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PROGRAM 
09.00-11.00: Idrott och hälsa ur ett 
hållbarhetsperspektiv – undervisning i takt med 
(fram)tiden 

 

Göteborgs universitets professor inom idrottsvetenskap, 
Suzanne Lundvall och universitetslektor Andreas Fröberg, 
leder dagen med föredrag och diskussionsforum. 

 

VÄLKOMMEN 
 
Det finns stora förväntningarna på vad utbildning generellt, men också 
skolämnet Idrott och hälsa, kan bidra med när det gäller undervisning 
för hållbar utveckling. En nyligen genomförd litteraturstudie visar att 
forskning om hållbar utveckling inom Idrott och hälsa i princip är 
obefintlig. Är frågor om hållbarhet något som inte berör ämnet? Och är 
detta rimligt? Agenda 2030 är den globala färdplan som Sverige 
tillsammans med världssamfundet FN har ställt sig bakom. Den bygger 
på en vision om att god utbildning, jämlik hälsa och en hållbar miljö 
spelar roll för hur vi globalt och lokalt klarar frågor om en hållbar 
utveckling för vårt samhälle. 
 
Sedan tidigare vet vi att styrdokument och undervisningspraktiker har 
svårt att häkta i varandra. Lärare och omvärld blir lätt oense om vad 
som är ämnets målsättning och uppdrag. Vi menar att det är dags för 
ett perspektivskifte och ett ny-tänkande i Idrott och hälsa. Genom att 
arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med ett urval av 
hållbarhetsmålen finns möjligheter att konkret arbeta med 
hållbarhetsfrågor som berör ämnet. På så sätt kan vi öppna upp för 
nya och andra pedagogiska strategier och didaktiska vägval kring 
lärandemål, lärandeaktiviteter och samverkan. Detta kan i sig fördjupa 
samtalet om ämnets inriktning och uppdrag samt hur ämnet kan bli än 
mer inkluderande. På så sätt ges möjligheter att utveckla kunskaper, 
färdigheter och värderingar om hur olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling. 
 
Ämnesdagen avser att skapa en dialog kring hållbar utveckling i Idrott 
och hälsa men också bidra med exempel på arbetssätt med fokus på 
hållbar utveckling inom rörelse, hälsa och miljö. 

Ämnets dag Idrott och 
hälsa sker på distans 
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