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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syfte: Hur lägger idrottslärare upp orienteringsundervisningen i skolan? 

1. Vad har lärarna för bakgrund till sitt orienteringskunnande? 2. Varierar undervisningstiden 

från skola till skola och vart undervisas den? 3. Tar lärarna till hjälp från någon lokal 

orienteringsklubb? 4. Hur upplever de vad eleverna tycker om orientering? 

Metod 

Enkäter delades ut under vecka 44 (måndag-onsdag) på Idrotts- och Hälsokonventet 2009 på 

GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Det var 233 idrottslärare som deltog och 49 stycken 

svarade på enkäten, det var 65 % kvinnor och 35 % män med en spridning på 15 olika 

landskap mellan Lappland och Skåne. Alla hade möjlighet att svara på enkäten då enkäterna 

fanns utspridda i matsalen där alla åt lunch. 

Resultat 

Lärarna tycker att de har tillräckligt med kunskap i orientering, det är 38 % stycken som 

tycker att de är erfarna, 35 % tycker att de är mindre erfarna, och dessa motsvarar då 73 % av 

svaren. 14 % av lärarna tävlar regelbundet, 18 % har tävlat någon gång, men den största 

massan har fått in kunskapen genom lärarutbildningen, och det är hela 86 %. Antal lektioner 

varierar från skola till skola men 47 % av skolorna har 5 lektioner eller fler/år. Och hela 77 % 

av skolorna bedriver lektionerna inne (teoretiskt) och ute (praktiskt). 

37 % av skolorna tar hjälp av en lokal orienteringsklubb, men samtidigt så arbetar alla lärare 

med lektionerna själva. 12 % tycker att det är svårt att ha hand om 

orienteringsundervisningen, och resten tycker att det är lätt och eller både och.  

Lärarnas skattning av hur eleverna upplever orienteringsundervisningen är väldigt blandat, 

men de flesta (78 %) har ett intryck av att eleverna tycker att ämnet är Bra/Kul.  Majoriteten 

av lärarna (62 %) upplever även att eleverna är nöjda med omfattningen på undervisningen. 

De motiverar eleverna på olika sätt för att få med dem, t.ex. kunskap för livet, allmänbildning, 

roliga övningar och fördelarna med att hitta. 

Slutsats 

Orienteringsundervisningen i skolan är bra. Lärarna känner sig erfarna och kunniga för att 

kunna lära ut bra kunskaper i orientering. De bedriver den både teoretiskt och praktiskt i olika 

miljöer, nästan 50 % av de skolor som är med i studien har 5 lektioner eller fler/år. Några 

skolor tar hjälp av lokala orienteringsklubbar för att göra det mer proffsigt och underlätta 

arbetet. Lärarna motiverar eleverna mycket för att få dem att inse innebörden med att kunna 

orientera i vardagen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
Jag är själv orienterare, och i grundskolan, högstadiet och gymnasiet upplevde jag att 

orienteringsundervisningen inte var så viktig för lärarna, eller de gjorde inga speciella saker 

utan det var alltid en uthängd bana vi elever skulle ta oss igenom. Upplevde även att andra 

klasskamrater tyckte att orientering var tråkigt, och även jag som höll på med det på fritiden 

tyckte så. Så det är på dessa upplevelser som jag vill studera vidare i området och försöka 

hitta svar på hur orienteringsundervisningen är, och vad lärarna har för kunskap om 

orientering.  

 
1.2 Bakgrund 
 
Orientering är en ganska så liten sport med cirka 60 000 aktiva medlemmar (2008) i Sverige.1  

Tävlingsidrotten bedrivs i olika klasser men yngsta klassen Inskolning till äldsta klassen 

HD90, och kan därför bedrivas utav alla. Distanserna som tävlas i är Sprint (cirka 13 minuters 

segrartid), Medel (cirka 35 minuters segrartid), Lång (cirka 90 minuters segrartid), Natt (cirka 

90 minuters segrartid), Ultra-lång (cirka 140 minuters segrartid) samt stafett (tiden varierar 

från sträcka till sträcka, kan vara allt från 30 minuter till 120 minuter). 

För att sporten ska kunna växa och bli ännu större krävs det att orienteringen upplevs på ett 

bra sätt och genom att göra rätt i unga år går det lättare att rekrytera nya. Vad passar inte 

bättre än att börja i skolan, där det står i kursplanen vad eleverna ska klara av i olika åldrar. I 

kursplanen för Idrott och hälsa2 står det att innan de slutar År 5 ska de ”kunna orientera sig 

och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel” och i År 9 ska de klara av att 

”kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel…”. Men klarar 

verkligen alla detta på den lilla undervisningstid som finns i skolan? Går det att göra 

undervisningen bättre så att fler elever vill fortsätta med orientering på fritiden?  

Sporten orientering behöver fler utövare, men hur ska de lyckas få nya intresserade när det 

finns så mycket annat som är roligt i dagens samhälle? 

                                                 
1 Svenska Orienteringsförbundets verksamhetsberättelse 2008, 
<http://www.orientering.se/ImageVault/Images/id_789/ImageVaultHandler.aspx> (Acc. 2009-09-24) 
2 Kursplan för Idrott och hälsa 
<http://www.skolverket.se/sb/d/2414/a/16139/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-
%20Idrott%20och%20h%E4lsa> (Acc. 2009-09-24) 

1 
 

http://www.orientering.se/ImageVault/Images/id_789/ImageVaultHandler.aspx
http://www.skolverket.se/sb/d/2414/a/16139/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-%20Idrott%20och%20h%E4lsa
http://www.skolverket.se/sb/d/2414/a/16139/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-%20Idrott%20och%20h%E4lsa


För att göra undervisningen lättare för lärarna samt att göra det mer intressant för eleverna 

kan tips på enkla övningar vara bra.  

 

Det är därför intressant att se hur idrottslärarna lägger upp undervisningen i orientering, se 

vad de gör bra och mindre bra. Detta för att hjälpa skolorna, speciellt att göra det enklare för 

idrottslärare och på så vis kanske sporten kan få en bredare tillväxt. 

 
1.3 Forskningsläge 
 
Forskningen inom Orienteringsundervisningen i skolan finns ganska så lite av. Svårt att hitta 

relevant information, så därför utvidgades sökandet. Kerstin Stenberg (vikarie inom friluftsliv 

på GIH) hjälpte till att få fram relevant information i området, och kom då i kontakt med 

hennes D-uppsats ”Women Reflecting on High - A Hermeneutical Study of Women’s 

Learning Process in Friluftsliv”3. Där hon beskriver; ”för att kunskap om och inse värdet av 

att vistas i naturen krävs erfarenhet och insikt”. D-uppsatsen som hon har gjort handlar om 

friluftsliv ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv, och kommit fram till att deltagarna 

som var med i studien har kommit närmare kunskapsmålen än var de var innan studiens 

början.  

