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Sammanfattning 

Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna 

i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och 

dans förekom nästintill inte alls. I läroplanen står förmågan att kunna orientera sig utskrivet 

både som ett centralt innehåll i ämnet, men även som betygskriterier eleverna ska uppnå 

(Skolverket, 2016). 

Det övergripande syftet med uppsatsen är i vilken omfattning idrottslärare på högstadieskolor i 

Sverige bedriver orienteringsundervisning. Uppsatsen syftar även till att undersöka vad som 

påverkar omfattningen samt vilka faktorer lärarna upplever som fördelar respektive nackdelar 

i samband med undervisningen i orientering.  

Studien genomfördes genom en enkätundersökning som skickades ut till 196 rektorer utspridda 

i Sverige. 169 enkäter samlades in och analyserades. Enkätsvaren visade att lärare i genomsnitt 

genomför orienteringsundervisning sju tillfällen per år och klass. Det finns inga skillnader 

mellan omfattningen gällande lärarnas ålder eller kön, men däremot bedriver de lärare som är 

behöriga som idrottslärare orientering i större omfattning än de som är obehöriga. Inte heller 

finns det några skillnader i vilken del av landet lärare arbetar eller hur långt avstånd det är till 

skog eller parkmiljö där undervisningen bedrivs. De nackdelar som flest lärare upplever är 

tidsaspekten samt planeringsmässigt. När det kommer till fördelarna upplever de flesta lärarna 

att orienteringsundervisningen är en aktivitet som är bra när det kommer till möjligheterna till 

lärande samt att det en aktivitet som lämpar sig med fokus på det livslånga perspektivet.  

Nyckelord: orientering, undervisning, lärare, idrott och hälsa, faktorer   
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Inledning 
Att bege sig ut i skogen kan för många upplevas som någonting obehagligt och nästan som en 

mardröm som är hämtad från högstadiets orienteringslektioner. Trots att många människor 

känner på detta sätt ökar intresset för att använda skogen som en träningsarena och det är främst 

intresset att springa på små stigar eller till och med utanför stigen som lockar många. Under de 

senaste åren har traillöpning och orientering som motionsformer slagit igenom stort. Detta trots 

att det inte är någon ny aktivitet, utan människor har sedan länge valt att springa bredvid stigen 

(Carlsson, 2016). 

Att hitta aktiviteter som lockar människor att vara fysiskt aktiva är något ämnet idrott och hälsa 

syftar till att göra (Skolverket, 2016). Ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna möjligheter att 

prova på olika sorters tränings- och motionsaktiviteter samt att öka elevernas intresse att vara 

fysiskt aktiva ur ett livslångt perspektiv. En aktivitet som kan läras ut med fokus på det livslånga 

perspektivet är orientering. Dock är orientering inte enbart en sport och motionsform som 

många människor väljer att utföra, utan det är dessutom något som kursplanen i idrott och hälsa 

beskriver att alla elever måste utveckla kunskaper inom (Skolverket, 2016). Under det centrala 

innehållet för årskurs 7–9 står det beskrivet att ämnet ska utveckla elevernas kunskaper i ”Att 

orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering” 

(Skolverket, 2016, s.51). Från och med höstterminen 2018 ska undervisningen dessutom 

genomföras både med och utan digitala hjälpmedel (Skolverket, 2017). Orientering är inte 

enbart ett centralt innehåll utan även ett av de betygskriterier som eleverna måste klara av för 

att få godkänt i ämnet (Skolverket, 2016). I betygskriterierna för betyget E i årskurs 9 står det: 

”Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor 

och andra hjälpmedel.” (Skolverket, 2016, s.52).  

I slutet av april 2010 genomförde Skolinspektionen (2010) en flygande inspektion på över 300 

skolor runt om i Sverige. Trots att orientering tydligt beskrivs i kursplanen för idrott och hälsa, 

visade inspektionen att orientering sällan genomfördes på idrottslektionerna, utan det var 

istället bollaktiviteter som dominerade undervisningen då dessa utgjorde 75% av lektionstiden. 

Frågan är varför orientering inte genomförs i så stor omfattning, trots att det framställs så pass 

starkt i kursplanen. Denna uppsats ämnar därför att undersöka orienteringsundervisning inom 

ämnet idrott och hälsa på högstadieskolor i Sverige.  
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Bakgrund 
Denna del av uppsatsen syftar till att sätta in läsaren i ämnet samt att få en bild över vad som 

tidigare har studerats. Det som behandlas i avsnittet är forskning och studier kring friluftsliv i 

skolan, val av aktiviteter i ämnet idrott och hälsa samt orientering som aktivitet. Då forskning 

kring orientering i skolan är begränsad, har bakgrunden fått utvidgas till att behandla friluftsliv 

i skolan.  

Friluftsliv i skolan 

Friluftsliv är, precis som orientering, något som tydligt betonas i läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2016), men som ändå inte bedrivs i så stor omfattning i de svenska skolorna 

(Skolinspektionen, 2010). Dessutom finns det människor som anser att orientering kan ses som 

en del av friluftsliv samt att det nästan är ett krav för att friluftsliv ska fungera (Schenker, 2011). 

Detta då det dels kan ses utifrån ett säkerhetsperspektiv eftersom förmågan att orientera krävs 

för att kunna röra sig fritt och naturligt i skog och mark. I denna uppsats kommer orientering 

och friluftsliv inte ses som samma aktivitet eller som aktiviteter som möjliggör varandra, utan 

som två liknande aktiviteter som traditionellt utförs på liknande arenor och har liknande krav 

för att kunna utföras. Därför har forskning kring vilka faktorer lärare upplever påverka 

friluftlivsundervisning tagits med, då orienteringsundervisning med stor sannolikhet kan 

påverkas av liknande faktorer.  

Friluftsliv är något vi i Norden ser som ett arv som ska förmedlas vidare till de yngre 

generationerna. Genom att vistas i naturen kan människor finna välbefinnande och lugn, vilket 

oftast benämns med att natur och friluftsliv har ett egenvärde som enbart kan uppnås genom 

vistelse i skog och mark. Det finns flera definitioner över vad friluftsliv är för något och varje 

människa har troligtvis sin egen uppfattning. Däremot finns det några kriterier som ofta lyfts 

fram när det kommer till att beskriva vad friluftsliv är. Många människor menar att friluftsliv 

är något som antingen kan ses som en fysisk aktivitet eller att friluftsliv är en vistelse i naturen. 

I begreppet vistelse finns det inget krav på rörelse, utan friluftsliv kan både vara i form av 

rörelse men även enbart genom att befinna sig i naturen. Många menar att friluftsliv sker utan 

tävlan och krav på prestation och att det snarare handlar om att befinna sig i skog och natur än 

att arbeta mot förbestämt mål. Något som nästan alla människor håller med om är att friluftsliv 

är något som bedrivs utomhus eller i naturen (Backman, 2004).  
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Lärares upplevelser av friluftsliv i skolan 

Det finns flera forskare som har studerat vilka främjande och hämmande faktorer som 

idrottslärare upplever med friluftsliv och utomhuspedagogik (se bland annat Backman, 2011; 

Humberstone & Stan, 2012; Fägerstam, 2013; Redelius, 2008). När det kommer till de 

främjande faktorerna med friluftsliv upplever många lärare att det är ett undervisningssätt som 

ger eleverna möjligheter att utvecklas i sin egen takt och efter sin egen förmåga (Humberstone 

& Stan, 2012). Dessutom upplever de att naturvistelsen ökar elevernas förmågor att samarbeta, 

kommunicera och lösa problem. Det är inte enbart genom idrottsämnet som kan dra nytta av att 

eleverna utvecklar dessa förmågor, utan även andra ämnen främjas genom elevernas utveckling 

av dessa förmågor (Fägerstam, 2013). Utöver dessa förmågor upplever lärarna även att 

naturvistelse och friluftsliv har en positiv påverkan på elevernas psykiska och fysiska hälsa 

samt positiv påverkan på elevernas motionsvanor.   

Trots att många lärare ser positivt på friluftsliv och utomhusvistelse, beskriver många att de inte 

lägger tillräckligt med tid på det (Backman, 2011). Att idrottslärare inte lägger så mycket tid på 

friluftsliv visade även den flygande inspektionen som genomfördes av Skolinspektionen 

(2010). Lärarna beskriver att det främst är styrdokumentens utformning som påverkar dem 

(Backman, 2011). De är diffust skrivna och det är svårt att avgöra vad som ska genomföras och 

vad eleverna ska lära sig. Andra faktorer som lärarna lyfter fram är att tiden inte räcker till och 

att det är svårt att planera friluftsliv, dels på grund av tidsbristen men även på grund av 

styrdokumenten och bristen på närliggande ställen att bedriva friluftsliv (Fägerstam, 2013). Det 

är svårt att få till friluftslivsundervisning om du har en lektion som är 60 minuter lång 

(Backman, 2011). Det finns då risk att halva lektionstiden går ut på att transportera sig till en 

skog eller annan lämplig plats. Om halva lektionen går åt att transportera sig blir det svårt för 

eleverna att upptäcka friluftslivets egenvärde och positiva faktorer. Dock menar Fägerstam 

(2013), som har studerat utomhuspedagogik i flera ämnen, att lärarna måste ge 

utomhuspedagogik och friluftsliv tid. Både lärare och elever måste vänja sig med att se naturen 

som en undervisningsarena. Att enbart vara ute ett fåtal gånger kan upplevas svårt och 

meningslöst, menar Fägerstam.  

Internationella studier lyfter fram att många lärare upplever att de begränsas av sin egen 

bristande kompetens (Atencio, Sze Michelle Tan, Ho, & Ching, 2015). De upplever att de själva 

inte har den kompetens som behövs för att genomföra friluftsliv på ett sätt som är anpassat efter 

elever och deras förutsättningar. Dessutom upplever de att eleverna inte alltid har samma syn 
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på friluftsliv, utan för dem kan det vara friluftsliv att äta en smörgås ute i en park. Därför måste 

lärarna fundera över sin egen syn på friluftsliv och vilken syn de vill förmedla till eleverna. 

