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Dagens föreläsning

• Vad är friluftsliv?
• Hur har friluftslivets uttryck i styrdokumenten 

utvecklats?
• Vad vet vi om friluftsliv i skolan idag?
• Vad är tankarna bakom hur friluftsliv skrivits fram i 

Skolverkets bedömningsstöd?
• ”Nya” typer av friluftsundervisning?
• Mina viktigaste budskap
• Frågor? 



Vad är friluftsliv?

• ”friluftsliv innebär vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling” (Miljödepartementet 2003)

• “friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön
som en plats för fysisk aktivitet, vila och rekreation” 
(Kommentarmaterialet till kursplan i idh, Lgr11, Skolverket)

• Icke förhandlingsbara element för friluftsliv i skolan: 
– Bör äga rum i en miljö med naturkvalitet
– Bör präglas av upplevelser snarare än färdighet
– Bör präglas av samarbete och undervisningsformer som stimulerar

eleverna till medansvar för det gemensamma och för lärandet
– Bör ha inslag av individuell tid för reflektion och vila
– Bör innehålla vistelse i natur (Lärarutbildare i friluftsliv på NIH, 2017)



Styrning av innehållet: från 
centralisering…

• Styrning genom beskrivning av innehåll och metod
• Lgr80 – innehållsliga moment i friluftsliv:

– Övning med karta och kompass
– Leda orienteringsövningar, funktionärsuppgifter
– Vandringar och utflykter
– Friluftsteknik och lägerliv
– Klädsel för friluftsliv
– Skidåkning (vallning, skidvård, utrustning, fjällvett, vinterhygien)
– Skridsko (turteknik, sjöisar, hastighetsåkning, konståkning, isspel)



…till decentralisering…

• Styrning genom syfte och mål
• Lpo94 – uppnåendemål i 

friluftsliv:
– År 5: eleven ska ha en 

grundläggande 
kunskap i friluftsliv

– År 9: eleven ska kunna planera 
och genomföra en vistelse i 
naturen under olika årstider



…till re-centralisering
• Styrning genom innehåll, 

kunskapskrav och betygskriterier, samt 
bedömningsstöd och 
kommentarsmaterial

• Lgr11 – innehåll i friluftsliv, 7-9:
– Orientera i okända miljöer mha kartor och 

andra hjälpmedel
– Planeras, organisera och genomföra olika 

friluftsaktiviteter
– Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

allemansrätten.
– Kulturella traditioner i friluftsliv och 

utevistelse.
– Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. 

Hantering av nödsituationer i och vid vatten 
med alternativa hjälpredskap, enligt 
principen för förlängda armen.



Vad vet vi om friluftsliv i skolan?  

• Tid, plats och resurser?
• Lärarengagemang?
• Friluftsdagar?
• Friluftsliv blir idrott 

utomhus?
• Lärande i friluftsliv? 
• Kunskapsbedömning i 

friluftsliv?
• Platsers historia, miljö, djur 

och natur? 



(Ny) rapport om friluftsliv i skolan  

• 212 deltagare bland idrottslärare (alla stadier) i hela Sverige

(Svenskt Friluftsliv, 2016)



Centralt innehåll i friluftsliv                     
i idrott och hälsa 1-3, 4-6 och 7-9 

• Centralt innehåll 1-3:

• Att orientera sig i närmiljön 
och enkla kartors 
uppbyggnad. Begrepp som 
beskriver rumsuppfattning

• Lekar och rörelse i natur-
och utemiljö.

• Allemansrättens grunder.

• Säkerhet och 
hänsynstagande i samband 
med lekar, spel och vid 
natur- och utevistelser.

• Centralt innehåll 4-6:

• Att orientera i den närliggande 
natur- och utemiljön med 
hjälp av kartor. Kartors 
uppbyggnad och symboler.

• Lekar och andra fysiska 
aktiviteter i skiftande natur-
och utemiljöer under olika 
årstider.

• Rättigheter och skyldigheter i 
naturen enligt allemansrätten.