Hon rekommenderade även en rapport från skolverket, som heter ”Nu-034”, i den har de lagt 

orienteringen som en friluftsaktivitet och alltså inte bara enbart ämnet orientering. Enligt 

denna rapport så ser friluftsdagarna ut på följande sätt; 3,73 heldagar samt 2,34 halvdagar i 

genomsnitt/år. 

Från SOFT (Svenska Orienteringsförbundet) där de handlar om hur upplägget ska vara i 

skolan för bästa effekt, den heter ”Orientera i skolan – gör det enkelt, roligt och 

pedagogiskt”5. De rekommenderar att använda sig av utbildningstrappan6 när man utbildar i 

orientering. 

Ett examensarbete från GIH, från 1996, som heter ”Orienteringsundervisning i skolan7”, där 

framgår hur idrottslärare i Södermanland gör på sina orienteringslektioner, såsom 

                                                 
3 Kerstin Stenberg, Women Reflecting on High – A Hermeneutical Study of Women´s Learning process in 
Friluftsliv (Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, Vt 2008) 
4 Skolverket, Rapport 253 Nu-03 Idrott och Hälsa (2005) 
5 Anita Wehlin (Svenska Orienteringsförbundet), Orientera i skolan – Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt 
(Stockholm, SISU Idrottsböcker 2007) 

6 Se bilaga 3. 

7 Karin von Schmalensée, Karin Techel, Orienteringsundervisning i skolan – Enligt en idrottsundersökning i 
Södermanland 1996 (GIH Examensarbete 86:1996) 
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orienteringsbana till att rita skolgårdskarta. Även visar studien hur många pass de har per 

läsår åt just orientering, och de skolorna som de undersökte var det fjorton stycken som hade 

5 eller fler lektioner, tretton stycken hade 4 lektioner/år och de utgjorde 71 % av svaren. Även 

visar den hur erfarna idrottslärarna är, och om de använder sig av någon hjälp från 

närliggande orienteringsklubbar och det var bara en skola som använde sig av en 

orienteringsklubb vid genomförandet av en lektion. 

På skolverkets hemsida hämtades kursplanen för ”Idrott och hälsa”, där det står klart och 

tydligt att elever vid År 5 ska de ”kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda 

enkla hjälpmedel” och i År 9 ska de ”kunna orientera sig i okända marker genom att använda 

olika hjälpmedel…”8. 

När sökningarna vidgades till Friluftsliv i allmänhet påträffades en intressant bok. Det var 

boken Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet9 där de tar upp viktiga 

som kan ge tips för att få en bättre orienteringslektion och för att lyckas, och det är saker som 

att passa kartan (du lägger kartan mot norr), ta ut kompasskurs samt planera kontrollstationer 

och något uppfångande (t.ex. stora föremål som du vill passera) under kompasskursen, som är 

några av de viktiga begrepp som finns inom orienteringen.  

Ur tidningen ”Skogssport”10 (Tidskrift inom Orientering), där de har undersökt hur 

orienteringsundervisning är på olika skolor runt om i Sverige. De åkte runt och gjorde 

studiebesök under orienteringslektionerna och sen utifrån egna kunskaper så utvärderade de 

lektionerna. Han menar också på att mycket av problemet ligger i lärarnas bristande kunskap, 

många vet inte hur man orienterar och ännu fler orkar inte lägga ner den tid som krävs för att 

genomföra en lektion.  

I tidningen Svensk Idrottsforskning skriver Katarina Schenker om Idrottsdidaktik i 

förändring?11, där beskriver hon hur normer styr undervisningsinnehållet, särskilt i just 

orientering. Hon menar då att om orientering nämns så får många bilden av att klara av en 

bana på tid, alltså tävlingsorientering. Istället för att bedriva tävlingsidrott i skolan ska de 

kanske inrikta sig på just vad målen säger. En annan person som skrivit en intressant artikel ur 

                                                 
8 Kursplan för Idrott och hälsa, 
<http://www.skolverket.se/sb/d/2414/a/16139/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-
%20Idrott%20och%20h%E41sa>, (Acc. 2009-09-24) 

9 Britta Brugge, Matz Glantz, Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet 
(Stockholm: Liber, 2007, 3:e upplagan) 
10 Svenska Orienteringsförbundet, Skogssport nr 5, (Västerås, 2009), sid. 46-49 

11 Katarina Schenker, Idrottsdidaktik i förändring?, (Stockholm, Svensk Idrottsforskning Nr.3, 2009), sid. 51-55 
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Svensk idrottsforskning är Erik Backmans. Där tittar han på resultat från två olika studier; 

”fritidsstudien” och ”skolstudien”. I fritidsstudien visar det sig att i år 9 så är det 52 % som 

någon gång har testat på att vandring i naturen det senaste året. Och i skolstudien visar det vad 

elever har fått prova på för olika friluftsaktiviteter under det senaste skolåret. Här finns då 

orientering med som en aktivitet och i år 9 så är det nästan 90 % som har testat på orientering 

under året samt i år 6 så är det nästan 80 %. Lärarna säger samtidigt här att Friluftsliv samt 

orientering utgör 9 % av tiden på idrottslektionerna, detta då både i år 6 och år 9.12

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 

• Hur lägger idrottslärarna upp orienteringsundervisningen i skolan? 

 

Frågeställningar: 

1. Vad har lärarna för bakgrund till sitt orienteringskunnande? 

2. Varierar undervisningstiden från skola till skola och vart sker den? 

3. Tar lärarna någon hjälp från en lokal orienteringsklubb? 

4. Hur upplever de vad eleverna tycker om orientering? 

 

Hypotes: 

• Lärarna är för okunniga och därför blir orienteringsundervisningen för dålig. 

 
2. Metod 
 
2.1 Insamlingsmetod 
 
För att studien ska kunna ge bra resultat krävs det att många idrottslärare kan besvara 

frågorna, därför valdes enkäter till denna studie. 

Enkäten bestod av tretton frågor som var uppdelade i olika steg, som börjar med 

bakgrundsfrågor och som avslutas med mer specifika frågor.13

 

 
                                                 
12 Erik Backman, Utövar ungdomar friluftsliv?, (Stockholm, Svensk Idrottsforskning Nr.4, 2004), sid. 47-53 

13 Se bilaga 2. 
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2.2 Procedur 
 
För att nå så många idrottslärare som möjligt samt att få in svaren snabbt delades enkäten ut 

på Idrotts- och hälsokonventet 2009 på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) som är 

”Sveriges största mötesplats för fortbildning av idrottslärare”. Detta konvent ägde rum under 

vecka 44 (måndag - onsdag), och under dessa dagar besöktes GIH av 233 idrottslärare från 

olika delar av landet. 