Dessutom framkommer det att många lärare skulle vilja utöka sin kompetens och främst när det 

kommer till stadsnära friluftsliv och inte det exklusiva friluftslivet som bedrivs i orörd natur, 

som det oftast fokuseras på under idrottslärarutbildningarna (Backman, 2008). 

I och med att många lärare upplever att de själva inte har kompetensen till att bedriva friluftsliv, 

upplever de sig osäkra när det kommer till säkerheten för eleverna (Humberstone & Stan, 2012). 

Det framkommer till och med att vissa lärare väljer att använda sig av skrämselteknik och lögner 

för att skrämma eleverna, så att de blir rädda för de sakerna lärarna är oroliga över att de inte 

behärskar. Dock menar forskarna att det är fel sätt att bedriva undervisning på, då eleverna inte 

lär sig vad friluftsliv är för något och då inte heller får möjlighet att upptäcka friluftslivets 

egenvärde. Andra lärare menar istället att risker är ett krav för att friluftlivsundervisningen ska 

ge eleverna möjligheter att utvecklas (Timken & McNamme, 2012, Atencio m.fl., 2015). 

Eleverna måste utmanas och få tillfällen att gå utanför sina bekvämlighetszoner, annars kommer 

eleverna aldrig lära sig några nya färdigheter eller finna lust att lära sig mer om friluftsliv 

(Timken & McNamme, 2012). Dock kan allt för stora risker leda till att syftet med 

friluftlivsundervisningen går förlorad (Atencio m.fl., 2015). Därför kan det vara viktigt att se 

till att eleverna har grundläggande färdigheter, så som förmåga att simma och orientera sig, 

innan de utsätts för risker. Genom att veta om att eleverna har grundläggande färdigheter, kan 

både lärare och elever känna sig lugnare vid genomförandet av frilufslivsundervisning, anser 

Atencio m.fl.  

Att välja lektionsinnehåll 

Läroplanen namnger inga specifika idrotter när den beskriver vilka aktiviteter eleverna ska få 

möjlighet att prova på och utveckla sina kunskaper inom, men däremot står det skrivet att 

eleverna ska lära sig simma, orientera samt röra sig till musik (Larsson, 2016). Detta leder i sin 

tur till att simning, orientering och dans ofta benämns som de aktiviteter idrottsämnet måste 

undervisa i. Dock visar forskning att undervisningen i idrott och hälsa ser helt annorlunda ut 

(se Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2013; Larsson & Redelius, 2008). Forskningen visar 

att lärare ofta väljer att planera sin undervisning utifrån olika aktiviteter och idrotter, istället för  
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att utgå ifrån det centrala innehållet eller de kunskapskrav som eleverna ska uppnå genom 

undervisningen (Meckbach, 2004). Dessutom visar det sig att bollaktiviteter är de aktiviteter 

det undervisas mest i, nästan upp till 75% av tiden som finns till att förfoga för ämnet idrott och 

hälsa (Skolinspektionen, 2010). 

Då läroplanen i idrott och hälsa är så pass brett skriven och att endast ett fåtal aktiviteter tydligt 

går att utläsa, öppnas det upp för lärarna själva att kunna avgöra vilka aktiviteter som ska få 

plats i ämnet (Lundvall & Meckbach, 2008). Dock verkar det hända något mellan att lärarna 

ska omvandla läroplanens formuleringar till aktiviteter. För när lärare själva beskriver sin egen 

undervisning samt deras egen syn på lärande i idrottsämnet framkommer det att de främst vill 

se eleverna ha roligt genom rörelse och genom att testa på många olika sorters idrottsaktiviteter 

(Skolverket, 2003). Trots lärarnas vilja att låta eleverna testa på många aktiviteter beskriver 

lärarna att det oftast landar i olika sorters bollaktivitet, för att göra så många elever som möjligt 

glada (Meckbach, 2004).  

Utöver att bollaktiviteter dominerar idrottsundervisningen tenderar även andra idrottsaktiviteter 

och sporter, men likväl bollsporter, ha en stor påverkan på undervisningen (Skolverket, 2003). 

Idrottsrörelsen hade en stark betoning i Lgr 80, men många av de inspektioner och den 

forskning som har skett under den senaste tiden tyder på att idrottsrörelsen fortfarande har en 

stark påverkan på undervisningen i idrott och hälsa. Ändå anser många lärare att det är fel väg 

att gå och att idrottsämnet borde skilja sig ifrån idrottsrörelsen, men att det är svårt att 

kommunicera det vidare till eleverna (Larsson & Redelius 2008). För att lärarna själva ska 

komma ifrån att enbart planera in bollaktiviteter eller andra rena idrottsaktiviteter är det viktigt 

för lärarna att börja fundera på de didaktiska frågorna: vad ska eleverna lära sig, varför ska de 

lära sig det och hur ska de lära sig det? (Meckbach, 2004). Om lärarna istället utgår ifrån de 

didaktiska frågorna kommer det vara lättare för dem att legitimera deras undervisning och på 

så vis bryta sig loss från idrottsrörelsens starka påverkan, menar Mechbach.  

Orientering som aktivitet 

Orientering är en aktivitet som år 2015 hade drygt 78 000 aktiva utövare i Sverige och antalet 

ökar år efter år (Riksidrottsförbundet, 2016). För att räknas som en aktiv utövare krävs det att 

personen deltar i en föreningsaktivitet minst en gång på ett år. Dock är det viktigt att ha i åtanke 

att det finns många människor som använder sig av orientering som motionsform, utan att 

räknas in i Riksidrottsförbundets siffror av aktiva utövare.  
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”Orientering – mer än bara löpning” är ett uttryck som Svenska Orienteringsförbundet (2016a) 

väljer att använda för att beskriva vad orientering är för något. De vill att människor ska se att 

orientering kan vara mer än bara fysisk aktivitet. Dessutom kan orientering genomföras både 

som tävlingsidrott samt som motionsaktivitet. Inom tävlingsidrotten orientering ingår det fyra 

olika grenar: orienteringslöpning (kallas i vanligt tal orientering), mountainbikeorientering, 

skidorientering samt precisionsorientering (Svenska orienteringsförbundet, 2016b). Inom 

motionsaktiviteten orientering så finns det flera olika koncept att testa på (Svenska 

orienteringsförbundet, 2016c). Naturpasset är det största konceptet och det består av en karta 

med utsatta kontroller (Svenska orienteringsförbundet, 2017). Deltagarna väljer själv när och 

hur de vill besöka kontrollerna. Naturpasset finns utsatt på över 400 områden runt om i Sverige 

och varje år lockas över 100 000 deltagare ut i skogen för att besöka de utsatta kontrollerna. Att 

över 100 000 deltagare väljer att besöka kontrollerna är ett tydligt tecken på att det finns många 

människor som väljer att utöva orientering som en motionsform utöver de aktiva deltagarna 

som Riksidrottsförbundet väljer att räkna med i sin statistik över aktiva utövare.   

Syfte och frågeställningar 

Då orientering och friluftsliv är två aktiviteter som traditionellt bedrivs på liknande arenor, det 

vill säga i skog och natur, kan det medföra att även orienteringsundervisningen påverkas av 

liknande faktorer som friluftslivsundervisningen. Denna uppsats syftar därför till att studera 

svenska högstadielärares syn på orienteringsundervisning inom ämnet idrott och hälsa och vilka 

faktorer de upplever påverkar undervisningen.   

De frågeställningar uppsatsen ämnar studera är: 

• I vilken omfattning bedriver lärare på högstadiet orienteringsundervisning inom ämnet 

idrott och hälsa? 

• Hur skiljer sig omfattningen åt beroende på lärarens kön och ålder, avstånd till skog och 

park, vilken storlek det är på samhället eller i vilken del av landet skolan är belägen?  

• Vilka för- och nackdelar upplever högstadielärare i idrott och hälsa med 

orienteringsundervisning?  

• Vad saknar lärarna för att kunna bedriva mer eller bättre orienteringsundervisning?   
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Metod 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska val. Detta avsnitt är uppdelat i sex 

delar: design, enkätens utformning, urval, datainsamling, etik och databearbetning.  

Design 

Denna uppsats är en nationell tvärsnittsstudie som studerar orienteringsundervisningen i 

Sverige. Därför är det viktigt att ha i beaktande att resultatet av studien är aktuellt just vid 

genomförandet och kan förändras snabbt. Metoden som valts i är en kvantitativ metod i form 

av en enkätundersökning, med inslag av kvalitativ analys, eftersom enkäter är bra metoder om 

man är intresserad av att samla in en större mängd data (Bryman, 2011). En stor och 

representativ mängd data behövs om det ska finnas möjligheter till att generalisera resultatet till 

en större population. Då jag är intresserad av att studera i vilken omfattning idrottslärare i 

Sverige bedriver orienteringsundervisning behövs det en stor urvalsgrupp för att få tillförlitliga 

resultat. Dessutom är det ett krav när det kommer till vilka faktorer lärarna upplever påverka 

dem, då jag inte är intresserad av vad den enskilde läraren upplever för faktorer utan hur vad 

många lärare upplever påverkar.  

Dessutom är en enkät en tidseffektiv metod som möjliggör att jag kan samla in den stora 

mängden data som jag behöver (Bryman, 2011). En annan fördel med enkäter är att 

anonymiteten hos respondenterna blir säkrare och det finns inte lika stor risk att svaren påverkas 

av min uppfattning av respondenterna. Givetvis finns det nackdelar med enkäter och det handlar 

om att respondenterna inte får möjlighet att ställa frågor om de upplever något i enkäten som 

otydligt eller svårt att förstå. Därför har jag valt att skriva ut min mailadress i enkäten, så att de 

har möjlighet att kontakta mig vid eventuella frågor samt att jag avslutar enkäten med en öppen 

fråga där de själva får beskriva om de vill framföra något annat kring orienteringsundervisning 

eller någonting om enkäten.  

