken. Utvecklingen av dessa två 

delar gör att barnet får en positiv jaguppfattning samt bättre självförtroende. Samspelet mellan 

sinnena och motoriken gör att barnet lättare klarar av vardagssituationer. ”Det gäller att 

hjärnan och musklerna hittar varandra.” Häftet är främst lämpat för årskurserna 3-9 och riktar 

sig till lärare och föräldrar. Häftet innehåller olika teknikövningar med boll, spelets ide` samt 

metodiska och pedagogiska upplägg. 34  

 
 

3. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för klättring inom ramen för 

skolämnet idrott och hälsa. I detta syfte ingår att studera vad idrottslärare anser om att 

använda klättring i skolan samt hur Svenska klätterförbundet (SKF) arbetar för att nå ut till 

skolorna.  

 

 

 

                                                 
33 <http://sgf.golf.se/extra/pod/?action=pod_show&id=714&module_instance=4> (2005-04-06) 
34 Jörgen Hylander, Boll i skolan (Malmö: SISU Idrottsböcker, 1996), s. 2 
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4. Metod  
4.1. Litteratur och datainsamling 
Arbetet startade med att vi gjorde en sökning på Idrottshögskolans bibliotek i Stockholm efter 

referenslitteratur. Vi sökte referenslitteratur på databasen Ebsco, se vidare i bilaga 6. 

Dessutom letade vi information på en sökmotor.35 Vi tog kontakt med Svenska 

Klätterförbundet via e-post för att se om de var intresserade av att vara delaktiga i vår studie 

genom att ge information om sin verksamhet i skolan och mot barn/ungdomar. För att 

undersöka hur satsningen mot skolidrotten ser ut på klubbnivå tillfrågades en klätterklubb från 

Uppsala, vilken hade fått pengar från Handslaget om hur deras samarbete mot skolan ser ut.  

 

 

4.2. Val av metod 
Utifrån det insamlande materialet bestämde vi att den bästa metoden för att kunna besvara 

syftet med uppsatsen var att skicka ut en enkät via post med fasta svarsalternativ till olika 

skolor.  

Då vi ville undersöka hur SKF och en lokal klätterklubb engagerar sig i verksamhet som 

riktas mot barn- och ungdomar, samt hur deras samarbeta mot skolorna ser ut bestämde vi oss 

för att skicka en enkät via e-post. Anledningen till att vi gjorde en enkät via e-post var 

tidsbrist.  

 

4.2.1. Avgränsning och urval 

Antalet skolor i Sverige är väsentligt många fler än vad vi skulle klara av att bearbeta i vår 

studie. Vi valde att begränsa enkätutskicken till Stockholms län, med en målsättning att nå ut 

till 10 % av Stockholms skolor. För att få fram antalet skolor i Stockholm sökte vi 

information på Skolverkets hemsida.36 De sökord som vi angav var ”Stockholms län” med 

begränsning till grundskola och gymnasieutbildning, vilket resulterade i 948 skolor. Vi valde 

att göra ett bekvämlighetsurval och skickade ut formulär till Idrottshögskolans alla 

partnerskolor, vilket 2004 uppgick till 81 skolor. Adresserna kom från Idrottshögskolan och 

kuverten var märkta med idrottshögskolans logotyp. Vilka av dessa skolor som hade tillgång 

till en klättervägg visste vi inte när vi skickade ut enkäterna. 

 

                                                 
35 <www.google.se> (2005-04-23) 
36 <http://www.skolverket.se/sb/d/244/a/844>  (2005-03-07) 
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4.3. Enkätbeskrivning  
Enkäten utformades med fasta svarsalternativ med utrymme för egna kommentarer. Den 

delades upp i tre delar, en gemensam del med allmänna frågor samt en del vardera för de som 

hade respektive inte hade tillgång till en klättervägg. Frågeformuläret och ett missivbrev 

adresserades till en idrottslärare på respektive skola (om det fanns mer än en slumpades en 

fram). Vi skickade även med kuvert som var portobetalda med vår adress på för att underlätta 

återsändningen av svaren.  

 

 

4.4. Mailenkät med SKF och Uppsala KK 
Enkäten med SKF delades upp i två delar, en som i huvudsak inriktades på SKF: s arbete med 

Handslaget och deras ungdomssatsning Krabat. Den andra delen av enkäten kom att handla 

om SKF har en vilja och intresse av att finnas i skolvärlden och vilka ambitioner förbundet 

har inför framtiden.  

Samma person som besvarade SKF`s enkät var även aktiv i Uppsala klätterklubb, därför 

valdes han av bekvämlighetsskäl att besvara frågorna om hur en lokal klubb arbetar mot 

skolan. Denna enkät behandlade frågor runt deras samarbete med skolorna och hur de har 

använt pengarna som de fått från projektet Handslaget.  

 

 

4.5. Reliabilitet och validitet  
Validiteten är god eftersom vi bedömer att enkät var en lämplig metod för att studera 

förutsättningar för klättring inom ämnet idrott och hälsa. Validiteten kan också sägas vara god 

då det sätt som begreppet klättring används på i frågorna är klart avgränsade.  

Reliabiliteten hade stärkts om en pilotstudie hade genomförts. Det hade heller inte varit till 

nackdel om fler enkäter hade skickats ut eller att djupintervjuer hade genomförts med några 

idrottslärare. Enkät utskicket hade ett lågt externt bortfall som ökar utskickets tillförlitlighet. 