Enkäter kom att läggas ut i en uppsamlingssal där lärarna höll till på sina ”raster” mellan 

passen, samt att enkäterna delades ut personligen.   

En pilotstudie genomfördes, detta för att säkerhetsställa att frågorna i enkäten var förståliga. 

Det var en person i 30-40 års ålder i stockholmsområdet som deltog, och han kunde besvara 

samtliga frågor. Inga ändringar behövdes göra, och enkäten gick i tryck. 

 
2.3 Urval 
 
Med deltagare från stora delar av Sverige blev den geografiska spridningen god vilket gör 

resultatet mer representativt. Det var 233 idrottslärare som deltog under veckan på konventet 

och 123 av dem var kvinnor och 110 var män och det var 49 som deltog och svarade på 

enkäten. 65 % av dem var kvinnor och 35 % män med en spridning på 15 landskap från norr 

till söder, varav 19/49 var från stockholmsområdet. Åldern på lärarna var följande, 8/49 

mellan 20-30 år, 15/49 mellan 31-40 år, 7/49 mellan 41-50 år, 18/49 mellan 51-65 år och en 

som var över 65 år (se även tabell 1 på nästa sida).  
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Figur 1: Ålder 

 

Dessa jobbade med lågstadiet till gymnasiet, och sjutton av dem jobbade på högstadiet. De 

hade jobbat som idrottslärare olika länge men arton av dem hade arbetat 26 år eller mer. 

 
 
2.4 Bortfall 
 
Det var 233 idrottslärare (123kvinnor och 110män) som deltog på konventet, alla hade 

möjlighet att svara på enkäten. Det var 49 stycken enkäter som kom in efter konventets slut, 

och alla dessa finns med i studien.  

 

2.5 Validitet 
 
Om validiteten blir bra eller inte beror på enkäten, och dess frågor. Därför låg fokus på att 

frågorna stämmer överens med syftet och frågeställningarna, så att rätt saker blir besvarade 

via enkäten. Den beror även på om urvalet var bra, och med de svar som kom in från olika 

delar av landet förefaller urvalet ganska representativt. 

 

2.6 Reliabilitet 
 
För att god reliabilitet ska kunna existera krävs det att metodskrivandet är så detaljskrivet att 

det går att göra om exakt samma studie, detta medför då att lärarna kan svara på samma saker 

som de kom att göra under denna studie. Samma sak gäller urvalet och tillgången på enkäten.
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2.7 Etiska principer 
 
Information om hur enkäterna skulle användas gavs i ett särskilt brev14 som deltagarna läste 

igenom innan de fyllde i enkäten. När arbetet är färdigtställt kommer enkäterna att förstöras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Se bilaga 2. 
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3. Resultat 
 
3.1 Enkätresultat 
Fråga 1, Kön?  

Av de 49 som deltog i studien så var det 17 stycken män och 32 stycken kvinnor.  

 

Fråga 2, Vilket landskap jobbar du i? 

 

Tabell 1: Vart deltagarna jobbade. 

   Antal Procent 

Inget svar 1 2,0 

Dalsland 1 2,0 

Gotland 3 6,1 

Gästrikland 1 2,0 

Jämtland 2 4,1 

Lappland 1 2,0 

Medelpad 2 4,1 

Skåne 6 12,2 

Småland 3 6,1 

Södermanland 9 18,4 

Uppland 10 20,4 

Värmland 3 6,1 

Västergötland 4 8,2 

Västmanland 1 2,0 

Ångermanland 1 2,0 

Östergötland 1 2,0 

 

Totalt 49 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna tabell kan man se att flest deltagare var från Stockholmstrakten (Södermanland 9 

stycken och Uppland 10 stycken). Annars var det en relativt bra spridning från hela landet.  
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Fråga 3, Ålder? 

Åldern på lärarna var följande, 8/49 mellan 20-30 år, 15/49 mellan 31-40 år, 7/49 mellan 41-

50 år, 18/49 mellan 51-65 år och en som var över 65 år. 

 

Fråga 4, Arbetar du med? 
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Figur 3: Vart lärarna arbetade.  

 

Lärarna arbetade på följande sätt; 17/49 på högstadiet, 14/49 på gymnasiet, 9/49 på mellan 

och högstadiet, 7/49 på mellanstadiet, 2/49 på lågstadiet och på de två andra var det ingen 

som jobbade.  

 

Fråga 5, Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 
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Figur 4: Hur många år de har arbetat som idrottslärare. 
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I denna tabell ser vi hur många år idrottslärare har jobbat. Spridningen är enligt följande; 

18/49 har arbetat 26 år eller mer, 12/49 mellan 6-10 år, 8/49 mellan 1-5 år, 6/49 mellan 16-20 

år, 3/49 mellan 11-15 år och 2/49 mellan 21-25 år.  

 

Fråga 6, Tycker du att du har fått tillräcklig kunskap för att undervisa i ämnet 

orientering från idrottslärarutbildningen? 

 

Med tillräcklig kunskap menas att de ska ha fått en bra grund att stå på och känna sig trygga i 

att undervisa i orientering.  

42/49 tyckte att de hade fått tillräckligt med kunskap från utbildningen och 6/49 tyckte inte 

det. Ett svar saknas i resultatet, då svaret fattades på enkäten. 

 

Fråga 7, Varifrån har du inhämtat dina kunskaper inom Orientering? (Fritt antal 

kryss) 
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Figur 5: Visar vart lärarna har inhämtat sina kunskaper.  

 

Här fick lärarna svara mer än en gång, vilket gjorde att det blev 84 svar. 42/84 menade att de 

har inhämtat kunskapen från lärarutbildningen, alltså nästa alla som svarade på 

enkäten(42/49). 22/49 svarade att de har inhämtat kunskapen på annat sätt, som t.ex. böcker, 

Internet och kolleger. 9 av dem har tävlat någon gång, 7 stycken tävlar regelbundet och 4 

stycken har tagit nybörjarkurser. 
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Fråga 8, Hur upplever du ditt kunnande i ämnet orientering? 
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Figur 6: Visar lärarnas orienteringskunnande.  

 

19/49 lärare känner sig erfarna, 17/49 mindre erfarna, 11 stycken varken eller och 2 stycken 

känner sig oerfarna. Ingen känner sig mycket oerfaren. 

 

Fråga 9, Hur upplever du arbetet med orienteringsundervisning? (Sätt ett kryss på 

linjen)                       

 
Figur 7: Visar hur lärarna upplever arbetet med orienteringsundervisningen, ett kryss 

motsvarar ett svar. 
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Fråga 10.a, Vem/vilka sköter arbetet med orienteringslektionerna/undervisningen? 

(Fritt antal kryss) 

Vem undervisar
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Figur 8: Visar vem som undervisar på orienteringslektionerna.  

