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Syftet med examensarbetet var att utforma en lektionsplanering om allemansrätten 
utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Designen består av en lektionsplanering 
på fyra lektioner som har handlat om allemansrätten och vad den innebär. Samtliga 
lektioner har utförts i utomhusmiljö. Lektionerna kombinerades med utomhus- 
pedagogik för att se om det fungerade i praktiken. Som metod har litteraturstudier 
används för att författarna skulle få fördjupade kunskaper inom ämnet.  Eleverna är 
från en åldersintegrerad klass som består av förskolebarn, ettor och tvåor.  En 
avslutande intervju har genomförts med femton elever i åldrarna 6 år till 9 år för att 
utvärdera lektionsplaneringen och undersöka om det gav eleverna något i 
kunskapsväg. Utförandet av lektionerna gick bra, inga större konflikter uppstod. 
Eleverna upplevde utifrån intervjuerna att de lärt sig mycket om allemansrätten och 
att lektionerna utomhus gav positiva upplevelser. De kom själva till insikt att de 
trivdes bra ute eftersom där fanns fler möjligheter till lärande. Till exempel kände 
eleverna att de utomhus fick frisk luft, de kunde tänka bättre och de fick röra på sig. 
De ansåg även att det var lättare att lära sig om naturen utomhus eftersom det är där 
den finns. Slutsatserna som drogs av intervjuerna var att barnen i den här gruppen 
var engagerade och öppna inför det som skulle utföras. De var även oblyga inför nya 
sätt att lära. Små segment av lektionsplaneringen blev inte riktigt som planerat.  Då 
var flexibiliteten ett viktigt redskap för pedagogerna för att kunna omorganisera det 
aktuella på plats. 
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1. Inledning  
Det som har undersökts i det här examensarbetet är hur man kan utveckla det 
pedagogiska arbetet kring begreppet allemansrätten med hjälp av utomhuspedagogik 
som arbetssätt. Det är viktigt att barn vet hur man beter sig ute i skog och mark för 
att de ska få en förståelse för hur de kan värna om miljön ur ett hållbart 
utvecklingsperspektiv. Detta för att kommande generationer ska ha samma 
möjligeter att vistas ute i naturen som dem.  På våra partnerskolor där Vfu, 
verksamhetsförlagd utbildning, utförts har vi upplevt att pedagogerna gärna 
undervisar om allemansrätten inne. Vi anser istället att allemansrätten borde 
undervisas ute eftersom det är i naturen som detta begrepp äger rum. Vi som 
studenter känner att det har funnits för lite utbildning inom utomhuspedagogikens 
metodologi i lärarutbildningen samt under vistelsen på partnerskolorna och har 
därför valt att fördjupa oss inom detta område. Utbildningsdepartementets skrift, 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
(Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycker att det är viktigt att barn får lära med 
alla sinnen och använda hela kroppen i sitt lärande. Detta är något som 
utomhuspedagogiken tar fasta på vilket även vi vill ta vara på i vårt kommande 
yrkesliv (Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark & Lättman – Masch, 2006). 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv utforma 
en lektionsplanering om allemansrätten i grundskolans tidigare år, samt till viss del 
använda den estetiska uttrycksformen drama i lektionssekvensen. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan man använda sig av utomhuspedagogik som metod när man utvecklar en 
lektionssekvens om allemansrätten i grundskolans tidigare år? 
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2. Bakgrund 

2.1  Vad säger kursplan och läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet om utomhusundervisning 

Kursplanen för grundskolan gällande de naturorienterande ämnena uttrycker att 
skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven ska utveckla omsorg om naturen 
och ansvar vid dess nyttjande. Syftet med utbildning i de naturorienterade ämnena är 
att samhället skall sträva efter att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om 
natur och människor (Skolverket, 2008). 
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Genom ett 
miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Lpo 94 tar även upp vikten av att barn ska få tillfälle att röra på sig i 
undervisningen. De ska utveckla förmågan att visa respekt och omsorg för såväl 
närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv (Utbildningsdepartementet, 1998). 

2.2  Lpo 94 om drama 

I skolarbetet skall det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap i 
olika miljöer, pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika och 
stämningar som exempel drama, rytmik och dans (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Det är även 
detta som ska utgöra grunden för undervisningen. Vidare ska skolan också sträva 
efter att utveckla elevers eget sätt att lära (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolans uppgift är 
att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Utbildningsdepartementet, 1998). 

2.3  Definition av utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som pedagoger i skolan kan använda sig 
av. Metoden syftar till att barnen lär sig i växelspel mellan upplevelse och reflektion, 
med grund i konkreta erfarenheter i verkliga situationer. Exempel på detta kan vara 
att lärandets rum flyttas ut till naturen, att de sinnliga upplevelserna och den bokliga 
bildningen är i växelspel med varandra och att pedagogen betonar att platsen där 
undervisningen genomförs har betydelse för lärandet (Bergholm, 2009). Eleverna får 
på så sätt personliga och konkreta erfarenheter. Det som studeras i skolan knyts 
samman med det som upplevs (Ekman, 2009). 
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2.4  Tidigare forskning kring området utomhuspedagogik 

Forskning visar att förskolebarn från en I Ur och Skurförskola (förklaring av I Ur och 
Skur, se bilaga 1) där utevistelsen är hög, utvecklades bättre motoriskt, hade bättre 
koncentrationsförmåga, lekte bättre i grupp, hade mer fantasiinspirerande lekar än 
barn från en vanlig förskola med traditionell verksamhet. Studien visar 
fortsättningsvis att utevistelsen inom utomhuspedagogik har stor betydelse för barns 
hela utveckling och hälsa. När eleverna vistas i omgivningen lär de sig också hur den 
fungerar med alla sina sinnen, hur den ser ut, luktar, smakar, känns och hur den 
låter. En undervisningsmetod som inkluderar flera av människans sinnen gör det 
lättare för eleven att behålla inhämtad kunskap (Grahn, Mårtensson, Lindblad, 
Nilsson & Ekman, 1997). 
 
Forskning vid Linköpings universitet visar att det kan finnas ett samband mellan 
utomhuspedagogik och lägre stressnivåer. De lärare och elever som vistas ute ofta har 
lägre stresshormoner i blodet än de som vistas inne. Stressiga miljöer ökar 
stresshormonet, vilket minskar minneskapaciteten och har en negativ inverkan på 
koncentrationsförmågan. Utomhusaktiviteter ger möjligheten att förebygga bland 
annat övervikt och benskörhet vilket har betydelse för barnets framtida hälsa. 
Naturvistelser kan hjälpa barnet att utveckla kreativitet, fantasi och harmoni vilket är 
viktiga förutsättningar för god hälsa och välbefinnande (Ericsson, 2002). 

2.5  Utomhuspedagogikens historia 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) talade om praktisk visdom och miljöns betydelse för 
lärandet, men även användandet av praktiska handlingar för att sätta tankar i rörelse 
(Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan, 2005). Han var en av Europas 
första biologer och hade ett holistiskt och en organisk syn på naturen, vilket många av 
dagens utomhuspedagogiska pedagoger utövar. Aristoteles var Platons lärjunge. 
Aristoteles utgick ifrån att sinnena spelar en viktig roll i inlärningen. Han ansåg att 
den högsta graden av verklighet uppnås genom att använda alla sinnen (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). 
 
Szczepanski skriver även i Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan (2005) att 
utomhuspedagogiken inte är någonting nytt utan har funnits länge. Han menade att 
man ska använda sig av andra miljöer än bara den som finns inomhusmiljön. Vidare 
beskrivs att både empiristerna John Locke (1632) och David Hume (1711-1776) talade 
om att all den kunskap vi har kommer från våra sinnen.  
 
Filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) propagerade för naturenlig uppfostran 
som ett komplement till den bokliga bildningen (Lärarförbundets förlag och 
Tidningen förskolan, 2005). Jean-Jacques Rousseau var en viktig person som hade 
stort inflytande då utomhusundervisningens grunder byggdes. Han ansåg att det var 
viktigt med mötet mellan verkligheten och barnet under uppväxten. Lärandet 
stimuleras till stor del av leken och genom att använda sig av sina sinnen i ett direkt 
möte med omgivningen kan man främja detta. En Schweizare vid namn Johan 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ansåg att sinnena var överordnade principer och en 
viktig grund för kunskapsinhämtningen (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
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Friedrich Fröbel (1782-1852) som kom efter Jean-Jacques Rousseau byggde vidare på 
hans tankebanor och utvecklade metoden där han använde trädgården som kärna i 
arbetet. Barn ska lära sig att förstå och uppskatta naturen och det gör de bäst genom 
att vara ute i den vilket han ansåg skolan borde främja genom gemensamma 
exkursioner i naturen. Läraren ska inte lära ut utan vara motiverande och driva 
eleverna till nyfikenhet och lärande. Ellen Key (1849-1926) var även hon en viktig 
person som haft stor inverkan på utomhuspedagogiken. Hon menade att barn skulle 
få lära sig på andra sätt och inte bara i skolbänken. Key hade fältstudier i verkligheten 
som utgångspunkt för att förse sig med kunskap och lärande (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997).  
 
