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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

Novus på uppdrag av 

Svenskt Friluftsliv har 

kartlagt och analyserat hur 

friluftslivsundervisning 

genomförs i svenska skolor 

och hur den uppfattas 

bland idrottslärare och 

föräldrar. 

2017-04-20

Denna rapport är en övergripande sammanfattning och 

analys av insikter från följande undersökningar:  

Riksrepresentativ undersökning bland idrottslärare i 

kommunala- och friskolor på grundskole- och 

gymnasienivå. 212 idrottslärare har deltagit i studien. 

Riksrepresentativ undersökning bland föräldrar till barn i 

skolålder (kommunala- och friskolor på grundskole- och 

gymnasienivå). 1053 föräldrar har deltagit i studien.
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Friluftsliv i svenska skolor
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Friluftsliv i skolor:

Hur ser läget ut?
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

Inställning till friluftsliv 

2017-04-20

63% 72%
av föräldrarna anser 

att deras barn är 

positiva till friluftsliv

av idrottslärarna anser att 

barnen de undervisar är 

positiva till friluftsliv

ELEVER

grundskola och 

gymnasium

Diagrammet visar andel idrottslärare, respektive föräldrar som anser att deras elever/barn är väldigt eller ganska positiva t ill friluftsliv 

FRÅGA: Hur upplever du att ditt barns inställning till friluftsliv är? Generellt, inte bara i skolan. 

FRÅGA: Upplever du att dina elever är positiva eller negativa till friluftsliv?
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

87%
80%

57% 56%77%
71%

55% 51%

Lågstadiet (ÅK 1-3) Mellanstadiet (ÅK 4-6) Högstadiet (ÅK 7-9) Gymnasiet

Idrottslärare Föräldrar

Diagrammet visar andel idrottslärare, respektive föräldrar som anser att deras elever/barn är väldigt eller ganska positiva t ill friluftsliv 

FRÅGA FÖRÄLDRAR: Hur upplever du att ditt barns inställning till friluftsliv är? Generellt, inte bara i skolan. 

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

Inställning till friluftsliv (positiva barn) 

63%

föräldrar

72%

idrottslärare

2017-04-20
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

73%

56%

40%

35%

84%
79%

74% 73%

92%
95%

90% 89%

51%

40%

11%

30%

Lågstadiet (ÅK 1-3) Mellanstadiet (ÅK 4-6) Högstadiet (ÅK 7-9) Gymnasiet

Friluftsliv i skolor

2017-04-20

Föräldrar: viktigt att mitt barn får 

friluftslivundervisning i skolan

FRÅGA FÖRÄLDRAR : Här kommer några frågor om friluftsliv i 

ditt barns skola. Ta ställning till nedanstående påståenden: 

Andelen positiva,

referens: förra bild

FRÅGA IDROTTSLÄRARE: 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.

Diagrammet ovan visar andelen föräldrar och idrottslärare som instämmer på respektive påstående. 
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv7

2017-06-30

FRÅGA IDROTTSLÄRARE : 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

Undervisning i ämnet idrott och hälsa

friluftsliv
Friluftsundervisning 

utgör en femtedel av all 

undervisning i ämnet 

idrott och hälsa
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

74% 26%

2017-04-20

Idrottslärarna estimerar att kunskapsmålen i friluftsliv uppfylls till: 

Lågstadiet (83%) Mellanstadiet (77%) Mellanstadiet (64%) Gymnasiet (73%)
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Friluftsliv i svenska skolor

Varför uppnår man 

inte kunskapsmålen?
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

Svårtolkade, 

svårbedömda 

kunskapsmål

Saknar förutsättningar 

(naturområden, 

utrustning)
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2017-06-30

Anledningar till att man inte uppnår kunskapsmålen

FRÅGA IDROTTSLÄRARE: Varför anser du att eleverna i 

svenska skolor inte uppnår kunskapsmålen enligt läroplanen 

när det gäller kunskaper i friluftsliv i Sverige generellt? 

Saknar 

ekonomiska 

förutsättningar
Personalkrävande, 

tidskrävande, 

resurskrävande
Låg prioritet

Lågt 

engagemang
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Svenskt Friluftsliv

55%

28%
18%

33%
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40%
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2017-06-30

Stöd till skolorna för att bedriva friluftsliv

FRÅGA IDROTTSLÄRARE: Anser du att din skola behöver stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv och i sånt fall vad? Flera svar möjliga 

51%

76% 
av idrottslärarna anser att 

deras skola behöver stöd 

för att bedriva friluftsliv 

Ekonomisk 

stöd Mer personal
Kompetens 

och kunskap

Idéer och 

inspiration
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Friluftsliv i svenska skolor

Sammanfattning
Inställning till friluftsliv

▪ 72% av idrottslärarna anger att deras elever är väldigt eller ganska positiva till friluftsliv. 

Motsvarande andel bland föräldrarna är 63%. 

▪ Attityden skiljer sig mellan de olika skolstadierna. Bland lågstadie- och mellanstadielärarna är det 

87% resp. 80% som anger att deras elever är positiva till friluftsliv. Bland högstadie- och 

gymnasielärare är motsvarande andel lägre (57% resp. 56%). Samma trend ser vi bland 

föräldrarna (lågstadiet:77%, mellanstadiet:71%, högstadiet: 55%, gymnasiet: 51%). Barnen 

uppfattas bli mindre positiva till friluftsliv ju äldre de blir. 

Friluftsliv i skolor

▪ 77% av föräldrarna anger att det är viktigt att deras barn får friluftslivsundervisning i skolan. 

Föräldrar med barn i lågstadiet anser att det är viktigt  i högre utsträckning 87%, medan föräldrar 

till barn i gymnasieålder svarar att det är viktigt i något lägre utsträckning (73%)

▪ 92% av föräldrarna anser att friluftsliv är bra för inlärning. Det finns inga signifikanta skillnader 

mellan de olika skolstadierna – alla instämmer i samma utsträckning. 

▪ 50% av föräldrarna instämmer i att skolan främjar barnets intresse för friluftsliv. Här ser vi stora 

skillnader på hur föräldrar till barn inom de olika skolstadierna svarar: (lågstadiet:73%, 

mellanstadiet: 56%, högstadiet: 40%, gymnasiet: 35%).

▪ Idrottslärarnas uppfattning om hur kunskapskraven uppfylls skiljer sig inom de olika skolstadierna. 

51% bland lågstadielärarna anser att kunskapskraven i friluftsliv uppnås till fullo. Motsvarande 

andel bland mellanstadielärarna är 40%, högstadielärarna - 11% och gymnasielärarna - 30%. 

Idrottslärarna estimerar att kunskapsmålen uppnås till 74% 

Anledningar till att kunskapsmålen inte uppnås

▪ De vanligaste anledningarna är att skolan saknar förutsättningar (naturområden, utrustning), 

saknar ekonomiska förutsättningar, att det är personalkrävande, tidskrävande eller 

resurskrävande, att det är låg prioritet eller engagemang och att kraven är svårtolkade. 

▪ 76% av idrottslärare anser att deras skola behöver stöd för att bedriva undervisning i friluftsliv. 

55% av dessa lärare efterfrågar ekonomisk stöd, nästan lika många 51% efterfrågar kompetens, 

kunskap, idéer och inspiration. 
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Friluftsliv i svenska skolor

Svenskt Friluftsliv

Vi på Novus älskar frågor

Ieva Englund

Tel: 0720 70 04 10

ieva.englund@novus.se

Er kontakt:

2017-04-20
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