Enkätens utformning 

Enkäten har utformats för att kunna ge svar på de frågeställningar som uppsatsen strävar efter 

att besvara. Det program som har använts för att skapa enkäten och som har använts för att 

skicka ut den digitalt till lärarna är Google formulär (www.google.com/forms/about/). Enkäten 

i helhet finns bifogad i slutet av uppsatsen (se bilaga 1).  

  

http://www.google.com/forms/about/
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Enkäten är uppdelad i fem delar med frågor samt en del med informationsbrev till 

respondenterna. Informationsbrevet bestod av information kring deltagandet i undersökningen. 

När det kommer till frågorna i enkäten har den delats upp i fem olika delar, där första och andra 

delen handlar om att samla in bakgrundsfakta kring respondenterna samt deras undervisning 

kring orientering. Del tre och fyra handlar om vilka faktorer de upplever påverkar deras 

undervisning. Den sista delen handlar om vad de upplever sakna för att bedriva mer och/eller 

bättre orienteringsundervisning samt om de har något att övrigt att tillägga. Totalt består 

enkäten av 27 frågor, där 16 frågor är frågor där respondenterna endast fick välja det 

svarsalternativ som stämde bäst in på dem själva, två frågor där deltagarna fick välja så många 

svarsalternativ de själva upplevde stämde in på dem själva men minimalt ett svarsalternativ 

samt nio frågor där lärarna själv fick skriva in sitt svar. Frågorna fördelade sig så att fyra frågor 

med svarsalternativ på nominalskalnivå, 14 med svarsalternativ på ordinalskalnivå varav tio av 

dessa var utformade utifrån likertskalor, sex frågor var utformade med svarsalternativ på 

kvotskala samt tre frågor där de själva fick skriva in sina svar. Dessa olika skalnivåer 

möjliggjorde för olika typer av analysmetoder.  

Bryman (2011) menar att det alltid är bra att genomföra en pilotstudie innan en undersökning, 

för att säkerhetsställa att frågorna fungerar och att metoden samlar in den information man är 

intresserad av att samla in. Detta är extra viktigt i en enkätstudie, då det inte alltid finns någon 

ansvarig närvarande och kan svara på eventuella frågor eller ställa några följdfrågor. Därför 

genomfördes en liten pilotstudie innan den riktiga enkäten skickades ut till lärare. Pilotstudien 

skickades till lärarstudenter som studerar till att bli idrottslärare på högstadie-/gymnasienivå 

samt lärare som arbetar på mellanstadienivå, dock inte som idrottslärare men dessa lärare är 

aktiva orienterare. Pilotstudien resulterade i att respondenterna upplevde att frågorna var bra 

ställda och tydliga att förstå. Dessutom gav respondenterna tips på hur enkäten kunde bli ännu 

bättre, vilket ledde till att några frågor formulerades om samt att några frågor lades till. Till 

exempel ändrades frågan gällande om lärarna upplevde att orientering var en passande aktivitet 

i ett livslångt hälsoperspektiv till enbart livslångt perspektiv samt att exempel på vad som menas 

med tidsaspekten lades till för att förtydliga.   
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Urval  

Då syftet var att studera i vilken omfattning idrottslärare på högstadiet genomför 

orienteringsundervisning samt vilka faktorer de upplever påverkar dem i samband med 

undervisningen var det naturligt att välja att genomföra undersökningen på idrottslärare som 

arbetar på högstadiet. Det hade varit intressant att vidga spannet till andra årskurser, dock är 

orientering inte ett krav på gymnasiet, vilket skulle göra det svårt att använda samma typ av 

frågor där. I lägre åldrar skiljer sig även kraven över vilken typ av orienteringsundervisning 

läraren måste bedriva. Det är nämligen inget krav på att kunna orientera i okänd terräng i lägre 

årskurser (Skolverket, 2016), vilket gör att aspekten hur långt de har till skog inte blir lika 

betydelsefull. Därför föll valet på att enbart studera idrottslärare som är verksamma i 

årskurserna 7–9.   

För att välja ut vilka idrottslärare som fick möjligheten att besvara enkäten genomfördes ett 

stratifierat urval, vilket betyder att urvalet först delas upp i grupper för att sedan slumpvis välja 

ut element ur dessa grupper (Ejlertsson, 2012). I denna uppsats handlade det om att två 

kommuner ur vardera av Sveriges län slumpades ut. Där motsvarar länen grupperna och 

kommunerna elementen som slumpmässigt valdes ut. Det enda undantaget är Gotlands län som 

enbart består av en kommun. Anledningen till varför två kommuner ur varje län valdes ut var 

för öka möjligheterna till att få ett representativt urval som stämde överens med Sverige som 

population, snarare än att avgränsa det till vissa län och då inte få samma möjligheter till 

generalisering. Detta då det var intressant att studera om det fanns eventuella skillnader 

beroende på storlek på stad samt avstånd till skogen.  

Datainsamling 

Då det finns 21 län i Sverige ledde det till att 41 kommuner valdes ut till urvalsgruppen, med 

tanke på att Gotlands län enbart består av en kommun. I dessa kommuner mailades alla rektorer 

som kunde nås genom respektive kommuns hemsida. Både kommunala och fristående skolor 

kontaktades, med förutsättning att kommunen hade information om de fristående skolorna på 

sin hemsida. Totalt skickades 196 mail ut till rektorer, där fyra rektorer svarade att de inte hade 

möjlighet att delta i studien. Rektorerna uppmuntrades att skicka mailet vidare till de lärare som 

arbetade med ämnet idrott och hälsa på deras skola. En vecka efter första utskicket skickades  
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en påminnelse till alla rektorer. Då tackades jag för all hjälp jag hade fått samt en önskan om 

att de återigen gärna fick påminna sina idrottslärare att besvara enkäten. Hur många lärare som 

totalt mottog mailet om enkäten är svårt att besvara, då det inte går att ta reda på om rektorerna 

mailade vidare eller hur många de mailade vidare till. Totalt besvarade 169 lärare enkäten.  

Etik 

Studien bygger på Vetenskapsrådets (2011) etiska regler kring hur forskning ska bedrivas. För 

att tydligt förmedla att dessa regler finns samt att de används, bestod den första delen av enkäten 

i form av ett informationsbrev till deltagarna. I informationsbrevet förklarades enkätens syfte 

samt hur enkäten är uppbyggd och skulle besvaras. De etiska principerna över att allt deltagande 

är frivilligt och anonymt samt att de när som helst skulle kunna avsluta sin medverkan 

redogjordes i informationsbrevet. Dessutom lyftes det fram att deras deltagande är 

betydelsefullt för undersökningen. I informationsbrevet fanns det även information kring att 

uppgifterna de lämnar enbart används i forskningssyfte och inte lämnas vidare. Dessutom fanns 

kontaktuppgifter till mig bifogade, så att deltagarna kunde kontakta mig vid eventuella frågor. 

Beslutet om att bifoga informationsbrevet i enkäten togs då det är viktigt att ge information 

kring deltagandet till respondenterna, vilket även kan avgöra om de deltar eller inte (Bryman, 

2011). Utöver vetenskapsrådets etiska principer har inga större etiska anpassningar gjords, då 

ingen av frågorna är av känslig karaktär, varken att besvara eller att ha tillgång till svaren.   

Databearbetning 

Databearbetning och analys av enkätsvaren har genomförts med hjälp av IBM SPSS Statistics 

version 24. Analysprocessen delas in i fyra steg, där de kvantitativa analyserna beskrivs i steg 

ett till tre och den kvalitativa analysen i steg fyra.  

Steg ett innebar att data från enkätsvaren skulle kodas till SPSS. I de fall där svarsalternativen 

bestod av kvotdata kodades de direkt in i SPSS. I de fall där svaren bestod av andra typer av 

data var jag tvungen att koda om svaren till siffror, till exempel vilket kön lärarna tillhörde. 

Kvinnor kodades som 1, män som 2 och annat som 3. I de frågor där svarsalternativen bestod 

av likertskalor kodades alternativet Håller med helt och hållet till 1 och Håller inte med alls till 

5 och de andra alternativen däremellan. I de två frågor lärarna fick välja flera svarsalternativ så 

kodades svarsalternativen in som enskilda frågor, där 1 betydde att lärarna hade valt det 

alternativet och 0 betydde att lärarna inte hade valt det alternativet. I de fall där lärarna hade 

valt att skriva andra alternativ kodades de in som alternativet övrigt. Dessa svar analyserades 

sedan enskilt på papper. I de tre frågor där lärarna själva fick skriva sina svar, har svaren 
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kategoriserats utifrån innehåll och sedan analyserats. Vissa frågor som bestod av kvotdata 

kategoriserades till ordinalskalor för att kunna analysera utifrån grupper, till exempel lärarnas 

åldrar som kategoriserades till åldersintervaller.   

Steg två handlade om att genom SPSS ta fram spridningsmått över enkätsvaren. Det första som 

genomfördes var att ta fram frekvenstabeller över hur många lärare som hade valt de olika 

svarsalternativen för att få en uppfattning över hur resultatet kunde se ut. Även medelvärden på 

de frågor där svarsalternativen bestod av kvotdata togs fram samt variationsbredden mellan 

min- och maxvärden togs fram. I detta steg sammanställdes korstabeller mellan variabler, till 

exempel hur omfattningen beror på lärarens kön.  