Filosofen John Dewey (1859-1952) beskrivs som den amerikanska pragmatikern som 
ansåg att praktisk kunskap är lika mycket värd som den teoretiska. Detta är något 
som utomhuspedagogiken utgår ifrån, att kunskaper kan förvärvas genom utomhus- 
aktiviteter. Dewey ansåg att vi utvecklas genom att göra saker praktiskt. 
Arbetsmetoden han utvecklade kallade han för ”learning by doing” och går ut på att 
man ska koppla tänkandet till handlig. Kunskapen måste beröra den som ska läras 
under skinnet för att det ska fastna. Begreppsbildningen blir mer begriplig om 
personen får ta och röra vid material och genom konkreta erfarenheter i 
omgivningen. Upplevelser blir kognitivt arbetade och förstärker inlärningen och gör 
tankestrukturen tydligare. Dewey ansåg att det är under undersökningsprocessen vi 
får våra erfarenheter men för att det sedan ska bli kunskap måste man reflektera över 
det man har gjort och varit med om (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

2.6  Dramapedagogikens historia  

Winifred Ward (1884-1975) var teaterutbildad, undervisade i grundskolan och ledde 
barnteater. I sin bok ”Creative Dramatics” som skrevs 1930 beskrev författaren sin 
metod för dramaarbetet med barn. Ward använde metoden till att göra 
litteraturundervisning mer levande och meningsfull. Hon menade att det som barn 
fick leva sig in i och spela upp, begriper de lättare än sådant som det bara får läsa om.  
Författaren menade även att metoden kunde användas i andra skolämnen. Ward 
ansåg att det centrala gällande metoden var skapandet och lusten. Dorothy 
Heathcote (f.1926) menar liksom Ward att man kan väcka en djupare förståelse hos 
barn om de själva får leva sig in i situationer och problem. Till skillnad från Ward 
anser Heathcote att det ledande motivet inom drama är den ökade förståelse för det 
aktuella och en metod för djupare inlärning. Dessa två pedagoger är bara en av 
många som finns dokumenterade under dramapedagogikens historia (Fredin & 
Hägglund, 2008).  
 
Vad gäller Sveriges dramahistoria fördes drama in i skolordningen redan år 1571. 
Eleverna skulle då spela pjäser på svenska och latin. Detta var inget nytt utan hade 
pågått i latinskolor i Sverige redan innan. Det var heller inget specifikt för just Sverige 
utan pågick även ute i skolorna runt om i Europa (Fredin & Hägglund, 2008). 
 
År 1970 införde man pedagogiskt drama i utbildningen för förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare. Fredin och Hägglund (2008) skriver att i 
Läroplanen från 1962 gällande grundskolan, stod det att skapande drama skulle 
ägnas stor uppmärksamhet åt under hela skoltiden. I nutidens läroplan från 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står det bland annat att barnet ska utveckla sin 
förmåga till kreativt skapande.  
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2.7  Varför utomhuspedagogik i undervisningen 

Utomhuspedagogik syftar till att ge eleverna konkreta upplevelser, många av dessa 
finns i uterummets klassrum. Användandet av utomhuspedagogisk verksamhet, där 
alla sinnen nyttjas, befäster djupare kunskaper hos eleverna. Kunskaper som inte 
används kan lätt falla i glömska medan något eleven upplevt är lättare att komma 
ihåg. Den upplevelsebaserade undervisningen som ”I Ur och Skur skolor” använder 
sig av, ger eleven förståelse och färdighet där kunskapen vidgas. Eleverna får lättare 
att reflektera över sina upplevelser, återberätta och sätta in detta i sammanhang. På 
så sätt kan de lättare svara på hur saker och ting hänger ihop, vad det innebär samt 
dra egna slutsatser om det aktuella (Drougge, 2007).  
 
När pedagoger i skolan använder utomhuspedagogik i sin undervisning ger det eleven 
en ökad möjlighet att utveckla fantasin, kreativiteten, språket samt den sociala 
förmågan. Eleven bildar och vidgar även sina begrepp genom att använda sina 
sinnen, det vill säga hörseln, synen, känseln, lukten och smaken. Kan man förmedla 
denna inspiration till lärande lägger det grunden till ett livslångt lärande menar 
Drougge (2007). Dahlgren och Szczepanski (1997) menar liksom Drougge (2007) att 
en mångfald av metoder, exempelvis utomhuspedagogik, tränar eleven att tolka och 
analysera processer och fenomen. Metoden skapar möjligheter hos eleven att förena 
begrepps- och teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap. Dahlgren och Szczepanski 
(1997) anser att i utomhuspedagogiken finns kvalitéer som inte kan skapas inomhus. 
 
Grunden för förståelsen av olika naturvetenskapliga fenomen finns att hämta ur 
upplevelser i naturen (Molander m.fl. 2006). I det gränslösa uterummet kan 
pedagogen bland annat erbjuda eleverna ett pedagogiskt laboratorium, en lärobok i 
alla ämnen, en plats för reflektion, en utgångspunkt i praktisk miljölära och 
kretsloppstänkande, en bas för undervisning av vår kropp och hälsa, en plats för 
estetiska upplevelser samt exempel på ett undersökande arbetssätt (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). 
  
Utomhuspedagogik handlar till viss del om att komplettera klassrumsundervisningen 
med undervisning ute, och att utföra den gamla undervisningen på ett nytt, roligare 
och mer kreativt sätt. Detta för att skapa ökad förståelse och lust hos eleven. Skulle 
läraren flytta ut en del av sin undervisning till uterummet har barnet större chans att 
aktivera hela kroppen och uppleva med alla sinnen som alla författare påpekar är 
något positivt. Detta skulle enligt forskningen gynna fler barn och deras inlärning 
(Molander m.fl. 2006). Som en bonus till utevistelsen och naturupplevelsen får 
barnet frisk luft vilket gör att allergier och infektioner minskar, det får motorisk och 
fysisk träning när det till exempel räknar, sorterar, klättar och rullar. Vilket även 
leder till ökad intellektuell träning (Molander m.fl. 2006; Dahlgren & Szczepanski, 
1997). 
 
Utevistelsen ska inte ses som ett sorts avbrott i den ”vanliga” undervisningen anser 
Norén - Björn, Mårtensson och Andersson (1993). Författarna menar på samma sätt 
som Sebba (1991) skriver i Grahn m.fl. (1997) om att elever måste få uppleva med 
både sinne, kropp och tanke. Den ultimata blandningen att befästa djupgående 
kunskap på. Den sinnliga erfarenheten eleverna införskaffar sig skapar tyst kunskap, 
det vill säga kunskap då ord inte räcker till för att förklara vad man upplevt. 
Exempelvis starka minnen av något i form av lukt och smak som eleverna kan bära 
med sig hela livet (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
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Norén - Björn m.fl. (1993) menar liksom Olsson (2002) att barnet är en skapande 
varelse. De lär bäst genom att upptäcka, prata, göra och reflektera, inte genom att bli 
instruerade av vuxna. De måste få chansen att vrida och vända, iaktta, suga, banka 
och pröva föremål för att begripa hur det fungerar. I utemiljön ges otaliga tillfällen för 
detta. Mångfaldiga upplevelser av innehållet gör att barnet begriper detta lättare 
(Norén - Björn m.fl. 1993). Enligt forskning kommer vi ihåg 10 % av det vi läser, 50 % 
av det vi ser och hör, 70 % av det vi diskuterar, 80 % av det vi upplever och 95 % av 
det vi lär ut till andra. Upplevelser gör alltså att vi minns saker i större utsträckning 
än om vi bara läser om det (Molander m.fl. 2006). 
 
Ericsson (2002) menar att social ordning, bland annat rangordning, skapas bland 
elever i en klass. Dessa förstärks med tiden och eleverna får inte bara en speciell plats 
i en grupp utan kanske också en medvetenhet om brister i den egna prestations-
förmågan. Utomhus kan dessa roller förändras och invanda mönster brytas eftersom 
förutsättningar för umgänge förändras. Författaren anser liksom Dahlgren och 
Szczepanski (1997) att det uppkommer färre konflikter i skogen eftersom det finns 
färre saker att konkurrera om och inga staket som stänger barnen inne. Med 
utomhuspedagogik i skolans vardag blir gruppen sammansvetsad på ett annat sätt 
eftersom de får gemensamma upplevelser att dela och minnas. Eleverna hjälps åt att 
lösa arbetsuppgifter och problem som uppkommer. De tränas därmed i social 
kompetens (Ericsson, 2002). 
 