• Säkerhet och hänsynstagande 
vid träning, lek, spel, idrott, 
natur- och utevistelser.

• Badvett och säkerhet vid 
vatten vintertid. Hantering av 
nödsituationer vid vatten med 
hjälpredskap.

• Centralt innehåll 7-9:

•Att orientera i okända miljöer 
med hjälp av kartor och andra 
hjälpmedel för positionering.

•Hur olika friluftslivsaktiviteter 
kan planeras, organiseras och 
genomföras.

•Rättigheter och skyldigheter i 
naturen enligt allemansrätten.

•Kulturella traditioner i 
samband med friluftsliv och 
utevistelse.

•Badvett och säkerhet vid vatten 
vintertid. Hantering av 
nödsituationer i och vid vatten 
med alternativa hjälpredskap, 
enligt principen för förlängda 
armen. (Lgr11, åk 9)



Kunskapskrav för E-nivå i friluftsliv i               
idrott och hälsa åk 6 och åk 9

Kunskapskrav åk 6:

Eleven kan genomföra olika 
aktiviteter i natur och utemiljö 
med viss anpassning till olika 
förhållanden och till 
allemansrättens regler. 
Dessutom kan eleven med viss 
säkerhet orientera sig i 
bekanta miljöer med hjälp av 
kartor (Lgr11, åk 6).

Kunskapskrav åk 9:

Eleven planerar och genomför 
friluftsaktiviteter med viss 
anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och regler. 
Dessutom kan eleven med viss 
säkerhet orientera sig i okända 
miljöer och använder då kartor 
och andra hjälpmedel. (Lgr11, 
åk 9)



Tankar bakom bedömningsstödet                   
(i friluftsliv)

• Skrivet utifrån en redan fastställd kursplan
• Grundat i övervägande om didaktisk 

rimlighet och relevans
• Förslag på konkreta bedömningssituationer 

med tillhörande kunskapskrav (åk 6 och åk 
9)

• Förslag på uppgifter (6 och 9) samt 
elevlösningar (idh 1, gy)

• Konkreta uppgifter som bryts ned i 
bedömningsindikatorer

• Fokus Hälsa och livsstil samt Rörelse i åk 6
• Konsekvenser av att integrera friluftsliv i 

rörelseuppgifter?
• Fokus på rörelse(kvalitet) i naturmiljö i Gy.



Kunskapskrav för E-nivå i friluftsliv i 
Idrott och hälsa 1, gymnasiet 

• ”Eleven kan med goda 
rörelsekvaliteter genomföra 
aktiviteter i naturmiljöer. 
Dessutom kan eleven 
översiktligt diskutera 
friluftsliv, (…) som sociala och 
kulturella fenomen och 
översiktligt beskriva hur olika 
livsstilar och kroppsideal 
framträder i (…) friluftsliv (…).” 
(Lgy11, Idrott och hälsa 1)



Lgy11, Att röra sig i naturmiljö

• Uppgift 1: Du ska, 
tillsammans med en 
klasskamrat, genomföra en 
planerad tur i naturmiljö. 
Färden ska vara anpassad 
till en ändamålsenlig, 
energibesparande och säker 
förflyttning. 
Förflyttningssättet för färden 
anvisas av din lärare och 
kan t ex vara cykling, 
skidåkning, vandring eller 
paddling.

Exempel på elevlösning: Eleven har 
valt friluftsaktiviteten cykling för att 
genomföra sin tur. Eleven har valt att 
huvudsakligen förlägga turen längs 
grusvägar i ett naturmiljöområde. 
Eleven cyklar relativt ekonomiskt och 
med relativt väl avvägd kraftinsats. Vid 
förändringar i den valda turens 
sträckning (uppförsbacke, 
nedförsbacke, svängar, bulor, gropar, 
etc.) är eleven relativt beslutsam samt 
väljer relativt ändamålsenliga och säkra 
rörelsestrategier. 