 

Här kunde lärarna svara mer än ett alternativ, vilket gjorde att det kom in 92 svar. Dock 

undervisar 48/49 själva, men många tar då också hjälp från andra t.ex. 18/49 tar hjälp av 

lärarkolleger, 18/49 tar hjälp av en OL-klubb och 8 stycken tar hjälp av eleverna på skolan. 

Det finns ingen som inte undervisar i orientering. Det saknas ett svar från denna frågan. 

 

Fråga 10.b, Varför tar ni hjälp/inte hjälp av en orienteringsklubb vid 

orienteringslektionerna? Svaren står inte i någon speciell ordning. 35/49 svarade på frågan. 

Tar hjälp Tar inte hjälp 
• Orienteringsklubben hjälper till med kartor • Tanken har ej slagit mig 
• Jag är själv medlem i klubben • Jag har skjutit det framför mig 
• De hjälper till att lägga banor på fasta 

kontroller • Finns inga pengar 
• Det är jätte bra hjälp • Anser att jag klarar det själv 
• Hjälp med banor och liknande • Vi lägger så lite tid på OL 

• Beroende av tidsvinsten 
• Har i stort sett en klubb i skolan 

(kollega) 
• Få fler att börja orientera • Vi har den kompetens som krävs 
• Tillgång till saker • Har ett fungerande material 
• Bra kunnande i klubben • Finns inga som kan ställa upp på skoltid 

• Fått hjälp med karta över skolgården 
• Kostar för mycket eller så har inte 

tiderna passat in 
• Klubben är jättebra • De har inte varit intresserade 
• För att få lite ”proffskänsla” • Har ej tid att organisera upp det 
• De är på hugget • Jag tycker det är roligt att göra det själv 
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Fråga 10.c, Vart sker undervisningen? 

Av de 49 som svarade bedriver hela 39 stycken undervisningen inne och ute. 10 av dem 

bedriver lektionerna enbart ute. Det är ingen som bara bedriver undervisningen inne. 

 

Vart sker undervisningen?

Inne; 0
Ute; 10

Inne och ute; 
38

 
Figur 9: Siffran står för antal svar.  

 

Fråga 10.d, Hur många lektioner/friluftsdagar (/år) är det orientering på schemat? 
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Figur 10: Visar antal lektioner/friluftsdagar (/år) 
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Fråga 11. Vad för övningar får eleverna göra i skolan? (Fritt antal kryss) 
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Figur 11: Övningarna som lärarna använde sig av. 

 

Här fick lärarna svara fler än en gång, och därför kom 303 olika svar in fördelat i de olika 

övningarna. De två som utgjorde de största delen av alla övningar var Kartgenomgång (45 

svar) och Karttecken (42 svar). Dessa utgjorde 87/303 svar och dessa kan beskrivas som 

samma sak.  

 

Fråga 12,a. Hur upplever du vad eleverna tycker om orienteringsundervisningen? 
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Figur 12: Hur eleverna upplevs tycka om orienteringsundervisningen.  

 

Det saknades ett svar från en enkät på denna fråga, vilket gjorde att det bara kom in 48 

stycken svar. 38/48 lärare tycker att elevernas upplevs blandat, alltså att de tycker att 
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undervisningen är både Bra/Kul och Dåligt/Tråkigt. 9/48 upplever att deras elever tycker att 

det är Bra/Kul och 1/48 upplever att sina elever tycker att det är Dåligt/Tråkigt med 

orienteringsundervisning.  

 

Fråga 12,b. Upplever du att eleverna vill ha? 

Upplevs eleverna vilja ha
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Figur 13: Visar vad eleverna upplevs vilja ha. 

 

Här kom det bara in 47 svar, och var fördelade på följande sätt; 29/47 upplevde att eleverna 

var nöjda som det var med undervisningen, 6 stycken upplevde att de ville ha mer 

undervisning, 6 stycken mindre undervisning, 2/47 upplevde att undervisningen borde 

bedrivas på annat sätt.  1 lärare upplevde att det eleverna tyckte olika, alltså både mer och 

mindre undervisning, samt 3 lärare viste inte vad eleverna ville ha.  

 

Fråga 13. Hur motiverar du eleverna till orienteringsundervisningen? 

• Positiv • Kondition + upplevelse 
• Ute • Allmänbildning 
• Kunskap för livet • Roliga övningar 
• Kunna hitta • Variation 
• Står i kunskapsmålen • Svenskt kulturarv 
• Trygghet - frihet • Demokrati 

• Fördelarna med att hitta 
• Behöver ej motivera 

dem 
• Livsnödvändig kunskap  

 

Svaren står inte i någon speciell ordning. Det var 40/49 lärare som svarade på denna fråga.  
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4. Sammanfattande diskussion 
 

4.1 Vad har lärarna för bakgrund till orientering?  

 

Av svaren att döma på fråga 6 som handlar om lärarna fått tillräckligt med kunskap från 

idrottslärarutbildningen så är det så att lärarna tycker att de har fått det. Detta genom att 

nästan 86 % svarar ja på den frågan, de bör då i alla fall ha fått en bra grund att stå på. Och 

om vi samtidigt tittar på fråga 7 som handlar om varifrån de inhämtat kunskaperna, så är det 

42 stycken som inhämtat kunskapen från utbildningen för att kunna undervisa i orientering. 

Det är sex lärare som inte tycker att de har fått tillräckligt med kunskap från utbildningen. De 

har tagit in informationen på annat sätt för att kunna undervisa, t.ex. nybörjarkurser, läst 

böcker och kollat på Internet.   

När utbildningen till idrottslärare börjar så är de intagna på olika färdighetsnivåer, vissa måste 

träna mer för att de inte har gått igenom det tillräckligt på sin egen skoltid. Orientering är ett 

sådant ämne där många inte alls kan särskilt mycket, därför måste studenterna träna på olika 

sätt för att ta till sig den kunskapen som just de behöver för att kunna undervisa. 22 stycken 

beskriver att de inhämtat kunskapen om orientering på andra sätt också, och några exempel på 

dessa sätt är; kollega (orienterare), skogsäventyret15, utbildning från orienteringsförbundet 

samt nybörjarkurser. 

Lärarna tycker överlag att deras kunnande är bra, det är bara två stycken som tycker att de är 

oerfarna och ingen som tycker att den är mycket oerfaren. Det är hela 19 stycken som tycker 

att de är erfarna inom området och 17 stycken tycker att de är mindre erfarna. 

