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Med utgångspunkt från Lpo 94 och kursplaner i grundskolan främst för år 1-3 ville vi 
med våra aktiviteter lyfta fram uterummets möjligheter till engagemang för 
hållbartlärande för elever i grundskolan. Vi utvecklade aktiviteterna för att kunna 
passa en åldersintegrerad och mångkulturell grupp för att påvisa att alla elever kan 
inkluderas oavsett ålder, etnicitet och kultur. Det var värdefullt att utveckla 
aktiviteterna så varje elev ska kunna utgå från sina förutsättningar och 
kunskapsnivåer. Detta för att stimulera till engagemang och motivation och som kan 
synliggöra elevens metakognition vilket uterummet kan bidra till. Med utgångspunkt 
från vår syn på elevens lärande tänkte vi oss ett tematiskt arbetssätt när vi utvecklade 
våra aktiviteter. Detta för att bidra till att undervisningen blir varierad med en 
mångfald av lärtillfällen. Vi anser att aktiviteterna i kombination med uterummet 
möjliggör engagemang och motivation samt god hälsa hos både elever och lärare.  

 
                                   

Nyckelord: Uterummet, engagemang, motivation, metakognition och hälsa.  
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1 Inledning  

Vi vill med detta utvecklingsarbete i kombination med våra aktiviteter bidra till 
uterummets möjligheter för engagemang. För att få ett motiverande och engagerande 
lärande använder vi oss av ett tematiskt förhållningssätt i utvecklandet av våra 
aktiviteter. Förhållningssättet överrensstämmer med riktlinjerna i Lpo 94, 
(Utbildningsdepartementet, 2006) där undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Genom att variera undervisningsmiljöer och material 
skapas förutsättningar till motivation hos eleven och lärandet blir meningsfullt. Vi 
har tänkt att våra aktiviteter ska bland annat bidra till att olika ämnen från 
kursplanerna ska integreras, främst svenska som utvecklar språket och matematik 
som utvecklar det matematiska tänkandet. Men även att eleverna ska få träna på att 
samspela och att diskutera i varierade gruppkonstellationer. Likaså stimulera 
elevernas motoriska utveckling samt att eleven kan koncentrera sig på lärprocesserna 
genom att rörelseutrymmet inte är begränsat på samma vis som i innerummet.  

Vi har valt att utveckla aktiviteter för uterummet på grund av att många förskolor och 
skolor anser sig bedriva undervisning i uterummet. I själva verket är det mer en 
rastsituation med fri lek som utförs. Vi har upptäckt att uterummet utifrån våra 
erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen uppmuntrar och motiverar 
eleverna och oss själva, både som privatpersoner och i lärarrollen. Att tillämpa 
aktiviteterna i uterummet ger glädje, är omväxlande och roligt. Det gäller som lärare 
att skapa möjligheter för eleven att lära in med alla sinnen och på varierade sätt. 
Undervisningen bedrivs oftast inomhus och endast när det är frilufsdagar och 
gymnastik så vistas eleverna utomhus. Vi vill inte på något vis förkasta innerummet. 
Det är viktigt för elevens lärprocess och utveckling att använda innerummet som 
komplement. Vi hoppas att våra aktiviteter kan ge inspiration och fungera som mall 
för lärare till att använda uterummet i grundskolan.  

1.1 Syfte 

Syftet med vårt utvecklingsarbete är att utveckla ett antal aktiviteter som uppmuntrar 
till engagemang och hållbartlärande och som lärare kan använda sig av i uterummet 
då de undervisar elever i grundskolan främst år 1-3.  

 

2 Litteraturdel 

Vi har tagit del av litteratur som diskuterar den uppfattning vi har om uterummets 
möjligheter för elevens motivation, lärande och utveckling. Vi har lagt upp texten 
tematiskt enligt följande: kort om historiska gestalter som diskuterar om uterummets 
tillgångar och möjligheter, uterummets upplevelser, naturen, hälsa, meningsfullt och 
motivation, hållbart lärande samt tematiskt och åldersintegrerat.  

2.1 Historiska gestalter som diskuterar om uterummets tillgångar och 
möjligheter i lärandet 

Några viktiga pedagoger och teoretiker vi valt att nämna lite kortfattat om är 
Aristoteles, Comenius, Rousseau, Key, Dewey och Vygotskij. De poängterar att 
människan i alla tider har lärt genom att använda sina sinnen och erfarenheter av 
verkligheten. Men de poängterar också miljöns och samspelets betydelse för lärandet. 
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Vygotskij anser vi vara viktig i vårt arbete pågrund av att vi delar hans åsikter och har 
samma syn på barns lärande.  