Utomhuspedagogik handlar om att se verkligheten som ett läromedel, där endast 
tänkandet sätter gränser (Ericsson, 2002). Utemiljön är en aktuell kunskapskälla som 
är rikt på material och upplevelser. Den bidrar till samarbete, kreativitet samt väcker 
känslor. Eleverna lär sig om sin egen historia och får en större förståelse för varför de 
ska värna om miljön, vilket är en viktig del i ett hållbart samhälls utvecklings- 
perspektiv (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

2.8  Nackdelar med utomhuspedagogik 

Bergholm (2006) anser att nackdelar med att flytta ut undervisningen till naturen 
kan vara att pedagogen känner sig osäker och ovan vid miljön och att de inte har 
kontroll över barnen på samma vis som inne i klassrummet. Detta kräver utbildning 
inom utomhuspedagogik och planering från pedagogens sida. Andra hinder kan vara 
för stora elevgrupper och för få lärare, tidsbrist, skolans läge och transportproblem. 
En skola som har naturen ”runt knuten” har fler chanser att gå ut än en skola med ett 
tunt utbud av natur runt skolan. I det fallet krävs mer planering och i vissa fall mer 
resurser vilket medför att det inte blir av (Bergholm, 2006).  
 
En del barn kan känna sig osäkra och bli oroliga när de vistas på okänd mark. De kan 
bli okoncentrerade och förstöra för de andra i gruppen. Det är därför en fördel med 
att barnet redan från tidig ålder har vant sig vid att vistas och undervisas utomhus. 
En annan nackdel med utomhuspedagogik kan vara att barnen inte är ordentligt 
klädda. Detta kan åtgärdas genom att föräldrarna får grundlig information om vad 
för sorts kläder barnen bör vara utrustade med (Bergholm, 2006). Dahlgren och 
Szczepanski (1997) anser att en annan nackdel kan vara att pedagogen endast 
fokuserar på natur och friluftsliv när det gäller planeringen för lektioner utomhus. På 
så sätt hamnar delar som geografi, kultur, historia och andra ämnen i skuggan, vilket 
inte är själva tanken med utomhuspedagogik. 
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2.9  Lärarens roll  

Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan (2005) anser att lärarens roll i 
utomhuspedagogiken är att vara den som förser barnen med det material och verktyg 
som behövs för att utveckla deras lärande. Det är bra att tänka på som lärare att sätta 
upp osynliga gränser för vart eleverna ska hålla sig när de är ute. Pedagogen behöver 
enligt författarna ha koll på alla och se vad barnen gör och med vilka. Det är viktigt 
att ta tillvara på det som finns i den omgivande miljön och använda sig av det som 
finns till hands. Som pedagog kan man vara ute med sina elever under alla årstider 
bara man är duktig på att planera sin undervisning efter vilket väder det är. När 
grupper bildas bör pedagogen tänka på vilket syfte, vilka elever som fungerar bra 
tillsammans och vad som är bäst för den tänkbara övningen är. Oftast tycker 
författarna att smågrupper lämpar sig bäst eftersom det gör att barnen känner sig 
mindre stressade och har roligast när de uppfattar och kan nå ut till alla i sin grupp 
(Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan, 2005). 
 
Läraren måste själv tycka om att vara ute för att det ska kunna smitta av sig på 
eleverna. Pedagogerna måste se till att alla har kläder som passar för alla väder och är 
i bra skick. Det är betydelsefullt med en god kontakt med hemmet och hålla dem 
underrättade med vad som har hänt och ska hända samt vad barnen behöver ha med 
sig till skolan. Det skapar en trygget inte bara hos barnen utan även hos deras 
föräldrar. Om det inte finns mycket ytor runt skolan är det viktigt att ta vara på de 
små ytor man har och göra det bästa av det (Lärarförbundets förlag och Tidningen 
förskolan, 2005). 
 
Pedagogen bör snappa upp det barnen håller på med och vara intresserade av att 
använda sig av deras frågor för att bygga upp ny kunskap. Pedagogen ska även tänka 
på att ha läroplanen i åtanke samt ställa sig frågor som vad det är jag vill lära ut och 
varför (Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan, 2005). 
 
Det är betydelsefullt som pedagog inom utomhuspedagogiken att vara en kreativ 
samtalspartner som är med och upptäcker men samtidigt ge eleverna frihet att 
upptäcka själva. Läraren måste även ha goda kunskaper inom ämnet och veta mycket 
om naturområdet runt skolan. Man måste som pedagog i uterummet kunna leda barn 
i deras sökande efter kunskap (Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan, 
2005). Lärarens uppgift är att bland annat levandegöra platsers budskap, skapa 
sammanhang och förståelse i meningsfulla inlärningssituationer. Det är även viktigt 
att skapa situationer där eleven själv får skapa och vara kreativ, vilket Dahlgren och 
Szczepanski (1997) anser vara positivt för inlärningen.   
 
Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) anser att pedagoger i 
utomhusmiljö ska tänka på de didaktiska frågorna vad, hur och varför lärandet ska 
ske. De anser även att man kan vara ute alla årstider oberoende av väderlek. Språkets 
olika begrepp införlivas då det sker en direktkontakt med verkligheten.  
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2.10  Förklaring av begreppet allemansrätten 

Naturvårdsverket beskriver allemansrätten som en unik möjlighet att röra sig fritt i 
naturen. Men med rätten följer även krav på oss människor som vistas där att ta 
hänsyn och vara varsamma när vi är ute i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar 
allemansrätten i orden ”Inte störa eller förstöra”. Det finns visa saker du måste tänka 
på när du är ute i naturen, som vad du får göra och inte göra, det vill säga vilka 
rättigheter och skyldigheter du har (Lindquist, 2008). 

Att vi får vistas i andras skogar och marker är unikt och något som har utformats i 
Sverige genom tiderna. Allemansrätten är ett sedvanerätt och bygger på att vi alla ska 
få vara en del i naturen även fast vi inte äger den. Allemansrätten finns nu nämnd i 
naturvårdslagens första paragraf. Där det står att naturen är en nationell tillgång som 
måste skyddas och vårdas och är tillgänglig för alla (Johansson, 1990). Man får vistas 
hur mycket man vill i den svenska naturen bara man visar hänsyn mot andra 
människor, djur och växter (Brügge, Glantz & Sandell, 2007). 
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3. Metodologi 
Kurslitteratur och annan relevant litteratur inom ämnet har används för att ge en 
bredare grund inom området. Det är enligt Stukát (2005) viktigt att man börjar med 
att söka igenom mycket litteratur för att sedan välja ut det som är relevant och 
användbart. Därefter utformades en lektionsplanering om allemansrätten som 
genomfördes ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv.  
 

3.1    Intervjuer 
Efter lektionernas slut följde intervjuer med eleverna som fungerade som en 
avslutning och sammanfattning av arbetet (se bilaga 3). För att författarna ska få ett 
så stort spann av svar som möjligt har femton barn intervjuats. Svaren har sedan 
analyserats. Valet av barn inför intervjuerna var slumpmässigt valda. Intervjuernas 
syfte var att ta reda på vad eleverna tyckte och lärt sig under lektionstillfällena. Detta 
sätt valdes eftersom Denscombe (2000) menar att denna metod är bra att använda 
då man vill ha ett mer ingående svar och möjligheten att ställa följdfrågor. 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att Denscombe (2000) tar upp att under en 
sådan form kan den intervjuade personen tala mer fritt och utförligt runt ämnet samt 
få utveckla synpunkter och idéer. Fem frågor har ställts som innefattar de viktigaste 
författarna ville få reda på. Frågorna var semistrukturerade och gör att djupare 
följdfrågor kan ställas som i sin tur kan ge ett mer utvecklat svar. Den personliga 
intervjun har valts eftersom det enligt Denscombe (2000) gör det lättare att veta att 
all information kommer ifrån samma källa. Ett sådant sätt gör att situationen blir 
lättare att kontrollera eftersom det bara är en persons idéer och uppfattningar som 
intervjuaren behöver sätta sig in i.  
 
Fältanteckningar har används under själva intervjun eftersom man då kan skriva upp 
det som är relevant. Denscombe (2000) anser att det är viktigt att man inte försöker 
leda den intervjuade för mycket och att man som intervjuare står ut med tystnad. 
Man kan även ställa följdfrågor om man vill att svaren ska preciseras mer. Samtidigt 
ska man försöka tänka på att inte döma någon och ta med personliga värderingar 
under intervjun, utan möta personen med ett öppet sinne. Detta har vi haft i åtanke 
då intervjuerna utfördes. 
 

3.2 Urval 

Skolan är belägen i en mellanstor svensk stad med närliggande natur. Det är en 
åldersblandad klass som består av barn i åldrarna 6 till 9 år. Gruppen består av 19 
elever. 

3.3 Etisk aspekt 

Denscombe (2000) tar upp att innan man utför en intervju med barn måste tillstånd 
sökas, eftersom barnet står under andras beskydd (se bilaga 4). Författaren tar även 
upp att det borde vara självklart att ett sådant tillstånd införskaffas innan 
intervjuerna äger rum. Ansökan om tillstånd har därför att lämnats till 
vårdnadshavare innan intervjuerna med barnen påbörjats, se bilaga 3. I samråd med 
handledarna valdes en plats ut där kraven om avskildhet, tystnad och akustiken var 
god och kunde tillfredställas. Stukát (2005) tar även upp att man under fältintervjuer 
ska försöka träffas i den miljö som den intervjuade är van vid som skolan, eftersom 
personen då är på hemmaplan och i en lugn och välkänd miljö. Placeringen av eleven 
i rummet har betydelse för en god interaktion.  
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Där anser Denscombe (2000) att man bör placera ut sig själv och den intervjuade i 
90* vinkel från varandra eftersom det ger en god ögonkontakt men utan känslan av 
obehag. Innan intervjuerna fick eleverna ge sitt godkännande. Författaren menar att 
man ska välja ut ett antal representativa elever för att generalisera och se vad 
majoriteten av gruppen tyckte om lektionsplaneringen och upplägget.  
 

