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Syftet med mitt arbete var att planera, genomföra, reflektera och utvärdera en 
undervisningssekvens utomhus. Målet var att utveckla en metod för hur 
elever i årskurs 6 kan lära sig om människokroppen genom 
utomhuspedagogik. Arbetsprocessen påbörjades med litteraturstudier och 
planering av lektionerna. Lektionerna var planerade för att kunna genomföras 
under två stycken två timmarslektioner utomhus. De genomfördes och 
utvecklingen beskriven i detta examensarbete bygger på reflektioner från 
både under och efter genomförandet samt den utvärdering som genomfördes 
med hjälp av en enkätundersökning. Litteraturstudien och planeringen gick 
bra. Genomförandet av Lektion 1 gav tyvärr inte eleverna den ämneskunskap 
som jag hoppats på. Mycket av elevernas fokus var på kylan. Inför Lektion 2 
omplanerade jag och anpassade lektionen utifrån mina reflektioner och 
elevernas åsikter. Lektion 2 blev en betydligt bättre lektion tack vare detta, 
Lektion 2 innefattade fler praktiska övningar där eleverna fick röra på sig 
mer. Resultatet av min enkätundersökning visar tydligt att intaget av 
ämneskunskap var högre och eleverna uppfattade lektionen som roligare. En 
del av arbetet fokuserade på de möjligheter och hinder som finns i 
utomhusundervisning. Att hålla i utomhusundervisning kräver mycket 
kunskap. Främst är det viktigt med organisatoriska kunskaper. Som en ovan 
lärare inom utomhuspedagogiken bör läraren börja med kortare sekvenser 
utomhus för att skapa en vana av att vistas utomhus. Det minskar de negativa 
mötena med naturen och skapar bättre förutsättningar för undervisningen 
utomhus. 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, Lektionsplanering, Människokroppen 



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

2 Syfte ....................................................................................................................................... 1 

3 Frågeställningar..................................................................................................................... 1 

4 Metodologi ............................................................................................................................ 2 

4.1 Urval ............................................................................................................................... 2 

4.2 Etik ................................................................................................................................. 2 

5 Bakgrund .............................................................................................................................. 4 

5.1 Utomhuspedagogikens rötter ........................................................................................ 4 

5.2 Vad är utomhuspedagogik? ........................................................................................... 7 

5.3 Varför utomhuspedagogik? ........................................................................................... 7 

5.4 Styrdokument .............................................................................................................. 10 

5.5 Lärarens roll .................................................................................................................. 11 

6 Planering.............................................................................................................................. 13 

6.1 Förberedelser ................................................................................................................ 13 

6.2 Tidsram ......................................................................................................................... 13 

6.3 Lektionsplanering ......................................................................................................... 14 

6.3.1 Lektion 1 – Introduktion, Historia och Skelettet ................................................... 14 

6.3.2 Lektion 2 – Blodet ................................................................................................. 15 

7 Genomförande ..................................................................................................................... 16 

7.1 Lektion 1 ........................................................................................................................ 16 

7.2 Omplanering av Lektion 2 ............................................................................................ 17 

7.3 Lektion 2 ....................................................................................................................... 17 

7.4 Enkätundersökning ..................................................................................................... 18 

8 Diskussion .......................................................................................................................... 20 

8.1 Genomförande av Lektion 1 ......................................................................................... 20 

8.2 Omplanering av lektion 2 ............................................................................................. 21 

8.3 Genomförande av Lektion 2 ........................................................................................ 22 

8.4 Vidare utveckling inom utomhuspedagogiken ........................................................... 22 

9 Källförteckning ................................................................................................................... 24 

10 Bilagor ............................................................................................................................... 26 

10.1 Bilaga 1 – Enkätundersökning ................................................................................... 26 

10.2 Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavande ........................................................................ 30 

10.3 Bilaga 3 – Tidslinje ..................................................................................................... 31 

10.4 Bilaga 4 – Hur rör det sig inuti? ................................................................................ 32 

10.5 Bilaga 5 – Skelett utav pinnar .................................................................................... 32 

10.6 Bilaga 6 – Pulsen ....................................................................................................... 32 

10.7 Bilaga 7 – Blodomloppet ............................................................................................ 32 



10.8 Bilaga 8 – Bilder på elevernas skelett ....................................................................... 33 

10.9 Bilaga 9 - Tabeller ...................................................................................................... 34 

10.9.1 Tabell 1 – Elevers allmänna erfarenheter ........................................................... 34 

10.9.2 Tabell 2 – Lektion 1, Kunskap och utvärdering.................................................. 35 

10.9.3 Tabell 3 – Lektion 2, Kunskap och utvärdering ................................................. 36 

 

 

  

 



1 

 

1 Inledning 

 
När jag tänker tillbaka på vad som jag tyckte var roligt och intressant under min skoltid, så 
är det teaterföreställningarna, utflykterna, lekarna och kamraterna som jag kommer ihåg 
bäst. Det är förmodligen därför som jag under min lärarutbildning utvecklat ett intresse 
för tanken av undervisning utomhus. En undervisningsform där eleverna får röra på sig 
och inte bara sitta still. När jag var yngre var det en självklarhet att sitta still i skolbänken. 
Inte visste jag då att man kunde lära sig saker genom att vara ute och uppleva naturen. På 
senare tid har jag reflekterat mer över varför så många ändå väljer den traditionella 
undervisningsformen. Jag vet själv hur jobbigt det är att sitta still under en tre timmars 
föreläsning med en kvarts rast. Jag har vana från grundskola, gymnasium och högskola 
men jag tycker ändå att det är jobbigt att sitta stilla under en längre tid. Det måste vara 
ännu jobbigare för de yngre eleverna som inte har samma vana som jag av att sitta stilla. 
 
En aspekt av utomhuspedagogiken som jag finner intressant är att lära sig med alla sinnen. 
Vi känner till att elever är olika. Borde vi då inte ha en undervisning anpassad efter 
elevernas olikheter. Jag ser utomhuspedagogiken som ett utmärkt verktyg för att ta tillvara 
på det. I Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver författarna att enligt Dewey är praktisk 
kunskap lika mycket värd som teoretisk, vilket även jag tycker. Jag anser också att detta är 
en kunskap som sätter sig djupare i minnet och därför även borde värderas högre. Därför 
har jag valt att skriva om utomhuspedagogik och tankarna bakom detta. I mitt arbete ledde 
jag lektioner utomhus i en klass 6 i en skola belägen nära stadens centrum. Jag planerade, 
genomförde och reflekterade  samt utvecklade arbetet. Till hjälp för att utveckla arbetet 
använde jag mig av litteraturstudier, egna reflektioner och undersökningar. I arbetet 
fokuserade jag även  på de problem som kan uppstå och försökte utveckla en metod som 
förebygger och förhindrar problem som kan uppstå vid undervisning utomhus. 
 

2 Syfte 

 
I mitt arbete ville jag undersöka hur man kan bedriva undervisning utomhus i 
grundskolan. Genom att planera, genomföra och utvärdera två undervisningstillfälle om 
människokroppen utomhus, ville jag skapa en metod för hur man kan arbeta med 
utomhuspedagogik. Jag ville belysa de möjligheter och hinder som kan uppstå samt 
utveckla mina kunskaper om utomhuspedagogik, för att dra nytta av det i mitt framtida 
yrke.  
 

3 Frågeställningar 

 
Hur kan en utomhuspedagogisk sekvens om människokroppen i år 6 genomföras? 
Vilka möjligheter och hinder finns det i utomhusundervisning? 
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4 Metodologi 

 
För att få insikt om utomhuspedagogiken påbörjades en litteraturstudie för att hitta 
relevant information. Svaren som jag sökte var: Vad är utomhuspedagogik? Var har 
utomhuspedagogiken sina rötter? Varför ska man undervisa utomhus och vilken roll har vi 
som pedagoger? Litteraturstudien redovisas i sin helhet i Kapitel 5 och fungerar därmed 
som ett bakgrundskapitel i detta utvecklingsarbete.  
 
Två lektionstillfällen planerades med mig som lärare. Fokus för lektionerna låg på att de 
skulle kunna genomföras utomhus. Ämnet som valdes gjordes utifrån elevernas tänkta 
utvecklingsplan som klassläraren stod för. Lektionstillfällen ska fungera som en 
introduktion för ämnena. För att möjliggöra stöd för eleverna fanns förutom jag som 
lärare, även klassläraren som är min handledare samt ytterligare en person. Under och 
efter lektionerna utfördes ständiga reflektioner för att utveckla arbetet.  
 
Två veckor efter genomförandet av lektionerna besöktes skolan för att göra en 
enkätundersökning. Valet av att göra en enkätundersökning grundar sig på att det var en 
större grupp, och för att hinna med att nå ut till alla valdes denna metod. Enkätens 
struktur blev en blandning av öppna och fasta frågor vilka beskrivs i Denscombe (2000). 
Fördelen med de öppna frågorna var att de lättare återspeglar respondentens synpunkter. 
Nackdelen var att frågorna krävde en större ansträngning. De fasta frågorna användes för 
att lättare få information som går att jämföra. Nackdelarna med dessa frågorna är att de 
tillåter färre nyanser i svaren. Enkätundersökning genomfördes i den klass som medverkat 
under lektionerna. 
 

4.1 Urval 

 
Eleverna som medverkade går i grundskolans år 6. Klassen består av 29 stycken elever och 
lektionerna genomfördes i helklass, några elever var frånvarande vid de olika 
lektionstillfällena och bortföll från studien av den orsaken. Skolan är en mellansvensk 
skola, den ligger nära stadens centrum och är mångkulturell. 
 

4.2 Etik 

 
I Stukát (2005) nämns en del etiska principer som tillämpats i detta arbetet. Det gäller 
bland annat följande: 
 

• Informationskravet, vilket innebär att de som berörs av undersökningen skall 
informeras om studiens syfte samt att det är frivilligt att delta. Tillvägagångssätt och 
hur resultatet skall presenteras skall också framgå. 

 
• Samtyckeskravet, deltagare har själv rätt att välja om denne skall medverka. Vissa 

fall kräver även samtycke från förälder/vårdnadshavare vilket gjorts i detta arbete. 
Det för att undersökningen berör elever som är under 15 år. 

 
• Konfidenttailitetskravet, den som medverkar hålls anonym. De ska känna till att 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att privat data inte kommer att redovisas. 
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Dessa krav har uppfyllts genom skriftlig information till elever och föräldrar/vårdnads-
havare (bilaga 2) samt muntlig information till berörda elever. Några övriga aspekter av 
forskningsetik som tagits hänsyn till och genomsyrat studien är följande: 
 
Enligt Högskolelagen § 5 skall högskolorna ”i sin verksamhet främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (Codex, 2009). 
 
I Etikprövningslagen står det ”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den 
kan utföras med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. Människors välfärd skall 
ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov” (Codex, 2009). 
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5 Bakgrund 

 
Under denna rubrik nämns några äldre filosofer och pedagoger vars teorier kan knytas till 
utomhuspedagogiken. Det ges också en bild över vad utomhuspedagogik är, samt varför 
metoden används. 
 