Intresse och nyfikenhet kan stimuleras hos eleverna då minnen av olika slag i 
uterummet används (Brügge, Glantz & Sandell, 2007). Szczepanski (2009) skriver 
om Aristoteles (384-322 f. Kr) som menar att vi människor lär genom våra sinnen, 
upplevelser samt erfarenheter av verkligheten. Vidare skriver Szczepanski (2009) om 
Jan Amos Comenius (1592-1670) som betonade vikten av att göra kroppen mer 
delaktig i lärprocessen. Han menade att alla sinnen stimulerades, exempelvis smak, 
känsel, syn, hörsel och lukt genom att experimentera, utforska samt laborera. Jean 
Jacques Rousseau (1712-1784) utvecklade detta vidare och ansåg att detta 
förhållningssätt var betydelsefullt för barnets lärande. Ett citat som beskriver detta 
förhållningssätt är följande:  

 Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med 
böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att 
lära oss mycket och ingenting veta.  Jean-Jacques Rousseau (Brügge, Glantz & Sandell, 
2007, sid. 49).  

En annan samtida förespråkare för variation av lärandemiljöer och elevens aktiva 
kunskapssökande var Ellen Key (1995) som lyfte fram uterummets möjligheter att 
söka kunskap i kombination av praktik och litteratur. Ett av Deweys mest kända 
uttryck är ”learning by doing” där vikten i barnets lärprocess och utveckling är att 
varva det teoretiska och det praktiska, exempelvis genom att eleven får 
experimentera, laborera och undersöka (John Dewey i Hartman, 2004). Gunn Imsen 
(2000) i Lillemyr (2002) hävdar att Vygotskij var den första i historien att erkänna 
kulturen och miljöns betydelse och vikt i lärandet. Vygotskij förespråkade det 
sociokulturella perspektivet som innebär att barnet lär i samspel och i interaktion. 
Detta är viktigt för människans utveckling och för lärandets grund. Brügge med flera 
(2007) lyfter fram att olika pedagoger och lärare inom skola, barnomsorg och inom 
olika organisationer har anammat uterummet som en metod tillbaka i historien.  

2.2 Uterummets upplevelser och möjligheter till lärande 

Här följer en beskrivning av uterummets möjligheter för att skapa förutsättningar för 
eleverna i grundskolan.  

 Håkansson lyfte fram på föreläsningen (110127) att lärmiljön kan vara avgörande för 
hur eleven presterar och hur resultaten utfaller i grundskolan. Genom att arbeta med 
eleverna i uterummet stimuleras känslor och erfarenheter av regn, vind, eld och 
vatten. Den gemensamma kontexten av uterummet bidrar till kreativa samtal och 
diskussioner enligt Naturskoleföreningen (2010). Med uterummet synliggörs begrepp 
såsom fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet, vilket ökar elevens medvetenhet 
om sitt eget lärande (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 2006). Uterummet och dess 
miljö är under ständig förändring genom årstidernas skiftningar 
(Naturskoleföreningen, 2010, Olsson & Forsbäck, 2006, Kylin & Cele i Dahlgren & 
Szczepanski, 1997, Nelson i Dahlgren med flera, 2007).   

Positivt är att direktupplevelserna i uterummet ger en djupare inlärning och 
kunskapen kan bli hållbar som Dahlgren med flera (2007) skriver. Brügge med flera 
(2007) lyfter fram en annan värdefull aspekt att uterummet inte är begränsat av 
väggar och tak utan ger unika möjligheter till fantasi och kreativitet. Sandberg (2008) 
betonar vikten av att bedriva uteverksamhet då eleverna blir mer delaktiga och 
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känner en större frihet än eleverna kan göra i inomhusmiljöerna. Innerummet är 
oftast de vuxnas område med gällande regler samt vuxenkontroll. Dahlgren och 
Szczepanski (1997) betonar även att i mötet med uterummet bildas en möjlighet till 
naturkontakt . Eleven får ta del av situationsanpassad kunskap och visar på 
skillnaden med ”att känna till” och ”att känna”. Det är viktigt att inte glömma bort att 
mötet med uterummet bidrar till livskvalitet, som det industrialiserade och 
urbaniserade (tätort) samhället inte kan erbjuda. Syftet med uterummet som 
förhållningssätt har varit att stimulera känslan av kroppslig och själslig hälsa, 
personlig och social mognad. Granberg (2000) lyfter även hon uterummets positiva 
delar så som upplevelser med alla sinnen i en mångfald av växter och djur. Hon 
menar även att terrängen i skog och mark ger god rörelseträning vilket leder till fysisk 
utveckling av kroppens vighet samt fin- och grovmotorik.  