Metoden som har använts i uppsatsen går enkelt att upprepa.  

 

5. Resultat 
Av de 81 enkäter som sänts ut har 72,8 % kommit tillbaka. Andelen som har klättervägg är 17 

% medan 83 % av skolorna saknar möjlighet att klättra på en klättervägg. För att kunna reda 

ut varför vissa har en klättervägg medan andra saknar, så valde vi att börja med att söka efter 
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skillnader mellan de två kategorierna. Bland det första vi tänkte på då var vilka olika 

förutsättningar som skolorna har. Dels ekonomiska, men även hur många som går på skolorna 

och hur många lärare som är anställda. Tabellerna nedan är indelade i två kategorier, de som 

har respektive inte har en klättervägg. Detta för att åskådliggöra skillnader i förutsättningar 

mellan de olika skolorna. 

 

Tabellförklaring: Tabellen visa hur många elever det i genomsnitt går på skolorna. För att 

visa på skillnader har vi valt att dela in skolorna i två kategorier. Redovisning av fråga 3 i 

enkäten.  

Tabell 1. Genomsnittligt antal elever på de tillfrågade skolorna. 

Skolor (N=53)    Antal elever 

Med klättervägg    672 

Utan klättervägg    601 

 

Tabellförklaring: Denna tabell visar skolornas genomsnittliga budget för ämnet idrott och 

hälsa. Även denna tabell är indelad i två kategorier. Redovisning av fråga 5 i enkäten. 

Tabell 2. Genomsnittlig buget för idrottsämnet. 

Skolor (N=53)    Budget (Skr) 

Med klättervägg    22 000 

Utan klättervägg    27 820 

 

De skolor som har angett både hur mycket de har i budget samt deras totala antal elever finns 

med i tabellerna, om de inte har besvarat en av de två frågorna har de blivit borttagna. Det 

finns ett bortfall på 12 % av skolorna som har en klättervägg medan 10 % av skolorna utan 

inte lämnade fullständig information. Nedanstående tabell redogör för många hela 

idrottslärartjänster som de olika skolorna har tillgång till.  

 

Tabellförklaring: Vi har valt att begränsa oss till hela idrottslärartjänster vilket innebär att en 

skola med en halv tjänst har räknats som att de saknar idrottslärare helt. Vi har alltså valt att 

avrunda neråt ifall personen som svarat har missuppfattat frågan och inte svarat i heltal. 

Redovisning av fråga 4 i enkäten. 
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Tabell 3. Genomsnittligt antal idrottslärare på de olika skolorna. 

Skolor (N=53)    Idrottslärartjänster

Med klättervägg    3 

Utan klättervägg    2,4 

 

5.1. Skolor med klättervägg 
Detta avsnitt är en sammanställning av de skolor som har svarat att de har och använder en 

klättervägg i undervisningen. Av de 10 skolor som har en klättervägg är fördelningen av 

klätterväggar bland åldrarna som följer. Samtliga skolor som har en klättervägg är 

kommunala. 

 

 

Tabellförklaring: Kategorierna är uppdelade efter var majoriteten av skolans årskurser ligger 

t.ex. om en skola är F-9 så räknas den som lägre åldrar. De lägre åldrarna motsvarar förskola 

tills årskurs 6 medan de högre åldrarna är årskurs 7 till och med gymnasiet. Kategorin 

”Samtliga åldrar” innefattar en skola som har alla årskurser. Redovisning av fråga 1 i enkäten. 

Tabell 4. Årskursfördelning för skolor med klättervägg. 

Kategorier (N=10)    Antal skolor 

Lägre åldrar    6 

Högre åldrar    3 

Samtliga åldrar    1 

 

En annan fråga är hur ofta dessa skolor använder klätterväggen i sin undervisning.  

Tabellförklaring: Samtliga skolor som var tillfrågade svarade på frågan.  

Redovisning av fråga 12 i enkäten. 

Tabell 5. Används väggen regelbundet i undervisningen? 

Kategorier (N=10)   Antal 

Alltid  1 

Ibland  5 

Sällan  3 

Aldrig  1 
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Tabellförklaring: Efter att ha tagit reda på hur mycket klätterväggen används, följer de vår 

undran logiskt vad den används till. Den sorts fråga som vi har använt oss av är en med flera 

alternativ, där det klart framgår att endast ett alternativ ska fyllas i. Tyvärr fyllde många lärare 

i flera alternativ. Det är 2 av de 10 skolorna som inte har svarat, där en av skolorna aldrig 

använder sin klättervägg och därför inte svarar. Redovisning av fråga 11 i enkäten. 

 

Tabell 6. Vilket är det huvudsakliga syftet med väggen? 

Syften (N=8)   Antal kryss per aktivitet

Rolig aktivitet   7 

Motorisk träning   3 

Styrketräning   2 

Träning (allmänt)   5 

Annat   2 

 

Den som valt att svara ”Annat” har lagt till alternativet ”Utmanande aktivitet” som syfte till 

varför de använder sin klättervägg i undervisningen. Av dem som svarat har alltså 7 av 8 fyllt 

i alternativet rolig aktivitet. 

 

Tabellförklaring: Vi ville även få en inblick i vilka eller vilken grupp av elever som till 

största delen använder den vägg som finns uppsatt på skolan. Redovisning av fråga 10 i 

enkäten. 

