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Undersökning bland idrottslärare

BAKGRUND

Syftet är att ta reda på hur friluftsundervisningen genomförs och uppfattas i grundskolor och gymnasier.  

MÅLGRUPP

Målgrupp för undersökningen är idrottslärare i kommunala- och friskolor på grundskole- och gymnasienivå.

GENOMFÖRANDE

Totalt omfattar undersökningen 212 intervjuer bland 725 idrottslärare från hela Sverige med en 

deltagarfrekvens på 29% procent.

DETALJRESULTAT

Se även tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper. 

KORT OM RAPPORTEN

I rapporten presenteras resultatet i diagramform. Signifikanta skillnader mot undergrupperna kommenteras i 

rapporten. Resultatet har viktats utifrån statistik över antal skolor inom respektive kategori: kommunala-

/friskolor och grundskolor/gymnasieskolor. 

För att totalresultaten skall motsvara helhetsbilden på ett korrekt sätt har därför resultaten viktats utifrån 

statistik över antal skolor/kommuner inom respektive region.

Felmarginalen vid 200 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 5,6%
Vid utfall 50/50: +/- 7,1%



3

Undersökning bland idrottslärare

3 Svenskt Friluftsliv

4045

876800
452

0

3000

6000

Grundskolor
4845 st. (78%)

Gymnasieskolor
1328 st. (22%)

Universum 
Skolor – Riksnivå 

Kommunala = 4921 st. (80%)

Friskolor =1252 st. (20%)

Målgrupp och baser 

4522

1194

11901

2037

0

5000

10000

15000

Grundskolan Gymnasieskolan

Universum 
Idrottslärare – Riksnivå 

Antal heltidstjänster

Antal tjänstgörande idrottslärare

Källa: Skolverket

Totalt

6173

Resultatet har viktats utifrån statistik över antal skolor inom respektive 

kategori: kommunala-/friskolor och grundskolor/gymnasieskolor. 

Baser
Oviktad

n=212

Viktad

n=212

Åk 1-3 (lågstadiet) 97 84

Åk 4-6 (mellanstadiet) 105 95

Åk 7-9 (högstadiet) 68 65

Gymnasiet 27 45

Kommunala 184 169

Friskolor 28 43
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Friluftsliv i svenska skolor - nyckeltal
Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasiet Totalt

Uppfyllelse av kunskapsmålen 

(genomsnitt per årskursnivå)
83% 77% 64% 73% 74%

Undervisningstiden för idrott och hälsa 

(andel skolor netto)
-4% -9% -9% -37% -15%

Andel friluftsliv i lektioner 25% 25% 22% 16% 22%

Lever upp till friluftslivsdefinitionen 71% 71% 55% 66% 67%

Samarbetar med lärare i andra ämnen 71% 70% 55% 66% 67%

Antal friluftsdagar per läsår 3 3 3 2 3

Positiva elever 87% 80% 57% 56% 72%

Idrottslärare utövar friluftsliv ofta 45% 46% 29% 46% 40%

Goda ekonomiska förutsättningar 23% 22% 20% 26% 22%

Högst Lägst
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Sammanfattning

Nästan varannan idrottslärare anger att eleverna i svenska skolor generellt inte uppnår kunskapsmålen i 

friluftsliv till 100%. Idrottslärarna estimerar att kunskapsmålen i friluftsliv uppfylls endast till 74%. Bland 

högstadiets idrottslärare är det 9 av 10 som anger att kunskapsmålen inte uppfylls till fullo. 

Hälften av alla idrottslärare anger att den totala undervisningstiden har inte förändrats efter genomförandet av 

LGR11 och/eller GY2011. Endast 1 av 10 idrottslärare upplever en ökning och en tredjedel av alla idrottslärare 

upplever minskning av undervisningstiden. Totalt sett har den totala undervisningstiden för idrott och hälsa i 

svenska skolor minskat. 

Låg prioritet och engagemang, dåliga förutsättningar i form av naturområden och ekonomi, samt 

personal-, tids- och resursbrist är de vanligaste anledningarna som anges tillsammans med kritik mot 

läroplanen – kunskapsmålen upplevs som svårtolkade och svårbedömda. 

Idrottslärarna kommer att ha i genomsnitt 2-3 friluftsdagar under läsåret HT2015/VT2016. Samtidigt anger 

lärarna att det krävs ca 3-4 friluftsdagar för att uppnå kunskapsmålen i läroplanen avseende kunskaper i 

friluftsliv. 