5.1 Utomhuspedagogikens rötter 

 
Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att man kan söka utomhuspedagogikens rötter 
redan hos filosofer som Platon och Aristoteles. Främst är det Aristoteles (384-322 f.Kr.) 
som är intressant i detta sammanhang med sin holistiska, organiska syn på naturen. 
Författarna menar att detta är utmärkande för många av utomhuspedagogikens utövare i 
vår tid. Aristoteles såg i naturen den egentliga världen och han ansåg att den högsta graden 
av verklighet uppnås genom våra sinnen. Författarna skriver att i ”utomhuspedagogikens 
metodologi är den direkta sinnesupplevelsen en central bas för inlärning av natur- och 
kulturfenomen i autentisk miljö” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 13). De menar att det 
finns tydliga band med denna syn och Aristoteles syn. Även fler av de gamla filosoferna 
under antiken hade intressanta tankar om praktisk och teoretisk kunskap. Aristoteles 
presenteras endast, för att hans kunskapssyn tydligast kan kopplas till 
utomhuspedagogiken. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att Aristoteles världsbild 
skiljer sig från de andra filosoferna under antiken. Därför att man inte bara utgår ifrån  
teoretisk kunskap och tänkande. Molander (1996)  menar att dessa filosofer var en liten 
elitskara vars tankar låg till grund för den underordning av ”det praktiska” under ”det 
teoretiska” som fått betydelse i vår tid. Det tillkommer även att dessa filosofer var 
välbärgade män från rika familjer. Tankar från kvinnor, arbetande män och slavar saknas. 
Kanske hade vårt synsätt på kunskap idag varit annorlunda om de tagits in i 
sammanhanget. 
 
På 1600-talet kommer vi närmare dagens tankar runt utomhuspedagogiken. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) nämner J.A. Comenius (1592-1670) som en företrädare för användbar, 
handlingsburen kunskap. Den tjeckiska pedagogen förespråkade ett lärande i autentisk 
miljö vid val och förmedling av undervisningsinnehåll. Rowe & Humphries (2004) skriver 
att enligt Comenius skulle undervisningen vara universial, optimistisk, praktisk och 
uppfinningsrik, fokusen borde inte bara ligga på skolan och familjen utan även det sociala 
livet runt om. Författarna menar att Comenius har influerat tankar kring inlärning i nästan 
fyra århundrade. De anser att han lett oss till utvecklingen av utemiljön som vårt största 
klassrum. Comenius skriver i sin Didactica Magna, 1657 (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 
 

Låt detta vara en gyllene regel; 
Att förevisa allt för alla sinnen, så långt som möjligt, 
det vill säga, saker som är synliga för synen, 
de som är hörbara för hörseln. 
Och kan något uppfattas av fler sinnen, 
förvisa detta för flera sinnen. 

( s. 17) 
 
Dahlgren & Szczepanski (2004) anser att Comenius tankar kan kopplas till det 
pragmatiska utbildningsperspektivet. Lärandet sker genom kroppen och där användningen 
av våra fem sinnen är centralt. Författarna menar att kontakten och direkta upplevelser av 
den fysiska miljön har minskat i dagens samhälle. De trycker på vikten av andra miljöer 
och andra sätt att lära, vilket ökar kroppssensoriken.  
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Desto fler impulser skickas då från det limbiska systemet till hjärnbalken, vilket leder till 
en högre vakenhetsgrad. Stöd för det finner de i den neurobiologiska forskningen av 
exempelvis Damasio. Enligt Damasio hör kropp och hjärna ihop. ”Kemiska ämnen i blodet 
och elektriska impulser i nerver är kroppens budbärare mellan känslan (kroppen) och 
förnuftet (hjärnan). Vi behöver bägge delarna för att bli fullvärdiga, sociala individer” 
(Sellgren, 2004, s. 188). 
 
Ungefär ett århundrade senare utvecklade J.J. Rosseau (1712 - 1784) Comenius 
åskådningsundervisningsprincip och metoder för sinnesträning. Rosseau ansåg att 
metoderna borde tillämpas så tidigt som möjligt i barnets utveckling. Vilket han tydligt 
uttrycker i sin bok Emile (Szczepanski, 2007). Dalhgren & Szczepanski (1997) menar att 
Rousseau var en betydelsefull person i utomhuspedagogikens grenverk. Rousseau 
poängterade vikten av mötet mellan barnet och verkligheten under uppväxten. Han 
menade att lärandet i första hand stimuleras av leken och genom direkt sinnerliga 
erfarenheter. I Emile berättar Rousseau att han inte presenterade den första boken för sin 
son förrän han fyllt tolv år. Det visar att i Rousseaus uppfostran är den sinnliga bildningen 
viktigare än den litterära. Dewey (1997) anser att enligt Rousseau  får vi undervisning från 
tre källor. Dessa är våra kroppsorgans medfödda struktur, den användning som dessa 
organ får under andra personers inflytande och deras direkta interaktion med 
omgivningen. Dewey hävdar att innan Rousseau, tillskrevs utbildningen näst intill 
obegränsad makt. Skillnaden mellan folk, klasser och personer sades bero på skillnader i 
utbildning och skolning. Rousseau menade att hur stor betydelsen av uppfostran eller 
förändring genom pedagogiska insatser än är, så är naturen grunden för denna fostran. 
 
Pestalozzi (1746-1827), en man som länge misslyckades med mycket av det som han 
gjorde. Som präst brast han ut i skratt under bönen. När han läste juridik blev han 
överansträngd. Han blev förälskad i lantlivet och gifte sig med en bonde. Tack vara sin 
inkompetens inom arbetet på gården tvingades han göra om gården till en 
uppfostringsanstalt för fattiga och vanvårdade barn. När han var femtio år gammal tog 
karriären fart. Med sin syn på att barn måste förstå vad de läser blev han utnämn 
hedersmedborgare. Efter den franska revolutionen fanns det många föräldralösa barn för 
Pestalozzi att uppfostra (Lagerberg, 2007). I Lagerberg (2007) beskrivs ett möte mellan 
Pestalozzi, J.G. Fichte och hans tidigare elev J.F Herbart. Lagerberg berättar om en 
rundvandring där Pestalozzi förklarar sina principer för sin undervisning, det han säger då 
är: 
 

- Ni vet väl själva , mina herrar, hur mycket mer aktiva ni blir när något tilltalar er känsla och 
fantasi? Alltså bör undervisningen styras av elevens behov, intressen och begåvning. Var 
åskådliga! Från det enkla till det sammansatta, från sinnesintryck till begrepp – inga färdiga 
svar! 

(s. 24) 
 

J.H. Pestalozzi [...] såg våra sinnen som den överordnade principen och grunden för 
kunskapsinhämtning. F. Fröbel (1782-1852) utvecklade senare Pestalozzis metoder där 
trädgården blev kärnan i hans kindergarten. 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 18) 
 
Föreställningen om att ett barn som vistas i naturen utvecklas till en stark, frisk person 
med kunskaper om väsentligheter i omgivningen, ledde bland annat Fröbel till att skapa en 
barnträdgård. Fröbel såg i likhet med Pestalozzi Gud i naturen som en naturkraft som 
genomsyrar allt. Han menade att genom att vistas i naturen och genom sinnliga, estetiska 
upplevelser av naturen fick barnet även kunskap om Gud och där igenom även om världen 
och sig själv (Grahn, 2007). Dahlgren & Szczepanski (1997) citerar Fröbels tankar om 
naturen från A. Lindberg, R. Mitt & B. Åman, Framåt, uppåt, steg för steg: 
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Barnen skall lära sig att älska och uppskatta naturen och det gör de bäst genom att vistas i 
den. Det betyder mycket för barnens fostran. Varje vecka bör läraren och eleverna göra 
gemensamma exkursioner ute i skog och mark. Lärarens uppgift är inte att direkt förmedla 
kunskap, utan snarare att väcka en känsla och nyfikenhet för naturen hos barnen. Kunskapen 
om naturen bör bygga på en upplevelse. Att utgå från en bok ger mycket grundare kunskap, 
sade Fröbel.  

(s. 18) 
 
E. Key (1849-1926) förespråkade en alternativ pedagogik, där fältstudier i verkliga livet var 
centralt för lärande och kunskap. Genom hantverk och trädgårdsarbete övade barnen 
matematik. Key fick stor uppmärksamhet för sin debatt artikel Själamorden i skolorna där 
hon gick till angrepp mot dåtidens skola. I hennes reformpedagogik var utemiljö en viktig 
kunskapsbildande miljö (Dahlgren & Szczepanski, 1997 även Szczepanski, 2007).  
 
John Dewey var nästa person i ledet för reformpedagogiken. Han var inte den första men 
blev en av de mest uppmärksammade under tiden som han levde. J. Dewey (1859-1952) 
skapade tesen ”learning by doing”. Med den menar han att vi utvecklar praktiska 
erfarenheter genom att göra saker. Där tänkandet då kopplas till ett handlande. Dewey 
ansåg att det var processen som ger oss erfarenheter. Handlandet utgör en kunskapsform 
som inte den teoretiska eller abstrakta påståendekunskapen kan förmedla. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) anser att Deweys bildningssyn i stor utsträckning sammanfaller med 
ett av huvudsyftena i utomhuspedagogiken, nämligen att skapa bestående kunskap. 
Molander (1996) beskriver den amerikanska pragmatismens grundtanke, som Dewey var 
en banbrytare för, på följande sätt: ”ordens fulla innebörd visar sig och förstås i handling 
och i fortsatt handling (handlingsvanor). Något rent »teoretiskt», icke handlingsledande 
mening, är omöjlig att tänka sig. Meningen kan aldrig enbart utsägas.” (Molander, 1996, s. 
50). 
 
M. Montessori (1870-1952) förespråkade att hela omgivningen skulle ses som ett verktyg 
för lärande. Skolmiljön inbjöd till ett ”tänkande och görande” och med sitt holistiska 
perspektiv ville Montessori utveckla ett lärande där hela kroppen är med i lärprocessen 
(Brügge & Szczepanski, 2007). Det holistiska perspektivet känns även idag igen hos många 
av de pedagoger som bedriver utomhuspedagogik. 
 
Molander är en förespråkare för den pragmatiska kunskapssynen och i sin bok Kunskap i 
handling ger han oss en överblick över den praktiska kunskapen som han förespråkar. 
Molander beskriver även en tyst kunskap som han menar bara uppnås genom erfarenhet. I 
Molander (1996) säger konstsnickaren Thomas Tempte ”att teoretisk kunskap hela tiden är 
förändringsbar och osäker. Praktikens kunskap sägs, å andra sidan, vara definitiv och 
påtaglig” (s. 17). Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) är det centralt hos Molander så väl 
som i utomhuspedagogiken att bryta den traditionella filosofiska dualismen mellan 
praktisk och teoretisk intellektet. Dahlgren & Szczepanski (1997) och Molander (1996) 
anser att ett praktiskt lärande förankras genom en dialog, det kan vara mellan handledare 
och den lärande. 
 