Tabell 7. Vilken elevgrupp använder väggen mest? 

Kategorier (N=8) Antal  

Tjejerna  0  

Killarna 1  

De som inte är intresserade av vanlig idrottsundervisning 0  

Alla 7  

Annat 0  

 

Det finns ett bortfall på 20 % av enkäterna. Endast 10 % av skolorna som har klättervägg har 

fått någon information om hur den skulle kunna tänkas användas och då har informationen 

kommit från en inhyrd instruktör. Tre av skolorna har på något sätt själva varit med och byggt 

väggen till en låg kostnad. En vägg var ett projektarbete som eleverna byggde själva, en annan 
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vägg byggdes av vaktmästaren på skolan. De övriga väggarna, utom en, tillkom vid 

renoveringar eller nybyggnationer av gymnastiksalen. På en av skolorna finns det även en 

vägg som byggdes för 15 år sedan av några intresserade idrottslärare. 

 

Tabellförklaring: Vi var även intresserade av att se hur dessa skolor med klättervägg hade 

fått tag på informationen var de skulle kunna införskaffa en klättervägg. Redovisning av fråga 

9 i enkäten. 

Tabell 8. Hur fick ni information om var ni skulle köpa väggen? 

Alternativ (N=7)   Antal  

Företag tog kontakt   1  

Annat, nämligen   6  

 

Det är bara en av skolorna som har angett hur mycket deras vägg kostade (1000 Skr) och då 

hade de gjort det mesta själva. Av dem som har svarat ”Annat, nämligen” på frågan så har 

svaren låtit som följer ”kommunen skötte allt”, ”idrottslärare som är insatt”, ”en intresserad 

idrottslärare”, ”gjort egen” eller ”personalens initiativ”. 

 

 

5.2. Skolor utan klättervägg 
Av de 49 skolor som inte har en klättervägg är 2 friskolor medan resten är kommunala. Bland 

skolorna som inte har en klättervägg, har 76 % av dem svarat att de skulle vilja ha en 

klättervägg.  

 

Tabell förklaring: Kategorierna är uppdelade efter var majoriteten av skolans årskurser ligger 

t.ex. om en skola är F-9 så räknas den som lägre åldrar. De lägre åldrarna motsvarar förskola 

tills årskurs 6 medan de högre åldrarna är årskurs 7 till och med gymnasiet. Kategorin 

”Samtliga åldrar” innefattar en skola som har alla årskurser. Redovisning av fråga 1 i enkäten. 

 

Tabell 9. Årskursfördelning för skolor utan klättervägg. 

Kategorier (N=48)    Antal skolor 

Lägre åldrar    30 

Högre åldrar    18 

Samtliga åldrar    0 
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En intressant infallsvinkel var att undersöka anledningen till varför en klättervägg saknas. 

 

Figur 1. Vilket är det största skälet till att en klättervägg saknas?  

Annat 9%

Säkerhet 12%

Kunskap 13%

Kostnad 40%

Utrymme 26%

 
 

Figurförklaring: Diagrammet visar medsols de i enkäten angivna skälen till varför en 

klättervägg saknas. Det finns ett bortfall på 2 % av skolorna. Frågan är ställd som en 

flervalsfråga utan inbördes rangordning och det är även tillåtet att bara ange det största skälet.  

Av dem som har svarat ”Annat” har det låtit så här ”en fritidsledare klättrar med fritids, så 

kallade eftermiddagskurser i en anläggning med klätterväggar” eller ”har inte behovet med F-

5”. Det finns även de som av annan anledning har valt att kommentera och då har de låtit så 

här ”skulle själv vilja få inspiration och idéer om hur man använder den i undervisningen”. 

Redovisning av svaren på fråga 14 i enkäten 

 

Tabellförklaring: Visar motivationen och viljan till att införskaffa en klättervägg, hos de 

tillfrågade skolorna. Redovisning av svaren på frågorna 15 och 16 i enkäten. 

 

Tabell 10. Frågor angående vilja och motivation till en klättervägg. 

Alternativ (N=46/N=48)  Ja  Nej 

Skulle ni vilja ha en klättervägg?  37 9 

Kan en klättervägg bredda din undervisning?  41 7 
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Av dem som har svarat ”Nej” på frågan om de skulle vilja ha en klättervägg har de bl.a. svarat 

”finns inget behov i dagsläget”, ”svårt att organisera de övriga eleverna om några skulle 

klättra” eller ”Får inte plats, om vi haft utrymme skulle vi nog vilja ha en!”. 

Av dem som har svarat ”Ja” på frågan om en klättervägg kan bredda din undervisning har 

bl.a. en idrottslärare svarat ”Rolig, annorlunda komplement till den vanliga undervisningen. 

Prova på annan form av träning, väcka intresse för en ny sport”.  

 

Vi var också intresserade av om det är ett helt koncept som saknas och i så fall om det skulle 

vara intressant för de olika skolorna att köpa in ett sådant. 

 

Figur 2. Intresse för ett koncept med material och en övningsbank. 

Ja 67%

Ej svarat 6%

Nej 27%

c

 
 

Figurförklaring: Syftar till att visa intresset för ett koncept. Redovisning av svaren på fråga 

17 i enkäten. 

 

Av dem som svarat att de inte var intresserade av ett koncept har en svarat ”Vår sal är för 

liten”. ”Det byggs en ny idrottshall bredvid vår skola – där skulle det kunna passa, den ägs 

och drivs av kommunen” eller ”brist på bra placering”. 