Steg tre handlade om att göra signifikanstester. Det första som gjordes var ett Chi2-test, för att 

se om det fanns signifikanta skillnader mellan grupper eller inte. Chi2 är ett icke- parametriskt 

test som testar om skillnader i fördelningar mellan grupperna beror på slumpen (Ejlertsson, 

2012). Genom chi2 får man därför fram information om hur stor sannolikhet det är att 

skillnaderna i fördelningar beror på slumpen. För att kunna avgöra om skillnaderna är 

signifikanta eller inte så sätts signifikansnivån till 5% vilket genom testet skrivs som p-värde 

under 0,05. De exakta p-värdena redovisas under avsnittet resultat. Till exempel för att 

analysera om omfattningen idrottslärare bedriver orienteringsundervisning beror på lärarens 

kön eller ålder.  

För att komplettera korstabellerna och chi2-testen har även andra tester genomförts. Bland annat 

har Pearssons korrelationstest (Ejlertsson, 2012) genomförts för att undersöka om det finns 

några samband mellan olika kvotskalevariabler, till exempel i vilken omfattning lärare bedriver 

orienteringsundervisning och hur långt avstånd de har till skog där de genomför 

orienteringsundervisning.  

Även t-test (Ejlertsson, 2012) för att undersöka skillnader mellan medelvärden mellan grupper 

har genomförts. Det testet handlar om att kontrollera hur medelvärdena skiljer sig mellan 

grupper under samma tidpunkt. Till exempel har detta test använts för att kontrollera om det 

finns eventuella skillnader mellan i hur många gånger lärare i genomsnitt bedriver 

orienteringsundervisning per år och vart i landet lärarna arbetar.  
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Steg fyra handlade om att analysera de frågor där respondenterna själva fick skriva sina svar, 

vilket är en typ av kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2015). Det första som gjordes var att 

läsa in de svar som lärarna hade skrivit. Genom läsningen skapades kategorier utifrån om det 

var positiva eller negativa svar kring undervisningen. Inom dessa kategorier skapades teman 

som exempel på positiva respektive negativa aspekter. Till dessa aspekter lyftes citat fram för 

att illustrera vad lärarna hade skrivit. De olika aspekterna och citaten lyftes sedan fram i 

resultatet och diskussionen.   
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Resultat 
Analysresultatet av enkäten redovisas i fyra delar, där första delen består av en sammanfattande 

beskrivning av lärarna som besvarande enkäten. De fyra nästkommande delarna utgår ifrån de 

fyra frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvarar, vilka är: 

• I vilken omfattning bedriver lärare på högstadiet orienteringsundervisning inom ämnet 

idrott och hälsa? 

• Hur skiljer sig omfattningen åt beroende på lärarens kön och ålder, avstånd till skog och 

park, vilken storlek det är på samhället eller i vilken del av landet skolan är belägen?  

• Vilka för- och nackdelar upplever högstadielärare i idrott och hälsa med 

orienteringsundervisning? 

• Vad saknar lärarna för att kunna bedriva mer eller bättre orienteringsundervisning? 

Totalt besvarade 169 lärare enkäten med en könsfördelning på 64 kvinnor (38%), 103 män 

(61%) samt två lärare (1%) som identifierade sig som ett annat kön. De lärare som har uppgett 

att de identifierade sig som ett annat könsalternativ har tagits bort i de analyser som studerar 

skillnader mellan könen, detta på grund av att urvalet är för litet för att kunna göra analyser på. 

Av alla lärarna var 152 (90%) behöriga att undervisa i idrott och hälsa på högstadiet, 17 lärare 

(10%) var obehöriga, varav tio (6%) lärare inte var behöriga lärare över huvud taget och sju 

(4%) var behöriga i idrott och hälsa men för annat stadium än högstadiet. Åldrarna på lärarna 

varierade ifrån 21 år till 66 år, med en medelålder på 40 år.  

Tabell 1 - Fördelningen över vilka län lärarna som besvarade enkäten arbetar inom (n=169). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Län Antal Procent 

Blekinge 10 6 % 

Dalarna 8 5 % 

Gotland 9 5 % 

Gävleborg 7 4 % 

Halland 7 4 % 

Jämtland 8 5 % 

Jönköping 6 4 % 

Kalmar 11 7 % 

Kronoberg 4 2 % 

Norrbotten 8 5 % 

Skåne 6 4 % 

Län Antal Procent 

Stockholm 10 6 % 

Södermanland 8 5 % 

Uppsala 7 4 % 

Värmland 5 3 % 

Västerbotten 7 4 % 

Västernorrland 15 9 % 

Västmanland 11 6 % 

Västra Götaland 2 1 % 

Örebro 8 5 % 

Östergötland 12 7 % 
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Det är en relativt jämn fördelning mellan vilka län lärarna som besvarade enkäten arbetar inom 

(Tabell 1). Några få län utskiljer sig från majoriteten och det är framförallt Västra Götaland 

som enbart har haft två lärare som har besvarat enkäten samt Västernorrland som har haft 15 

lärare som har besvarat enkäten.  

 

Figur 1 - Fördelning över vilken landsdel lärarna som 

besvarade enkäten arbetar inom (n=169). 

  

Figur 2 - Fördelning över antal invånare som bor i 

samhället där de besvarande lärarna arbetar i (n=169).

När det kommer till i vilka landsdelar lärarna som besvarade enkäten visar det sig vara en jämn 

fördelning, med något större andel besvarande lärare ifrån Götaland (40%) och något mindre 

andel lärare ifrån Svealand (27%) (Figur 1). Relativt jämn fördelning visar sig det även vara 

över storleken på samhällen lärarna arbetar i (Figur 2). Något fler lärare arbetar i samhällen 

som har ett invånarantal under 15 000 invånare (34%) och lägst andel lärare arbetar i samhällen 

som har ett invånarantal över 100 000 invånare (20%).  

Den största andelen lärare som besvarade enkäten hade två idrottslektioner per vecka och klass 

(89%). 5% av lärarna hade en idrottslektion i veckan, 5 % hade tre idrottslektioner i veckan och 

1% av lärarna hade fler än tre idrottslektioner per vecka.  
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Figur 3 - Hur långt lärarna har till skog respektive park där de bedriver orienteringsundervisning (n=169 respektive n=168). 

Lärarna hade olika långt avstånd till skog och park för att kunna bedriva 

orienteringsundervisning (Figur 3). När det kommer till avståndet till skog hade den lärare som 

hade kortast: skog i direkt anslutning till skolan och den lärare som hade längst hade 20 

kilometer till närmaste skog. Medelvärdet hos lärarna landade på 1,6 kilometer. Samtidigt som 

avståndet varierade mellan lärare hade de även olika åsikter i hur långt som var acceptabelt att 

ha till skogen för att kunna bedriva orienteringsundervisning. Här ansåg några lärare att det 

enda som var acceptabelt var att ha skog i anslutning till skolan och en lärare ansåg att det var 

helt acceptabelt att ha 20 kilometer till skog. Däremot landade medelvärdet på ett acceptabelt 

avstånd till skog på 2,5 kilometer.  

Även när det kommer till anståndet till park var variationen stor bland lärarna (Figur 3). Även 

här hade några lärare park i anslutning till skolan och den som hade längst hade 22 kilometer 

till närmaste park där orienteringsundervisning kunde bedrivas. Här ansåg lärarna att det var 

samma avstånd som var accepterat att ha för att kunna bedriva orienteringsundervisning, vilket 

handlade om att ha parken i direkt anslutning för vissa lärare och upp till 20 kilometer för andra. 

Medelvärdet på ett acceptabelt avstånd till park landade på 1,9 kilometer.  
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I vilken omfattning bedrivs orienteringsundervisning? 

 

Figur 4 - Antal tillfällen som lärare bedriver orienteringsundervisning per år och klass (n=168). 

Störst andel lärare bedriver orienteringsundervisning fyra till sex gånger per år och klass (49%) 

(Figur 4). Medelvärdet av antal tillfällen bland lärarna var sju gånger per år och klass. Den 

lärare som bedrev det i minst omfattning bedriver det en gång per år och den som bedriver det 

i störst omfattning genomför orienteringsundervisning 25 gånger per år och klass.  

 

Figur 5 - Antal orienteringsdagar lärare genomför per år (n=169). 

78% av lärarna genomförde dessutom en eller flera orienteringsdagar som en del i 

orienteringsundervisningen (Figur 5). De flesta av lärarna (57%) genomförde en 

orienteringsdag per år och 23% av lärarna genomförde inte orienteringsdagar alls.  
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Tabell 2 - Hur lärarna upplever sin egen mängd orienteringsundervisning (n=167). 

 Kvinnor Män Totalt 

Vill genomföra det i mindre omfattning 0 

0 % 

6 

6% 

6 

4 % 

Nöjd med mängden 47 

73 % 

82 

80 % 

129 

77 % 

Vill genomföra det i större omfattning 17 

27 % 

15 

15 % 

32 

19 % 

 

77% av lärarna är nöjda med den mängden orienteringsundervisning de genomför (Tabell 2). 

19% av lärarna vill dessutom genomföra orienteringsundervisning i större omfattning än vad 

de gör i nuläget och endast 4% av lärarna vill genomföra det i mindre omfattning. Av dessa 

lärare visar resultatet en signifikant skillnad mellan könen (p=0,032). Det är större andel 

kvinnor som vill genomföra orienteringsundervisning i större omfattning och det är endast 

manliga lärare som har angett att de vill genomföra det i mindre omfattning.  

Hur skiljer sig omfattning åt? 

När det kommer till vilka faktorer som påverkar i vilken omfattning idrottslärare bedriver 

orienteringsundervisning har resultatet delats upp i två olika delar. Där ena delen handlar om 

faktorer som är kopplade till läraren och andra delen handlar om faktorer som är kopplade till 

skolan och dess geografiska tillgänglighet.    

Faktorer kopplade till läraren 

 

Figur 6 - Antal tillfällen som orienteringsundervisning genomförs beroende på lärarens kön (n=166). 
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Det finns ingen signifikant skillnad (p=0,07) mellan könen när det kommer till antal tillfällen 

de bedriver orienteringsundervisning (Figur 6). Medelvärdena mellan könen finns det heller 

ingen signifikant skillnad mellan (p=0,128), utan det hamnar på åtta gånger per år och klass för 

de kvinnliga lärarna och sju gånger för de manliga lärarna.  