”Kunskap-i-handling, eller kunskap omsatt i praktiken är ett av de mest kraftfulla 
instrument för att verkligen veta det man vet” (Strotz & Svenning, 2004, s. 38). Utomhus-
pedagogiken kopplas ofta till de pragmatiska teorierna om kunskap och inlärning. 
Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att man även teoretiskt kan man förankra den 
konstrutivistiska synen på lärprocessen i utomhuspedagogiken. I det konstrutivistiska 
synsättet är det individen som själv skapar sitt kunnande genom att ofta besöka 
verkligheten. 
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5.2 Vad är utomhuspedagogik? 

 
Brügge & Szczepanski (2007) menar att naturen är en plats där pedagogiskt arbete kan 
bedrivas på många olika sätt. Författarna menar att det är viktigt att se till elevers 
olikheter. Pedagogen måste ta hänsyn till att alla inte ser det som en naturlig plats att 
befinna sig i. Det är då lättare att skapa ett positivt förhållningssätt. Författarna anser att 
utomhuspedagogiken möter landskapet som vi är en del av och tar tillvara på helheter i en 
lärprocess där alla sinnen är aktiva. 
 
En definition ges av Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet, 
deras definition lyder: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 
 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.  
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.  
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

(NCU, 2009) 
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet beskriver utomhus-
pedagogiken på följande sätt: 
 

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och 
utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till 
utomhusmiljön. 
 
Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar 
att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är 
en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska 
tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden. 
 
Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av 
varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen 
en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. 
 
Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar 
erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de 
lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt. 

(NCU, 2009) 
 

5.3 Varför utomhuspedagogik? 

 
Brügge & Szczepanski (2007) anser att genom forskning om människans relation till sin 
fysiska miljö har vi fått en ökad kunskap om omgivningens betydelse. Det har lett oss till 
att se utemiljön som ett viktigt rum i lärandet. I Naturkontakten med utemiljön finns det 
möjligheter som ger många positiva effekter för barns hälsa, motoriska utveckling, 
lekbeteende och koncentrations-förmåga. I arbetet i utemiljön ställs ofta även andra krav 
på barnen i form av exempelvis samarbete, vilket utvecklar barnens sociala kompetens. I 
samarbetet mellan barnen i utemiljön ställs de ofta inför utmaningar som inomhusmiljön 
inte kan erbjuda.  
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Utomhusmiljön erbjuder också ett lärande där alla sinnen används och inlärningen sker på 
många olika sätt. Ericsson (2004) beskriver att Dewey såg lärandet utifrån erfarenheter 
som en process med fem steg: 
 

1. Eleven måste erbjudas en situation där sann tidigare erfarenhet synliggörs, det är en 
grundläggande faktor för intresse och motivation. 

2. Eleven måste möta ett äkta, realistiskt problem eller dilemma som stimulerar tanken. 
3. Eleven måste ha möjlighet att tillägna sig ny kunskap för att förstå och hantera situationen. 
4. Eleven måste få komma på och prova sina lösningar under eget ansvar. 
5. Eleven måste få prova sina lösningar och idéer i nya situationer och därigenom upptäcka 

deras värde. 
(s. 147) 

 
Ericsson (2004) anser att utomhuspedagogiken erbjuder många tillfällen där elevens 
erfarenheter och kunskap möter nya situationer. Författaren menar att dessa erfarenheter 
och kunskaper i många fall inte endast är anknutna till skolans verksamhet. Det är också 
kopplat till ett lärande bortom än skoldagen. Ericsson anser att det är ett starkt argument 
för utomhuspedagogik. Livserfarenhet blir då uppmärksammad och beaktad i skolans 
verksamhet. ”Ett livslångt lärande kräver andra miljöer än klassrum och föreläsningssalar 
men också en ökad uppmärksamhet på själva lärandet” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, 
s.5). 
 
Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att människans kontakt med landsbygden avtar allt 
mer. Stadsbons besök i skogen sker oftast på helger och är i många fall ett sporadiskt och 
teknifierat naturmöte. Författarna menar att homo urbaniensis språkliga begrepp för 
relationerna till landskapet allt mer försvagas, därför har kontakten med utemiljön och 
landskapet blivit viktig för pedagoger i dagens samhälle. Brügge & Szczepanski (2007) 
menar att utemiljön är en del av vår kultur. Vår förmåga att förundras över biologiskt 
mångfald och talspråktraditionen riskerar att minska när fler människor väljer att bosätta 
sig i städer. Folksagor som gick i folkmun byggde ofta på sinnliga upplevelser och 
erfarenheter som människan fått i mötet med naturen. För utomhuspedagogiken är 
kommunikationsformer som sagorna och sägnerna viktiga, utomhuspedagogiken 
upprättar och försöker att hålla denna kommunikation vid liv. 
 
Brügge & Szczepanski (2007) menar att mycket av lärandet idag består av att sitta framför 
en dataskärm eller teoretiskt beskrivande. Utomhuspedagogiken blir därför en viktig bas 
för kroppens behov av rörelse och sinnlig erfarenhet samt intellektuellt tänkande. 
Utomhuspedagogiken kan bli ett viktigt redskap för att levandegöra läroplanens 
intentioner i och med detta. För att göra det anser författarna att man bör tänka på 
följande: 

 
• att se utomhusmiljöns möjligheter som lärandemiljö 
• att arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande 
• att arbeta tematiskt och ämnesövergripande 
• att arbeta med helheter där den personliga tryggheten har erövrats och då uterummet blir 
klassrum och läromedel 
• att se uterummet som ett komplement eller alternativ till inomhusmiljön 
• att lägga grunden till ett friluftsliv i förskola och skola 

(Brügge & Szczepanski, 2007, s 27) 
 
Ericsson (2004) menar att det var lättare att leda undervisning utomhus när hon började 
arbeta.  Många av eleverna hade då en närmare relation till naturen. Eleverna var vana att 
vistas utomhus och utemiljön var till stor del deras arena för lek.  
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Eleverna hade också ofta erfarenheter av jordbruk, skogsbruk, bär- och svampplockning, 
utflykter och skidåkning. Idag ser det annorlunda ut och det krävs att eleverna får en vana 
och skapar en trygghet, något som kan ta lång tid. Författaren hävdar att många 
invandrare saknar en vardagsrelation till naturen från deras hemland. Det kan bero på att 
det finns faror förknippade med naturen, såsom giftiga växter. Det kan också bero på en 
avsaknad av allemansrätten eller en boendemiljö som inte erbjuder någon naturkontakt. 
För att utveckla en relation till naturen krävs en utevana, något som kan erövras genom att 
vistas ute regelbundet. 
 
Brügge & Szczepanski (2007) menar att i utemiljön är mötena oförutsedda och 
ostrukturerade, vilket ger möjlighet till en mer situationsanpassad och flexibel 
undervisning. Med alla våra sinnena möter vi i naturen delar och helheter och vi går från 
det stora till det lilla för att skapa en vidare förståelse. Utomhuspedagogiken syftar till att 
levandegöra ämnens ofta abstrakta begrepp på ett tematiskt och ämnesövergripande sätt. 
Författarna anser att upplevelser och den sinnliga bildningens kunskapsväg ger 
möjligheter till en mer aktiv kunskap där känsla, handling och tanke förenas. Inlärningen 
sker med hela kroppen, på sin rätta plats och i rätt sammanhang ges sinnesupplevelser av 
färg, form, ljud, doft och stämningar vilket ger en förstärkt inlärningsprocess. Barns 
engagemang tas tillvara och miljöfrågor som uppkommer kan förankras i direktupplevelser 
och blir då en mer aktiv kunskap. Vi lär genom att göra och reflektera över vad man har 
lärt och känt. Detta är centralt och kan kännas igen i de tankar som Dewey hade i sin 
reformpedagogik för ungefär hundra år sedan. Rötter för den synen på lärande sträcker sig 
ända tillbaka till Pestalozzi för cirka tvåhundra år sedan med sin åskådningsprincip 
(Brügge & Szczepanski 2007). 
 
Brügge & Szczepanski (2007) menar att den fysiska natur- och kulturmiljön inspirerar till 
kunskap. Genom att använda uterummet som ett komplement för det vanliga klassrummet 
kan nyfikenhet och motivation öka. Författarna anser att detta är något som främst 
förskolan tagit fasta på i sina läroplaner. De menar också att utomhuspedagogiken skall 
vara ett komplement till den ordinarie undervisningen och bör ses som en naturlig del i all 
undervisning. Forskning pekar på att utomhusvistelser ger bättre hälsa och motorik, då 
finns det inga hinder i att flytta ut undervisningen. Därför anser författarna att problemet 
ligger hos lärarna som saknar de metoder som fordras för utomhuspedagogik. Intresset för 
utomhuspedagogiken har även ökat internationellt och intresset för att hitta fungerande 
metoder har fått en uppåtsving. Trots det anser författarna att det är en lång bit kvar och 
utbildningen inom ämnet behöver utvecklas. 
 
Braund & Reiss (2004) citerar en lärares uttalande till sina lärarstudenter, det bästa tipset 
som läraren har är att vara delaktig i aktiviteter utanför skolan. Det kan vara skolutflykter, 
fältstudier, utomhusundersökningar eller lovdagar, vad som helst som kan ge en inblick 
över eleverna och deras inlärning i annorlunda miljö. Läraren säger ”You learn so much 
more about them, what motivates them and drives them. You share their fears and 
asperations and they share yours. It's the most rewarding thing I have done this year”  
(Comment made by a teacher to PGCE student teachers at the University of York, June 
2003, I Braund & Reiss, 2004, s. 2) 
 
Strotz & Svenning (2004) anser att pedagogen måste vara delaktighet, involverad och ha 
möjlighet att påverka situationen för att man ska kunna skapa en verklighet för eleverna. 
Författarna menar att det är praktisk verksamhet och praktiska problem i omgivningen 
som är grunden för kunskap. Den pragmatiska synen, där handling är början, kan ses som 
en grundteori representerad av bland andra Dewey. Författarna menar också att utomhus-
undervisningens syfte och mål alltid bör vara att engagera eleverna.  
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Kan man skapa något som berör eleverna personligt leder detta oftast till engagemang och 
glädje hos eleverna. 
 
I en undersökning genomförd av Sue Dale Tunnicliffe i Braund & Reiss (2004) av elever i 
åldrarna fyra till fjorton år fick eleverna se djur och växter,  samt svara på frågor om dem. 
Hos både pojkar och flickor visade undersökningen att hemmet och direkta observationer 
var en viktigare källa till kunskap än skolan och böcker. 
 
Parlenvi & Sohlman (1984) förespråkar en inlärning genom användning av alla sinnen. I 
boken beskrivs bland annat barnets språkutveckling på följande sätt: ”Det lilla barnet lär 
sig språket genom att först uppleva omgivningen med alla sina sinnen. Det ser, känner, 
suger, luktar och lyssnar för att sedan utifrån sina upplevelser börja förstå och forma 
orden” (s. 6). Ett tänkande som också påträffas i utomhuspedagogiken. Parlenvi har med 
sitt tänkande nått stor framgång i arbetet med barn som har olika former av läs- och 
skrivsvårigheter. 
 