Ca 7 av 10 idrottslärare anger att friluftsdagar i deras skola lever upp till friluftsdefinitionen. Andelen är 

högre (8 av 10) bland lärarna som utövar ofta friluftsliv själva och samarbetar med lärare i andra ämnen. 

Hälften av alla idrottslärare undervisar i fruliftsliv både på lektionstid och på friluftsdagar. 4 av 10 idrottare 

undervisar endast på lektionstid och resten (1 av 10) endast på friluftsdagar. 
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Sammanfattning – forts…

Friluftsliv utgör cirka en femtedel av all undervisning i ämnet idrott och hälsa. Friluftslivsundervisning tar mer 

plats på lågstadiet och mellanstadiet där det utgör en fjärdedel av den totala undervisningen i idrott och hälsa. 

Ca 7 av 10 idrottslärare samarbetar med lärare i andra ämnen. 

3 av 4 idrottslärare anger att deras skola har begränsade eller inga ekonomiska förutsättningar att 

bedriva friluftsliv. Bland idrottslärarna som efterfrågar stöd i form av kompetens och kunskap är andelen 

högre – där uppger 8 av 10 idrottslärare att deras skola har begränsade eller inga ekonomiska förutsättningar 

till att bedriva friluftsliv.

3 av 4 idrottslärare anser att deras skola behöver någon form av stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv. 

Varannan idrottslärare önskar sig mer stöd i form av kompetens, kunskap, idéer och inspiration. Lika 

många efterfrågar ekonomiskt stöd. Frågan om ekonomi är mer aktuell för skolor med naturområden längre 

än 1 km bort, det anger 7 av 10 idrottslärare. En av förklaringarna är att förflyttning av eleverna är en ganska 

så hög kostnad för skolan. 

Ca 7 av 10 idrottslärare anger att deras elever är positiva till friluftslivet. Den positiva inställningen minskar i 

takten med att eleverna blir äldre. Flest positiva eleverna hittar vi på lågstadiet (87%) och mellanstadiet 

(80%), men något färre på högstadiet (57%) och gymnasiet (56%). 

9 av 10 idrottslärare utövar någon form av friluftsliv ofta (40%) eller ibland (50%). Lågstadie-, 

mellanstadie- och gymnasielärare är mer aktiva – nästan hälften är aktiva friluftslivsutövare. 

Motsvarande är endast 3 av 10 idrottslärare på lågstadiet. 
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Uppfyllelse av kunskapskraven
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Idrottslärarna anger att eleverna i svenska skolor uppnår 

läroplanens kunskapsmål i friluftsliv till 74% 
FRÅGA: Anser du att eleverna i svenska skolor generellt uppnår kunskapsmålen enligt 

läroplanen när det gäller kunskaper i friluftsliv? Svara för de årskurser du undervisar i.
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30%
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15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÅK 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Min bedömning är att läroplanen följs och att kunskapsmålen nås till 100 %
Kunskapsmålen nås till 75 %
Kunskapsmålen nås till 50 %
Kunskapsmålen nås till 25 %
Kunskapsmålen uppnås inte alls
Känner inte till kunskapsmålen
Vet ej

83 %

77%

64%

73%

Genomsnittlig 

måluppfyllelse

Signifikanta skillnader
ÅK 1-3 (lågstadiet)
Anger att kunskapsmålen uppfylls till 100% i större utsträckning:

▪ de se anger att deras skola lever upp till definitionen av friluftslivet – 63% 

▪ de som samarbetar med lärare i andra ämnen – 59%

▪ de som ofta utövar friluftsliv själva – 71%

ÅK 4-6 (mellanstadiet)
Anger att kunskapsmålen uppfylls till 100% i större utsträckning:

▪ med närmaste område där man kan bedriva någon form av friluftsliv inom 0 -

500 meter från skolan – 49%

▪ har positiva elever – 47%

▪ bland manliga idrottslärare – 51% 

▪ de som ofta utövar friluftsliv själva – 53%

▪ övriga landet – 53%

▪ mycket goda ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv – 60%*

ÅK 7-9 (högstadiet)
Anger att kunskapsmålen uppfylls till 100% i större utsträckning

• Undervisningstiden i idrott och hälsa har ökat efter genomförandet av LGR11 

och/eller GY2011 – 39%*

• Positiva elever – 19%*

Gymnasiet
Anger att kunskapsmålen uppfylls till 100% i större utsträckning

• Definitionen av friluftslivet uppfylls – 46%

*bas < 30 personer

Måluppfyllelse i svenska 

skolor generellt - 74%
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Brist på engagemang, dåliga förutsättningar försvårar uppfyllelse av 

kunskapsmålen som även upplevs som svårtolkade och svårbedömda 

FRÅGA: Varför anser du att eleverna i svenska skolor inte uppnår kunskapsmålen enligt 

läroplanen när det gäller kunskaper i friluftsliv i Sverige generellt? 