Även om lärarna har fått bra kunskap och behärskar orientering, så kanske de inte har de rätta 

nycklarna för att undervisa i det? Det är då lätt att falla in i tävlingsidrotten orientering, men 

det är kanske inte där fokus bör ligga. I Schenkers rapport Idrottsdidaktik i förändring?16, 

beskriver hon att det handlar mycket om normer inom idrott och hälsa. Alltså kanske lärarna 

bör lägga mer fokus på att just förstå kartan och kanske inte vad tävlingsorientering innebär, 

det behöver t.ex. inte gå på tid eller att du ska hitta 14 av 15 kontroller. En bra sak kan vara att 

t.ex. kunna göra egna kartor, försöka rita av verkligheten på ett papper. Det finns mycket att 

fundera på här både som lärare och orienterare för att hitta bra sätt så att eleverna kan ta till 

sig så mycket som möjligt. 

                                                 
15 Skogsäventyret, <http://www.orientering.se/Lasta-listor/Externa-lankar/Skogsaventyret/>, (Acc. 2009-11-11) 

16 Katarina Schenker, Idrottsdidaktik i förändring?, (Stockholm, Svensk Idrottsforskning Nr.3, 2009), sid. 51-55 
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Alltså genom att titta på fråga 6, 7 och 8 visar det sig ganska klart att lärarna har tillräcklig 

kunskap om ämnet orientering för att kunna undervisa i det. 

 

4.2 Varierar undervisningstiden från skola till skola och vart sker den?  

 

Det står klart och tydligt vilka mål som eleverna ska uppnå i kursplanen17 vad eleverna ska ha 

lärt sig i årskurs 5 respektive 9 som har beskrivits tidigare i arbetet. Så för att uppnå dessa mål 

krävs att det tillämpas många timmar på att lära sig orientera, och som lärare fundera ut hur de 

ska lära ut för att uppnå bästa möjliga effekt av undervisningen. 

På fråga 10,d visar lärarna hur många lektioner per/år de har till orientering/friluftsliv. Det var 

nästan 25 stycken som svarade att de hade fler än 5 lektioner/år. Det finns dock skolor som 

bara har orientering på schemat 1 lektion/år. Om eleverna bara har en lektion/år måste lärarna 

verkligen vara skickliga på att lära ut rätt saker så de klarar målen vid År 5 och År 9.  

För att kunna relatera detta togs det hjälp av rapporten ”Nu-03”18 som har info om hur många 

lektioner som de olika skolorna har i genomsnitt/år. De har 3,73 heldagar och 2,34 halvdagar. 

Dessa siffror stämmer överens med denna studie. Även examensarbetet 

”Orienteringsundervisning i skolan”19 visar hur många pass de hade per läsår för just 

orientering, och av de skolorna som var med i den undersökning var det 14 stycken som hade 

5 eller fler lektioner, 13 stycken hade 4 lektioner/år och dessa utgjorde 71 % av svaren. Även 

i artikeln ”Utövar ungdomar friluftsliv?”20 ser vi att orienteringen har ungefär 9% av all 

undervisningstid på idrottslektionerna. I så fall kan svaren från enkäterna stämma överens 

med dessa ganska så bra. Men 9% låter väldigt mycket utifrån mina egna erfarenheter från 

skolan.   

Ska undervisningen då bedrivas inne, ute eller båda inne och ute? När lärarna själva fick 

besvara den frågan så bedriver de flesta lärare den både inne och ute, och några lärare bara 
                                                 
17 Kursplan för Idrott och hälsa 

<http://www.skolverket.se/sb/d/2414/a/16139/func/kursplan/id/3872/titleId/IDH1010%20-

%20Idrott%20och%20h%E4lsa> (Acc. 2009-09-24)  

18 Skolverket, Rapport 253 Nu-03 Idrott och Hälsa (2005)  
19 Karin von Schmalensée, Karin Techel, Orienteringsundervisning i skolan – Enligt en idrottsundersökning i 

Södermanland 1996 (GIH Examensarbete 86:1996) 

20 Erik Backman, Utövar ungdomar friluftsliv?, (Stockholm, Svensk Idrottsforskning Nr.4, 2004), sid. 47-53 
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ute. Men vilket är bäst för att lyckas nå ut med kunskaperna till eleverna? I egenskap av 

orienterare måste svaret nog bli ute, men med vädrets komplikationer ibland så kanske det är 

bäst med både inne och ute, och göra det teoretiska inomhus och sen bedriva det praktiska 

utomhus, och det är såsom lärarna skrev i enkäterna. Men genom att kunna bedriva den 

teoretiska delen samtidigt som den praktiska är mina erfarenheter ändå att det är den bästa 

metoden för att lära sig orientera. På så vis kan man som instruktör visa hur olika saker ser ut 

i terrängen och inte bara visa bilder i klassrummet. Genom att förklara ute i skogen är det fler 

som skulle kunna förstå. Men för att kunna vara ute i skogen och förklara hur allt går till, hur 

kartan är uppbyggd, hur terrängen ser ut, och så vidare handlar det mycket om erfarenheter. 

Stenberg beskriver det som ”för att kunskap om och inse värdet av att vistas i naturen krävs 

erfarenhet och insikt”.21

Vad eleverna får göra för saker på orienteringslektionerna är väldigt olika, men det är allt från 

en vanlig orienteringsbana till att rita en egen karta.  

Grön nivå i orienteringssammanhang kan man översätta till nybörjare i skolan. Och den gröna 

nivåns nyckelbegrepp22 handlar om t.ex. kartförståelse, passa kartan, ledstångsorientering. 

Kartförståelse (kartgenomgång) fanns med i enkäten som ett alternativ på vilka övningar som 

lärare använde sig av i skolan. Detta alternativ var det alternativ som flest lärare använde sig 

av, hela 45 lärare använde detta, och som andra alternativ kom karttecken, som 42 lärare 

använde. Kartgenomgång och karttecken hör ihop väldigt mycket, för förstår du inte 

karttecknen så förstår du inte kartan och tvärtom.  

Boken Orientera i skolan – Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt23 beskriver tio stycken 

pedagogiska tips hur orienteringsundervisningen kan bedrivas i början av inlärningsprocessen, 

dessa tips är följande; trygghet, trygg miljö, lugn och ro, genomgång, begränsningslinjer, 

repetition, en karta var, utbildningstrappan på rätt nivå och svårighetsgrad, banor - slingor, 

banor – stjärnorientering. Dessa tio tips från boken är väldigt bra att ta med sig som lärare för 

att underlätta för eleverna samt arbetet innan lektionen. Och genom att använda dessa saker 

kanske undervisningen blir bättre och lättare för lärarna

                                                 
21 Kerstin Stenberg, Women Reflecting on High – A Hermeneutical Study of Women´s Learning process in 

Friluftsliv (Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, Vt 2008) 

22 Peter Junevik, Lotta Yttergren, Orienteringsteknik – att lära ut på grön till gul nivå, (Stockholm, SISU 

Idrottsböcker, 2007) sid. 15 

23 Anita Wehlin (Svenska Orienteringsförbundet), Orientera i skolan – Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt 

(Stockholm, SISU Idrottsböcker 2007) 
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4.3 Tar lärarna till någon hjälp från en lokal orienteringsklubb? 