5.4 Styrdokument 

 
Implicit finns det stöd för utomhuspedagogiken i Utbildningsdepartementets skrift Lpo94 
- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, bland 
annat kan följande kopplas till utomhuspedagogiken: 
 
Under skolans uppdrag 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan 
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 
för hela skoldagen.  

(Skolverket, 2006, s. 5) 
 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2006, s. 6) 
 
I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas. 

(Skolverket, 2006, s. 6) 
 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva 
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 

(Skolverket, 2006, s. 7) 
 
Under mål och riktlinjer 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som 
miljön i ett vidare perspektiv.  

(Skolverket, 2006, s. 8) 
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5.5 Lärarens roll 

 
Brügge & Szczepanski (2007) anser att i utomhusundervisningen ges en blandning mellan 
kunskap, fantasi och kreativitet. Författarna menar också att det är viktigt som pedagog att 
senare kunna bearbeta dessa erfarenheter. Ledaren måste ha kunskap och ambitioner att 
lära, saknas detta kan man inte begära att andra utvecklar ett intresse. Ledaren behöver 
inte vara en allvetare, istället ska denne kunna väcka intresse och vara en medupptäckare. 
Den inställningen kan även kopplas till Fröbels tankar om att lärarens främsta uppgift i 
utomhusundervisningen är att väcka en känsla och nyfikenhet för naturen hos barnen 
snarare än att förmedla direkta kunskaper. Författarna beskriver det på följande sätt ”Som 
ledare är uppgiften att med olika medel väcka nyfikenhet, entusiasm och kunskapshunger 
hos dem man har med sig” (s. 40).    
 
Brügge & Szczepanski (2007) menar att för en lyckad utomhusundervisningen krävs det en 
del kunskaper från ledaren. Det gäller att hålla sig varm, torr, mätt och kunna hantera 
grundläggande utrustning. ”Den som är våt, kall och hungrig struntar fullständigt i alla 
vackra blommor, spännande torpruiner eller intressanta myror” (s. 53).  Brügge, Glantz & 
Svenning (2007) menar att ledarskapet handlar mycket om att skapa en vana hos barnet 
för att upplevelserna ska bli positiva. För den som saknar vanan att vara ute uppstår lätt 
problem och erfarenheten kan bli negativ. Det är inte bara klädsel som är viktigt, det gäller 
också att man är mentalt förberedd. En god planering och förberedelser kan därför hjälpa 
till för att ge utevistelsen bättre förutsättningar.  
 
De som är inblandade måste kunna se möjligheter i metoden. Om information till berörda 
går ut tidigt brukar det mesta ordna sig. Schemaläggning brukar kunna lösas, speciellt om 
man arbetar i arbetslag där man har samma idéer. Utomhusundervisningen skall ses som 
ett komplement för den traditionella undervisningen. I början handlar det inte om att 
förlägga all undervisning utomhus utan att börja smått för att ta reda på vad det innebär. 
Det krävs kontinuitet för att förhållandet till naturen ska bli så bra som möjligt. Att 
regelbundet anslå en tid för utevistelser leder till en vana att planera inför dessa tillfällen 
både för barn och pedagoger, vilket skapar goda förutsättningar (Brügge, Glantz & 
Svenning, 2007). 
 
Ericsson (2004) menar att elevernas första lärande i naturen kan vara en frustrerande 
period. Eleverna kan uttrycker sin ovana, osäkerhet och otrygghet genom att vara 
högljudda, stökiga och okoncentrerade. Författaren menar att detta är något som så 
småningom avtar hos eleverna. När eleverna utvecklat en vana av att vara i naturen blir de 
mer fokuserade och de får ett mer avslappnat förhållningssätt till den alternativa lärmiljön. 
Brügge & Szczepanski (2007) skriver att idag har den naturliga kontakten med naturen 
minskat vilket gör att många upplever skogen som farlig. Författarna anser därför att det 
är viktigt att vistas ute så ofta som möjligt för att upptäcka naturen. Genom att skapa en 
trygghet i gruppen möjliggör det för att uppleva spänning och det okända. 
 
Strotz & Svenning (2004) anser att dialoger med eleverna är centrala. Pedagogen skall 
skapa ett ömsesidigt förtroende där man lyssnar till och lär av eleven. Att tydliggöra syftet 
och involvera eleverna i planeringen är en del av dialogen som kan ses som en 
grundläggande förutsättning för kunskapsbildning. Dialogen kan ses som ett verktyg som 
hjälper eleverna att upptäcka all den kunskap som de redan har, men ännu inte är 
medvetna om. Författarna anser att reflektioner ger obegränsade möjligheter till att koppla 
aktiviteter till olika perspektiv, vilket ökar elevernas självförtroende och insikter om sitt 
eget lärande.  
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Författarna anser att lärarrollen handlar mer om att vara en dialogpartner till sin elev och 
att ”dialogen bygger på en tillit till handledaren, att frivilligt avstå från misstro” (s. 35), 
även i Molander (1996). 
 
Strotz & Svenning (2004) anser att det krävs en trygghet hos pedagogen. Författarna 
menar att läraridentiteten ofta sitter i vetandet och många pedagoger räds därför ofta av 
denna typ av undervisning. De tror att utvecklingen av lärarlag kan främja undervisningen 
genom att ge en trygghet. Samarbetet och samverkan mellan lärare och personal 
underlättar elevernas lärande. Är man trygg och har en bra självkänsla menar författarna 
att det finns förutsättningar, att våga mer kan leda till att man lär av sina misstag och 
därigenom utvecklas. Författarna hävdar att barn lär genom att härma och att de tar efter 
handlandet snarare än ordet, särskilt gällande relationer och hierarkier. Det är därför 
viktigt att inte vara aktoritär samt att tänka på de budskap som man sänder ut. 
Författarna menar att den oviljan att undervisa utomhus ofta grundar sig i rädsla och 
osäkerhet. Rädslan grundar sig ofta i för lite erfarenhet av att undervisa utomhus. 
Författarna anser att detta är något som lärarutbildningarna borde bli bättre på att rusta 
blivande lärare inför, genom mer utomhusundervisning för blivande lärare. För en 
blivande lärare utan tidigare erfarenheter av utomhusvistelse ska känna sig trygg krävs det 
flera veckors utomhusvistelse under utbildningen. De färdigheter som läraren bör känna 
till är bland annat följande: att klä sig, färdas, laga mat, göra upp eld, skapa skydd. 
 

Innebörden i Molanders tankar kan sammanfattas med att det tar lång tid att lära sig lära. Att 
träna och åter träna, göra och göra om för att få erfarenhet tar tid. Förståelse kräver växling 
och åter växling mellan olika perspektiv, med tid för reflektion. Utan helhetsförståelse ingen 
delförståelse, vilket är delvis en mognadsprocess som inte kan forceras. Det kan förstås också 
ta tid att upptäcka hur lång tid det tar att lära.  

(Strotz & Svenning 2004, s. 37) 
 
Landets universitet erbjuder olika kurser inom utomhuspedagogik och med olika 
inriktningar. En av dessa utbildningar som inriktar sig på Utomhuspedagogik drivs här i 
Sverige av Linköpings Universitet i samarbete med Svenska jägarförbundet. Kursen heter 
Utomhuspedagogik med inriktning mot vilda djur och vilt- och sötvattensmiljöer 7,5 p. 
Syftet för kursen är ”att deltagarna ska kunna använda uterummet som en naturlig del i 
undervisningen oberoende ämnesområde och att deltagarna ska få grundläggande 
kunskaper kring lärandets teori och praktik, baserat på en utomhuspedagogisk grundsyn” 
(Jägarförbundets hemsida, 2009). 
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6 Planering 

 
Lektionerna är planerade för, och genomförda, i en klass i år 6. Lektionsplaneringens 
utgångspunkt är läroplanen samt några av de mål i kursplaner som kunde kopplas till 
ämnet. Lektionerna ska fungera som en introduktion och eleverna har därefter fortsätta 
arbetet inom ämnet. Den första lektionen inleddes med en diskussion om jordens bildning, 
det för att skapa en förståelse för hur evolutionen har lett fram till de växter och djur som 
lever idag och där ibland människan. Tidigare hade eleverna fått se en film och hur jorden 
bildades. Filmen var ganska svår att förstå, därför passade det bra att göra något praktisk 
för att undersöka om det ledde till en djupare förståelse. Under Lektion 1 ska eleverna 
också arbeta med skelettet, Lektion 2 ska sedan inriktas på blodet. Skelettet och blodet 
hade inte eleverna arbetet med tidigare. Det hade inte gjorts några teoretiska 
förberedelser. Lektionen skulle därför fungera som en introduktion, väcka tankar och 
frågor för att sen arbeta vidare med dessa. Min grundplanering följer nedan. 
 

6.1 Förberedelser 

 
Två veckor innan genomförandet skickades det ut ett brev till föräldrar och elever med 
information om lektionstillfällena, vad vi skulle göra och varför. Syftet var främst att få 
tillåtelse att få använda resultatet i detta examensarbete men också att informera om att vi 
skulle vara ute under några lektioner. På fredagen veckan innan skickade ytterligare 
information hem. Då informerades föräldrar och elever om att de var tvungna att ta med 
sig varma kläder under de dagarna som vi skulle vara ute. Eleverna skulle också ta med sig 
ett sittunderlag. Om de inte hade det skulle de ta med sig en tidning och en plastpåse för 
att kunna gör ett. I informationen framgick det även vad eleverna kunde ta med sig i form 
av fika. Till utomhuslektionerna fick eleverna ta med sig frukt och mackor att äta samt 
vatten, saft och juice att dricka (ingen läsk!). I samråd med eleverna bestämdes också att 
varm O'boy fick förekomma, med tanke på att det kunde vara kallt.  
 
Eleverna påmindes även om utomhusaktiviteterna dagarna innan. Det gjordes genom 
muntliga påminnelser samt skriftligt på tavlan. De förvarnades även om att det säkert 
kunde bli kallt och att de skulle ta med sig varma kläder till lektionerna. 
 

6.2 Tidsram 

 
Under veckan för genomförandet av utomhuslektioner styrde jag all lektionsplanering. Det 
gav möjligheten till att påverka när och inom vilken tidsram som lektionerna skulle 
bedrivas. Tillfällena som valdes för lektionerna blev under två eftermiddagar och skulle 
bedrivas under cirka två timmar. Det gjorde att lektionen fick gott om tid så att eleverna 
lugnt och sansat kunde promenera ut till skogsgläntan där vi skulle vara. Tiden var också 
tillräckligt för att hinna med arbetsuppgifterna samt en fika. Under lektionerna var 
temperaturen varierande från ca -1C till -4 C vilket även påverkade valet av lektionernas 
längd. 
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6.3 Lektionsplanering 

 

6.3.1 Lektion 1 – Introduktion, Historia och Skelettet 

 
Tidsrymd: Ungefär två timmar. 
 