De idrottslärare som svarat att de skulle kunna vara intresserade av ett koncept, fick även ange 

hur mycket en sådan investering skulle få kosta. Av de 67 % som svarade att konceptet var 

intressant var det 48 % av skolorna som angav en summa i ett intervall mellan 5000: - upp till 

60 000: -, med ett medel på 18 125: -. 
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5.3. Enkät intervju med SKF och Uppsala KK. 
Vi valde att ställa ett par frågor gällande SKF`s samarbete och ambitioner inför framtiden då 

det gäller skolan. Den första frågan som ställdes var om SKF har någon klar linje inför 

framtiden som de följer för att kunna nå ut i de svenska skolorna. Det gavs enbart ett nej som 

svar. En given fråga är hur de har tänkt sig att i framtiden öka antalet aktiva klättrare. Viljan 

att öka antalet klättrare ser de som en självklarhet och de menar också att antalet aktiva hela 

tiden ökar, då främst på ungdomssidan. Vi är också intresserade av hur de tänkt sig att 

använda de barn- och ungdomsinstruktörer som utbildats i projektet Krabat. Svaret löd att 

dessa ”utbildare” skall ut till lokalklubbarna och utbilda både redan auktoriserade instruktörer 

men även föräldrar eller klätterintresserade i barn- och ungdomsklätterpedagogik. 

Avslutningsvis ställde vi en fråga om syftet i framtiden även skulle kunna vara att 

”utbildarna” eventuellt skall kunna profilera klättring för barn och ungdomar i skolan. Som 

svar gavs ett, ”javisst det kan det vara”. 

 

Eftersom Uppsala KK har fått pengar från ”Handslaget” undrade vi vad dessa pengar har 

använts till.  Som svar angavs att pengarna hade lett till att klubben kunnat köpa in utrustning 

för att kunna hantera 16 barn samt deras föräldrar. Klubben har även sänkt avgiften kraftigt 

från 80:- till 40:- per barn och gång. På frågan hur många skolor de samarbetar med svarade 

de att klubben inte hade några skolor som de arbetade speciellt med. Däremot hade de fått in 

förfrågningar om att anordna ett par ”prova på” dagar. De varken bedriver eller satsar på ett 

samarbete med skolan. Vi frågade också vad de övriga klubbarna hade ansökt om och fått 

pengar till. Det rörde sig mest om att klubbarna hade fått pengar till att köpa in utrustning 

samt till en del utbildningar.37

 

 

6. Diskussion 
Denna diskussion utgår från enkätsvaren som vi fått in ifrån de tillfrågade skolorna och från 

mail enkät med en representant från SKF, som även är verksam i Uppsala KK. Detta 

tillsammans med det som tagits upp i bakgrunden utgör underlaget för denna diskussion. Vi 

kommer för enkelhetens skull att diskutera med våra frågeställningar som mall, diskussionen 

är även uppdelad i kursiverade underrubriker för att det skall vara enklare att kunna hitta i 

texten.  Det var som förväntat en majoritet av skolorna i Stockholms län som saknade en 

                                                 
37 Mail enkät, SKF ansvarige för Handslaget och Krabat samt aktiv i Uppsala KK. 
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klättervägg, inte mer än 16,9 % av skolorna hade en egen vägg. Det som var intressant med 

tanke på vårat syfte var att 75,5 % av skolorna utan klättervägg var intresserade av att 

införskaffa en medan bara 18,4 % inte hade en klättervägg på sin önskelista.  

 

 

Vilka förutsättningar för klättring finns inom ramen för ämnet idrott och hälsa? 

Det finns inget som vi har funnit i läroplan och kursplan som gör att man bör ta avstånd från 

att bedriva klättring inom ramen för idrottsundervisningen, det finns dock en säkerhetsaspekt 

som man måste ta hänsyn till och helst eliminera. Risken ligger framför allt i att om man har 

en hög vägg så kan eleverna trilla ner och skada sig.  

Om vi tittar närmare på skolan och dess förutsättningar för att få in klättringen står det i Lpo 

94 att skolan skall sträva mot att utveckla nyfikenhet och lust att lära, utveckla tillit till den 

egna förmågan, lära sig arbeta självständigt och tillsammans med andra. Alla punkter är något 

som klättringen skulle kunna hjälpa till att uppfylla. Det står också att undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket klättringen med sina i stort sätt 

oändliga variationer vad det gäller svårighet kan göra. Klättringen är en könsneutral sport som 

inte med automatik förfördelar det ena eller andra könet, vilket gör att klättringen passar in i 

den moderna idrottsundervisningen. Om vi tar en titt på kursplanen för idrott och hälsa ser vi 

ganska snart att det inte finns några bekymmer att kunna få in klättringen. Det står bl.a. att 

eleverna skall få en bred erfarenhet av olika aktiviteter att de småningom kan välja en aktivitet 

som passar dem och deras intresse. Det står också att eleverna skall utveckla både sin fysiska 

och psykiska förmåga samt att skapa en positiv självbild. Det står även att barnen skall 

utveckla en god kroppsuppfattning, vilket klättringen med sina komplexa rörelsemönster kan 

hjälpa till med. De skall också utveckla och fördjupa rörelseförmågan vilket klättringen med 

sina många små förflyttningar med olika balansakter ger träning i. Även att eleven skall få 

utryck för sin fantasi finns med och det kan en klättervägg med mycket grepp ge eftersom 

kombinationerna är många.  