Nivå: …med god rörelsekvalitet genomföra…



Kan man låta elever filma naturvistelser och 
basera kunskapsbedömning på film?



Lgy11, Att röra sig i naturmiljö

• Uppgift 2: Du ska också 
beskriva och diskutera den 
historiska utvecklingen av det 
färdsätt ni valt, vilka grupper i 
samhället som utövar det valda 
färdsättet samt vilka olika typer 
av friluftsaktiviteter som är 
speciellt vanliga i den ort där du 
bor och varför. Denna 
beskrivning och diskussion kan 
dokumenteras t ex vara i form 
av en skriftlig inlämningsuppgift, 
en kort film eller ett samtal med 
er lärare.

Nivå: …översiktligt diskutera och beskriva…

Exempel på elevlösning: Människor 
har cyklat sedan väldigt långt tillbaka i 
historien. Idag är det främst rika och 
välutbildade människor som cyklar. Det 
finns många olika cykelstilar. Vilken typ 
av cykling man ägnar sig åt beror på 
olika saker, t ex om man är ung eller 
gammal och vilken utbildning och lön 
man har. Här i x-stad finns det en stor 
cykelklubb. Där är det många som är 
med och tränar. 



Idrottslärares reaktioner på 
bedömningsstödet i friluftsliv 

• ”Tell us what to do and how to assess!” Swedish PE 
teachers’ experiences of the implementation of Support 
For Assessment in outdoor education.

• Efterfrågan på tydlighet till en nivå som aldrig kommer att
infrias.

• Lösningen: kollegiala samtal, och kunskapsspridning, om 
friluftsundervisning



Platspedagogik – en alternativ 
friluftsundervisning?                                 

• Landfull framework (Baker 2005)
– Var är jag och vad finns omkring mig?
– Hur har den här platsen ändrats över tid? 
– Vilka mskr, djur, växter har funnits här? 
– Vad är det unika i den här platsen? 
– Vad betyder den här platsen för människor idag?
– Vad betyder den här platsen för mig? 

• Ökad känsla för och kunskap om platsen leder till ökad 
miljömedvetenhet  

• Jonas Mikaels doktorsavhandling, ”Becoming-place: 
(Re)conceptualising friluftsliv ~ outdoor education in the physical 
education and health curriculum”.

• Karin Andersson licentiatavhandling, “Naturmöten i pedagogiska
verksamheter”, licputation fredag 14 september kl 13 Örebro univ.

• Åsa Tugetam doktorsavhandling, “Lärande i och genom friluftsliv”



Platspedagogik – exempel                                       
från en kurs för idrottslärare

• Paddlingsfärd genom byar och mindre orter
• Uppgift att söka kunskap om platser som passeras

– Hur har den fysiska miljön på platsen utvecklats och ev
förändrats?

– Hur har människors sysselsättning (arbete) och liv på 
platsen utvecklats och förändrats? (filmklipp 89, 1.50-3.18)

– Vilka näringar har funnits på orten/byn och hur har dessa 
utvecklats och förändrats?  

– Vad har idrotts och friluftsliv haft för funktion på platsen och 
hur har det utvecklats och förändrats? 



Mina viktigaste budskap

1. Bestäm dig för vad som utmärker natur- och kulturlandskapet
2. Bestäm dig för vilken typ av aktiviteter som ingår i friluftsliv
3. Gör ett urval av vad du kan och hinner inkludera i friluftsliv
4. Formulera bedömningsbara uppgifter i friluftsliv
5. Bestäm dig för när eleverna ska få lära sig friluftsliv och när 

bedömning ska ske
6. Gör bedömningsnivåerna tydliga för dig själv (på förhand) och 

för eleverna
7. Anknyt till nivåer i tidigare stadier vid formulering av 

betygskriterier
8. Se till att friluftslivets upplevelsedimensioner inte försvinner 

helt i bedömningsivern. 
9. Låt erfarenheter från friluftskulturer i andra länder berika din 

friluftsundervisning. 



TACK!
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