3.4  Varför utomhuspedagogik som metod 

Dahlgren och Szczepanski (1997) tar upp några väsentliga delar i utomhus- 
pedagogiken som metod. Författarna anser bland annat att genom att använda sig av 
utomhuspedagogik som metod kan pedagogen levandegöra läroplanens intentioner. 
Ute i naturen lär sig barnet att tolka och analysera processer och fenomen. Den ger en 
upplevelsemässig del till inlärningsprocessen eftersom den kan vara tematisk och 
ämnesövergripande. Utomhuspedagogik gör enligt författarna att man kan förankra 
en slags tyst kunskap som bara kan befästas med hjälp av de fem sinnena. Författarna 
anser därför att denna metod måste ingå mer i planeringen på skolor och vara något 
återkommande i undervisningen. 
 
Naturen öppnar våra sinnen vilket ger möjlighet till ökad inlärning. Leken och 
känslan av att ha roligt är en förutsättning för lärande anser Westerlund, Wilhborg, 
Joachimsson, Åsander, Husing, Svensson, Johansson, Arnkvist och Venseryd (2007). 
De menar att syftet med utomhuspedagogik är att visa samband och helheter. Detta 
tar även Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) upp, en viktig uppgift för skolan är 
att ge överblick och sammanhang. Den centrala delen i denna sorts pedagogik är att 
barnet lär med hela kroppen och alla sina sinnen. Alla upplevelser det ger leder till 
kunskap som förenar erfarenhet och språkliga begrepp. Författarna menar att 
utomhuspedagogik är en process. Det är en plats för lärande, ett sätt att lära och se 
mening i det man lär sig (Westerlund m.fl. 2007). 
 

3.5  Varför drama som metod 

Weissenrieder (2008) menar att drama är en form av pedagogik som är konflikt-
hanterande, främjar bearbetning av kunskap, är en form av personlighetsutveckling. 
Det främjar språket, tränar samarbete, sätter igång gruppdynamiska processer, 
tränar olika former av socialt beteende, skapar friare människor, utvecklar 
kreativiteten och fantasin och är en form av koncentrationsträning. Författaren anser 
att drama är en väg till självkännedom.  

 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att leken och det lustfyllda 
lärandets olika former stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter.  
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4.   Resultat 
Syftet med hela lektionsupplägget är att eleverna på olika sätt ska lära sig vad 
allemansrätten innebär och hur de ska förhålla sig till den. Detta praktiseras genom 
naturbingo, muntlig reflektion med bilder, dramatisering samt tipspromenad. 
Allemansrätten är ett stort begrepp och vi valde därför ut de punkter vi tyckte var 
relevanta för just den ålder barnen befinner sig och som de kan relatera till. De 
aktuella punkterna var: 
 
¤ Man får ströva fritt i skogen. 
¤ Man får bada, åka båt och skridskor på annans vatten.  
¤ Man får plocka det som ligger löst på marken. 
¤ Man får tälta en natt på annans mark men inte på tomt.  
¤ Man får plocka vilda blommor (som ej är fridlysta), bär, svamp, kottar och torra 
   grenar.  
 
¤ Man får inte störa eller förstöra. 
¤ Man får inte slänga skräp i naturen eller i vattnet.  
¤ Man får inte elda utan en vuxen(när man är barn). 
¤ Man får inte gå in på någon annans tomt. 
¤ Man får inte trampa i planteringar och odlingar.   
¤ Man får inte bryta av grenar från växande träd eller buskar. 
 
Planeringen sträcker sig över fyra lektioner med elever i en F-2:a, det vill säga barn 
från förskoleklass upp till år 2, en åldersblandad klass. Samtliga lektioner utförs i 
skolans utomhusmiljö.  

4.1  Lektion 1 – Naturbingo 

Planering 

Syftet med denna lektion är att barnen ska bli bekanta med skogen, hur den ser ur, 
vad som finns i den, och där några av allemansrätten delar introduceras.  Eleverna får 
utveckla sin förmåga till social träning och upplevelser tillsammans med andra vilket 
ger gemensamma erfarenheter och något att i ett senare tillfälle relatera till.  
 
Bingoplan med uppgifter, exempelvis hämta fyra kottar var, hitta på en sång om 
blåsippan. Läraren delar in eleverna i grupper om tre för att ingen ska lämnas 
utanför. Vid indelande i grupper ha i åtanke att en i gruppen är läskunnig. Eleverna 
har tillgång till två spelplaner eftersom de som blir klara först då får en ny utmaning 
istället för att bara vänta. I slutet på lektion har vi en diskussion och pratar om hur 
allt har gått, vad som var svårt, vad som varit kul och så vidare.  

Resultat av lektion 

Lektionen med naturbingo flöt på som planerat. Eftersom ett fåtal i klassen var sjuka 
denna dag blev gruppkonstellationerna förändrade. Istället för att alla skulle ingå i en 
grupp om tre, blev det på grund av detta en grupp med fyra i. I denna grupp blev det 
svårare att samarbeta. Varje grupp var planerad så att någon i gruppen var läskunnig, 
vilket gjorde att grupperna lyckades med att lösa uppgiften. En del av uppdragen på 
bingoplanen blev lite besvärligare att lösa. Diskussionen i slutet av lektionen 
fungerade bra även fast tiden inte räckte till för djupare reflektion.  
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4.2  Lektion 2 - Vad innebär allemansrätten  

Planering 

Syftet med lektionen är att barnen ska börja bekanta sig med allemansrätten och dess 
punkter. Eleverna ska få säga vad de tycker, deras tankar blir bekräftade och tas 
tillvara på. Vi kommer även att leka en lek, syftet med den är att på ett roligt sätt hålla 
sig varm i kombination med att iscensätta de olika punkterna vi nyss diskuterat samt 
att lyssna och ta instruktioner. 
 
Inledningen av lektionen kopplas till gången innan för att skapa ett sammanhang och 
synliggöra den röda tråden. Utomhus diskuterar vi tillsammans med barnen vad man 
får och inte får göra ute i naturen. Vi använder oss av tydliga bilder med korta texter 
som förmedlar budskapet, exempelvis ”Man får inte slänga skräp i naturen”. Bilderna 
hängs upp med hjälp av snören runt två träd. Runt det ena trädet fästs rättigheterna 
och runt det andra fästs skyldigheterna gällande allemansrätten. Detta diskuterar vi 
tillsammans där barnen får komma med egna förslag på varför man inte ska göra så, 
de får på så sätt ta ställning till vad de tycker är rätt och fel. Det här sättet att föra 
diskussion och samtal på synliggör olika sätt att tänka, vilket gynnar ålders-
integrerade grupper. Eleverna får därefter en frågeställning, ”Varför kan det vara bra 
att alla följer allemansrätten?” Som diskureras med några kamrater. Detta för att de 
ska få en chans att sätta ord på det som de eventuellt har lärt sig. Avslutningsvis leker 
alla leken ”allemansrätten” (se bilaga 2).  

Resultat av lektion 

Diskussionen kring allemansrättens skyldigheter och rättigheter väckte intresse 
bland majoriteten av barnen. Samtalandet kring varför det kan vara bra att alla följer 
allemansrätten fungerade bra och från barnens sida hördes flera egna tolkningar om 
varför det är så viktigt. Den avslutande leken blev vild och gjorde barnen varma.   

4.3  Lektion 3 – Dramatisering 

Planering 

Syftet med lektionen är att barnen på ett kreativt sätt ska dramatisera sina egna 
tolkningar av allemansrätten. De ska även träna sig att arbeta med alla, det ger i sig 
bättre klassrumsklimat. Därför skapas nya grupper.  
 
Barnen delas in i nya grupper om tre. De får välja en av punkterna om allemansrätten 
som de sedan ska redovisa i form av teater, sång, dans eller eventuellt egna förslag. 
För att ta tillvara på elevernas kunskaper om arbetet får de nu göra kunskapen till sin 
egen genom att dramatisera allemansrätten. Det tydliggörs för eleverna att deras 
egna tolkningar är av största betydelse så att de kan känna att de gjort och förmedlar 
kunskapen som sin egen. De har valmöjligheter inom våra ramar det vill säga låta 
eleverna själva välja redovisningssätt och arbetsinnehåll som presenterats för resten 
av klassen. Ogden (2001) menar att samarbete bland annat handlar om att ge och ta, 
hjälpa andra samt ta hjälp av andra, ta instruktioner med mera. Fortsättningsvis 
menar författaren att barn behöver ingå i sociala och emotionella sammanhang för 
att utvecklas till det kompetenta barnet, där social och emotionell utveckling ingår. 
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Resultat av lektion 

Rädslan för att det skulle uppstå en konflikt mellan barnen när de skulle välja en av 
allemansrättens punkter avtog när vi såg att det hela fungerade utan problem. Barnen 
var lyhörda inför varandras åsikter och kom tillsammans fram till ett demokratiskt 
beslut. Under tiden de tränade på sin redovisning fungerade grupperna bra. Det var 
lite livligt men det får man acceptera när man planerat något som detta. Det gick 
utmärkt att eleverna själva fick välja sätt att redovisa på. Redovisningarna var väldigt 
underhållande där varje grupp hade hittat sitt egna sätt att framföra det på. 
Rekvisitan som barnen själv letat fram var genomtänkt och hade ett klart syfte under 
framförandet.  