Låg prioritet / engagemang
▪ Tror inte alla skolor prioriterar tid/dagar för friluftsliv i tillräckligt hög grad.

▪ Tid, engagemang. Inte alltid en vana längre att naturligt vara ute. Har 

blivit lite "besvärligt".

▪ Intresse från eleverna Besvärliga föräldrar som tycker att ens barn 

inte ska vara i skogen. 

▪ Antalet  idrottstimmar och friluftsdagar har minskat med lgr 11 till förmån 

för andra ämnen.

▪ För att man inte undervisar tillräckligt med friluftsliv på lektionstid

▪ För att friluftsdagar motarbetas av andra lärare då de tar tid från deras 

lektioner.

Saknar förutsättningar (naturområden, utrustning)
▪ Många skolor svårt organisera och har inte närhet till det riktiga friluftslivet

▪ Tid och tillgång till natur i närheten (bussar kostar).

▪ Svårt att ta sig till lämpliga områden

▪ Många skolor har ej närhet till naturlig miljö.

▪ Pga. av bristande lokaler och brist på utrustning.

Saknar ekonomiska förutsättningar
▪ Våra elever (invandrartäta upptagningsområde, låg socialtillhörighet) 

har sällan regnställ, stövlar eller ens bra skor.

▪ Kostnader för skolan. Alla elever har inte skridskor eller skidor. 

Transporter till bad och skog är för dyrt och krångligt.

▪ Lärare tror att det behövs mycket resurser (pengar) för att bedriva 

friluftsliv

Personalkrävande/Tidskrävande/Resurskrävande
▪ Planeringsbiten är den svåraste att genomföra med eleverna.

▪ Pga. av dåliga förutsättningar att genomföra undervisning i friluftsliv. Både när 

det gäller tid (ej friluftsdagar) eller antal elever (för många elever att rodda runt o 

därmed svårt att ge alla elever möjligheter att genomföra meningsfulla 

friluftslivsaktiviteter.)

▪ Det är svårt att ge detta tillräckligt med utrymme eftersom  det är så 

tidskrävande.

▪ Friluftsdagarna kräver många vuxna, andra lärare blir av med planeringstid m.m

▪ Schemat försvårar arbetet med det här kunskapskravet, har man friluftsdagar får 

andra lektioner ställas in. 

Svårtolkade, svårbedömda, ouppnåeliga kunskapsmål
▪ Svårt att bedöma. Oklart hur bedömningen ska ske.

▪ Lektionerna är korta och det är mkt otydligt hur man tolkar E,C,A och 

skillnaden mellan dessa

▪ De är inte uppnåeliga, oklara och omtolkningsbara. Vissa skolor tolkar dem 

som enormt kostnadsfyllda.

▪ Dem är vagt specificerade.

För samtliga svar, 

se separat listning
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Lärarna anger att det krävs 3-4 friluftsdagar för att uppnå 

kunskapsmålen i läroplanen avseende kunskaper i friluftsliv
FRÅGA: Hur många friluftsdagar per läsår anser du behövs för att uppnå kunskapsmålen i 

läroplanen avseende kunskaper i friluftsliv?
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Idrottslärarna kommer att ha i genomsnitt 2-3 friluftsdagar 

under läsåret HT2015/VT2016? 
FRÅGA: Hur många friluftsdagar har du haft/kommer att ha under läsåret 

HT2015/VT2016? 

8%

3%

11%

7%

41%

34%

41%

59%

39%

51%

41%

26%
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12%
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4 dagar

3 dagar

2017-07-04
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Friluftsdagarnas innehåll
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Ca 7 av 10 idrottslärare anger att friluftsdagar i deras skola 

lever upp till friluftsdefinitionen
FRÅGA: I vilken utsträckning anser du att friluftsdagarna i din skola lever upp till nedanstående definition? 

- Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.-

39%

28%

17%

11%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 Helt och hållet

4

3

2

Inte alls

Vet ej
Totalt

67%

15%

67% 71% 71%
55%

66%

15% 9% 14% 21% 17%

Totalt
ÅK 1-3

(lågstadiet)
Åk 4-6

(mellanstadiet)
Åk 7-9

(högstadiet) Gymnasiet

Uppfyller (4+5or) Uffyller ej (1+2or)

Signifikanta skillnader

Friluftsdagarna lever upp till friluftslivsdefinitionen i högre utsträckning där:
- Idrottsläraren utövar friluftsliv ofta själv - (81%) 

- Skolan uppnår kunskapsmålen enligt läroplanen till 75-100% Åk4-6 (81%)

- Eleverna är positiva till friluftsliv – (77%)

- Idrottsläraren samarbetar med lärare i andra ämnen – (77%)

- Skolan har bra förutsättningar i form av nära naturområden – (76%)

- Skolan har mycket goda ekonomiska förutsättningar – (100%)*

*Bas: mindre än 30 svarande

Definitionsuppfyllelse per skolnivå
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Hälften av idrottslärare undervisar i fruliftsliv både 

på lektionstid och på friluftsdagar
FRÅGA: På vilket sätt undervisar du i friluftsliv?

51%

37%

11%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Både på
lektion och
friluftsdagar

På lektionstid

Endast i
samband med
friluftsdagar

Aldrig

Signifikanta skillnader

Både lektionstid och friluftsdagar

Lever upp till friluftsdefinitionen – 59%

Undervisningstiden har ökat – 73%

Begränsade ekonomiska förutsättningar – 57%

Endast på lektionstid

Lever ej upp till friluftsdefinitionen – 57%

Endast på friluftsdagar

Lever ej upp till friluftsdefinitionen –25%

Samarbetar inte med andra lärare – 20%

Längre än 1 km bort – 21%

Inga ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv -26%

Sällan/aldrig utövar du själv någon form av friluftsliv – 24%

Idrottslärarnas kommentar: övrigt

Elevledda och elevplanerade halvdagar

Temadagar & temaarbete

Utflykter

Under NO-lektionerna ute i naturen.

Naturskola
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Friluftsdagarnas innehåll
FRÅGA: Kan du ge exempel på innehåll i dina friluftsdagar?
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Friluftsliv utgör cirka en femtedel av all 

undervisning i ämnet idrott och hälsa
FRÅGA: Hur fördelar du timmarna i din undervisning i ämnet idrott och hälsa mellan friluftsliv och andra aktiviteter?

22%

25%

26%

22%

16%

77%

75%

76%

78%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Åk 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Friluftsliv Andra aktiviteter
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Ca 7 av 10 idrottslärare samarbetar med lärare i 

andra ämnen
FRÅGA: Samarbetar du med lärare i andra ämnen vid undervisning i friluftsliv?

67%
71% 70%

55%

66%

31%
27%

30%

44%

34%

1% 2%
0% 1% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalt Åk 1-3 (lågstadiet) Åk 4-6 (mellanstadiet) Åk 7-9 (högstadiet) Gymnasiet

Ja Nej Vet ej

Signifikanta skillnader
Samarbetar i högre utsträckning:

Skolor där undervisningstiden har ökat – 92% 

De som har positiva elever – 74%

Idrottslärare som själva utövar friluftsliv ofta – 77%

Samarbetar i lägre utsträckning:

Åk 7-9 (högstadiet) – 55%

Storstäder – 53%
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Andra ämnen
FRÅGA: Samarbetar du med lärare i andra ämnen vid undervisning i friluftsliv?
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Genomförande
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Hälften av alla idrottslärare anger att den totala undervisningstiden har 

ej förändrats efter genomförandet av LGR11 och/eller GY2011

FRÅGA: Har den totala undervisningstiden för idrott och hälsa förändrats på din skola efter genomförandet av LGR11 

och/eller GY2011?