Mål utifrån kursplan: 
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven 
 
• utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion 
• utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra 
livsformer i ett evolutionsperspektiv 
 
Mål 
Eleven skall 
• veta hur jorden skapades enligt den naturvetenskapliga teorin, 
• känna till jordens ålder och hur länge det funnits människor, 
• kortfattat beskriva evolutionen, 
• veta ungefär hur många ben som finns i kroppen 
• känna till tre av skelettets funktioner 
• kunna koppla bilder av skelettet till den egna kroppen 
• känna till samt kunna placera två olika typer av leder på människokroppen 
 
Genomförande: 
Lektionen inleds med en samling. 
Läraren berättar vilka mål som eleverna ska uppnå under lektionen. 
Läraren beskriver kortfattat den naturvetenskapliga teorin ”big bang” fram till dagens 
människa. Väcker intresse, ställer frågor. Vad vet eleverna, vad vill de veta? 
Eleverna får i uppgift att göra en tidslinje (Bilaga 3). De delas in i tre grupper, jordens, 
växternas och djurens samt människans tidslinje. 
Genomgång av tidslinjer, reflektion samt dokumentation.  
Samling: Fika (Diskussion) 
Efter fikat berättar läraren allmänt om kroppen för att skapa en helhet. Skelettet, 
musklerna, andning matspjälkning, blodomloppet, nervsystemet. 
Vi fördjupar oss nu i skelettet. Vad vet eleverna, vad vill de veta om skelettet? 
Vi gör leken ”Hur rör det sig inuti?” (Bilaga 4). 
Vi bygger ”Skelett utav pinnar” (Bilaga 5). 
Genomgång av skeletten och leder, diskussion samt reflektion. 
Samling, eleverna får reflektera över sitt lärande (muntligt).  
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6.3.2 Lektion 2 – Blodet 

 
Tidsrymd: Ungefär två timmar 
 
Mål utifrån kursplan: 
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven 
 
• utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion 
Eleven skall 
• kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 
förutsägelser med resultatet, 
 
Mål 
Eleven skall 
• göra en enkel undersökning som handlar om blodomloppet och hur pulsen förändras i 
vila och arbete 
• kunna blodets uppgift i kroppen 
• känna till blodets viktigaste bestånds delar samt deras uppgift 
• kunna tre typer av blodkärl 
• känna till hur kroppen skyddar sig mot virus och bakterier samt hur medicin hjälper oss. 
 
Genomförande: 
Introduktion: blodet, Frågestund: vad vet ni, vad vill ni veta? 
Fakta: Del 1: Blodets uppgift och blodkärl. 
Övning: Pulsen (Bilaga 5). 
Fakta blodet del 2 och 3: Pulsen och Blodets beståndsdelar och sår. 
Övning: Blodomloppet (bilaga 6). 
Fakta: Del 4: Virus och Bakterier. 
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7 Genomförande 

 
Under denna rubrik presenteras genomförandet av samtliga lektionstillfällen utomhus, 
samt den enkätundersökning som gjordes. 

7.1 Lektion 1 

 
Lektionen inleddes med att alla samlades på skolgården och närvaron kontrollerades. 
Därefter påbörjades promenaden till skogen. När eleverna är ute brukar de vara i denna 
del av skogen som bara ligger 15 minuter från skolgården. Väl på plats samlades eleverna 
för att gå igenom dagens lektion. De fick då en kortfattad förklaring till hur livet på jorden 
utvecklats enligt den naturvetenskapliga evolutions teori. Mål som eleverna skulle uppnå 
förklarades under en gemensam genomgång. Målen delades också ut skriftligt. Efter det 
fick eleverna börja med den första uppgiften som var att de skulle göra en tidslinje. 
Eleverna delades upp i tre grupper och varje grupp skulle göra varsin tidlinje i olika skalor. 
De tre tidslinjerna var uppdelade i olika viktigt steg i livetsutveckling. De olika tidslinjerna 
var uppdelade i följande: växternas, djurens och människans utveckling. Informationen 
om varje grupps tidslinje och hur den skulle utformas delades ut i pappersform. De 
tidpunkter som eleverna skulle sätta ut på tidslinjen fanns färdiga utskrivet på A4-papper 
med information om varje händelse. Deras uppgift var att fästa ett snöre mellan två träd, 
mäta ut skalan och sätta ut lapparna på rätt ställe. Nästa steg var att lära sig vad som stod 
på lapparna för att sedan presentera det för klassen under en rundvandring där eleverna 
fick gå runt och titta på varandras arbeten.  
 
Redan när eleverna fick informationen visade det sig att intresset för uppgiften varierade 
bland medlemmarna i gruppen. Det var snabbt några elever som inte var delaktiga i 
arbetet. Jag som pedagog försökte motivera och uppmana eleverna till att arbeta med 
uppgiften. Ett av de största problemen var att eleverna frös, det tyckte att det var för kallt. 
Eleverna blev uppmanade att röra på sig mer för att hålla värmen. Kylan bidrog till viss del  
att eleverna inte var delaktiga i uppgiften. Det hade väldigt svårt att arbeta när det var så 
kallt. Som pedagog var det också svårt att genomföra lektionen, mycket tid lades på detta 
problem. 
 
Till slut blev alla grupperna klara med uppgiften, tiden hade då tickat iväg och det var bara 
40 minuter kvar av lektionen. Eleverna fick då fika, många hade redan tagit friheten att 
göra detta tidigare under lektionen. Tyvärr var det inget som kunde kontrolleras när min 
fokus hamnade hos de barn som frös och de som inte arbetade med uppgiften. Det var 
många som klagade på kylan och påstod att de höll på att dö. Som lärarstudent kan det 
vara svårt att veta hur man ska agera. När eleverna började gråta för det var så kallt gavs 
de möjligheten att gå tillbaka till skolan med en av de andra lärarna som var med. Det var 
fem elever som gick tillbaka till skolan. De som var kvar fick börja rundvandringen för att 
titta på varandras arbeten och presenter sitt eget. Många av eleverna hade svårt att stå 
stilla och kunde inte vara tysta, det ledde till att många av eleverna inte hörde den 
information som gavs till dem. 
 
När rundvandringen var klar samlades alla i en ring. Eftersom det inte var mycket tid kvar 
av lektionen kunde vi inte förtsätta som planerat. Jag introducerade därför en lek baserad 
på leken ”Hur rör det sig inuti” hämtad från Hans Perssons bok Försök med biologi 
(Persson 2000 s. 108). Syftet var då att bara ha leken som en introduktion av skelettet 
inför nästa undervisningstillfälle. Leken var något modifierad för att passa eleverna och 
den plats de befann sig på. Leken bedrevs på följande sätt.  
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Jag gick in i mitten av ringen och visade bilder på olika skelettdelar med pilar som 
markerar olika ben. Eleverna skulle då röra på den del av kroppen där det tror att de benet 
finns. Övningens syfte var att eleverna skulle kunna koppla bilder på skelettet till kroppen. 
Efter leken så avslutades lektionen med en sammanfattning av dagen.  
 

7.2 Omplanering av Lektion 2 

 
Innan lektion 2 genomfördes omplanerades lektionen för att förebygga de problem och 
hinder som uppstod under genomförande av lektion 1. 
 

7.3 Lektion 2 

 
Även denna gång var det många som var otillräckligt klädda för att vara utomhus under två 
timmar. Några elever tog denna gången möjligheten att gå hem på rasten innan lektionen 
för att hämta varmare kläder. Dock var det ändå en del elever som var dåligt klädda när 
lektionen började, de saknade exempelvis vantar och mössa, hade tunna jackor eller 
gymnastikskor på fötterna. 
 
Lektionen inleddes med en samling i ring. Valet att samlas i en ring är för att alla ska 
kunna se varandra och bli mer delaktiga. När alla var samlade gavs en repetition av vad vi 
gjorde förra lektionen både för att reflektera och för att informera de elever som inte var 
närvarande vid det tillfället. Efter det fick eleverna reda på vad de skulle göra under denna 
lektionen och vilka målen var för lektionen. Eleverna blev tillfrågade vad de tidigare visste 
om skelettet och vad de ville lära sig mer om. Det är ett bra sätt att introducera ett nytt 
ämne och väcker ofta ett intresse när det utgår ifrån elevernas vardag. 
 
Efter det utförde vi leken ”Hur rör det sig inuti” igen för att eleverna skulle få en repetition 
samt se denna lektion som en fortsättning av den förra lektionen. Leken fungerade bra 
även denna gång och eleverna fick röra på sig lite vilket hjälpte dem att få upp värmen. När 
vi var klara var det planerat att vi skulle bygga skelett, jag delade upp eleverna i grupper 
och berättade att alla i gruppen skulle få en roll. Eleverna skulle utse en byggare som satte 
ihop material till ett skelett enligt en bild på skelett med namnen på de olika 
skelettdelarna. De skulle utse en materialbeställare som skulle beställa de delar som 
behövdes för att skapa ett så verkligt skelett som möjligt. Materialbeställaren var tvungen 
att använda de rätta namnen på benen som skulle hämtas och till hjälp fick eleven använda 
bilden på skelettet. I gruppen skulle det även finnas cirka tre materialhämtare som skulle 
leta upp material i skogen som kunde användas till den skelettdel som materialbeställaren 
beställt.  
 
Alla eleverna började genast med att konstruera sitt skelett. Eleverna fick också en liten 
morot, genom att de blev lovade att den grupp som byggde det finaste och mest 
naturtrogna skelettet skulle få en överraskning nästa vecka. Alla grupperna jobbade väldigt 
flitigt och blev ganska snabbt klara en efter en. Bilder på skeletten som eleverna 
konstruerade finns som bilaga (Bilaga 8). När alla var klara var det dags för fika. Efter fikat 
gjorde eleverna en liten rundvandring för att titta på skeletten som de byggt. Diskussioner 
uppkom och fakta om skelettet bakades in i diskussionerna. Exempelvis diskuterades vilka 
leder det fanns i kroppen, vad de hette och var de fanns samt hur de fungerade. Eleverna 
berömde varandras skelett och gav positiv kritik. 
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Samling skedde åter igen i en ring. Muntliga reflektioner över vad eleverna lärt sig om 
skelettet genomfördes. Därefter introducerades blodet. Det blev en ganska naturlig 
övergång att gå från skelettet till blodet. Vi hade tidigare diskuterats bland annat hur 
blodet bildas i skelettet. Det började med en lek som jag kallar ”skicka en puls”. Eleverna 
fick då hålla varandra i händerna och jag symboliserade hjärtat. Jag skickade en puls som 
eleverna skulle föra vidare. Pulsen skickades runt några gånger och det diskuterades sen 
hur det kunde liknas vid blodets omlopp i kroppen. Efter det diskuterade vi blodets uppgift 
och vad blodet består av. När det var klart så var det dags för en laboration. Eleverna skulle 
då ta reda på vad som händer med pulsen vid arbete och vila. Först fick eleverna förklarat 
för sig hur man kunde känna pulsen. Eleverna fick hjälp att hitta ett blodkärl på halsen 
eller handleden där de kunde känna pulsen. Tillsammans diskuterade de sedan fram en 
hypotes. Alla eleverna kom överens om att pulsen förmodligen ökade när vi arbetade och 
saktade ner när vi vilade. Eleverna fick börja med att ta vilopulsen. Detta gjordes genom 
att räkna hur många pulsslag de kunde känna under 15 sekunder. Därefter multiplicerades 
det vanligaste resultatet med fyra för att få fram pulsen som mäts i slag per minut. 
Eleverna fick information om vad pulsen vanligtvis är vid vila för en vuxen och ett barn. 
Resultatet av vår undersökning låg väldigt nära dessa värden. Eleverna fick sedan springa 
runt i ringen under en minuts tid för att sedan stanna upp och snabbt ta pulsen under 15 
sekunder. Även här fick vi ett bra resultat som stämde överens med vår hypotes samt de 
förväntade resultatet. Orsaken till varför detta inträffar diskuterades. Efter det avslutades 
lektionen med en repetition av vad eleverna lärt sig under lektionen. Eleverna fick 
exempelvis namnge ett ben i människokroppen och peka var det satt, vilket alla klarade 
galant. De fick även svara på frågor som vi pratat om under lektionen och eleverna kunde 
svara på alla frågorna. Efter det fick eleverna sluta för dagen. 
 