4.4  Lektion 4 – Tipspromenad 

Planering 

Syftet med tipspromenadsupplägget är att knyta ihop säcken av samtliga lektioner 
samt testa om eleverna lärt sig något.  
 
På tipspromenaden får barnen ingå i samma grupper som gången innan, tre stycken i 
varje. Tanken är att minst ett av barnen i gruppen är läskunnig medan de som inte 
kan läsa i gruppen får hjälp av bilden, som förmedlar budskapet i texten. Innan start 
går vi igenom hur allt kommer gå till. Eleverna får vara i samma grupper som gången 
innan för att de ska fortsätta att jobba med sammanhållningen och utveckla 
samarbetet i gruppen ännu mer, vilket Göransson (2008) framhåller vikten av. Detta 
gruppantal valdes eftersom, om barnen skulle vara två och två hade det tagit för lång 
tid vilket hade medfört att eleverna hade kunnat tröttna och blivit omotiverade att 
fortsätta. Indelning av grupper och utdelning av material utförs av pedagogen. 
Grupperna slussas iväg med jämna mellanrum och i tur och ordning följer de banans 
utformning. Allt eftersom grupperna blir klara får de mindre uppdrag att lösa medan 
de andra väntas in, exempelvis fick barnen ett papper med en färgskala på som de 
sedan skulle matcha med ett naturföremål i samma färg. Efteråt samlas alla och 
tillsammans går vi igenom och diskuterade tipspromenadsfrågorna. Samtidigt lyfts 
och reflekteras det som tagits upp under alla lektioner. Detta för att visa på 
kopplingen mellan det vi gjort under dessa fyra tillfällen och som den avslutande 
tipspromenaden tar upp. Under samma lektion får barnen ett diplom, om de lovar att 
följa allemansrätten. En och en får det komma fram och ta emot diplomet.  

Resultat av lektionsplanering 

Under starten av lektionen gick pedagogen igenom regler och förklarade hur allt 
skulle gå till under tipspromenaden. Efter indelning i grupper och utdelning av 
material släpptes grupperna iväg.  Efter en kort stund märktes det att detta inte 
fungerade. Väntan på tipspromenaden blev för lång och barnen blev otåliga och ville 
börja. I detta skede kände vi att något behövde göras. Vi använde oss då av den så 
kallade interaktiva planeringen som Stensmo (2008) skriver om, som innebär att 
man under själva lektionsutförandet planerar om, eftersom man ser att något inte 
fungerar som planerat. Istället för att alla barn skulle börja med första frågan, 
släpptes alla grupper iväg med instruktionen att ta den fråga som är ledig samt att det 
inte fanns något krav att ta de i ordning. Väl ute i skogen när tipspromenaden var i 
full gång upptäckte vi att det uppstod viss irritation mellan barnen då alla i gruppen 
ville vara den som skrev.  
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Genomgången av tipspromenaden i slutet av lektionen var givande och barnen blev 
stolta över att få delge sin kunskap till de andra. Diplomutdelningen var högtidlig och 
barnen tog det på allvar.  

4.5    Analys och diskussion  

4.6  Lektion 1 

Naturbingot var mycket uppskattat av eleverna. Lärarförbundets förlag och 
Tidningen förskolan (2005) tar upp Dewey som anser att det är genom att undersöka 
och lära sig praktiskt som vi får våra erfarenheter som sedan kan omvandlas till 
kunskap. Detta menar vi passar ihop med att barnen genom naturbingot får söka och 
upptäcka sig fram till lösningar och ta in med alla sinnen i sitt lärande. Dahlgen m.fl. 
(2007) tar även han upp vikten av de sinnliga intrycken och att det ökar 
minneskapaciteten. Ericsson (2002) skriver att utemiljön är en aktuell kunskapskälla 
som är rikt på material och upplevelser. Det var efter naturen naturbingot var 
utformat. Vidare fortsätter författaren med att naturen bidrar till kreativitet och att 
den väcker känslor. Det gjorde den absolut hos barnen, de var djupt engagerade och 
lyste då de genomfört en uppgift.  
 
Barnen delades in i grupper om tre eftersom vi antog att risken om vi hade grupper 
om fyra skulle bli att de skulle dela upp sig två och två. Syftet med grupper om tre var 
även att de skulle träna på att samarbeta och lära sig samspela med andra elever som 
de vanligtvis inte grupperar sig med. Detta för att stärka klassrumsklimatet. Drougge 
(2007) anser att när pedagogen använder sig av utomhuspedagogiken i 
undervisningen främjar det den sociala förmågan i gruppen. Göransson (2008) 
påpekar att elever själva tycker att det är bra att det är läraren som delar in grupper 
eftersom de då får chansen att lära känna andra som de annars kanske inte umgås 
med. Ericsson (2002) anser att utomhus förändras förutsättningar för umgänge. Där 
uppkommer färre konflikter och färre saker att konkurera med. Barnen är heller inte 
instängda mellan fyra väggar vilket också bidrar till att minska risken för bråk 
(Ericsson, 2002; Dahlgren och Szczepanski, 1997). Under naturbingolektionen 
uppstod inga större konflikter i grupperna. Om det berodde på att de var ute är svårt 
att säga men det kan vara möjligt.    
 
I de grupper som bestod av tre elever fungerade samspelet bra medan de grupper där 
de var fyra fungerade samarbetet inte lika bra. Det kan bland annat ha berott på att 
det blev för många ledare och viljor i gruppen. Grupperna valdes efter läskunnighet 
så att det fanns någon i gruppen som kunde läsa. Detta fungerade utan problem 
eftersom planeringen bakom detta moment var genomtänkt. Pramling - Samuelsson, 
Sheridan och Williams (2000) menar att eleverna måste få utrymme i 
undervisningen för dialog samt delat engagemang och ansvar vilket de får under 
naturbingolektionen. Alla var engagerade och försökte lösa uppgifterna men eftersom 
det var vinter och snö blev det svårare att lösa vissa uppdrag, till exempel att finna 
kottar. De fick en utmaning som till slut alla lyckades med. Dahlgren m.fl. (2007) 
anser att man som pedagog ska kunna leda barngrupper oberoende av väderlek, 
vilket vi här ger exempel på.  
 
Slutdiskussionen gick bra men det kändes som att vi skulle kunna lagt ner mer tid på 
den delen eftersom den är viktigt för barnens reflekterande. Där togs det upp varför 
de fick spela naturbingo och vad de lärt sig under lektionen.  
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Alla grupper väntades in innan diskussionen för att slutföra det hela i helklass 
eftersom det är viktigt att alla är närvarande och delaktiga. Det är viktigt att inte 
exkludera någon för att de arbetar långsammare. Barnen fick räcka upp handen om 
det var någon ville berätta hur de tyckte att det var. Vi känner nu efteråt att alla barn 
kunde ha fått säga något om det upplevda. Westerlund m.fl. (2007) menar att genom 
att alla får vara medverkande i en dialog där det diskuteras vad som kan ha gjorts 
annorlunda och vad som var intressant, kan både lärare och elever lära sig nya sätt 
att arbeta på som är ännu mer utvecklat och anpassat till individen. Norén - Björn 
m.fl. (1993) skriver att människor är reflekterande varelser som lär sig i samspel med 
andra och detta håller Säljö (2000) med om. Eleverna utvecklar också sitt kognitiva 
tänkande i samspel med varandra. Pramling - Samuelsson m.fl. (2000) anser att barn 
måste på ett lekfullt sätt få samspela om uppgifter som berör dem, som är 
meningsfulla och roliga.  

4.7  Lektion 2 

Allas tankar och åsikter lyftes och diskuterades under genomgången av 
allemansrätten. De elever som inte hade nått att delge fick ändå lära sig och ta del av 
andras erfarenheter. Det märktes att de barn som inte kunde läsa ändå hängde med i 
samtalet genom att titta på bilderna. Barnen uppskattade att detta genomfördes ute i 
skogen eftersom många konkreta exempel kunde tas upp där. Här fick barnen tillfälle 
att lära med alla sinnen och ta in information på olika sätt vilket både Sebba (1991) 
skriver i Grahn m.fl. (1997) och Norén - Björn m.fl. (1993) menar är viktigt att lyfta i 
inlärningen. 
 