9%

9%

8%

15%

6%

51%

54%

55%

49%

47%

21%

12%

15%

22%

37%

19%

25%

21%

13%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Åk 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Signifikanta skillnader

Undervisningstiden för idrott och hälsa 

har ökat mer:

Åk 7-9 (högstadiet) – 15%

Samarbetar med andra lärare – 13%

Är den enda lärare i idrott och hälsa – 24%

Har goda ekonomiska förutsättningar – 18%

Privata skolor – 19%

Behöver inte stöd – 22%

Undervisningstiden för idrott och hälsa 

har minskat mer:

Gymnasiet – 37%

Skolor som inte lever upp till friluftsdefinitionen – 53%

Har inga ekonomiska förutsättningar för att bedriva 

friluftsliv – 38% 

Stockholm – 38%

30 år och yngre lärare – 32%

11%

11%

10%

19%

7%

63%

67%

32%

60%

58%

26%

15%

19%

27%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Åk 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Undervisningstiden har ökat Undervisningstiden har inte förändrats alls Undervisningstiden har minskats

Bas: har en uppfattning

Bas: alla n= 212

Totalt Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasiet

-15% -4% -9% -9% -37%
Netto
Ökning - minskning
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6 av 10 idrottslärare anger att deras kollegor har lika många 

friluftsdagar planerade under läsåret HT2015/VT2016

FRÅGA: Om du har kollegor som undervisar i idrott och hälsa, hur många friluftsdagar tror du att dina kollegor har 

haft/kommer att ha under läsåret HT2015/VT2016?

9%

10%

9%

6%

10%

57%

45%

57%

67%

54%

6%

6%

3%

3%

10%

12%

18%

16%

15%

16%

16%

20%

16%

10%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Åk 1-3
(lågstadiet)

Åk 4-6
(mellanstadiet)

Åk 7-9
(högstadiet)

Gymnasiet

Färre friluftsdagar än jag Lika många friluftsdagar
Fler friluftsdagar än jag Inga, jag är den enda lärare i idrott och hälsa
Vet ej
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Förutsättningar
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3 av 4 idrottslärare anger att deras skola har begränsade 

eller inga ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv
FRÅGA: Vilka ekonomiska förutsättningar har ni att bedriva undervisning i friluftsliv i er skola?

5%

6%

3%

1%

10%

17%

17%

19%

18%

16%

64%

65%

63%

59%

61%

11%

11%

13%

12%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Åk 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Mycket goda ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv

Goda ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv

Begränsade ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv

Inga ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv

Signifikanta skillnader

Goda ekonomiska förutsättningar 
Undervisningstiden har ökat – 33%

Enda lärare – 33%

Män – 23%

Lärare äldre än 50 – 28%

Utövar friluftsliv ofta – 23%

Begränsade ekonomiska förutsättningar 
Saknar kompetens och kunskap – 82%

Utövar friluftsliv ibland – 71%
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3 av 4 idrottslärare anser att deras skola behöver någon 

form av stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv
FRÅGA: Anser du att din skola behöver stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv?

76%

81%

78%

81%

74%

19%

17%

18%

12%

20%

8%

4%

7%

17%

17%

2%

1%

2%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

ÅK 1-3 (lågstadiet)

Åk 4-6 (mellanstadiet)

Åk 7-9 (högstadiet)

Gymnasiet

Ja Nej Annat Vet ej

Signifikanta skillnader

Behöver mer stöd 
Lärare: 30 år och yngre – 86%

Kommunala skolor – 79%

Begränsade ekonomiska förutsättningar att 

bedriva friluftsliv – 85%

Undervisningstiden har inte förändrats – 82%

Behöver mindre stöd
Lärare: 50 och äldre – 66%

Undervisningstiden har ökat – 45%

Privata skolor – 64%
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Mer än hälften av idrottslärare anger att deras skola saknar ekonomiskt stöd. 

Lika många efterfrågar kompetens, kunskap, idéer och inspiration. 

FRÅGA: Anser du att din skola behöver stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv?

55% 55% 54%
60% 60%

28%
34%

31% 32%

21%
18% 19% 21% 22%

14%

33% 32% 34%
29%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalt Åk 1-3 (lågstadiet) Åk 4-6 (mellanstadiet) Åk 7-9 (högstadiet) Gymnasiet

Ekonomiskt stöd Mer personal Kompetens och kunskap Idéer och inspiration

Signifikanta skillnader

Ekonomiskt stöd krävs i större utsträckning

Skolor med naturområden längre än 1 km bort – 69%

Begränsade ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv – 69%

Mer personal behövs i större utsträckning

Skolor  som inte uppfyller friluftsdefinitionen – 44%

Kvinnor – 34%

De som aldrig/sällan utövar friluftsliv själva – 57%*

Kompetens och kunskap

Begränsade ekonomiska förutsättningar att bedriva friluftsliv – 23%

De som aldrig/sällan utövar friluftsliv själva – 39%*

Idéer och inspiration

Samarbetar inte med lärare i andra ämnen – 44%

Behöver kompetens och kunskap 70%

Sydsverige – 61%*

*Bas: mindre än 30 svarande

51%
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Attityd
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Ca 7 av 10 idrottslärare anger att deras elever är 

positiva till friluftslivet 

FRÅGA: Upplever du att dina elever är positiva eller negativa till friluftsliv?