 

Figur 7 - Antal tillfällen som orienteringsundervisning genomförs beroende på lärarens ålder (n=168). 

Inte heller finns det några signifikanta skillnader (p=0,104) när det kommer till vilken ålder 

lärarna har (Figur 7).  Det finns inte någon signifikant skillnad mellan medelvärdena bland 

lärarnas ålder heller (p=0,26).  

 

Figur 8 - Antal tillfällen som orienteringsundervisning genomförs beroende på lärarens behörighet (n=168). 
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Resultatet visar en signifikant skillnad (p=0,033) i fördelningen över vilken omfattning 

idrottslärarna bedriver orienteringsundervisning beroende på om lärarna är behöriga eller 

obehöriga. (Figur 8). Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det 

kommer till medelvärdet i hur många lektioner de genomför beroende på behörighet (p=0,238). 

De lärare som är behöriga genomför orientering i snitt sju gånger per år och de som är obehöriga 

genomför det snitt sex gånger per år.  

Faktorer kopplade till skolan 

Det finns inga signifikanta skillnader (p=0,612) mellan antalet tillfällen lärare bedriver 

orienteringsundervisning beroende på storleken på samhället de arbetar i. I samtliga 

samhällsstorlekar genomför lärarna orienteringsundervisning i snitt sju gånger per år och klass. 

Resultatet visar alltså att det inte finns något som tyder på att storleken på samhället påverkar i 

vilken omfattning idrottslärare bedriver orienteringsundervisning (p=0,8).  

 

Figur 9 - Antal tillfällen som orienteringsundervisning genomförs beroende på vart skolan är belägen (n=168). 

Resultatet visar dessutom att det inte finns några signifikanta skillnader (p=0,111) mellan i 

vilken landsdel skolan som lärarna arbetar på är belägen (Figur 9). Inte heller skiljer det sig 

något åt i hur många lektioner lärarna i de olika landsdelarna bedriver orienteringsundervisning 

i snitt, utan alla landsdelar genomför det i snitt sju gånger per år och klass (p=0,81). 
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Figur 10 - Antal tillfällen som orienteringsundervisning genomförs beroende på avstånd till skog respektive park där 

orienteringsundervisning bedrivs (n=168 respektive n=167). 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan avståndet till skog (p=0,152) eller park (p=0,806) 

där lärare bedriver orienteringsundervisning (Figur 10). Det finns heller inget som tyder på att 

det finns något samband mellan avstånd till skog och antal tillfällen (korrelation 0,028, 

p=0,719).  

Vilka för- och nackdelar upplever lärare? 

 

Figur 11 - Vilka för- samt nackdelar lärare upplever med orienteringsundervisning (n=169). 
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Det som flest andel lärare (62%) anser vara en nackdel i samband med undervisningen i 

orientering är tidsaspekten (Figur 11). De upplever att undervisningen tar lång tid att planera, 

lång tid att sätta ut och ta in kontroller samt att det tar lång tid att komma ut till skogen för att 

kunna genomföra undervisningen. Även planeringen anser många av lärarna (27%) som en 

nackdel av orienteringsundervisningen. 20% av lärarna känner däremot att det inte finns några 

nackdelar alls med orienteringsundervisningen. 17% av lärarna upplever att det finns andra 

typer av faktorer som påverkar undervisningen och det de beskriver handlar främst om att det 

är svårt att skapa tillfällen där eleverna får möjlighet att orientera i okänd terräng som läroplanen 

kräver att eleverna ska klara av. Dessutom menar många lärare att det är svårt att skapa tillfällen 

där eleverna får testa att orientera sig med hjälp av olika sorters hjälpmedel och då främst med 

hjälp av digitala hjälpmedel som det blir ett krav på från och med höstterminen 2018. Lärarna 

upplever även att det är svårt att få till fler orienteringstillfällen, eftersom flera av lärarna har 

erfarenhet av att kartorna delvis blir inaktuella och att de bara har tillgång över enstaka/få 

områden. Att eleverna har olika förkunskaper och ligger på olika nivåer är något lärarna 

upplever som en stor nackdel, det är svårt att få tid till att kunna följa med osäkra elever ut i 

skogen, menar lärare. Dessutom är orientering något som lärarna anser är svårbedömt, både 

med tanke på att de inte kan följa med ut i skogen och att de har svårt att avgöra vilka nivåer 

banorna bör ligga på.  

De två största fördelarna som lärarna upplever med orienteringsundervisningen är att det är en 

aktivitet som har stora möjligheter till lärande för eleverna (85%) samt att det är en aktivitet 

som passar bra med fokus på det livslånga perspektivet (75%) (Figur 11). Många av lärarna 

ansåg också att orientering är en aktivitet som passar bra med tanke på elevernas intressen 

(38%) och att det är en aktivitet som är smidig att genomföra (51%). 8% av lärarna tyckte att 

det fanns andra typer av fördelar med undervisningen och det som flest lärare ansåg var positivt 

med orientering var att eleverna fick vara ute i skog och mark. Dessutom påpekade de att 

orientering tränar elevernas kondition, problemlösningsförmåga samt deras förståelse för natur 

och kartor/utvecklandet av kartkunskaper. En annan positiv aspekt som några lärare lyfte fram 

handlade om att orienteringsundervisningen möjliggör samarbete mellan eleverna samt mellan 

idrottsämnet och andra ämnen, samtidigt som eleverna får möjlighet att själva få utföra ett 

arbete och utvecklas själv.  
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Vad lärarna upplever att de saknar 

I analysen av de frågor där lärarna själva fick skriva sina svar framkom det att många lärare 

upplever att tidsaspekten begränsar dem för att bedriva mer eller bättre 

orienteringsundervisning, vilket var precis det som kom fram när det kom till vilka nackdelar 

som flest lärare upplever med orienteringsundervisning. Dessutom begränsas de flesta lärarna 

av att de inte har tillräckligt med skog i närheten av skolan för att kunna genomföra varierad 

undervisning och att eleverna ska få orientera i okänd terräng. För att det ska kunna genomföras 

krävs det mer planering av lärarna samt tid och pengar för att kunna transportera sig. Dessutom 

har inte alla lärare tillgång till bra och aktuella kartor, vilket gör att de begränsas till att enbart 

genomföra undervisningen på några få mindre ställen.  

”Tillägget i kursplanen att eleverna ska erbjudas orientering med digitala 

hjälpmedel är en stor utmaning. Vi har inte resurser att köpa detta material och 

hanteringen av dessa (om vi får tillgång) känns svår.” (Kvinna, 42 år) 

Många lärare upplever oro över att kunna genomföra orienteringsundervisning på ett varierat 

och lärorikt sätt. Dessutom kommer det från och med höstterminen 2018 bli krav på att 

genomföra orientering med hjälp av olika hjälpmedel och då även digitala hjälpmedel.Här 

ställer sig många lärare frågande över hur det ska gå till och hur de ska få tillgång till digitala 

hjälpmedel. Citatet ovan visar ett exempel på hur lärare kan uppleva oron kring det nya kravet. 

Många lärare lyfter fram oron över de ekonomiska aspekterna som kommer medfölja vid köp 

av digitala hjälpmedel så som GPS:er och sport-ident. Dessutom är det svårt att använda digitala 

hjälpmedel i form av appar och andra program, då eleverna genom skolan inte får tillgång till 

mobilt närverk och det även handlar om en riskbedömning att använda sig av surfplattor och 

mobiler utomhus.  

Flera lärare lyfter fram att mer personal som hjälper till och då framför allt när det kommer till 

Något som skulle krävas för att genomföra bättre orienteringsundervisning är att det skulle 

behövas mer personal som hjälpte till och då framförallt när det kommer till att hjälpa de svaga 

eleverna. Flera lärare upplever att det är svårt att genomföra orienteringsundervisning då 

eleverna har olika förkunskaper och lär sig olika fort. Här menar några av lärarna att det skulle 

bli lättare att genomföra undervisningen om det fanns mer personal att tillgå och att lärarna då 

skulle kunna följa med ut i skogen och på så sätt kunna bedöma eleverna på ett mer rättvist sätt. 

Särskilt med tanke på att många av lärarna påpekar att bedömningen är svår i orienteringen, 

dels för att de själva inte har kompetensen att kunna avgöra vilken nivå banor och kontroller 
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bör vara på och dels för att det är svårt att veta vad eleverna faktiskt gör i skogen och att 

styrdokumenten inte tydliggör vad som krävs för de olika betygskriterierna. Många lärare 

upplever även att det till stor del beror på att de själva inte har kompetensen att lägga banor som 

är anpassade både efter svaga elever men lika väl de elever som behöver utmaning på högre 

nivå.  

”Orientering är såååå härligt och berikande!” (Kvinna, 60 år) 

Trots att många av lärarna upplever att det finns många faktorer som hindrar dem ifrån att 

bedriva den orienteringsundervisning som de skulle vilja, så framför många av lärarna positiva 

tankar kring undervisningen. Kvinnan ovan är enbart ett exempel på en lärare som beskriver sin 

glädje över orientering i undervisningen. Andra lärare lyfter upp tankar om hur bra 

orienteringen är för att få ut eleverna i skog och mark. Många av lärarna tycker att det är härligt 

att själv få komma ut i skogen och att eleverna får komma dit. Dessutom påpekar många av 

lärarna att eleverna ofta uppskattar orienteringen och en lärare skrev till och med:  

”Det är en myt att eleverna inte gillar OL :D” (Kvinna, 44 år). 

Sammanfattning av resultatet 

Alla lärare som har besvarat enkäten uppger att de genomför orienteringsundervisning inom 

idrottsämnet, dock är variationen stor mellan de som utför det minst och de som utför det mest. 