Leken om allemansrätten gick bra men tog ett tag att instruera eftersom det var en 
åldersintegrerad grupp. Många var yngre och pedagogen fick försöka förklara på olika 
sätt och nivå för att alla skulle förstå. Nilholm (2006) anser att man ska försöka 
sträva efter att ge alla barn samma innehåll samtidigt, fast på olika sätt. Det här kan 
vara ett dilemma att uppnå. Leken användes för att hålla barnen varma men även för 
att förena den med inlärning och glädje. Westerlund m.fl. (2007) beskriver att genom 
lek tränar barnen sin kroppsuppfattning, sina muskler, sin balans och smidighet. 
Molander m.fl. (2006) och Dahlgren & Szczepanski (1997) anser även att motorisk 
träning som leken kan leda till ökad intellektuell träning. Det var positivt att vara ute 
då alla gavs chansen till en individuell upplevelse och ta in intryck på olika sätt 
oberoende av inlärningsstil. De fick t.ex. känna, lukta och ta på naturen. Detta var 
mycket uppskattat av eleverna.  

4.8  Lektion 3 

Norén - Björn m.fl. (1993) menar att barnet är en skapande varelse och lär bäst 
genom att själv utforska, upptäcka, prata och göra, inte genom att bli instruerade av 
vuxna. Under denna lektion fick de ganska fria händer att själva få styra, bland annat 
genom att få välja punkt och hur de skulle utforma redovisningen. Barnen var duktiga 
att själva välja en av allemansrättens punkter utan att tjafsa. Det skulle kunna vara 
för att barnen sedan tidigare lärt sig att visa hänsyn och kompromissa i 
gruppsammanhang. Under repetitionen var det ganska livligt men det var positivt 
eftersom de var så engagerande och fokuserade på vad deras grupp skulle framföra. I 
Lärarförbundets förlag och Tidningen förskolan (2005) tar man upp att det kan vara 
bra som pedagog i utomhuspedagogik att använda sig av mindre grupper. Detta för 
att barn blir mindre stressande och nå ut till alla i sin grupp bättre.  Därefter följde de 
olika presentationerna vilket de utförde med bravur.  
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Detta tror vi beror på att barnen var motiverade och inställda på att visa upp ett bra 
resultat. Det hela kan kopplas med vad Weissenrieder (2008) anser om drama. Det 
främjar bland annat bearbetning av kunskap och tränar samarbete. Det var precis vad 
som hände denna lektion. Eleverna var ivriga att planera hur de skulle utföra 
redovisningen som handlade om den nyutvunna kunskapen de själva hade tolkat. För 
att komma överens över detta var ett bra samarbete i gruppen ett måste. Det syntes 
väl i vilka grupper samarbetet fungerade bra och mindre bra i. Szczepanski och 
Dahlgren (1997) tar upp att när eleverna själva får uppleva, använda sin fantasi och 
vara kreativa stimulerar det inlärningen. Detta fick eleverna tillfälle att göra under 
denna lektion, som gick ut på att eleverna själva skulle visa på ett sätt som tilltalade 
dem och använda sin fantasi för att uttrycka något inför andra. 
 
Weissenrieder (2008) menar även att drama är en forma av koncentrationsträning 
och att det tränar olika former av socialt beteende. En pojke i klassen som är i behov 
av särskilt stöd tyckte det var roligt att få ingå i något socialt som avbröt från hans 
vanliga sätt att arbeta. Här fick han chansen att vara med, oberoende av sitt problem 
och inte heller känna att han behövde prestera genom text eller läsning. Ogden 
(2001) anser att det sociala samspelet är viktigt att använda sig av i undervisningen 
eftersom det främjar barnens utveckling och lärande. 
 
Drougge (2007) skriver att användandet av utomhuspedagogik i undervisningen 
tränar eleverna att utveckla fantasi, kreativitet och språket. Då barnen själva ska hitta 
på hur de vill utforma sin dramatisering ges de chansen att träna detta. De tränar 
även språket då de tillsammans måste samtala och komma överens om ett 
gemensamt beslut. Drougge (2007) menar även att den sociala förmågan tränas 
vilket även Ogden (2001) tar upp vikten av. Ericsson (2002) fortsätter på det spåret 
och tar upp att de tillsammans måste lösa de uppgifter som ges och samtidigt lösa de 
problem som uppkommer. Vilket också gör att de tränas i social kompetens.  
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att med utomhuspedagogik som vana i 
undervisningen blir gruppen sammansvetsad via dess gemensamma upplevelser, som 
de kan dela och minnas tillsammans. Klassen har haft väldigt positiva upplevelser av 
speciellt en grupp då deras sketch var extra komiskt upplagd. Den har de många 
gånger tagit upp, både elever och lärare, och pratat och skrattat till, vilket kan 
jämföras med författarnas syn av gemensamma upplevelser.  

4.9  Lektion 4  

Tipspromenaden gick bra och alla barn strävade mot att slutföra uppgiften. Vi visste 
att grupper som fyra inte fungerade lika bra som grupper om tre. Därför blev de 
indelade i samma grupper som gången innan. Detta gjorde att lektionen gick som 
förväntat och inga större konflikter uppstod. Lärarförbundets förlag och Tidningen 
förskolan (2005) anser att det är viktigt som pedagog att tänka på vilket ändamål 
man ska använda en vis gruppstorlek samt tänka på vilka elever som lämpar sig bäst 
att vara tillsammans. Sebba (1991) skriver i Grahn m.fl. (1997) att eleverna måste få 
uppleva med både sinne, kropp och tanke, vilket är den ultimata blandningen att 
befästa djupgående kunskap på. Detta ges otaliga tillfällen på då barnen vistas 
utomhus. Det gjorde dem även denna lektion då de sprang över stock och sten för att 
finna nästa fråga. Samtidigt som de både ser, hör och känner skogens dofter och 
konturer. Minnen som skapats av bland annat lukt och känsla bidrar till den så 
kallade tysta kunskapen, vilket Dahlgren och Szczepanski (1997) tar upp. Sådan 
kunskap man kan bära med sig hela livet. Vi har genom våra utomhuslektioner givit 
barnen många chanser att uppleva just detta, inte minst under denna lektion.  
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Vi som pedagoger kunde dock ha varit tydligare med uppläggets struktur, samt i 
detalj gått igenom vem som skulle skriva och om det skulle vara någon turordning på 
detta.  Diplomutdelningen gick problemfritt och alla var stolta över att kunna lova att 
hålla allemansrättens regler. Ett ansvar som de kände att de kunde bära. Riktlinjer 
för inkludering – Att garantera tillgång till utbildning för alla, utgiven av Unesco 
och specialpedagogiska institutet poängterar att en viktig del av inkluderingen 
handlar om att stärka elevernas självkänsla. Genom diplomutdelningen gav vi dem 
både förtroende och ansvar.  
 
4.10      Sammanfattning av samtliga lektioner 
Under alla fyra lektioner med barnen har vi försökt förena teoretisk kunskap med 
begreppskunskap och erfarenhetskunskap. Detta har vi gjort genom att introducera 
konkreta uppgifter (naturbingolektionen) problematisera (teorilektionen), klargöra 
begreppet på olika vis (dramatisering) samt blandat allt (tipspromenaden). Under 
varje lektion har vi även repeterat det vi tidigare tagit upp för att befästa kunskapen 
ordentligt. Barnen har även fått erfarenheter av varje moment eftersom det har skett 
utomhus och med hjälp av de fem sinnena. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver 
att metoden utomhuspedagogik förenar dessa tre, teoretisk, begrepps- och 
erfarenhetskunskap. De menar vidare att utomhus finns kvalitéer som inte kan 
skapas inomhus. Barnen har fått många konkreta upplevelser i utomhusmiljön 
genom dessa fyra lektioner vilket Drougge (2007) skriver är ett av 
utomhuspedagogikens syften. Vi har därmed uppfyllt kraven för utomhuspedagogik 
undervisning.     

5.  Styrdokument kopplat till lektionsplanering och 
genomförande 

Då lektionsplaneringen genomfördes togs hänsyn till vad som står i skollagen 
(Werner, 2008) om att alla som verkar inom skolan ska främja respekten för varje 
individs egenvärde och inneha respekt för vår gemensamma miljö 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Detta kopplar vi till ämnet allemansrätten där 
man ska lära sig att ta ansvar och vårda naturen som finns omkring oss.  
 
Vad gäller lektionsplaneringen har hänsyn tagits till vad som står i 
Salamancadeklarationen som organiserades av den spanska regeringen i samråd med 
Unesco samt en del andra internationella organisationer (1994). Det är ett dokument 
som många organisationer och regeringar har utformat för hur man ska göra det 
möjligt för alla barn att få utbildning och arbeta mot en skola för alla. I Dokumentet 
står även att alla barn lär sig olika, har olika egenskaper, behov och fallenhet när det 
kommer till inlärning. Detta kan ses under bland annat lektion två då både text och 
bild används för att synliggöra budskapet till barnen. Detta eftersom barngruppen 
var åldersintegrerad vilket medförde att alla inte kunde läsa. Detta bidrog till att 
barnen kunde förstå och ta in kunskap på ett individuellt plan. Barnens egna tankar 
och funderingar har varit centrala då vi diskuterat och vidareutvecklat deras frågor. 
Detta är ett sätt att visa på flexibilitet i planering och undervisning, vilket är 
återkommande i skolans vardag. 
 