30%

42%

20%

7%

1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket positiva

Ganska positiva

Varken eller

Ganska negativa

Mycket negativa

Vet ej
Totalt

72%

8%

72%
87% 80%

57% 56%

8% 5% 4%
15% 7%

Totalt
ÅK 1-3

(lågstadiet)
Åk 4-6

(mellanstadiet)
Åk 7-9

(högstadiet) Gymnasiet

Positiva (4+5or) Negativa (1+2or)

Signifikanta skillnader

Elever är mer positiva:
Åk 1-3 (lågstadiet) – 87%

Åk 4-6 (mellanstadiet) – 80%

Skolor som uppfyller friluftsdefinitionen – 83%

Lärare som samarbetar med andra – 80%

Har nära naturområden – 80% 

Positiva/negativa elever - per skolnivå

Elever är mindre positiva:
Åk 7-9 (högstadiet) – 57% 

Gymnasiet – 56%

Skolor som ej uppfyller friluftsdefinitionen – 42%

Lärare som inte samarbetar med andra – 55%

Lärare som behöver kompetens och kunskap – 57%

Götaland – 64%
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Idrottslärare och friluftsliv
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9 av 10 idrottslärare utövar någon form av 

friluftsliv ofta eller i bland
FRÅGA: Utövar du själv någon form av friluftsliv?

40%

51%

9%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Totalt

91%

9%

40%
45% 46%

29%

46%

Totalt
ÅK 1-3

(lågstadiet)
Åk 4-6

(mellanstadiet)
Åk 7-9

(högstadiet) Gymnasiet

Signifikanta skillnader

Utövar friluftsliv oftare:
Åk 1-3 (lågstadiet) och Åk 4-6 (mellanstadiet) som 

uppnår kunskapsmål 75% eller mer – 50% på 

respektive nivå

Samarbetar med lärare i andra ämnen – 46%

Undervisningstiden har minskats – 58%

Den enda idrottslärare – 71%

Med nära naturområden 0-500 m – 48%

Goda ekonomiska förutsättningar – 56%

Positiva elever – 45%

Idrottslärare och friluftsliv- per skolnivå

Utövar friluftsliv inte lika ofta:
Åk 7-9 (högstadiet) – 29% 

Behöver mer personal – 27%

Behöver mer kompetens och kunskap 18%

Närmaste naturområden 1 km bort – 20%

Samarbetar ej med lärare i andra ämnen – 29%
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Kort om Novus
Novus är ett oberoende och politiskt obundet 

undersökningsföretag som startade 2006. Novus är ett 

fullserviceföretag i undersökningsbranschen med 

spetskompentenser inom:

- Opinion och Samhälle

- Kommunikation och varumärke

- Affärsutveckling

- Kund- och medarbetarskap

Novus arbetar med alla insamlingsmetoder, både

kvantitativt och kvalitativt.

Novus konsulter har bred och mångårig erfarenhet av 

research och analys. Novus konsulter erbjuder kunderna 

en mycket  kvalificerad tjänst och även rådgivning i 

samband med analysen av resultatet

Novus har sitt kontor på Saltmätargatan i Stockholm. 

Idag arbetar 24 personer på Novus

Dagens näringsliv kräver snabba beslut och omedelbar 

tillgång till korrekt beslutsunderlag, gärna till en rimlig 

kostnad. Novus kombinerar modern teknik som webb 

och sms med erfaren analys- och

undersökningskompetens och möter därmed 

marknadens krav på ett sätt få andra 

undersökningsföretag gör.

Novus är ett starkt varumärke och är flitigt

citerade i media. 

Novus driver debatten om kvalitet och 

trovärdighet kring undersökningar och Novus 

undersökningar uppskattas av journalister och 

vi blir ofta tillfråga att kommentera 

undersökningar.

Novus är medlem i ESOMAR

Novus ingår i Nordic Research Alliance 

och har ett nära samarbete med våra partners i

Norge, Finland och Danmark.
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Frågor?

Välkommen att kontakta oss på Novus!

Ieva Englund

Tel: 0720 70 04 10

ieva.englund@novus.se

mailto:ieva.englund@novus.se