 

 

Handslaget 

Även Handslaget borde kunna öppna upp flera dörrar för klättring i skolan, där ett av de fem 

ansökningskriterier är att intensifiera arbetet med skolan. Handslaget vill också se en satsning 

på flickidrott och att dörrarna till föreningslivet öppnas för fler. Att dörrar kan öppnas för fler 
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och då kanske till stor del för flickor tycker vi oss kunna se i enkätsvaren där 7 av 8 som 

svarade på frågan om vilka som använde väggen svarade de ”alla”.  

 

Klättring för alla? 

I vår enkät ställde vi frågan om vilka som använder väggen mest, för att ta reda på om det 

finns någon grupp av elever som en klättervägg skulle kunna tilltala extra mycket. Svaren 

visade dock inget direkt slående. Vår grunduppfattning var att lärarna kanske skulle ange 

gruppen ”de som inte är intresserade av den vanliga idrottsundervisningen” som den grupp 

som mest använde väggen. Istället visade det sig att alla använde väggen, något som kanske 

kan ses som mycket positivt, eftersom idrotten inte bara attrahera en viss grupp av elever.  

 

RF 

Riksidrottsförbundet vill se att skolan tar ett större ansvar när det gäller att engagera barn och 

ungdomar i olika fysiska aktiviteter, eftersom de ser att skolan kan nå barn och ungdomar som 

inte självmant sökt sig till idrotten. Kanske är det så att klättring som aktivitet skulle kunna 

hjälpa till att engagera de barn och ungdomar som de redan etablerade idrotterna missar? 

Klättringen är en aktivitet som enkelt skulle kunna passa in i begreppet ”breddidrott” där inte 

tävlingsinslag är det viktigaste utan istället välbefinnande och trivsel. Klättringen passar även 

in om man som i breddidrotten har som mål att efter egna förutsättningar prestera ett bra 

resultat, detta eftersom klättring till stor del kan individanpassas. Det finns ett par punkter 

inom breddidrotten som passar väldigt bra in på klättring. Att se till att aktivera idag fysiskt 

inaktiva barn och ungdomar och inte minst att flickor fortsätter längre i den organiserade 

föreningsverksamheten samt att ha verksamhet för ungdomar som vill börja idrotta först i 

tonåren. Eftersom klättring inte är en lagsport ställer den inte heller några krav på att alla 

individer skall vara på samma ställe vid en given tidpunkt ur ett ”färdighetsperspektiv”, som 

kanske volleyboll eller andra lagsporter kräver för att bli intressant. 

 

 

Vilka hinder finns? 

Bland annat har skolorna inte någon stor budget att ta till och de pengar de dock får skall även 

räcka till den övriga verksamheten. Som största orsaken till att skolorna saknar en klättervägg 

anges kostnaden därefter utrymmesskäl. Dessa båda kategorierna utgör ca 70 % av svaren. 

Det är svårt att spekulera i varför skolorna inte har plats att införskaffa en klättervägg, men 

några orsaker kan vara att flera av Stockholms skolor har relativt gamla gymnastiksalar med 

    

  28
  
  
 



många fönster och att salen hyrs ut på kvällstid eller delas med en förening som inte är 

intresserade av att ha något utstickande på väggen, vilket gör det svårt att låta bygga en 

klättervägg. 

 

Avsaknaden av klätterväggar 

Det är få skolor som har en klättervägg, bara 16,9 % av dem som svarat på vår intervju. 

Avsaknaden av en klättervägg gör att det kostar en del pengar för det stora flertalet av 

skolorna att bedriva klättring i sin undervisning.  

Det är även ett par av skolorna som har svarat att klätterväggarna har installerats i samband 

med nybyggnationer eller renovering. Det är ingen som har köpt grepp och låtit en fackman 

montera upp dem på väggen utan idrottslärarna eller vaktmästaren har på fritiden byggt den 

själv. Detta kan tyda på att merparten av idrottslärarna inte har ekonomin att göra detta eller 

inte är tillräckligt intresserade för att söka upp en fackman och låta dem bygga en klättervägg. 

 

Säkerheten 

Något som vi trodde skulle kunna vara en orsak till att få skolor har klättervägg är säkerheten, 

men den utgör inte mer än ca 13 % av svaren. Kanske är det så att en del lärare har förstått att 

klättring inte behöver bedrivas vertikalt för att vara intressant. Enligt oss kan den också vara 

horisontell i likhet med vad forsknings artiklarna säger, vilket inte ger några höga fall och 

därigenom minimeras risken för skador. Om man som skolan i Austell bygger väggen 

horisontellt så kan fler elever använda väggen samtidig utan att behöva vara över varandra. 

 

Information 

Det är bara en av de tio skolorna med klättervägg som hade hittat någon form av information 

om hur de skulle kunna tänkas använda sin klättervägg. Den informationen de fick kom från 

en inhyrd instruktör. 

 

 

Vad anser idrottslärare (i Stockholm) om att använda klättring i skolan? 