Variationen mellan lärare är så pass stor som mellan ett tillfälle som minst och 25 tillfällen som 

mest, per år och årskurs. Flest lärare genomför orienteringsundervisning mellan fyra till sex 

gånger per år, med ett medelvärde på sju tillfällen per år och klass. Inräknat i dessa tillfällen är 

orienteringsdagar som 78% av lärarna genomför minst en gång per år. Den här mängden är de 

flesta lärare (77%) nöjda med, medan 19% av lärarna skulle vilja utföra det i större omfattning 

och det är framförallt de kvinnliga lärarna som vill genomföra det i större omfattning samtidigt 

som det enbart är manliga idrottslärare som vill bedriva orientering i mindre omfattning (4%).  

Det finns inga signifikanta skillnader mellan i vilken omfattning lärarna bedriver 

orienteringsundervisning utifrån deras kön (p=0,07) eller deras ålder (p=0,104). Däremot visar 

det sig att de lärare som är behöriga bedriver orienteringsundervisning i större omfattning än de 

som är obehöriga (p=0,033). 
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Inte heller finns det några signifikanta skillnader när det kommer till storleken på samhället 

(p=0,612) läraren arbetar i eller vart i landet skolan är belägen (p=0,111). Resultatet visar heller 

inga signifikanta skillnader när det kommer till hur långt avstånd läraren har till skog (p=0,152) 

och park (p=806) där läraren bedriver orienteringsundervisning.  

Det finns många faktorer som lärare upplever påverkar undervisningen i samband med 

orienteringsundervisning. Det som de flesta lärarna upplever är att orientering är en aktivitet 

som passar bra med fokus på ett livslångt perspektiv och att det är en aktivitet som öppnar upp 

möjligheterna för lärande samt att många elever uppskattar aktiviteten. Däremot upplever 

många lärare att det är tiden som hindra dem när det kommer till vilken omfattning de bedriver 

orienteringsundervisning samt deras kvalité på undervisningen. Något som också begränsar 

dem är bristen på okända terränger och bra och aktuella kartor i närheten av skolan. Dessutom 

funderar många lärare över hur de ska kunna genomföra Skolverkets nya krav på digitala 

hjälpmedel i samband med orienteringsundervisningen som börjar gälla nästa år.   
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Diskussion  
Diskussionen delas upp i fyra delar: resultatdiskussion, metoddiskussion, studiens 

kunskapsbidrag samt slutsats. I resultatdiskussionen kommer studiens resultat diskuteras i 

relation till uppsatsens frågeställningar samt till tidigare forskning och studier. Frågeställning 

tre och fyra diskuteras tillsammans. I resultatdiskussionen tillkommer citat ifrån lärarna som 

har besvarat enkäten. Citaten är inga exempel på ytterligare resultat, utan kan ses som exempel 

på de resultat som tas upp i resultatdelen. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara är:   

• I vilken omfattning bedriver lärare på högstadiet orienteringsundervisning inom ämnet 

idrott och hälsa? 

• Hur skiljer sig omfattningen åt beroende på lärarens kön och ålder, avstånd till skog och 

park, vilken storlek det är på samhället eller i vilken del av landet skolan är belägen?  

• Vilka för- och nackdelar upplever högstadielärare i idrott och hälsa med 

orienteringsundervisning?  

• Vad saknar lärarna för att kunna bedriva mer eller bättre orienteringsundervisning? 

Diskussionen avslutas med en diskussion om studiens metodologiska tillvägagångssätt och hur 

uppsatsen kan bidra till kunskap kring orienteringsundervisning i skolan samt vad det skulle 

behöva forskas vidare kring. Diskussionen avslutas med en sammanfattande slutsats.  

Resultatdiskussion 

I vilken omfattning bedrivs orienteringsundervisning? 

Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade att nästan 75% av lektionerna i idrott och 

hälsa på högstadiet genomfördes genom olika typer av bollaktiviteter. Aktiviteter som 

orientering, friluftsliv och dans genomfördes knappt alls. Resultatet av den här 

enkätundersökningen visade ett helt annat resultat. Det visade sig att idrottslärare i snitt bedriver 

orienteringsundervisning i genomsnitt sju gånger per år och klass. Inräknat i dessa tillfällen 

genomför 78% av lärarna orienteringsdagar minst en gång per år. Att lärarna genomför 

orienteringsundervisning i snitt sju gånger per år motsvarar ungefär 10% av de tillfällen som 

idrottsämnet har att tillgå per år. Detta baserat på att 89% av lärarna uppger att de har två 

idrottslektioner per vecka och årskurs samt att ett skolår minimalt ska bestå av 178 skoldagar 

(SFS 2011:185), vilket betyder att ett skolår består av cirka 36 veckor (72 lektioner). Till detta 

är det viktigt att komma ihåg att en del av dessa lektioner försvinner av andra schemabrytande 

aktiviteter, vilket leder till att det skulle kunna vara så att orientering bedrivs mer än 10%.  
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Att orienteringsundervisningen genomförs i genomsnitt under 10% av lektionerna i idrott och 

hälsa är ett resultat som skiljer sig markant jämfört med Skolinspektionens resultat. Frågan är 

vad det är som orsakar att resultaten ser så olika ut. Det kan eventuellt vara så att lärare har 

förändrat sin undervisning från 2010 och lagt till mer tid för orienteringsundervisning eller att 

det finns något annat som påverkar att resultaten skiljer sig jämfört med varandra. Något som 

har förändrats sedan 2010 är att det har kommit en ny läroplan. Möjligen har den bidragit till 

att fler lärare bedriver orienteringsundervisning i större omfattning. Möjligtvis påverkas 

resultatet av att Skolinspektionen enbart studerade idrottslektioner under en och samma dag, 

vilket var den 22 april 2010. Kanske bedriver idrottslärarna orienteringsundervisning mer under 

höstterminen eller senare in på vårterminen? Detta är tyvärr inget denna uppsats har studerat, 

men detta är något som skulle kunna ha påverkat resultatet.  

Hur skiljer sig omfattning åt? 

Att enbart studera i vilken omfattning idrottslärare bedriver orienteringsundervisning är på sitt 

sätt intressant, men för att gå djupare in i området är det ännu mer intressant att studera vad som 

möjligtvis skulle kunna påverka omfattningen. Därför valde jag att ha med en jämförande fråga 

där olika aspekter kopplade till läraren samt skolans förutsättningar analyserades i relation till 

omfattningen läraren bedriver orienteringsundervisning. Resultatet visade att det inte finns 

några signifikanta skillnader när det kommer till lärarens kön eller ålder. Inte heller när det 

kommer till vart i landet skolan är belägen, vilken storlek det är på samhället eller hur långt det 

är till skog eller park där undervisning bedrivs.  

Däremot visade det sig att det fanns signifikanta skillnader mellan de lärare som var behöriga 

och de lärare som var obehöriga. De lärare som är behöriga genomför orienteringsundervisning 

i större omfattning än de lärare som är obehöriga. Att just denna aspekt påverkar omfattningen 

visar att idrottslärarutbildningen är en bidragande orsak till att lärarna bedriver mer 

orienteringsundervisning och påverkar lärarens val av aktiviteter. Precis som Meckbach (2004) 

menar så är det lärare som väljer aktiviteterna och för att legitimera idrottsämnet och sin egen 

undervisning är det viktigt att utgå ifrån de didaktiska frågorna. Kanske är det så att de lärare 

som är utbildade har större förmåga att använda de didaktiska frågorna och på så vis har lättare 

att planera sin undervisning mer mot vad läroplanen säger att de ska genomföra snarare än vad 

eleverna tycker är roligast. Dock menar många av lärarna som besvarade enkäterna att elever 

ofta uppskattar orienteringsundervisning och att det är en myt att elever inte skulle gilla det.  
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Att skolans geografiska förutsättningar inte påverkar i vilken omfattning idrottslärare bedriver 

orienteringsundervisning kan ses som ett intressant resultat. Det visar att det snarare handlar 

om lärarnas inställningar till orientering än vilka förutsättningar de har.  

”Vissa elever skulle behöva 20 lektioner orientering  

medan vissa kan jag inte utmana längre än 5 lektioner.” (Man, 21 år) 

Precis som läraren ovan beskriver så kanske inte antalet tillfällen idrottslärarna bedriver 

orienteringsundervisning är det viktiga i ämnet. Skolinspektionens (2010) flygande inspektion 

utgår endast ifrån vilka typer av aktiviteter som får plats i ämnet idrott och hälsa. Fast kanske 

är det som mannen ovan beskriver, att vissa elever behöver mer tid medan vissa elever behöver 

lite mindre tid för att klara av betygskriterierna att kunna orientera sig. Frågan är snarare vilket 

mål idrottsämnet ska sträva efter eller om det är att alla elever ska klara av att orientera sig som 

är målet. Då kanske inte omfattningen är det viktiga, utan snararare att alla elever uppnår målet 

med aktiviteten, vilket bland annat kan vara att uppnå betygskriterierna och eventuellt finna 

intresse för aktiviteten. Som Meckbach och Lundvall (2008) beskriver så är det lärarna som har 

ansvaret att välja aktiviteter och avgöra vilken mängd de olika aktiviteterna ska inneha för att 

eleverna ska få utveckla sina förmågor och de betygskriterier som undervisningen ska 

möjliggöra.   

Vilka för- och nackdelar upplever lärare samt vad saknar lärarna? 

När Backman (2011) undersökte vilka faktorer lärare upplever påverka undervisningen i 

friluftsliv var tidsbristen den negativa faktorn som många av lärarna lyfte fram. Just tidsbristen 

är den faktor som flest lärare väljer att lyfta fram även i denna undersökning (Figur 11). Många 

lärare menar att det tar lång tid att planera orienteringsundervisningen, det tar lång tid att sätta 

ut kontroller i skogen och ta in dem samt att det tar lång tid att ta sig ut i skogen. Framförallt 

menar de att det är ett problem att ta sig ut i skogar som för eleverna är okända. Många lärare 

beskriver att de har bra skogar i närheten av skolan, men att eleverna under flera år får testa på 

orientering just i de skogarna, vilket leder till att de efter ett tag kan skogen utantill.  Detta bidrar 

till att lärarna måste hitta nya skogar att bedriva undervisningen i för att kunna uppnå 

betygskriteriet att eleverna ska kunna orientera i okända terrängen (Skolverket, 2016).  