Under lektion 1 delades barnen in i små grupper, tre stycken i varje. Syftet var att alla 
skulle få göra sin röst hörd. Vid indelandet fanns i åtanke att varje barn skulle kunna 
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bidra med sin individuella kompetens för att komplettera gruppen. I 
Salamancadeklarationen tas det upp att varje barn ska få ta plats och att läraren ska 
ta tillvara på den mångfald av elever som finns i en grupp. Samarbetet i grupperna 
fungerade väldigt bra. Pedagogerna anser att detta berodde på att barnen inte var så 
många i varje grupp och kunde på detta sätt diskutera tillsammans och lyfta allas 
tankar och åsikter. I planering valdes därför medvetet att låta eleverna arbeta i grupp. 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) utrycker att skolan ska främjar den sociala 
gemenskapen, för att ge trygghet och en lust att vilja lära sig. Under samtliga 
lektioner har allt fungerat smidigt och det har märkts att grupperna har haft bra 
sammanhållning. Detta kan till viss del bero på den genomtänkta planering, men 
också att klassen redan innan hade ett gott klassrumsklimat och känner sig trygga 
tillsammans. Pedagogen kan trots detta inte se allt som sker i grupperna och viss 
osämja kan stundtals uppkomma. Genom att använda ett sådant här arbetssätt anser 
vi att större konflikter och orättvis behandling kan motverkas, tack vare förebyggande 
faktorer.     
 
I skolan ska de intellektuella liksom de praktiska, sinnliga och estetiska perspektiven 
uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap som exempelvis 
drama. Under lektion tre valdes därför drama in i planeringen. Det blev då en annan 
uttrycksform för barnen att använda sig av för att befästa kunskap. Resultatet av 
denna sekvens blev väldigt lyckad och uppskattad av barnen.  
 
Riktlinjer för inkludering – Att garantera tillgång till utbildning för alla, utgiven av 
Unesco och specialpedagogiska institutet påpekar vikten av en varierande och 
anpassad lärandemiljö, när det gäller arbetsmaterial- och metoder. Kopplat till 
lektionsplanering och genomförande fanns detta i åtanke. Exempelvis valdes 
utomhuspedagogik och drama. Variationen och valmöjligheten av sinnliga intryck 
som använts ger individualiserade och personliga upplevelser. 
 
Hänsyn har tagits till barnens olika åldrar eftersom samtliga lektioner utförts i en 
åldersintegrerad grupp. Då barnen möts i grupparbeten bidrar det till att främja 
deras förståelse för andra människor (Svenska Unescorådet & Specialpedagogiska 
institutet). Avslutande reflektioner har används under vissa moment i 
lektionsplaneringen. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycker att eleverna 
ska lära sig lyssna, diskutera och reflektera över sina erfarenheter samt belysa sina 
åsikter och tankar för att andra. Vilket de i dessa moment fick träna på.      
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6.   Sammanställning av intervjuer 
15 barn från förskoleklass till år 2 var medverkande. Genomgång av vad eleverna har 
svarat under intervjuerna och små korta kommentarer på slutet. Därefter kommer en 
kortare sammanställning och diskussion om detta. 

Vad har du lärt dig om allemansrätten? 

Majoriteten av barn svarade att de hade lärt sig vad de fick och inte fick göra i 
naturen som till exempel att man inte får plocka äpplen på någon annans tomt, att 
man inte får skräpa ner i naturen, att barn inte ensamma får göra upp eld samt att 
man inte ska störa och inte förstöra. Tre av femton barn kände att de redan kunde allt 
om allemansrätten redan innan vi började. De tyckte dock det var roligt med 
repetition. Dessa barn hade lärt sig om detta genom böcker och film (Från A till Ö). 

Övriga kommentarer från barnen: 

En pojke i år 2 berättade att han trodde att man fick klappa harungar, bara de låg 
stilla. Även att man inte skulle slänga frukt i naturen för då kan djuren äta upp det 
och kvävas samt att man inte heller ska slänga frukt på vägar för då kan bilar volta. 
Det bästa är att slänga frukten i diket. 
 
En flicka i år 1 förklarade att man inte skulle slänga apelsinskal i skogen eftersom då 
tyckte djuren att det såg skräpigt ut. Det var samma sak som att vi skulle slänga skal 
på golvet, hur snyggt är det liksom? 
 
En flicka i år 2 förklarade att hon innan bara visste saker man inte fick göra i naturen. 
Nu har hon lärt sig om saker man får göra i naturen, det tyckte hon var bra att veta. 

Hur kändes det att ha lektion ute? 

Majoriteten av barn tyckte att det var jätteroligt att vara ute. Fyra av barnen 
poängterade att det var lite kallt. Flera av barnen kände att det var roligt att vara ute 
just för att de inte har lektion ute särskilt ofta. Och att inne arbetar man med samma 
saker, ingen variation.  

Övriga kommentarer från barnen: 

En flicka tyckte det var ännu roligare än roligt att var ute eftersom hon tyckte att 
pedagogen var ungdomligare och mer påhittig än de vanliga lärarna.  

Vilken miljö tycker du att du lär dig bäst i? 

Majoriteten av barn svarade att de lärde sig bäst ute för att där fick de springa, hoppa, 
där finns friskare luft, de kunde tänka bättre där, jämföra saker, det finns fler 
möjligheter, de kan leka. De svarade också att lära sig saker om naturen gjorde man 
bäst ute, inne var det så instängt och luften var tung. En minoritet av barnen kände 
att de lärde sig bäst inne eftersom ute var det blött och kallt. Inne finns matteboken 
och där kan man sitta stilla.  
 

Övriga kommentarer från barnen: 

En flicka från år 2 tyckte att det var bäst att vara ute eftersom där finns naturen och 
allt är ju gjort av naturen. Om man är ute i naturen lär man sig mer och mer om allt. 
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Om man inte är ute gör man bara läxor och pratar om parfym och smink. Hon kom 
sedan fram till att parfym och smink är gjort av natur. Förr fanns det bara skog och 
allt är gjort av naturen (flickan börjar peka på allt i rummet).   

Vad tyckte du var positiv/negativt med utomhuslektionerna? 

Majoriteten av barn tyckte att allt var väldigt positivt. En pojke från förskoleklassen 
tyckte att naturbingot var lite svårt. Svaren vi fick var bland annat att de lärde sig 
bättre, det var roligt att göra olika saker, de fick springa och hoppa och att teatern 
verkligen var jättekul och även att se sina klasskompisar spela upp en sketch. Detta 
skulle de gärna göra om.  

Övriga kommentarer från barnen: 

En pojke i år 2 tyckte allt var jättebra, han skulle inte ändra på något. En flicka i år 2 
tyckte att det var lite jobbigt att hennes kamrat, som var suddansvarig, tappade 
suddet i snön hela tiden under tipspromenaden. Eftersom snön också var vit så var 
det svårt att hitta det igen. En flicka i år 1 tyckte att naturbingolektionen inte riktigt 
var i hennes smak.  

Hur kändes det att redovisa om allemansrätten? 

Majoriteten av barn tyckte att det var pirrigt men roligt att redovisa för de andra i 
klassen. Andra svar vi fick var att de fick använda hela kroppen, att de fick använda 
sig av material utifrån, att det var läbbigt. Fem av barnen var ivriga och ville visa upp 
sina sketcher för andra klasser i skolan.  

Övriga kommentarer från barnen: 

Det var kul för att vi skrattade hela tiden. 

Hur kändes det att ingå i olika sorters grupper? 

Majoriteten av barn tyckte att det var positivt att ingå i olika grupper. En flicka tyckte 
att det var kul att få vara med nya barn och se hur de jobbade. En annan flicka tyckte 
att det var bra med mindre grupper överlag, för att det är lättare att koncentrera sig 
och ta beslut i gruppen samt samarbetet fungerar bättre då. Sex av barnen tyckte att 
grupper om två fungerade bäst eftersom det blev stökigt, tjafsigt och för många viljor 
i grupper om tre. Andra svar vi fick som handlade om grupper om två var att man 
kunde lyssna på varandra och enas bättre, det var inte så stökigt, det var lättare att 
komma fram till en bra strategi om hur man ska lägga upp arbetet i gruppen. 
 

Övriga kommentarer från barnen: 
Det var bra med olika grupper eftersom då fick jag vara med min älskling förklarade 
en flicka i år 2. En flicka i förskoleklassen tyckte att det ibland var negativt med olika 
grupper eftersom killarna inte lyssnade på vad hon sa, de bara gjorde som de ville.    