Veckan efter bjöds alla elever på en liten utlovad överraskning. Kort hade tagits på 
elevernas skelett och alla grupperna fick ett diplom med en bild samt motivering till vad 
som var bra med deras skelett. Eleverna bjöds också på fika i form av saft och bullar, med 
anledning av att det var min sista dag på partnerskolan. 
 

7.4 Enkätundersökning 

 
Två veckor efter utomhuslektionerna besökte jag skolan igen. Syftet var att göra en 
enkätundersökning. Undersökningen gjordes i helklass och varje elev fick en enkät att 
svara på. Enkäten bestod av tre delar. I den första delen undersöktes elevernas vanor av att 
vara ute, den andra bestod av ett kunskapstest. Tredje delen var en utvärdering och 
kunskapstest av Lektion 1 och Lektion 2. I undersökningen blev det ett visst bortfall, alla 
eleverna som var närvarande på undersökningstillfället fick svara på de allmänna frågorna. 
De elever som var med på Lektion 1 svarade på kunskap- och utvärderingsfrågorna för den 
lektionen och likadant för Lektion 2. En del av eleverna som var närvarande under 
lektionstillfällena var tyvärr frånvarande under enkätundersökningen och medverkade 
därför inte i undersökningen. På de allmänna frågorna var det 22 stycken elever som 
medverkade, för lektion 1 var det 13 stycken och för Lektion 2 var det bara elva stycken. En 
del elever svarade inte på alla frågorna, främst var det de öppna frågorna vilket kan bero på 
att dessa frågor kräver en större ansträngning av eleverna. 
 
Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna inte spenderade 
mycket tid ute i skogen. Det fanns inget större intresse av att spendera mer tid i skogen än 
vad de redan gjorde. Intresset av att spendera mer tid i skogen under skoltiden var större 
än vad det var på fritiden. Resultatet för Lektion 1 blev att eleverna tillägnade sig väldigt 
lite av ämneskunskapen.  
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Majoriteten av eleverna tyckte inte att lektionen var rolig men kunde peka på delar av 
lektionen som var bra. På frågan vad som var sämre med lektionen svarade majoriteten  att 
det var för kallt. Elevernas svar på hur man kunde förbättra lektionen bestod främst av att 
den kunde genomförts under en varmare dag. 
 
Resultatet av tillägnad ämneskunskap under Lektion 2 visade på en markant ökning i 
jämförelse med Lektion 1. Majoriteten av eleverna uppfattade också Lektion 2 som rolig 
vilket även det skiljde sig från Lektion 1. Den större delen av eleverna kunde peka på något 
positivt med lektionen och de svarade att kylan var det mest negativa under lektionen. 
Även under utvärdering av Lektion 2 svarade eleverna att lektionen kunde förbättras 
genom att lägga lektionstillfället under en varmare dag. 
 
Enkäten som eleverna fick svara på hittar ni som bilaga (se Bilaga 1) resultatet presenteras 
även som tabeller (se Bilaga 9) 
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8 Diskussion 

 
Att få arbeta med utomhuspedagogik har verkligen utvecklat min syn på lärande och 
kunskap. Jag anser att de metoder och teorier som finns i utomhuspedagogiken ger ett bra 
stöd för vad som krävs av en lärare. Det handlar exempelvis om att vara tydlig och göra 
undervisningen åskådlig för eleverna. Utomhuspedagogiken är en undervisningsform som 
baserar sig på upplevelser och platsrelaterade direkta erfarenheter, något som stöds av 
bland annat Szczepanski (2007). Jag anser också att utomhuspedagogiken ger utrymme 
för barns olikheter och deras olika sätt att lära. Eleven och dennes erfarenheter sätts i 
centrum och lärandet utgår från den individens erfarenheter. Eleven får kunskap via alla 
fem sinnena, vilket jag tror ger en djupare kunskap. Det tar även hänsyn till elevers olika 
inlärningsstilar. Platsen för inlärningen får en betydelse och kunskapen sätt i ett 
sammanhang. Det blir då lättare för eleven att relatera problemet till verkligheten och man 
skapar en helhet genom att koppla det lilla till det stora. Genom att använda kroppen i 
undervisningen sätts tanken i rörelse och elevernas motivation ökar. Den kroppsliga 
aktiviteten ger också en bättre hälsa vilket har blivit allt viktigare att fokusera på i dagens 
samhälle. 
 

8.1 Genomförande av Lektion 1 

 
När jag började planera mina lektionstillfällen saknade jag mycket av den kunskap som jag 
fått genom litteratur om utomhuspedagogik. Min kunskap inom ämnet har också vuxit 
genom den erfarenhet som jag fått när jag genomfört lektionerna. Tillsammans har 
teoretiska och praktiska erfarenheter gett mig en bild av vad utomhusundervisning 
innebär. Under denna rubrik diskuteras de aspekter som varit tydliga i mitt arbete och 
koppla dessa till den tidigare forskningen. 
 
Något som jag misstänkte redan innan genomförandet, var att eleverna inte hade någon 
större vana av att vara ute i naturen. Resultatet i min enkätundersökning visar att hela 
36% av eleverna aldrig är ute i skogen under sin fritid (Tabell 1.1). Resultatet från 
undersökningen visar också att 86% av eleverna inte vill ägna mer tid i skogen under sin 
fritid än vad de redan gör och bara 5% vill vara ute mer (Tabell 1.3). Under skoltiden är 
inställningen till att vara ute mer positiv, men det är fortfarande 64% som inte vill ägna 
mer tid i skogen under skoltid medan 27% skulle vilja det (Tabell 1.4). Brügge, Glantz & 
Svenning (2007) menar att för den som saknar vana uppstår det lätt problem och 
erfarenheten kan bli negativ. Jag anser att undervisningen utomhus skulle bli bättre om 
eleverna hade mer vana av att vara ute i skogen. Ericsson (2004) menar att elevernas 
ovana, osäkerhet och otrygghet, kan visa sig genom att eleverna är högljudda, stökiga och 
okoncentrerade. Detta var något som jag kunde konstatera under genomförande av 
Lektion 1. Jag upptäckte under Lektion 2 att eleverna redan då fungerade bättre. 
Koncentrationen under Lektion 2 var mycket bättre och det var ingen av eleverna som var 
stökiga och högljudda. Det tolkar jag som ett tecken inför nya vistelser utomhus. 
 
Under utomhuslektionerna var vi ute ca två timmar varje gång. Jag anser att de första 
gångerna borde vara lite kortare, med tanka på de väderförhållandena som vi hade. Under 
lektionerna varierande temperaturen från ca -1°C ner till -4°C. Jag ansåg att eleverna 
skulle klara av att vara ute i kylan under två timmar om de var ordentligt klädda. Att börja 
smått och därefter öka tiden suggsesivt och anslå en tid varje vecka, för att skapa en 
kontinuitet, leder enligt Brügge, Glantz & Svenning (2007) till bättre förutsättningar.  
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Jag håller med författarna och anser att om man börjar med längre pass utomhus direkt så 
kan det leda till negativa upplevelser för eleverna. 
 
Till följd av elevernas ovana av att vara ute i naturen så var det många som inte visste hur 
de skulle klä sig varmt. Det var också några som glömde att ta med sig varma kläder till de 
dagarna som vi skulle vara ute. Informationen som gått ut till eleverna och hemmet anser 
jag var tillräcklig. Det som saknades från mig som pedagog var en djupare genomgång av 
vad som är varma kläder och hur man klär sig varmt. Innan lektionerna förutsatte jag att 
eleverna som går i år 6 och är mellan elva och tolv år visste det och jag valde därför en 
kortare genomgång av lämpliga kläder. Jag anser att hemmet borde kunna ta ett större 
ansvar i detta fall. Informationen som skickades ut till föräldrar och vårdnadshavare var så 
pass tydlig. Det är viktigt att tänka på att informationen verkligen når ut. Informera gärna 
fler gånger både muntligt och skriftligt, till både elever och föräldrar. En god kontakt med 
elevernas vårdnadshavare är viktigt, man kan då ta reda på vilka förutsättningar eleverna 
har för att klä sig varmt. I detta fall skickades brev till föräldrarna hem med eleverna, vilket 
inte fungera så bra. En direkt kontakt med hemmet är bättre för att informationen ska nå 
fram, genom exempelvis post, e-post eller samtal. 
 
Det var fler elever som hade fika med sig än det var elever som var bra klädda inför 
uppgiften, även detta ser jag som ett tecken på ovana snarare än att informationen inte 
nått fram. Brügge & Szczepanski (2007) menar att är man våt, kall och hungrig så struntar 
man helt i undervisningen. Det är något som var tydligt under Lektion 1, det var många 
som inte var delaktiga och struntade i undervisningen. Även i enkätundersökningen som 
jag utförde antydde att det var viktigt att eleverna var varma. När eleverna fick svara på 
vad som var sämre med Lektion 1 var det 38% som svarade att det var för kallt och under 
Lektion 2 hela 64% (Tabell 2.4 & Tabell 3.4). När eleverna fick svara på hur man kunde 
förbättra Lektion 1 var det 54% som svarade att lektionen kunde blivit bättre om den 
bedrevs under en varmare dag och under Lektion 2 var det 27% (Tabell 2.5 & Tabell 3.5). 
 

8.2 Omplanering av lektion 2 

 
Jag var inte nöjd med resultatet av Lektion 1, problem och hinder för undervisningen 
uppstod hela tiden. Fokus hamnade på att åtgärda problem och hinder som uppkom under 
lektionen och syftet med lektionen hamnade i andra hand. Jag valde därför att göra en 
omplanering av Lektion 2 för att öka delaktigheten och koncentrationen. Därför 
utformades lektionen så att eleverna fick röra på sig mer och på det sättet hålla uppe 
värmen bättre.  
 