De som inte har en klättervägg 

Man ser ett starkt stöd för att använda klättring om man ser till hur idrottslärarna har svarat på 

om de skulle vilja ha en klättervägg och om den skulle bredda deras undervisning. Av 

idrottslärarna som svarade så var ca 80 % positiva till att ha en klättervägg och likaså att den 

skulle bredda deras undervisning. Även om lärarna är positiva så finns det även en del 
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problem med att klättra på idrottslektionen i form av att klätterväggen är dyr att införskaffa, 

man har ont om utrymme eller att man har för dålig kunskap. Även säkerheten ser 

idrottslärarna som ett problem och en anledning till att de inte klättrar på undervisningen. 

Hela 7 av 10 idrottslärare som inte redan har en klättervägg skulle vara intresserade av ett 

koncept med klättervägg och information om användningen, detta ser vi som ett starkt stöd för 

klättring i undervisningen. 

 

De som har en klättervägg 

Av de skolor som har tillgång till en klättervägg har majoriteten av de skolorna barn som 

tillhör de lägre årskurserna. Skolorna som har en klättervägg verkar inte vara speciellt rädda 

för att använda den, de flesta av dem använder sin vägg ibland eller sällan (vilket vi tycker 

verkar rimligt i konkurrensen med andra aktiviteter). Det syfte som idrottslärarna till största 

delen anger är att det är en rolig aktivitet, vilket 7 av de 8 skolorna har svarat. Det är 63 % av 

skolorna som har svarat att klättring ger en bra allmän träning. Det vi kan urskilja av detta är 

att skolorna inte som vi förställde oss, använder väggen till motorisk- eller 

koordinationsträning. Lärarna som har svarat annat har nämnt utmanande aktivitet som 

anledning till varför de använder sin klättervägg. Just faktorer som utmaning eller spänning 

borde vara områden som klättringen skulle kunna fylla i dagens idrottsundervisning, och det 

utan större risker. Det ligger säkert något i vad det står i boken motorik, lek och lärande att en 

av drivkrafterna för att bedriva fysisk aktivitet är att söka spänning i aktiviteten. 38

 

 

Hur arbetar SKF för att nå ut i skolorna? 

Det enkla svaret är att SKF skulle kunna göra mer, men givetvis så pågår det på lokal nivå en 

del mindre samarbeten hela tiden med skolan i samband med olika ”prova-på-dagar”. Det är 

ingen av skolorna som har svarat på enkäten som har blivit kontaktade av SKF. Vi tror inte att 

det här med en inriktning mot skolan är något nytt för SKF. Det är nog bara så att man inte 

kommit så pass långt i sitt arbete att man funderat över samarbetsformer med skolan ännu. En 

förklaring skulle kunna vara att man inte har intresserat sig för skolan därför att 

medlemsantalet hela tiden har ökat av sig självt allt eftersom idrotten blivit mer och mer 

populär.  

 

 

                                                 
38 Greta Langlo Jagt∅ien, Motorik, lek och lärande (Göteborg: Multicare, 2002), s. 135 
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Övriga förbund? 

Möjligheten finns för SKF att komma ut i skolorna, det är bara att se på andra förbund som 

har lagt ner mycket energi med att introducera sina sporter i skolan t.ex. orientering med sin 

hemsida skogsäventyret och golfförbundet genom golfväskan. Att döma av 

enkätundersökningen är flertalet av de tillfrågade skolorna intresserade av klättring i någon 

form. Idrottslärarna är intresserade av ett koncept som innehåller en övningsbank med olika 

lekar och övningar så att de på ett aktivt sätt kan använda sin klättervägg. Det är hela 67 % av 

skolorna utan klättervägg som kan tänka sig ett koncept. Ett gyllene tillfälle för SKF att 

komma in i den skolvärlden. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Det som vi tycker skall komma fram är att det inte har skickats ut någon påminnelse till de 

skolor som har valt att inte svara på enkäten, trotts detta återkom 72,8 % av enkäterna. 

Anledningen till att ingen påminnelse skickades ut är tidsbrist dels p.g.a. att enkäterna 

skickades med B-post och i vissa fall tog mer än en och en halv vecka på sig att komma fram 

till respektive skolor. Den andra faktorn var att sportlovet och påsklovet låg väldigt tätt (två 

veckor per lov), vilket gjorde att vi valde att inte skicka ut någon påminnelse. Det finns två 

tabeller från enkäten som inte blev som vi planerade. Den första är tabell 5 där frågan är 

felställd och motsäger sig själv. Den andra är tabell 6 som uttryckligen skulle vara en fråga 

med bara ett alternativ, men som av det stora flertalet missuppfattades, man skrev istället in 

flera alternativ. 

 Ett annat problem är att vi gjorde en mail enkät vilket inte är det ideala utan vi hade snarare 

velat träffa personerna i fråga. Men pga. tidsbrist så hade vi inte den möjligheten, vi valde 

därför att ställa några frågor via mail så att personen kunde svara när den ville.  

 

 
7. Slutsats 
Det finns möjlighet och utrymme för klättring i den svenska idrottsundervisningen, vi tror 

bara att det handlar om att hitta en form som passar för skolan. Intresset för klättringen finns 

men idrottslärarna saknar en grund som de kan utgå ifrån. Vi kan tycka att SKF skulle kunna 

var mer aktiva och försöka få tillstånd ett ordentligt samarbete med skolan, i alla fall inom 

ramen för projektet ”Handslaget”. Att vi tycker att det ligger på SKF att närma sig skolan och 

inte tvärt om beror på att kompetensen finns i förbundet, inte bland idrottslärare överlag.  
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Det har i enkäterna framkommit en röd tråd vad det gäller hur klättring skulle kunna 

integreras i undervisningen.  