 

35 stycken lärare upplever att arbetssituationen med orienteringsundervisningen är väldigt 

blandat, ibland är det svårt och ibland är det lätt. Några av dessa svar är dock åt det lättare 

hållet eller åt det svårare hållet, se spridningen i figuren på fråga 9. Det finns ingen lärare som 

upplever att det är svårt, men det finns sex stycken som tycker det är relativt svårt att 

undervisa. Varför tar de då inte hjälp av någon lokal orienteringsklubb? Av de sex som tycker 

att det är relativt svårt att undervisa i orientering, som lyftes fram under rubrik 4.1 är det bara 

två lärare som tar hjälp utifrån av en orienteringsklubb och de andra fem undervisar helt på 

egenhand.  

18 stycken lärare tar också hjälp av orienteringsklubb även om de känner sig trygga i sin 

kompetens. Varför de tar hjälp är för att de t.ex. får tillgång till saker, för att få lite 

”proffskänsla” samt är beroende av tidsvinsten.  

Några lärare använder sig av elever och lärarkolleger för att underlätta arbetet.  

Lärarna borde ta chansen att få hjälp av en lokal klubb, för att underlätta arbetet för dem. 

Samt för att undervisningen ska bli bättre, de som kommer från en klubb har mer erfarenheter 

hur undervisningen ska bedrivas och på så sätt blir det lättare att få fler personer till 

föreningen. Som Anton Sjökvist skriver ”Gör det proffsigt eller inte alls”24. Han anser att då 

skolorienteringen ska göras enligt läroplanen och på så sätt gör det att det blir en mer korrekt 

bild av orientering som sport, och på så sätt skapa ett intresse hos eleverna. 

Nu när Skogsäventyret har börjat växa fram i svensk orientering underlättar det för skolorna i 

landet, genom att ta fram bra material och övningar för att göra det lättare att undervisa i 

ämnet. Bara övningar som memory, kartteckensstafett25 är lätta att hitta och underlättar både 

arbetet innan, under och efter lektionerna.  

För att få barn/elever intresserade av skog och mark har även Svenska Orienteringsförbundet 

tagit fram boken Skogsäventyret26, den är som en pysselbok där eleverna ska bli mer 

intresserade av naturen. 

                                                 
24 Svenska Orienteringsförbundet, Skogssport nr 5, (Västerås, 2009), sid. 46-49 

25 Karin Elfving, Svenska Orienteringsförbundet,  Äventyr i Bombmurkland – Ett nybörjar- och 

inspirationsmaterial i orientering och kartkunskap, <http://orientering.se/Arbetsrum-

ovriga/Skogsaventyret/Material/> (Acc. 2009-11-17)  

26 Lotta Stigsdotter, Svenska Orienteringsförbundet,  Skogsäventyret, (Stockholm, SISU Idrottsböcker, 2008) 
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Man kan även läsa om hur du gör när du passar kartan (du lägger kartan mot norr), ta ut 

kompasskurs och planera kontrollstationer och uppfång (t.ex. stora föremål som du vill 

passera) under kompasskursen i boken Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och 

livskvalité.27

Ett bra förslag är att ta hjälp från en lokal klubb för att få tillgång till nya sakerna, som t.ex. 

Sport Ident28 (elektroniskt stämpelsystem), detta är ett system som registrerar att personen har 

varit vid en kontroll, löparen springer med en liten bricka (ungefär som ett lillfinger i storlek), 

när löparen har hittat kontrollen finns det en dosa med ett hål i, löparen sticker ner sin bricka i 

hålet och väntar på ett pip och en ljusblinkning. Som tar stämpelsystemet till en helt annan 

nivå för eleverna.  

 

4.4 Hur upplever de vad eleverna tycker om orientering?  

 

Lärarna upplever att eleverna tycker att orienteringsundervisningen är väldigt blandad, och att 

de är nöjda när det gäller undervisningen. Detta kan bero på många faktorer, antingen är 

lärarna så pass bra och eleverna lär sig mycket och därför är de nöjda som det är, eller så 

vågar inte lärarna svara sanningsenligt på denna fråga och tar de alternativet som är lättast att 

svara på. Och så kan de även svara på vad eleverna tycker om deras undervisning, för att inte 

framstå som en dålig lärare så väljer de att svara blandat. Av egna erfarenhet anser jag att 

eleverna verkligen tycker olika, för människor tycker olika om allting så varför skulle de inte 

göra det om orientering? För att få fler elever att börja intressera sig för orientering kan man 

göra som de beskriver i boken Orientera i skolan – Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt, att 

”inlärning sker stegvis”29 och gärna genom orienteringens utbildningstrappa30, och som lärare 

bör du anpassa nivån och hastigheten till vad eleverna klarar av.  

Lärarna försöker motivera eleverna på ett bra sätt, detta beroende på vilken grupp de har och 

vad de ska göra. Det kan vara svårt att motivera elever när de har känslan av att det som ska 

                                                 
27 Britta Brugge, Matz Glantz, Klas Sandell, Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet 

(Stockholm: Liber, 2007, 3:e upplagan) 

28 Sport Ident, <http://www.sportident.se/> (Acc. 2009-12-21) 

29 Anita Wehlin (Svenska Orienteringsförbundet), Orientera i skolan – Gör det enkelt, roligt och pedagogiskt 

(Stockholm, SISU Idrottsböcker 2007) 

30 Se bilaga 3. 
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göras är tråkigt, då gäller det att göra på rätt sätt och verkligen sälja in det bra. Det finns lärare 

som bara står och läser direkt ur boken och andra som jobbar stenhårt med att få med sig hela 

gruppen på lektionen.  

 
4.5 Speciella fynd 
 

Ett svar på en av enkäterna, som finns skäl att uppmärksamma lite extra, var frågan om hur 

många lektioner/friluftsdagar de har per år. Där svarade han/hon att de har en lektion, och på 

nästa fråga om vilka övningar som bedrevs svarade han/hon följande; OL-bana, kontrollplock, 

karttecken, kontrollutsättning, kartgenomgång, kompassgenomgång samt rita karta. Den 

första frågan man ställer sig, hur hinner de med allt detta på en lektion/friluftsdag? En van 

orienterare kanske skulle kunna hinna med det, men en skolklass gör det definitivt inte. Det 

låter lite mäktigt på en dag, men de kanske gör de olika saker beroende på vilken klass det är 

som har lektion, detta framgår ej genom att läsa enkäten. Samtidigt som de gör allt detta på en 

och samma lektion/dag, så har de teorin inomhus och de praktiska sakerna utomhus.  