Innan Lektion 2 planerade jag in en genomgång där jag berättade hur viktigt det var med 
varma kläder. Jag berättade kortfattat vad man bör ha på sig när det är kallt ute och man 
ska vistas där en längre tid. Detta var något som jag redan nämnt innan Lektion 1 men jag 
kände att det var nödvändigt för eleverna att höra det igen. Under genomgången uttryckte 
jag också mitt missnöje över att många elever sprungit och fikat mitt under utomhus 
lektionen. Jag hade svårt att styra detta, min fokus låg på så mycket annat. Vi bestämde 
därför tillsammans att vi inte skulle göra det igen utan vänta med att fika till den 
gemensamma fikapausen. En av de ändringar som jag gjorde i Lektion 2 var att jag tog bort 
mycket av den skriftliga informationen. Några elever i klassen har läs- och skrivsvårigheter 
och därför anser jag att de tar åt sig informationen bättre genom en muntlig genomgång. 
Jag anser också att det blir lättare för eleverna att förstå uppgiften samt att det ger mer 
utrymme för frågor. För att öka delaktigheten inom grupperna valde jag att dela ut roller, 
varje roll hade en specifik uppgift.  
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Detta uppmanar eleverna till samarbete där varje elev får känna sig viktig i processen. 
Idéen fick jag från att tidigare ha arbetat med samarbetsinlärning vilket beskrivs bra av 
Sahlberg & Leppilampi (1998). För att eleverna skulle hålla uppe värmen bättre valde jag 
att lektionen skulle bestå av fler övningar där eleverna fick röra sig mera. Eftersom vi inte 
hann med att genomföra hela Lektion 1 kunde jag ta de praktiska övningar som vi inte 
hann med i den lektionen och blanda de med de som var tänkta för Lektion 2. 
 

8.3 Genomförande av Lektion 2 

 
Genomförandet av Lektion 2 kändes mycket bättre till skillnad från Lektion 1. Eleverna 
visade ett större intresse till att lära sig och motivationen i gruppen var mycket högre än 
under Lektion 2. Eleverna insåg själva att Lektion 1 inte hade gett dem så mycket kunskap. 
Under Lektion 2 hjälpte eleverna till att motivera sina klasskamrater till att arbeta med 
arbetsuppgifterna. Problem och hinder för undervisningen var sällsynta under den 
lektionen och fokus var på lärandet om kroppen. Under lektionen kändes det verkligen 
som eleverna lärde sig mycket, något som även min enkätundersökning visade. I min 
enkätundersökning visade det sig att eleverna under Lektion 1 tillsammans bara svarat rätt 
på cirka 13% av de frågor kunskapsfrågor som de fick svara på (Tabell 2.1). Under Lektion 
2 var denna siffra betydligt högre och låg på 42%, vilket tydde på stor förbättring (Tabell 
3.1). Enkätundersökningen visade också på att eleverna tyckte att Lektion 2 var roligare, 
38% av eleverna tyckte att Lektion 1 var rolig och 64% tyckte att Lektion 2 var en rolig 
lektion vilket även det är en markant ökning. Anledningen till det förbättrade resultatet 
under Lektion 2 tror jag beror på att eleverna kunde koppla ämnet till egna erfarenheter. 
Undervisningsämnet skelettet och blodet låg närmare elevernas vardag. Eleverna var mer 
delaktiga i sina grupper tack vara de roller som de blivit tilldelade vilket höjde 
motivationen bland eleverna. De fick också rör på sig mer under denna lektionen något 
som bidrog till att de inte frös lika mycket. Min uppfattning är att eleverna också tycker det 
är roligare när det får röra på sig mer. Brügge & Szczepanski (2007) skriver att forskning 
tyder på att utevistelsen även ger bättre hälsa och motorik. Eftersom eleverna knappt är 
ute på sin fritid, så tror jag att det är viktigt med inslag av undervisning utomhus för att 
förbättra hälsa och motorik. 
 
Den erfarenhet som jag tillägnat mig under litteraturstudier, reflektion och utförande av 
Lektion 1 ledde mig till en lyckad lektion utomhus. Det visade sig att bara den lilla 
erfarenhet som jag fått från Lektion 1 betydde jätte mycket. Med vanan som både jag och 
eleverna tillägna sig under lektion 1 följde en trygghet, tryggheten menar Ericsson (2004) 
kan ta lång tid att bygga upp. Jag håller med författaren men vill förtydliga att tryggheten 
är något som växer fram under varje tillfälle. För varje tillfälle kan man se en förbättring 
hos eleverna, i deras inställning och deras sätt att hantera situationer. Författaren menar 
att när eleverna känner sig trygga och säkra blir undervisningen mer fokuserade och de får 
ett mer avslappnat förhållningssätt till den alternativa lärmiljön. Det var något som blev 
väldigt tydligt i min jämförelse av Lektion 1 och Lektion 2. 
 

8.4 Vidare utveckling inom utomhuspedagogiken 

 
Under dessa lektionstillfällen arbetade vi med några delar av kroppen. Valet av ämnet 
bestämdes av klassläraren. Jag känner att platsen inte blev så betydelsefull för lärandet 
även när jag försökte koppla kroppen till vår kultur och historia. I min undervisning fick 
platsen däremot andra betydelser. Det gav mig stora ytor att arbeta på vilket var positivt 
för mina praktiska övningar.  



23 

 

Många av övningarna tror jag inte skulle vara genomförbara i ett klassrum. Platsen bidrog 
också med material i form av pinnar, grenar och stenar som användes till bland när vi 
byggde skelett. Jag hoppas att jag i framtiden får möjlighet att arbeta med något ämne 
utomhus som kan ge platsen en större betydelse i lärandet i autentiska miljöer. Jag såg 
väldigt tydliga kopplingar mellan kroppen och naturen, men det var svårt att iplenterara 
dessa i undervisningen. I framtiden vill jag försöka mig på utomhuspedagogik i ämnen 
som lättare kan kopplas till platsen. Det kan vara ett undervisningenstillfälle som handlar 
om att lära sig blommor, djur eller liknande. Kopplingen mellan lärandet och platsen blir 
då tydligare och mer självklar framförallt för eleverna. Som jag nämnt tidigare anser jag att 
när man börjar med utomhusundervisning så bör man börja med kortare i sekvenser och 
fastslå exempelvis en dag i vecka för detta. När du känner dig trygg i undervisningen 
utomhus och du kan se att även eleverna gör detta, kan tiden för utevistelse suggestivt ökas 
på. Jag kommer i framtiden ta tillvara på allt som jag lärt mig under detta arbete och 
hoppas att jag har möjligheten att bedriva undervisning utomhus i framtiden. Jag ska även 
försöka att hitta en utbildning där jag kan lära mig mer om utomhuspedagogiken. Jag 
håller med Strotz & Svenning (2004) som menar att lärarna inte rustas tillräckligt för att 
bedriva utomhusundervisning. Jag tror att en sådan utbildning skulle vara bra för alla som 
vill bedriva undervisning utomhus. Jag ser utemiljön som en plats med oändliga 
möjligheter för undervisning, jag hoppas att utomhuspedagogiken i framtiden får en större 
plats i skolan och att vi verkligen tar vara på de mängder av erfarenhet som den erbjuder. 
Vi i Sverige borde se allemansrätten som ett privilegium och bör inte glömma att utnyttja 
den fullt ut både på fritiden och i skolan. ”Naturen är full av upplevelser i former, färger 
och dofter som väcker olika känslor. Den erbjuder både dramatiska händelser och trygghet 
och kan ge möjligheter till nya attityder, ny gemenskap och nya värderingar” (Brügge & 
Szczepanski, 2007, s. 27). Som pedagog är det ditt jobb att ta tillvara på allt detta. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Enkätundersökning 

Allmänna frågor 
 
Hur ofta brukar du vara ute i skogen på din fritiden? 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Hur ofta är ni ute i skogen i skolan? 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Skulle du vilja vara ute i skogen mer på din fritiden? 
Ja           Nej 
 
Skulle du vilja vara ute i skogen mer under skoltiden? 
Ja           Nej 
 
Vad tycker du om att vara ute i skogen? 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Förklara varför du tycker så. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
 
Lektion 1 
 
Kunskap 
 
Hur länge sedan var det som jorden skapades? 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Förklara kortfattat hur jorden skapades. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
 
Hur länge har det funnits människor på jorden? 
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______________________________________________________________
__________________ 
 
Beskriv kortfattat hur växter, djur och människor har utvecklats enligt den 
naturvetenskapliga teorin. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Utvärdering 
 
Var det en rolig lektion? 
Ja             Nej 
 
Vad var bra med lektionen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Vad var dåligt med lektionen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Vad kan man göra för att förbättra lektionen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
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Lektion 2 
 
Kunskap 
 
Hur många ben finns det i människokroppen? 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Nämn två typer av de leder som finns i människokroppen. 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Namn ge ett ben i människokroppen och beskriv var på kroppen det sitter. 
______________________________________________________________
__________________ 
 
Hur förändras pulsen vid vila och arbete? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Vad är blodets uppgift i kroppen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________ 
 
 
Det finns tre typer av blodkärl i kroppen, vad kallas dessa? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________ 
 
Utvärdering 
 
Var det en rolig lektions? 
Ja             Nej 
 
Vad var bra med lektionen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Vad var dåligt med lektionen? 
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Vad kan man göra för att förbättra lektionen? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________ 
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10.2 Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavande 

 
Informationsbrev till föräldrarna/vårdnadshavare 
 
Hej! 
Mitt namn är Christofer Kempe och jag studerar till lärare på Mälardalens högskola. Jag 
tror att de flesta av er har hört talas om mig bland annat genom veckobrev förra terminen. 
För er som inte känner igen mig så är jag 24 år. Jag blir klar med min utbildning till 
sommaren och blir då behörig att undervisa för elever från förskolan upp till år 6. Jag har 
läst en inriktning mot naturvetenskap vilket även utgör ett stort intresse hos mig.  
 
Nu närmar sig en ny praktikperiod för mig med nya uppgifter, denna gång ska jag 
praktisera i två veckor vilket är under vecka sex och sju. En av de uppgifter som jag har 
denna termin är att skriva mitt examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om 
utomhuspedagogik. Jag kommer därför att under vecka sju hålla två stycken lektioner 
utomhus. Jag hoppas att jag kan få er tillåtelse att använda de resultat från lektionerna i 
mitt arbete samt att föra intervjuer med eleverna i klassen. Syftet med detta är att skapa 
och utveckla metoder för att lära sig om människokroppen genom utomhuspedagogik. Alla 
intervjuer och resultat kommer självklart att hållas anonyma. 
 
Vill ni inte att ert barn ska medverka i resultat eller i intervjuerna så var vänliga att 
meddela mig detta senast den 6/2 – 09. Ni kan nå mig på telefon och via e-post. Jag finns 
också anträffbar på Xxxxxxskolan under vecka sex, från kl 08.00 fram till den tid på dagen 
då eleverna slutar. 

 
Jag hoppas det kommer att bli en utvecklande period för oss alla. 
 