För det första anger flera skolor att kostnaden är av stor vikt, dvs. att den hålls nere. Ser man 

kostnaden som ett hinder för att kunna bedriva klättring, så skulle man också kunna se 

problemet ur ett annat perspektiv. De skolor som förfogar över en klättervägg har i genomsnitt 

33 kronor/elev och år i budget för sin undervisning mot 46 kronor/elev och år för dem utan 

vägg. Detta kanske inte har så stor betydelse då flertalet av klätterväggarna har tillkommit vid 

renoveringar eller vid nybyggnationer. 

 

Tabell 11. Genomsnittligt antal kronor/elev. 

Skolor  Budget Antal elever Kronor/elev 

Med klättervägg  22 000 672 33 

Utan klättervägg  27 820 601 46 

 

Skillnaden är ändå intressant, eftersom detta tyder på att det inte bara är den ekonomiska 

aspekten som är viktig utan även lärarens egen erfarenhet och uppfattning om klättringen. Vi 

anser att ett rimligt antagande är att en lärare som t.ex. är bandytränare på fritiden även i sin 

undervisning använder sig av sin specialkunskap, i så fall är kanske de idrottslärare som 

använder klättringen i undervisningen även klättrar på sin fritid. Något som dock borde stå 

klart är att intresset för idrotten påverkar idrottsundervisningen.   

Den andra punkten är utrymmet där flera skolor anger att de saknar utrymme. Behöver 

klättring bedrivas på en skrymmande fast installation eller skulle man kunna ta fram t.ex. en 

klättringskub eller pyramid för placering mitt på golvet? När den inte används skulle den 

kunna vikas ihop. Eller skulle man kunna avvända utrustning som redan finns i idrottshallarna 

t.ex. bomsystem eller ribbstolar?  

Dessa funderingar leder till att vi skulle kunna tänka oss att någon (förbund eller företag) 

erbjuder ett baspaket där i samarbete med någon tillverkare och erbjuder en vägg (Kub, 

pyramid eller grepp för direktmontering på vanliga väggen), material för hur väggen kan 

användas samt instruktioner från en lokal barn- och ungdomsinstruktör. För en relativt liten 

kostnad bör skolan få så pass mycket material att de på ett tillfredställande sätt kan bedriva 

klättring i ett undervisningssammanhang. Många skolor var ju villiga att satsa ganska stora 

pengar på en vägg, i genomsnitt 18000: - bland dem som var intresserade. 
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Vi tror inte att modellen är att bygga stora höga fasta väggar som kostar för mycket pengar, 

det är brist på utrymme och att flera skolor delar lokal med olika klubbar, som använder 

lokalerna på kvällarna som är problemet.  
Denna studie tycker vi visar på att det finns ett ganska stort intresse och en stor vilja att ta till 

sig ”nya” och spännande idrotter. Vi är övertygade om att klättringen kommer att ta ett 

betydligt större utrymme i idrotts- undervisningen, just därför att det är något som kan passa 

de flesta och framför allt därför att man kan börja i vilken ålder som helst. Vi tycker också att 

vi kan se att idrottsundervisningen behöver lite nytt blod i form av aktiviteter som kan tilltala 

den breda massan och inte bara erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter för dem som redan är 

aktiva.  
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8.2. Tidskrifter 
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8.3. Digitala 
Google <www.google.se>  

Skolverket <http://www.skolverket.se/>  

Riksidrottsförbundet, <www.rf.se/> 

Svenska Klätterförbundet, <www.klatterforbundet.com/> 
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8.4. Muntliga 
Enkät via Mail, SKF ansvarige för Handslaget och Krabat samt aktiv i Uppsala KK. 
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Bilaga 1. Frågor till SKF och Uppsala KK 
 
Handslaget 
Vid en ansökan om medel utgår vi ifrån att samtliga punkter i Handslaget skall vara med, men 

i nedanstående frågor inriktar vi oss på punkten ”Intensifiera samarbetet med skolorna”. 

 
1. Vad har de 17450 kr som Uppsala KK fått från handslaget i praktiken lätt till?  

2. Hur många skolor samarbetar ni med? 

3. Hur har ni ökat/utformat samarbetsformerna mot skolan? 

4. Har skolorna varit villiga till ökat samarbete eller har ni mött ointresse? 

5. Har skolornas intresse att investera i klättringsmaterial ökat sedan samarbetsstarten? 

6. Har ni hjälpt till med att införskaffa material till skolorna? 

7. Vad har de övriga klubbarnas ansökta pengar gått till?  

 

Samarbete mot skolan 
1. Har SKF någon klar linje som man följer för att kunna nå ut i de svenska skolorna? 

2. Hur har SKF tänkt att i framtiden utöka antalet aktiva klättrare i förbundet?  

3. Hur har ni tänkt att använda er av de klättringsinstruktörer ni utbildar i projektet 

Krabat? 

4. Kan syftet vara att de i framtiden även ska profilera klättring för barn och ungdomar i 

skolan? 
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Bilaga 2. Missivbrev till enkätundersökningen. 
 

     02/03 2005 
 

Hej! 

Vi är två studenter som går fjärde året på lärarlinjen på Idrottshögskolan i Stockholm. Vi har 

nu nått fram till den punkten i vår utbildning där vi skall skriva en C-uppsats. Den syftar till 

att undersöka frågor som rör klättring inom ramen för den svenska idrottsundervisningen. 

