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Information till hemmen
Bedömning i ämnet idrott och hälsa
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natur och utemiljö

Aktiviteter under kommande period

➺➺ Lekar i natur och utemiljö

➺➺ Skridskolekar

➺➺ Lek och tipspromenad med koppling till allemansrättens grunder

Förankring i läroplanen, Lgr 11

Syfte och förmågor  
att utveckla

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och 
anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Centralt innehåll  
i åk 1–3

➺✽ Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

➺✽ Allemansrättens grunder.

Kunskapskrav för 
betyget E i slutet  
av åk 6

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss 
anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Bedömning

Vad ska bedömas? Bedömning sker utifrån hur eleven kan

1. genomföra olika aktiviteter med anpassning till olika förhållanden

2. genomföra olika aktiviteter med anpassning till allemansrättens regler

Hur kommer 
bedömningen  
gå till?

Bedömning föregås alltid av undervisning inom området.

Målet för undervisningen och bedömningen tydliggörs genom att eleven 
i förväg får information om vad som förväntas av henne/honom.

Kartläggning och bedömning görs av lärare under ordinarie lektioner.

Hur kommer 
bedömningen  
följas upp?

Eleven delges resultatet av bedömningen och samtalar om framåtsyftande 
utvecklingsinriktning, dvs. hur hon/han ska komma vidare mot målet, löpande 
under terminens gång samt vid utvecklingssamtal.

Information delges vårdnadshavare vid utvecklingssamtal.

Elevexempel på godtagbara kunskaper i slutet av åk 3

1.  Eleven deltar i aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven rör sig relativt väl och parerar  
sig själv och sin kropp till olika underlag och förhållanden. Eleven håller balansen relativ  
bra i förhållande till aktiviteterna.

2. Eleven deltar i aktiviteterna och samtalen. Eleven förstår sambandet mellan personligt ansvar 
och en ren natur. Eleven uttrycker egna tankar kring allemansrättens syfte och funktion.