 

En fråga som man kan ställa sig är om de sju lärarna som regelbundet tävlar upplever att deras 

elever är nöjdare? Så är inte riktigt fallet, utav de sju är det tre som har svarat Bra/kul och fyra 

har svarat Blandat. Och det är ganska intressant, alltså kan slutsatsen dras att undervisningen 

inte behöver bli proffsigare bara för att de regelbundet tävlar.  

Om vi tar dessa sju och tittar på deras resultat på, hur de upplever arbetet med 

orienteringsundervisning, så kan man tro att deras resultat ska ligga åt det lättare hållet. Fem 

av de sju svarade att de tycker att arbetet med undervisningen är lätt, en svarade blandat och 

en svarade svårt. Alltså behöver det inte vara självklart att undervisningssituationen blir 

lättare bara för att du som lärare tävlar regelbundet.  

 

Hur de upplever arbetet med orienteringsundervisning, kryssade sex lärare i att de tyckte det 

var relativt svårt att undervisa, men om vi också tittar på vad de svarade på vad eleverna får 

göra för övningar i skolan, så kan man tro att de lärare som tycker att det är svårt kanske inte 

klarar av att göra så pass stort antal olika övningar. Men så är inte fallet, det finns elva 

svarsalternativ på denna fråga, och dessa sex har ett medelvärde på 6,83 övningar. Dock är 

spridningen större, men ett svar på två och ett på elva. Detta blir då ett högre medelvärde än 

vad alla 49 svarat som lämnat i enkäten, där medelvärdet var 6,18 övningar. Medelvärdena 
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har fåtts fram genom att lägga ihop alla antal svar på olika övningar och sedan dividera med 

antalet enkäter.  

Slutsatsen av detta blir då att även fast lärarna tycker att lektionerna är svåra att undervisa i så 

lägger de ner mycket tid och testar på nya saker för att få med sig eleverna.  

 

På frågan om de hade fått tillräckligt med kunskap från idrottslärarutbildningen svarade sex 

nej, och då kan man tro att dessa tar hjälp utifrån för att orienteringslektionerna att bli lättare. 

De svarade inte så, utan det är bara en av de sex som tar hjälp utifrån och denna hjälp kommer 

ifrån en lokal orienteringsklubb. En av dem skriver också att de inte har tid att organisera det, 

alltså kanske de vill ta hjälp men skyller på att de inte har tid.  

 
4.6 Avslutande diskussion 
 

Svarfrekvensen kan tyckas vara liten, 49 av 233, men det är svårt att få enkäter utdelade, men 

många idrottslärare ryggade tillbaka när de fick syn på att det handlade om enkäter och ville 

därför inte svara.  

 

Min hypotes var; Lärarna är för okunniga och därför blir orienteringsundervisningen för dålig. 

Men efter att ha sett resultatet visar det sig att så inte är fallet, utan lärarna tycker överlag att 

de är väldigt erfarna inom ämnet orientering. Av egna erfarenheter och från 

orienteringskolleger går elever ut med icke positiva tankar. Genom svaren som har fåtts fram i 

studien så kan detta stämma, eftersom 38/48 lärare upplever att eleverna tycker att 

undervisningen är både Bra/kul och Dåligt/Tråkigt och 1 lärare upplever att eleverna tycker 

att det är Dåligt/Tråkigt med orientering i skolan. Så är lärarna helt enkelt för kunniga för att 

kunna lära ut, eller har de inte hittat de bästa nycklarna för att undervisa i ämnet ännu? Men 

genom att ha rätt material på skolan och småtips så kan undervisningen bli roligare och även 

enklare att utföra för lärarna. På så sätt kanske eleverna börjar tycka om det och vill intressera 

sig för det mer utanför skoltiden.  

 

Syftet var; Hur lägger idrottslärarna upp orienteringsundervisningen i skolan.  

På frågan om lärarnas bakgrund, visar studien att den är väldigt god för orientering, de känns 

som de har de förutsättningar som de behöver för att kunna bedriva lektionerna på rätt sätt. 

Undervisningstiden varierar lite från skola till skola men de flesta svarar ändå att de har fem 

lektioner per/år eller fler, det fanns även några som svarade att de bara hade en lektion per/år. 
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Detta var skolor från Stockholms innerstad, där de menade på att det inte finns någon tillgång 

till fler lektioner. 18 lärare svarade att de tar hjälp av en närliggande orienteringsklubb, för att 

få bättre undervisningsinnehåll och för att få lite mer ”proffs-känsla” över lektionen. De 

upplever att eleverna tycker blandat om ämnet orientering, men de finns skolor där eleverna 

tycker att det är bra/kul och även någon skola där de tycker dåligt/tråkigt.  

Det beror inte på hur kunniga lärarna är i ämnet orientering utan vad eleverna har för 

inställning utan istället mer hur undervisningen utförs. Den känslan som eleverna ska ha är att 

de ska förstå vad de gör, hur kartan är uppbyggd och sedan själva kunna hitta i naturen med 

karta. Som också många lärare sa när de lämnade in enkäten.  

 

4.7 Nya tankar kring arbetet 
 
Det skulle ha varit intressant att även se vad eleverna tyckte om lärarnas undervisning. Nu har 

endast lärarnas perspektiv studerats, och det är kanske inte hela sanningen. Så fortsatta studier 

skulle titta mer från elevernas synsätt.  

Nu i efterhand så skulle mina studier att ägnats till att gå till olika skolor och intervjuat både 

lärare och elever för att se om deras bilder om ämnet hänger ihop eller om de tycker att 

sakerna görs olika. På så vis kunna se enklare vad lärarna gör för fel, eller varför eleverna 

tycker som de gör.  

 

4.8 Tips till idrottslärare vid en orienteringslektion 
 

Här nedan följer några enkla tips för att underlätta lektionerna i orientering; 

• Gör det enkelt 

• Eleverna ska få välja takt och svårighet 

• Alla ska ha varsin karta 

• Ta hjälp av en orienteringsklubb, för att t.ex. få tillgång till Sport Ident  

• Variera undervisningsinnehållet 

 

Tipsen kan också hittas i boken Orienteringsteknik – att lära ut på grön till gul nivå31, som 

säger hur du kan göra för att lättare förstå kartan. Även i övningsboken Äventyr i 

                                                 
31 Peter Junevik, Lotta Yttergren, Orienteringsteknik – att lära ut på grön till gul nivå, (Stockholm, SISU 

Idrottsböcker, 2007)  
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Bombmurkland – Ett nybörjar- och inspirationsmaterial i orientering och kartkunskap32, i 

denna finns övningar som kan göras i skog och natur för att få elever mer intresserade. Och i 

pysselboken Skogsäventyret33, som är mer anpassad för de yngre åldrarna, där det finns olika 

knep och knåp.  