6.1  Diskussion om intervjuer 

Vi kom fram till att majoriteten av eleverna som blev intervjuade uppskattade 
vistelsen med utomhuslektionerna. En minoritet av eleverna tyckte dock det var lite 
för kallt och blött. De eleverna kom istället fram till att det kanske hade varit bättre 
att ha lektioner ute på sommaren.  Alla barn hade lärt sig något om allemansrätten 
och vissa hade till och med tänkt vidare kring och kopplat allemansrätten i ett större 
perspektiv och till en högre nivå.  
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Som flickan som kom på att allt kommer från naturen från början. Det var intressant 
att barnen hade med sig kunskap redan innan från böcker med mera. Även att de 
hade reflekterat över att de hade lärt sig nytt som de inte hade tänkt på förut.  
 
En majoritet tyckte att det var lärorikt att vara ute och att det inte sker tillräckligt 
ofta. Det är något som man som pedagogen måste ta vara på om man ser att eleverna 
tycker att det är intressant och kunskapsfrämjande att vara ute. Att eleverna tycker 
det är roligt är även det något som pedagogen bör använda sig av uterummet. Det är 
genom att ha roligt och vara nyfiken som främjar att man vill ta reda på nya saker och 
lära sig. Eleverna har redan nu sett vikten av att vara ute och dess möjligheter och 
variation som finns tillgänglig.  
 
En minoritet av eleverna tyckte att de lärde sig bäst inne. Det kan ha med många 
faktorer att göra men det vi tyckte kom fram av intervjuerna var att det var det 
materiella som böcker och pennor som förklarades som nödvändiga. Saker som de 
själva såg svårigheter med att använda ute och som fanns inne och det var därför 
lättare att lära sig inne ansåg dem. Majoriteten av barn tyckte dock att de lär sig bäst 
ute. Som att det är bättre luft där och att det fanns mer möjligheter och ett friare 
spelrum för inlärning. Utifrån intervjuerna kan man se att barnen är ganska öppna 
för nya sätt att lära och att de vågar testa sig fram med olika inlärningssätt.  
 
När det kom till frågan om vad som var positivt och negativt såg man lite skillnader i 
barnens svar beroende på ålder. Några få från förskoleklassen tyckte att vissa 
moment var lite svåra att förstå. Detta ställer då krav på oss pedagoger att försöka 
förklara och göra det tydligt så att alla kan förstå.  På redovisningen tyckte alla barn i 
undersökningen att det var intressant men lite pirrigt. Det var uppskattat och barnen 
har redan börjat tänka i banorna om att visa upp det för andra klasser. Man kunde se 
under uppträdandet att de hade bearbetat och tolkat den information vi tillsammans 
hade lärt oss och gjort den till deras egen. Majoriteten av elever tyckte att ingå i olika 
grupper över lag bara var positivt. Det tror vi kan ha att göra med sammanhållningen 
i klassen och att alla känner alla. 

 
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att lektionerna var lyckade och att eleverna 
hade tagit till sig och lärt sig om allemansrätten, då det utomhuspedagogiska 
perspektivet användes i planeringen.  

7.   Vidare planering inom området 
Vi vill visa några sätt att arbeta vidare med utomhuspedagogik. Man skulle kunna 
göra samma upplägg men mer mot våren eller sommaren då det är lättare att finna 
växter och annat som kan vara till hjälp för att illustrera allemansrätten. Pedagogen 
skulle kunna gå vidare och arbeta med andra områden med hjälp av 
utomhusundervisningen som biologi, historia och matematik. På matematiken kan 
man till exempel gå ut och rita geometriska former med vattenfärg i snön. Man kan 
bygga och rita begrepp som hälften och dubbelt. Ett annat exempel kan vara att mäta 
höjd, bredd och omkrets på en snögubbe. Där tränas samarbetsförmåga eftersom de 
tillsammans först måste bygga en. Se fler exempel i boken ”Att lära in matematik 
ute” av Molander m.fl. (2006). Man kan även fortsätta att lära med alla sinnen och 
med kroppen i ett lärande ute och jobba mycket praktiskt med eleverna. Pedagogen 
kan göra övningar som lockar till eget upptäckande och lust att utforska vidare.  
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Vi vill även ge tips på sätt att arbeta vidare med allemansrätten. Man kan ta reda på 
mer om djur i Sverige. Barnen kan forska om djur och på så vis kan pedagogen leda in 
dem på näringskedjor och prata om djurens föda och sedan vidare in på växter. Då 
har man visat hur något så ”litet” som allemansrätten är en del i något större och där 
samspelet i naturen blir synligt. Detta genom att man tar upp djuret och deras hela 
livscykel. Vi anser att ju mer förståelse barnet får om hur allt hänger ihop desto mer 
kommer det att värna och ta hand om miljön samt utveckla ett förhållningssätt där 
hållbar utveckling genomsyrar deras sätt att agera och tänka. Detta är en viktig fråga 
att arbeta med i skolan.  

 
Vi anser att detta har varit ett lyckat utvecklingsarbete som för andra pedagoger går 
att vidareutveckla och göra personligt utifrån miljöns och den specifika barngruppens 
förutsättningar. 
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Bilaga 1 Begreppsförklaring 

I Ur och Skur 
Grundidén i I Ur och Skurpedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och 
gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen (Sköld, 2008). Pedagogiken i en I 
Ur och Skur skola bygger bland annat på: 
- Upplevelsebaserad inlärning 
- Individualiserade arbetsformer och projektarbete  
- Åldersblandade grupper. Detta sker i och med hjälp av naturen, året runt 

(Sturebrandt, 2007).  
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Bilaga 2 Lek 

Leken ”allemansrätten”  

Alla står eller sitter i en ring, en utropare utses som står i mitten av ringen. 
Pedagogen viskar en frukt i varje barns öra. Tillsammans finns det fyra olika frukter 
att bli tilldelad. Utroparen ropar ut en frukt tillexempel ”alla meloner byter plats”. Då 
ska alla meloner in i ringen och byta plats med en annan melon. Man får inte ta sin 
egen plats igen. Utroparen ska även försöka få en plats. Det blir alltid en som inte 
kommer att få en plats och får då stå i mitten och ropa. Om utroparen ropar ut 
fruktsallad rusar alla frukter upp och ska byta plats med varandra. 
 
Vi gjorde om denna lek och använde moment från allemansrätten och la in i stället 
för frukter. Vi använde: skräp, älg, blåsippa, tält. Vi valde att kalla den 
”allemansrätten” i stället för ”fruktsallad” (Fredin och Hägglund, 2008). 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 
1.  Vad har du lärt dig om allemansrätten? 
 
2. Hur kändes det att ha lektion ute? 

 
3. Vilken miljö tycker du att du lär dig bäst i? 
 
4. Vad tyckte du var positiv/negativt med utomhuslektionerna? 
 
5. Hur kändes det att redovisa om allemansrätten? 
 
6. Hur kändes det att ingå i olika sorters grupper? 
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Bilaga 4 Hej alla föräldrar! 

 
Jag heter… och är lärarstudent från Mälardalens högskola. Min sista 
praktik tillbringar jag på ditt barns skola. Jag tillsammans med en 
studiekamrat skriver vårt examensarbete den här terminen som kommer 
att handla om utomhuspedagogik där vi fokuserar på allemansrätten. Jag 
kommer därför att ha några lektioner med barnen om detta. Det avslutas 
med att jag kommer intervjua några barn om hur de har upplevt det hela. 
Svaren kommer att behandlas anonymt. Detta kräver att jag har 
vårdnadshavares godkännande. 
 
Om ni har frågor eller något emot detta hör av er till mig på 
telefonnummer… 
 
Uteblivet svar ser jag som att ni har godkänt ovanstående. 
 
Mvh…   
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Bilaga 5 Naturbingo (bingoplan 1) 
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(Bingoplan 2) 
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Bilaga 6 Allemansrättens punkter 
 

Allemansrätten 
Inte störa – inte förstöra 
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Man får bada, åka båt och åka 

skridskor på annans vatten. 
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Man får inte slänga 

skräp i naturen. 
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Man får plocka vilda 

blommor (som ej är 

fridlysta), bär, svamp, 

kottar och torra grenar. 

 



33 

 

 
Man får inte gå in på 

någon annans tomt. 



34 

 

 
Man får inte bryta 

grenar från växande 

träd eller buskar. 



35 

 

 
Man får tälta en 

natt på annans 

mark (ej tomt). 
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Man får ströva 

fritt i skogen. 
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Bilaga 7 Tipspromenad 
 

1. Vad ska du göra av skräpet när du 

är i skogen? 

              
 
 

2. Du ska plocka blommor till 

mormor, vilka får du inte plocka? 
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3. Varför får du och din kompis inte 

tända en brasa och grilla korv? 

 
 

4. Får man klättra i träd? 
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5. Skriv 4 saker du får plocka i 

skogen… 

 

                         

 

 
6. Får du plocka äpplen från 

grannens tomt?                        
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7. Hur många nätter får du tälta på 

annans mark?                

 
 

8. Får du hoppa i vattnet från någon 

annans brygga? 
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9. Vad gör du om du hittar ett bo 

med djurungar? 

 
 

 

10. Vad handlar allemansrätten om? 
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