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Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att;

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och 
miljöer

Centralt innehåll
•        Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel   

för positionering.

•        Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

•        Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.  

Mål
Under denna period kommer du att vara ute i naturen och visa att du kan 
positionera dig utefter instruktioner och/eller en karta. Du kommer också att få 
genomföra och själv planera tillsammans med gruppen olika aktiviteter som 
passar ute i naturen. När du är ute i naturen tänker du hela tiden på vad vi får 
göra. 

Undervisningen
På lektionerna kommer du att få arbeta med grunderna i att följa en instruktion 
och eller en karta samt träna och testa att kunna orientera sig i naturen. Du 
kommer att få förkunskaper i färger på kartan, tecken, vägval etc. Du kommer 
att få möjlighet att orientera med en kompis eller ensam. Du kommer också att 
ha olika aktiviteter i närmiljön i gläntan vid lilla slingan. Du kommer att ha olika 
aktiviteter såsom ”catch the flag” och andra samarbetslekar som du själv 
föreslår. Vi kommer att diskutera vad du bör tänka på när du är ute i naturen.  
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Bedömning

• E 
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer. Med handledning 
av vägval, färger, tecken, anpassa kartan till naturen så kan du befinna dig 
på rätt plats. Du genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och regler. Du tänker oftast på hur vi agerar i 
naturen, kan ge enstaka förslag på aktiviteter som passar utomhus samt är 
med i aktiviteterna. 

• C 
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer. Du kan 
utan handledning oftast positionera dig genom anpassning av kartan, 
korrekta vägval, stenmurar, kraftledningar, stigar etc. Du genomför 
friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler. Du kommer på utomhusaktiviteter, du är med i 
aktiviteterna och tar hänsyn till hur dessa kan genomföras samt du kan ge 
olika exempel på hur vi ska agera i naturen.  

• A 
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer. Då du orienterar 
dig i naturen visar du tempo och god kontroll på instruktioner och/eller 
kartan. Du genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika 
förhållanden, miljöer och regler. Du kommer på olika utomhusaktiviteter 
och kan argumentera varför dessa är bra. Du är med i aktiviteterna och 
visar att du förstår hur du ska agera i naturen både teoretiskt och 
praktiskt.  
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