                                                 
32 Karin Elfving (Svenska Orienteringsförbundet), Äventyr i Bombmurkland – Ett nybörjar- och 

inspirationsmaterial i orientering och kartkunskap, <http://orientering.se/Arbetsrum-

ovriga/Skogsaventyret/Material/> (Acc. 2009-11-17) 
33 Lotta Stigsdotter, Svenska Orienteringsförbundet,  Skogsäventyret, (Stockholm, SISU Idrottsböcker, 2008) 
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Bilaga 1 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
Syfte:   Hur lägger idrottslärarna upp orienteringsundervisningen i skolan?
 
Frågeställningar:  1. Vad har lärarna för bakgrund till sitt orienteringskunnande? 

2. Varierar undervisningstiden från skola till skola? 

3. Tar lärarna till någon hjälp från någon grannklubb? 

4. Hur upplever de vad eleverna tycker om Orientering? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 

Friluftsliv, pedagogik, children, barn, kursplan, barnidrott, undervisning, education, 

schoolorienteering, orienteering, school, skolorientering,  

 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, LTU:s bibliotekskatalog, artikeldatabasen CSA, Google Scholar, 

skolverket,  

 
Sökningar som gav relevant resultat 

GIH: Friluftsliv pedagogik, orientering i skolan, orienteringsundervisning i skolan,  

LTU: Friluftsliv, Nu-03 

Skolverket: Kursplan Idrott och hälsa 

 

 
Kommentarer 

Jag hade svårt att hitta relevant litteratur till min frågeställning, men fick utvidga den mot 

Friluftsliv, där det fanns mer gjort. Då kom jag i kontakt med Kerstin Stenberg (vikarie på 

GIH) som hjälpte mig med lite sökord, samt sa att jag skulle testa att söka på LTU:s 

bibliotekskatalog, där de har gjorts mycket om Friluftsliv. 

Väldigt svårt att hitta relevant information i databasen CSA. 

  

 
 
 
 

 



Bilaga 2 
Enkätbrev, enkät.  
Hej! 
 
Jag läser min sista termin på tränarlinjen på idrottshögskolan i Stockholm, och därför håller 
jag på med mitt examensarbete. I detta arbete vill jag undersöka hur idrottslärare lägger upp 
orienteringslektionerna i skolan. Jag vill försöka få en bild om hur lärarna gör med tiden de 
har till orientering för att eleverna ska uppnå de mål som står i kursplanen.  
 
Jag väljer att dela ut enkäten till just dig för att du ska hjälpa mig att besvara min fråga. 
Enkäten består av 13 stycken frågor och tar i tid cirka 5-10 minuter och efter att ni svarat på 
den lägger ni den i lådan vid utgången.  
 
Ditt svar kommer självklart att vara anonymt, inte ens jag kommer att veta vem du är eller hur 
du svarar. Jag kommer bara att använda mig av resultaten till mitt examensarbete.  
 
Om du är intresserad av att ta del av arbetet i efterhand får du fylla i en särskild lapp med 
namn och adress och lämna tillsammans med enkäten. Arbetet kommer att vara klart till 
december 2009. 
 
Tack på förhand! 
Fredrik Johansson 
070-348 26 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Enkät 
 
Markera ditt svar genom att sätta ett kryss i rätt ruta på varje fråga, på vissa frågor är det 
tillåtet att sätta flera kryss och i så fall står ”fritt antal kryss”. Svara så ärligt som möjligt på 
varje fråga.  
 

1. Kön?  Man: □ Kvinna: □ 
 
 
2. Vilket landskap jobbar du i? …………………………………… 
 
 

3. Ålder?  20-30år □ 31-40år □ 41-50år □ 51-65år □ 
 
 

4. Arbetar du med? Mellanstadiet □          Högstadiet □       Gymnasiet □ 
 
 
5. Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 

1-5år □ 6-10år □ 11-15år □ 16-20år □ 21-25år □ 26år eller mer □ 
 
 
6. Tycker du att du har fått tillräcklig kunskap för att undervisa i ämnet Orientering från 
idrottslärarutbildningen? 

  Ja  □ 

  Nej □ 
Om nej, varför? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Varifrån har du inhämtat dina kunskaper inom Orientering? (Fritt antal kryss) 

 Lärarutbildningen □ 

 Nybörjarkurs  □ 
 Tävlat någon gång □ 

 Regelbundet tävlande □ 
 Annat sätt  □ , vad?...................................................................... 
 
 
8. Hur upplever du ditt kunnande i ämnet orientering?  

Erfaren □     Mindre erfaren □     Varken eller □     Oerfaren □      Mycket oerfaren □ 
 

 



9. Hur upplever du arbetet med Orienteringsundervisning? (Sätt ett kryss på linjen) 
 

                          
 
 
 
10, a. Vem/vilka sköter arbetet med orienteringslektionerna/undervisningen? (Fritt antal 
kryss) 

  Du själv  □ 
 Elever  □ 

Lärarkolleger □ 

Orienteringsklubb □ 
Undervisar ej i orientering □ 

 
Om du kryssade i rutan ”undervisar ej i orientering”, varför undervisar du inte i det? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10, b. Varför tar ni hjälp/inte hjälp av en orienteringsklubb vid orienteringslektionerna? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

10, c. Vart sker undervisningen? Inne (sal) □ 

   Ute (skog) □ 

   Inne och ute □ 
 
 
10, d. Hur många lektioner/friluftsdagar (/år) är det Orientering på schemat? 

□  0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5el. fler 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. Vad för övningar får eleverna göra i skolan? (Fritt antal kryss) 

□  OL-bana   □ Karttecken 

□  Kontrollplock  □ Kontrollutsättning 

□ Stjärn-OL  □ Kartgenomgång 

□  Slingor   □ Kompassgenomgång 

□ Kartpromenad  □ Rita karta 

□ Poäng-OL   

□ Annat; ……………………………………………………………. 
 
 
12, a. Hur upplever du vad eleverna tycker om orienteringsundervisningen? 

□  Bra/Kul  □  Dåligt/Tråkigt  □  Blandat  
 
 
12, b. Upplever du att eleverna vill ha; 

□ Mer undervisning 

□ Mindre undervisning 

□ Nöjda som det är nu 

□ Undervisningen på annat sätt, vad?.................................................................... 
 
 
13. Hur motiverar du eleverna till orienteringsundervisningen? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Plats för övriga kommentarer: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan! 

 



Bilaga 3 
Utbildningstrappa34 inom svensk orientering. 

 

 

 
Figur 14; Färgtrappan – ett stöd i orienteringsundervisningen.  

Denna är även för att beskriva svårighetsgraden på en orienteringsbana. 

                                                 
34 Peter Junevik, Lotta Yttergren, Orienteringsteknik – att lära ut på grön till gul nivå, (Stockholm, SISU 
Idrottsböcker, 2007) sid. 3 

 