Utöver tidsbristen upplever lärarna att bristen på aktuella kartor och okänd skog i närheten av 

skolan påverkar undervisningen i orientering. Även i Backmans (2011) undersökning visade 

det sig att tillgången till närliggande miljöer var en aspekt som många lärare ansåg hindra dem 

i samband med friluftslivsundervisningen.  



28 

 

 

”Orientera sig med digitala hjälpmedel.  

Hur ska det genomföras?” (Man, 47 år) 

Dessutom är många lärare kritiska till att de från och med höstterminen 2018 ska genomföra 

orienteringsundervisning med hjälp av digitala hjälpmedel (Skolverket, 2017). Många lärare 

ställde sig frågande till hur det skulle gå till, mannen ovan är enbart ett exempel på det. Och 

precis som mannen ovan skriver, hur ska det genomföras? Hur ska skolor ha råd att införskaffa 

digitala hjälpmedel? Här sätts det en stor press på lärarna att införskaffa digitala hjälpmedel 

samt att själv lära sig hantera dem. Att lärarna själva ska ha kompetensen att hantera 

hjälpmedlen kommer kräva både tid och pengar, vilket många lärare beskriver att de inte har. 

För att detta ska ske krävs det stor hjälp av skolledningar, men även av lokala 

orienteringsföreringar. Frågan är hur många idrottslärare som kommer klara av att bedriva 

orienteringsundervisning med hjälp av digitala hjälpmedel redan hösten 2018.   

Trots de många nackdelar och hinder som finns i samband med orienteringsundervisningen 

lyfter lärarna fram positiva aspekter och det var ingen av lärarna som inte såg något positivt alls 

med orienteringsundervisning. Framförallt såg lärarna att det var positivt att eleverna fick 

komma ut i skog och mark för att utvecklas som individer, precis som lärarna lyfte fram när det 

handlade om friluftslivsundervisning (Humberstone & Stan, 2012). Genom undervisningen i 

orientering lärde sig även eleverna att samarbeta med varandra och med andra ämnen, vilket 

Fägerstam (2013) lyfter fram är viktigt när det kommer till undervisning utomhus. Dessutom 

lyfter lärarna upp att det går att lära sig så mycket mer än enbart att orientera med hjälp av 

orientering. Eleverna lär sig problemlösning, tränar sin kondition och att de får testa på en 

aktivitet som passar bra ur ett livslångt perspektiv. Och kanske är det just detta som är 

orienteringens styrka, att det skapar möjligheter till att utveckla mycket mer än förmågan att 

orientera sig.  
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Metoddiskussion 

De metodologiska val som har genomfört i samband med uppsatsen har givetvis påverkat det 

slutgiltiga resultatet. Då uppsatsen ämnade studera i vilken omfattning idrottslärare bedrev 

orienteringsundervisning samt vilka fördelar och nackdelar de upplevde i samband med 

undervisningen valdes en enkätundersökning som metod. Enkätundersökningen möjliggjorde 

att jag kunde samla in en stor mängd data samt att jag fick möjlighet att samla in data från hela 

Sverige, vilket möjliggjorde att jag lättare kunde generalisera hur det skulle kunna se ut i 

Sverige som population.  

För att göra en enkätundersökning tillförlitlig handlar det om att ha en hög validitet och 

reliabilitet (Bryman, 2011). Validitet handlar om att verkligen mäta det som är tänkt att mätas 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I detta fall handlar det om att välja frågor 

som verkligen studerar i vilken omfattning idrottslärare bedriver orienteringsundervisning samt 

vilka fördelar och nackdelar de upplever finns i samband med undervisningen. För att öka 

validiteten genomfördes en pilotstudie för att undersöka om de frågor som fanns i enkäten 

verkligen samlande in den data som jag var intresserad av. Tack vare pilotstudien fick jag hjälp 

att ändra några formuleringar samt lägga till några frågor, för att öka möjligheterna till en bättre 

data samt att öka validiteten. Något som skulle kunna ha ökat den ännu mer är om jag skulle ha 

använt mig av några frågor som tidigare hade använts i liknande studier (Eriksson m.fl., 2013), 

men tyvärr har inga tidigare beprövade frågor påträffats. 

När det kommer till studiens reliabilitet så handlar det om att tydligt beskriva hur studien är 

genomförd så att andra människor kan genomföra samma studie igen och få liknande resultat 

(Bryman, 2011). Därför har jag valt att till exempel tydligt beskriva hur urvalet har gått till samt 

hur databearbetningen har genomfört så att kommande forskare eller andra intresserade kan 

genomföra samma sak igen. Dessutom har jag valt att bifoga enkäten så att samma frågor kan 

användas igen. Reliabiliteten ökar ju fler enkätsvar som samlas in och desto mer representativa 

de är för populationen som ska studeras (Bryman, 2011), vilket gör att resultatet blir mer 

generaliserbart än vid en mindre datamängd. Därför valde jag att ha ett mål på minst 100 

enkätsvar, men gärna 150 svar. Dessutom var det viktigt att få in relativt jämt fördelning av 

svar över Sveriges län och landsdelar för att på så sätt kunna öka möjligheterna att generalisera.  
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Givetvis skulle resultatet ha blivit mer tillförlitligt om fler lärare hade besvarat enkäten, men 

samtidigt fick jag in så många svar jag ansåg att jag behövde samt en jämn fördelning i vilka 

landsdelar lärarna som besvarade enkäterna kom ifrån. Det är framförallt Västra Götaland som 

jag gärna skulle vilja ha fått in fler svar ifrån, då det enbart vara två lärare som besvarade 

enkäten från det länet. Dessutom är det svårt att säga vilken svarsfrekvens som enkäten har, då 

jag enbart vet hur många rektorer som mailet skickades till och inte hur många idrottslärare som 

mottog mailet. Det är svårt att veta hur många idrottslärare rektorerna har på sina skolor och 

om alla rektorer faktiskt skickar mailet vidare. Dock anser jag att 169 enkätsvar på 196 rektorer 

är en relativt godkänd svarsfrekvens.  

Dock är det svårt att veta vilka lärare som tog sig tid att besvara enkäten. Möjligtvis handlar det 

om att de lärare som normalt sett bedriver orienteringsundervisning i större omfattning och 

upplever att det är en passande aktivitet i idrottsämnen även var mer belägna att besvara 

enkäten. Det är dock omöjligt att ta reda på detta, men det är viktigt att ha i åtanke när resultatet 

jämförs med Skolinspektionens resultat, då de gjorde oanmälda inspektioner vare sig läraren 

ville vara med eller inte. Det är även viktigt att ha i åtanke att många av Sveriges elever går i 

skolor i storstadsområden och att även de flesta lärarna arbetar i dessa områden. För att 

svarsfrekvensen ska bli representativ för Sverige krävs det att en större andel lärare kommer 

från dessa områden. I denna enkät blev inte fallet så, utan fördelningen över vilka storlekar det 

var på samhällena lärarna arbetade inom var relativt jämt fördelad.  

Studiens kunskapsbidrag 

Då det tidigare inte har forskats så mycket kring orienteringsundervisning i idrottsämnet eller i 

vilken omfattning idrottslärare bedriver orienteringsundervisning fyller denna uppsats ett 

kunskapsglapp. Tack vare denna undersökning finns det nu bild över i vilken omfattning 

idrottslärare bedriver orienteringsundervisning på högstadieskolor i Sverige samt vilka fördelar 

och nackdelar idrottslärarna upplever att det finns i samband med undervisningen.  

Jag tror att det är viktigt dels för Skolinspektionen att se att idrottslärare trots deras inspektion 

faktiskt genomför orienteringsundervisning i relativt stor omfattning och dels för lärare att 

själva kunna värdera sin egen mängd utifrån vad andra lärare genomför. Kanske upplever någon 

lärare i Sverige att de bedriver det för lite, då de ofta får läsa att orientering inte får den plats 

som behövs, trots att de kanske bedriver det tillräckligt mycket för att deras elever ska utveckla  
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sina förmågor att kunna orientera sig i okända miljöer. På samma sätt tror jag att det kan vara 

lugnade att få höra av andra att de oroar sig för hur de ska klara av att genomföra Skolverkets 

nya krav på digitala hjälpmedel från och med höstterminen 2018 och att de inte är ensamma om 

att uppleva svårigheter i samband med undervisningen.  

Resultatet kan dessutom bidra till att de lärare som bedriver orienteringsundervisning i minst 

omfattning börjar fundera över varför de bedriver det i mindre omfattning än andra lärare. 

Kanske bedriver de det i tillräckligt stor omfattning för att deras elever ska klara av att utveckla 

sina förmågor att orientera eller så kan det leda till att de själva få bättre insikt i varför de väljer 

vissa aktiviteter före andra – kanske är det dags att förändra mängden undervisning av olika 

sorters aktiviteter? Jag tror dock att lärare har kompetensen att kunna välja vilka aktiviteter de 

anser är de bästa och vilken mängd av aktiviteten de bör utföra, men det är viktigt att de funderar 

över det – så att de kan argumentera för det om det skulle behövas.  

Något som skulle vara intressant att forska vidare kring är i vilken omfattning idrottslärare 

bedriver orienteringsundervisning i olika stadium. Frågan är om omfattningen skiljer sig mellan 

lågstadiet och mellanstadiet, där kravet på att kunna orientera sig i okänd terräng inte finns med. 