Christofer Kempe 
Tel: 07X-XXXXXX 
E-post: XXXXXXX@student.mdh.se 
 
Veckobrev v. 6 
 
Denna veckan har eleverna fått avsluta sitt arbete med världsreligionerna. Under nästa 
vecka ska vi påbörja undervisning om människokroppen. På måndag och fredag kommer 
vi att vara ute på på eftermiddagen. Detta betyder att eleverna behöver ha kläder så de kan 
hålla sig varma och torra. Det är bra om eleverna tar med sig en plastpåse och en tidning 
till måndag för vi tänkte tillverka sittunderlag. Till utomhuslektionerna får eleverna ta med 
sig frukt och mackor att äta samt vatten, saft och juice att dricka (ingen läsk!). Trevlig helg 
 
/Christofer 
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10.3 Bilaga 3 – Tidslinje 

 
Jordens tidslinje – ca 9 pers. 
Ni ska göra en tidslinje som börjar när jorden skapades och slutar idag. 
Använd er av ett snöre som ni sätter upp mellan två träd.  
Varje meter på tidslinjen ska motsvara 1000 miljoner år (en miljard), en centimeter 
motsvarar 10 miljoner år). Er tidslinje börjar för 4600 miljoner år sedan. 
 
På tidslinjen ska ni placera ut de faktalappar som ni fått. 
Läs igenom informationen på lapparna tillsammans i gruppen. 
När ni är klara med det delar ni upp varje tidpunkt, öva på fakta som står på lapparna. 
Utse också en som presenterar vilken tidslinje ni gjort och vilken skala den är i. Ni ska 
sedan presentera er tidslinje inför klassen. 
 
Lycka till! 
 
Livets utveckling - ca 11 pers. 
Ni ska göra en tidslinje som börjar när det enbart fanns liv i havet och slutar idag. 
Använd er av ett snöre som ni sätter upp mellan två träd. Varje meter på tidslinjen 
motsvarar 100 miljoner år, en centimeter motsvarar en miljon år. Er tidslinje börjar för 
570 miljoner år sedan. 
 
På tidslinjen ska ni placera ut de faktalappar som ni fått. 
Läs igenom informationen på lapparna tillsammans i gruppen. 
När ni är klara med det delar ni upp varje tidpunkt, öva på fakta som står på lapparna. 
Utse också en som presenterar vilken tidslinje ni gjort och vilken skala den är i.  
Ni ska sedan presentera er tidslinje inför klassen. 
 
Lycka till! 
 
Människans utveckling – ca 8 pers. 
Ni ska göra en tidslinje som börjar när en människoapa dök upp i Afrika och slutar idag. 
Använd er av ett snöre som ni sätter upp mellan två träd. Varje meter på tidslinjen 
motsvarar en miljon år, en centimeter motsvarar 10 000 år. Er tidslinje börjar för 10 
miljoner år sedan. 
 
På tidslinjen ska ni placera ut de faktalappar som ni fått. 
Läs igenom informationen på lapparna tillsammans i gruppen. 
När ni är klara med det delar ni upp varje tidpunkt, öva på fakta som står på lapparna. 
Utse också en som presenterar vilken tidslinje ni gjort och vilken skala den är i.  
Ni ska sedan presentera er tidslinje inför klassen. 
 
Lycka till! 
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10.4 Bilaga 4 – Hur rör det sig inuti? 

 
Idéen är hämtad ur Persson (2000). 
 
Eleverna ställer sig i en ring. 
Läraren eller en utsedd elev står i mitten och visar upp bilder på delar av skelett. 
Eleverna i ringen ska då röra på den kroppsdel var man kan hitta benet. 
Eleverna får turas om att stå i mitten. 
 
Extra: Den som står i mitten får en bild på ett skelett var namn på skeletten är utsatta. 
Eleven väljer ett ben och säger dess namn nu ska resten av eleverna lista ut var benet sitter 
i kroppen och rör på den kroppsdelen. 
 

10.5 Bilaga 5 – Skelett utav pinnar 

 
Eleverna delas in i mindre grupper. 
Eleverna ska nu bygga ett skelett av saker de kan hitta i skogen. 
 
Utse en byggledare, en bygger och tre material hämtare. 
Byggledarens uppgift är att beställa skelettdelar. 
Materialhämtarna letar upp bitar i skogen. 
Byggaren lägger bitarna på rätt plats. 
 

10.6 Bilaga 6 – Pulsen 

 
Eleverna delas upp i grupper om två. 
Vi gör en stor ring. Alla tar det lugnt och vilar. Eleverna hjälps åt att ta vilopulsen på 
varandra med hjälpa av tidtagarur och pulsen. 
När alla är klara börjar vi röra på oss vi går runt i ringen hoppar och springer. Vi stannar 
upp och hjälps åt att ta vilopulsen. 
 

10.7 Bilaga 7 – Blodomloppet 

 
Eleverna står i en ring. Vi börjar med att skicka runt en puls. 
 
Vi utser nu en del (2 personer) av ringen som symboliserar hjärtat. Resten går runt i 
ringen. 
Hjärtat delar ut blodplasma, blodplättar, vita och röda blodkroppar. Varannan ska vara 
blodplasma (50% av blodet). 
När cirkulationen fungerar utser vi någon till att vara virus han tar då ut någon ur cirkeln 
och håller honom där tills det kommit en vit blodkropp och räddat honom/henne.  
Vi utser där efter en till att vara ett sår, som räddas av blodplättar. 
En till att vara en bakterie immun mot vita blodkroppar, räddas av medicin. 
 
(tävling: cirkulationen ska få 20 blodkroppar att cirkulera innan något virus, bakterie, eller 
sår fångat 5 röda blodkroppar.) 
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10.8 Bilaga 8 – Bilder på elevernas skelett 
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10.9 Bilaga 9 - Tabeller 

10.9.1 Tabell 1 – Elevers allmänna erfarenheter 

 
Tabell 1.1 Elevernas utevistelse under fritiden. Här ställdes frågan ”Hur ofta brukar du vara 
ute i skogen på din fritiden?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Utevistelse Antal Procent 

Aldrig 8 ~36% 

Ibland, mest på sommaren 4 ~18% 

Ibland 2 ~9% 

Två gånger i månaden 2 ~9% 

En gång i veckan 3 ~14%  

Ofta 3 ~14% 

Summa 22 100%* 
 

Tabell 1.2 Elevernas utevistelse under skoltiden. Här ställdes frågan ”Hur ofta är ni ute i 
skogen i skolan?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Utevistelse Antal Procent 

Vet ej 6 ~27% 

Aldrig 4 ~18% 

Ibland  10 ~45% 

Ofta 2 ~9% 

Summa 22 99%* 
 

Tabell 1.3 Elevernas vilja av att besöka skogen oftare under fritiden. Här ställdes frågan 
”Skulle du vilja vara ute i skogen mer på din fritiden?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Mer i skogen under fritiden Antal Procent 

Ja 1 ~5% 

Kanske 2 ~9% 

Nej 19 ~86% 

Summa 22 100%* 
 

Tabell 1.4 Elevernas vilja att besöka skogen oftare under skoltiden. Här ställdes frågan 
”Skulle du vilja vara ute i skogen mer under skoltiden?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Mer i skogen under skoltiden Antal Procent 

Ja 6 ~27% 
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Vet inte 2 ~9% 

Nej 14 ~64% 

Summa 22 100%* 
 

Tabell 1.5 Vad tycker du om att vara ute i skogen. Här ställdes frågan ”Vad tycker du om att 
vara ute i skogen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Inställning till skogen Antal Procent 

Skönt/roligt/glad 6 ~27% 

Skönt, på sommaren 4 ~18% 

Vet inte 7 ~32% 

Tråkigt/Gillar inte 5 ~23% 

Summa 22 100%* 
 

10.9.2 Tabell 2 – Lektion 1, Kunskap och utvärdering 

 
Tabell 2.1 – Kunskap under Lektion 1. Här ställdes fyra stycken frågor för att testa hur 
mycket av ämneskunskaperna som eleverna tillägnade sig under lektionen. 

Kunskapsfrågor Antal Antal, godkända svar Procent, godkända 
svar 

År, Jorden skapades 13 1 ~8% 

Förklaring, Jorden 
skapades 

13 3 ~23% 

År, människor på 
jorden 

13 2 ~15% 

Förklaring, Evolution 13 1 ~8% 

Summa 52 7 ~13% 
 

Tabell 2.2 – Var lektionen rolig. Här ställdes frågan ”Var det en rolig lektion?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Rolig lektion Antal Procent 

Ja 5 ~38% 

Nej 6 ~46% 

Svarade inte 2 ~15% 

Summa 13 99%* 
 

Tabell 2.3 – Vad var bra med lektionen. Här ställdes frågan ”Vad var bra med lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Bra med lektionen Antal Procent 
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Positivt svar 8 ~62% 

Inget positivt svar 5 ~38% 

Summa 13 100%* 
 

Tabell 2.4 – Dåligt under lektionen. Här ställdes frågan ”Vad var dåligt med lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Dåligt Antal Procent 

Allt 3 ~23% 

Kallt 5 ~38% 

Svarade inte/vet inte 4 ~31% 

Elever tysta/lyssna mer 1 ~8% 

Summa 13 100%* 
 

Tabell 2.5 – Förbättra lektionen. Här ställdes frågan ”Vad kan man göra för att förbättra 
lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

För att göra lektionen bättre Antal Procent 

Välja en varmare dag 7 ~54% 

Svarade inte 4 ~31% 

Inget 1 ~8% 

Eleverna tysta och lyssna 1 ~8% 

Summa 13 101%* 
 

10.9.3 Tabell 3 – Lektion 2, Kunskap och utvärdering 

 
Tabell 3.1 – Kunskap under Lektion 2. Här ställdes sex stycken frågor för att testa hur 
mycket av ämneskunskaperna som eleverna tillägnade sig under lektionen. 
 

Kunskapsfrågor Antal Antal, godkända svar Procent, godkända 
svar 

Ben, antal 11 10 ~90% 

Leder, namnge 11 1 ~9% 

Ben, namnge/beskriv 11 6 ~55% 

Pulsen, vila/arbete 11 8 ~73% 

Blodet, uppgift 11 3 ~27% 

Blodkärl, namnge 11 - - 

Summa 66 28 ~42% 
 

Tabell 3.2 – Var lektionen rolig. Här ställdes frågan ”Var det en rolig lektions?”. 
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* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Rolig lektion Antal Procent 

Ja 7 ~64% 

Nej 2 ~18% 

Svarade inte 2 ~18% 

Summa 11 100%* 
 

Tabell 3.3 – Vad var bra med lektionen. Här ställdes frågan ”Vad var bra med lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Bra med lektionen Antal Procent 

Positivt svar 7 ~64% 

Inget positivt svar 4 ~36% 

Summa 11 100%* 
 

Tabell 3.4 – Dåligt under lektionen. Här ställdes frågan ”Vad var dåligt med lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

Dåligt Antal Procent 

Allt 2 ~18% 

Kallt 7 ~64% 

Svarade inte/vet inte 2 ~18% 

Summa 11 100%* 
 

Tabell 3.5 – Förbättra lektionen. Här ställdes frågan ”Vad kan man göra för att förbättra 
lektionen?”. 
* Tabell värden där summan inte blir 100% beror på avrundning. 

För att göra lektionen bättre Antal Procent 

Välja en varmare dag 3 ~27% 

Svarade inte 4 ~36% 

Inget 1 ~9% 

Inte vara ute 2 ~18% 

Göra andra saker 1 ~9% 

Summa 11 99%* 

 