 

Målet med undersökning är att få en bild av vilka skolor som har en klättervägg och vilka som 

inte har en. Det ligger också i vårat intresse att få kunskap om varför man har eller inte har en 

klättervägg på sin skola. Därför behöver vi er hjälp med en enkätundersökning som kan ge oss 

svar på vårt syfte.  

 

Eftersom vi har en begränsad tid att skriva arbetet skulle vi gärna se att svaren på enkäterna 

kommer oss tillhanda så fort som möjligt men dock senast den 11 mars. 

Har ni några frågor/funderingar angående enkäten så får ni gärna ringa eller maila oss. De 

uppgifter ni lämnar kommer att hanteras konfidentiellt men för att underlätta vårt arbete med 

att sammanställa svaren kommer vi att numrera kuverten för att veta vem som besvarat 

enkäten.  

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

__________________   __________________ 

Jerker Johansson   Jesper Mellberg 
Tel. 0000000000   Tel. 0000000000 
 
 
Mail: uppsats_c@hotmail.com 
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Bilaga 3. Enkät undersökningen 
Enkät 

 
Definition klättervägg: Grepp skruvade direkt på den befintliga väggen eller en special 
byggd klättervägg. Klätterväggen skall vara permanent. 
 
 
Fråga 1. 
Vilka stadier finns på er skola? (kryssa i de årskurser som finns på er skola) 
 
Förskola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gymnasium  
     ڤ         ڤڤڤڤڤڤڤڤڤ       ڤ     
 
 
Fråga 2. 
Är er skola en: 
 
ڤ Friskola    
ڤ Kommunal skola  

 
 
Fråga 3. 
Hur många elever går på er skola? (cirka) 
 
 
  _______________________ 
 
 
Fråga 4. 
Hur många hela idrottslärartjänster finns det på er skola? 
 
 
  _______________________ 
 
 
Fråga 5. 
Hur stor är er skolas årsbudget för inhandlande av idrottsmateriel? (kronor) 
 
 
  _______________________  
 
 
Fråga 6. 
Har ni en klättervägg på er skola? 
 
  Ja (fortsätt fråga 7-13)ڤ  

                        Nej (fortsätt fråga 14-17) ڤ
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Fråga 7.  
Varför valde ni att satsa på en klättervägg?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 8. 
Hur mycket kostade klätterväggen?  
 
_______________________ 
 
Fråga 9.  
Hur fick ni information om var ni skulle köpa väggen?  
 

Företag tog kontakt   ڤ
  Annat, nämligen_______________________ ڤ
 
Fråga 10.  
Vilken elevgrupp använder väggen mest? 
 

Tjejerna ڤ
Killarna ڤ

ڤ  De som inte är intresserade av ”vanlig” 
idrottsundervisning 

 Alla ڤ
Annan grupp, nämligen _______________________ ڤ

 
Fråga 11.  
Vilket är det huvudsakliga syftet med väggen? 
 
  Rolig aktivitet ڤ
  Motorisk träning ڤ
  Styrketräning ڤ
  Träning (allmänt) ڤ

Annat, nämligen_______________________   ڤ
 
Fråga 12.  
Används väggen regelbundet i undervisningen? 
 
  Alltid ڤ
  Ibland ڤ
  Sällan ڤ
  Aldrig ڤ
 
Fråga 13.  
Har ni kunnat hitta information om användning av väggen? (lekar, handbok, kurser) 
 
  Ja ڤ
  Nej ڤ
Om ja, var? _______________________  
Tack för er medverkan! 
Med vänlig hälsning Jesper & Jerker 
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Fråga 14.  
Vilket/vilka är de största skälet/skälen till att en klättervägg saknas? 
 
   Ja Nej 

Kostnaden ڤ ڤ
Utrymme ڤ ڤ
Kunskap ڤ ڤ
Säkerheten ڤ ڤ

  Annat ڤ ڤ 
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 15.  
Skulle ni vilja ha en klättervägg på er skola? 
 
  Ja ڤ

Nej ڤ
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 16. 
Tror du att en klättervägg skulle kunna bredda din idrottsundervisning? 
 
   Ja  ڤ
  Nej ڤ
 
Om ja, hur? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 17.  
Om ett koncept skulle tas fram (med material och en övningsbank) skulle ni vara 
intresserade av en klättervägg då? 
 
  Ja  ڤ
  Nej ڤ
 
Om ja, hur mycket skulle det få kosta? _______________________  
 
Om nej, varför skulle det ej vara intressant? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Tack för er medverkan! 
Med vänlig hälsning Jesper & Jerker 
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Bilaga 4. KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
klättring  
skola  
Idrottsundervisning 

climbing 
education 
physical education 

 
 
VARFÖR? 
Ämnesorden har valts för att de motsvarar det som studien behandlar. Vi valde efter inrådan 
från bibliotekspersonalen att använda Ebsco som är en sökmotor för både ERIC och SPORT-
Discus.
 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Ebsco 
Ebsco 
Ebsco 
Google 
Google 

climbing 
climbing and education 
climbing and physical education 
klättring +skola 
klättring +undervisning 

2569 
473. 
151 
618 
460 

 
 
KOMMENTARER:  
Det är svårt att hitta artiklar som berör klättring och skolan, många av träffarna handlar om att 
en lärare t.ex. har klättrat Everest eller liknande. 
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