Kanske upplever lärarna som undervisar i dessa åldrar att det är lättare att bedriva undervisning, 

då det inte ställs samma krav. Kanske skiljer sig omfattningen åt i gymnasieskolan, där 

förmågan att orientera sig inte längre finns utskrivet i betygskriterierna. Därför skulle det vara 

intressant att genomföra likande studier, men med fokus på olika stadium.  

Slutsats 

De slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat är att lärare bedriver 

orienteringsundervisning i större omfattning än vad Skolinspektionens (2010) flygande 

inspektion visade 2010. När det kommer till vad som påverkar omfattning visar resultatet i 

denna studie att det enbart finns signifikanta skillnader när det kommer till lärarnas behörighet. 

Ingen av de andra förutsättningarna som analyserades i undersökningen visade att de skulle 

finnas någon signifikant påverkan, utan omfattning beror på vilka aktiviteter lärarna själva 

väljer att lyfta fram och inte vilka förutsättningar de har till olika sorters aktiviteter.  

De hinder som lärarna upplever i samband med orienteringsundervisningen är framförallt att 

det tar lång tid att planera, lång tid att göra i ordning och lång tid att genomföra samt att det är 

svårt att planera undervisningen både med fokus på tiden men även att kursplanerna är otydligt 

beskrivna så det är svårt att avgöra vad eleverna ska behärska. Däremot upplever de flesta  
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lärarna att orienteringen är en bra aktivitet med fokus på det livslånga perspektivet samt att 

eleverna får vara ute i skogen och utvecklas som individer men även i grupp. Däremot ställer 

många lärare sig frågade till hur det ska gå till att kunna genomföra undervisning med hjälp av 

digitala hjälpmedel redan hösten 2018.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Mailet till rektorerna 
 

Enkätundersökning idrott och hälsa 
Hej!  

Jag heter Anna Lundkvist och läser min näst sista termin på ämneslärarprogrammet på Örebro 

Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete i idrott och hälsa med fokus på 

orienteringsundervisning. I examensarbetet undersöker jag i vilken utsträckning idrottslärare 

bedriver orienteringsundervisning samt vilka faktorer de upplever påverka dem i samband med 

orienteringsundervisningen. Datainsamlingen sker via en enkät och det är här jag behöver din 

hjälp! 

Jag skulle bli oerhört tacksam om du kunde maila vidare detta mail till din/dina idrottslärare 

som undervisar idrott och hälsa i årskurserna 7–9. Enkäten tar ca 5–10 minuter att genomföra, 

men det är framförallt kryssfrågor som ska besvaras. Och lärarnas medverkan är väldigt 

värdefulla för min undersökning.  

Enkäten hittar ni här: https://goo.gl/forms/84BVK3EUYqeuGw0k2  

Har du några frågor är det bara att höra av er! :)  

Tusen tack för dig medverkan! 

Anna Lundkvist 

anna.lundkvist@hotmail.com  

 

  

https://goo.gl/forms/84BVK3EUYqeuGw0k2
mailto:anna.lundkvist@hotmail.com
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Bilaga 2 – Enkäten 
 

Orienteringsundervisning i ämnet idrott och hälsa 

Hej! 

Jag är en student på ämneslärarprogrammet på Örebro universitet, där jag i höst skriver mitt 

självständiga arbete inom ämnet idrott och hälsa. Ämnet jag har valt att studera är 

genomförandet av orienteringsundervisning på högstadieskolor i Sverige.  

Enkäten tar ca 5–10 minuter att genomföra, men det är framförallt kryssfrågor med 

förutbestämda svarsalternativ. Enkäten är uppdelad i fem olika delar.  

- Första delen handlar om bakgrundsfakta, där du väljer det svarsalternativ som stämmer 

bäst in på dig.  

- Del två vill jag veta lite mer fakta om din undervisning och här vill jag att du besvarar 

så exakt du kan.  

- Del tre vill jag att du funderar över påståenden och väljer det svarsalternativ som du 

tycker stämmer bäst in på dig i förhållande till påståendet.  

- Del fyra handlar om vilka faktorer du upplever påverkar din undervisning. Här får du 

välja flera alternativ, men minst ett alternativ.  

- Sista delen får du själv beskriva vad du saknar för att kunna bedriva bättre och mer 

orienteringsundervisning. Vänligen beskriv så utförligt du kan.  

Deltagandet i studien är anonymt och frivilligt, dessutom kan du när som helst avsluta din 

medverkan. Däremot är din medverkan väldigt betydelsefull för mig! Uppgifterna kommer 

hanteras konfidentiellt och kommer endast användas i denna studie.  

Har du några frågor och funderingar så är det bara att höra av dig till: 

Anna Lundkvist 

anna.lundkvist@hotmail.com  

Tack för din medverkan! 

 

  

mailto:anna.lundkvist@hotmail.com
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Del 1 
Vänligen välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 

2. Ålder 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Är du behörig att undervisa i ämnet idrott och hälsa för årskurs 7–9? 

 Ja 

 Nej 

 Nej, men behörig för annat stadium 

 Nej, men behörig i annat ämne 

 

4. Vilket län jobbar du i? 

 Blekinge 

 Dalarna 

 Gotland 

 Gävleborg 

 Halland 

 Jämtland 

 Jönköping 

 Kalmar 

 Kronoberg 

 Norrbotten 

 Skåne 

 Stockholm 

 Södermanland 

 Uppsala 

 Värmland 

 Västerbotten 

 Västermanland 

 Västra Götaland 

 Örebro 

 Östergötland 

 

  



39 

 

 

 

5. Hur stort är staden/samhället du arbetar i? 

 Över 100 000 invånare 

 Mellan 50 001 – 100 000 invånare 

 Mellan 15 001 – 50 000 invånare  

 Under 15 000 invånare  

Del 2 

Vänligen svara så exakt du kan 

6. Hur många kilometer har du till skog som du bedriver orienteringsundervisning i? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Hur långt anser du är acceptabelt att ha till en skog för att kunna bedriva 

orienteringsundervisning? Svara i kilometer.  

___________________________________________________________________________ 

 

8. Hur många kilometer har du till park/stadsmiljö som du bedriver 

orienteringsundervisning i? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur långt anser du är acceptabelt att ha till en park/stadsmiljö för att kunna bedriva 

orienteringsundervisning? Svara i kilometer.  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Hur många lektionstillfällen per år genomför du orienteringsundervisning i genomsnitt 

per klass? 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur många idrottslektioner har dina klasser per vecka? Ser det olika ut i årskurserna, 

ta genomsnittet. 

 1 lektion 

 2 lektioner 

 3 lektioner 

 Fler än 3 lektioner 

 

12. Genomför ni ”orienteringsdagar” på skolan under året? Om ni genomför det, hur 

många orienteringsdagar har ni per år? Räka antal tillfällen, oavsett om det är heldagar 

eller halvdagar.  

 1 gång per år 

 2–3 gånger per år 

 Fler än 3 gånger per år 

 Genomför inte orienteringsdagar 
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Del 3 
Vänligen välj det alternativ som stämmer bäst in på dig 

13. Hur upplever du din egen orienteringsundervisning? 

 Jag skulle vilja genomföra det i större utsträckning 

 Jag är nöjd med den mängden jag genomför 

 Jag skulle vilja genomföra det i mindre utsträckning 

 

14. Jag upplever att tidsaspekten (transporttid, tiden i skogen/parken, utsättning av 

kontroller m.m.) begränsar mig i mitt undervisande av orientering. 

  Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

15. Jag har tillräckligt med kompetens att genomföra orienteringsundervisning.  

  Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

16. Jag skulle genomföra mer orienteringsundervisning om jag hade haft närmare till en 

skog. 

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

17. Jag tycker inte att orientering är relevant att undervisa om i ämnet idrott och hälsa.  

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

18. Jag anser att orientering är en bra aktivitet att lära ut med fokus på det livslånga 

perspektivet.  

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

19. Jag begränsas av att eleverna tycker att orientering är tråkigt. 

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

20. Mina ekonomiska resurser begränsar mitt undervisande av orientering.  

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

21. Jag har tillräckligt med material (kontroller, kompasser m.m.) för att genomföra 

orienteringsundervisning. 

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 

 

22. Jag har inte tillräckligt med bra kartor att använda i min undervisning. 

 Håller med    1   2   3   4   5 Håller inte 

  helt och hållet      med alls 
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Del 4 
Den här delen handlar om vilka för- och nackdelar du ser med orienteringsundervisning. Här kan du välja flera 

alternativ, men välj minst ett.  

23. Vilka nackdelar ser du med orienteringsundervisning? 

 Tidsmässigt (transporttid, tiden i skogen/parken, utsättning av kontroller m.m.) 

 Planeringsmässigt 

 Genomförandet 

 Kostnaden (transport, material m.m.) 

 Möjligheterna till lärande 

 Elevernas intressen 

 Kravet på förkunskaper 

 Kravet på kompetens hos mig som lärare 

 Aktivitet som inte passar sig i det livslånga perspektivet 

 Ser inga nackdelar 

 Övrigt: ___________________________________________________________________ 

 

24. Vilka fördelar ser du med orienteringsundervisning? 

 Tidsmässigt (transporttid, tiden i skogen/parken, utsättning av kontroller m.m.) 

 Planeringsmässigt 

 Genomförandet 

 Kostnaden (transport, material m.m.) 

 Möjligheterna till lärande 

 Elevernas intressen 

 Kravet på förkunskaper 

 Kravet på kompetens hos mig som lärare 

 Aktivitet som passar sig i det livslånga perspektivet 

 Ser inga fördelar 

 Övrigt: ___________________________________________________________________ 

Del 5 
Vänligen beskriv så utförligt du kan 

25. Vad upplever du att du saknar för att kunna öka tillfällen du undervisar orientering? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

26. Vad upplever du att du saknar för att genomföra bättre orienteringsundervisning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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27. Har du något övrigt du vill framföra med tanke på orienteringsundervisning eller 

enkäten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