 Ytterligare en fördel med uterummet är att allt naturmaterial är färdigt för 
användning och det behövs ingen tid till att förbereda och plocka fram respektive 
städa undan materialet. För att synliggöra begreppsbildning för eleven är det viktigt 
att ta tillvara materialet i den pedagogiska miljö som uterummet är (Olsson & 
Forsbäck, 2006, Strandberg, 2006, Brügge med flera, 2007, Naturskoleföreningen, 
2010). Strömberg (2008) delar samma uppfattning och menar att elevens förståelse 
för olika begrepp såsom stor, liten, framför, bakom, på och under synliggörs på ett 
konkret sätt. Strömberg tar upp litteraturens baksida bland annat att storleken inte 
blir autentisk såsom på olika djur, träd, växter och byggnader då de porträtteras i en 
och samma storlek bredvid varandra, exempelvis en liten groda och en stor björn. En 
negativ aspekt som Dahlgren med flera (2007) lyfter fram är att endast 
litteraturundervisning ger en ytlig inlärning. Klassrummet som inte aktivt förändras 
utan människans hjälp är negativt då det kan ge intryck som distraherar, exempelvis 
elevernas teckningar på väggarna (Strömberg, 2008).  

Vidare skriver författaren att uterummet även har sina egna böcker fyllda med 
mycket helheter och delar såsom bokstaven T från exempelvis tallen, V som i 
vitsippa, G som i gullviva, B som i björk och så vidare som är språkutvecklande. 
Eleverna får möjlighet att se samband och olika sammanhang då det lilla 
sammanvävs med det stora. 

Strandberg (2006) och Brügge med flera (2007) menar också att en stor del av den 
teoretiska ämnesundervisningen kan bedrivas ute i naturen såsom naturorienterade 
ämnen, exempelvis ekorrar i träden och löv som faller på hösten. För det 
matematiska tänkandet kan exempelvis stenars, bergs och olika växters storlek, 
utseende och form användas. För det historiska lärandet kan exempelvis sankmarker, 
ängar och byggnader användas. Johansson (2004) lyfter fram uterummet som en 
inspirationskälla där elevernas upplevelser, upptäckter och fynd kan uttryckas genom 
bildskapande, drama, sagor, sång och ramsor. Detta förhållningssätt kan ge ett 
inspirerande växelspel mellan erfarna upplevelser och eftertanke med verkliga 
händelser då lärandet flyttas ut till uterummet. En viktig sak att tänka på som lärare 
när det gäller uterummet enligt Brügge med flera (2007) är att vara flexibel och 
anpassningsbar i professionen med både planering och genomförande. Läraren kan 
då få en motiverad grupp och elevens metakognition (medvetenhet om de egna 
tankarna i lärprocessen)kan synliggöras för eleven själv genom olika aktiviteter.   
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2.3 Motivation och metakognition genom uterummet 

Här nedan följer en beskrivning av olika pedagoger som lyfter fram vikten av 
uterummet som enligt författarna ger motivation och metakognition (medvetenhet 
om de egna tankarna).   

Vygotskij i Strandberg (2006) menar att språket och lärandet hos eleven utvecklas i 
samspel med andra. Genom att tillämpa den så kallade proximala utvecklingszonen 
(det eleven klarar idag med hjälp från andra kan eleven klara av själv imorgon) i 
undervisningen skapas motiverade sammanhang där elevens alla sinnen kan 
stimuleras av uterummet. Kunskaperna blir mer påtagliga och konkreta när eleven 
använder hela kroppen och alla sinnen. Kunskapen blir lättare att komma ihåg när 
eleven kan relatera till egen upplevelse och erfarenhet. Detta förhållningssätt bidrar 
till att metakognitionen blir synlig för eleven. Vygotskij menar att genom att variera 
miljön i skolan så motiveras eleverna. Han lyfter även fram vikten av miljön för 
elevens lärande som betydelsefull. Enligt Vygotskij är det viktigt för eleverna att vara 
i uterummet. Uterummet ger eleverna verklighetsupplevelser och eleven kan då se ett 
samband mellan lärprodukter och lärprocesser. Vygotskij menar också att alla 
skolämnen finns färdiga i uterummet för att användas. Detta rum stimulerar till 
motivation, lärande och utveckling. I uterummet vistas eleverna dagligen och rummet 
ger en känsla av exklusivitet. Metakognitionens höjdpunkter är när eleverna ser 
helheter och inte en del av helheten.   

Drivkraften av vad eleven lärt och känt efter reflektion av upplevelserna ökar 
motivationen och förståelsen för natur, miljö, kultur och samhälle (Brügge med flera 
(2007). Även Stensmo (2008) betonar att läraren ska skapa en miljö och atmosfär 
som uppmuntrar och motiverar eleven till att vilja lära och utvecklas. Stensmo 
(2008), Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram vikten av metakognition som ett 
värdefullt arbetssätt för elevens utveckling och lärprocess. Uterummet kan ge alla 
elever både yttre och inre motivation. Med metakognition menar Stensmo (2008) att 
elevens framgångar blir en drivkraft (motivation) i det egna lärandet och 
utvecklingen. I en verklig miljö såsom uterummet som Dahlgren och Szczepanski 
(1997) belyser får eleven direktkontakt och upplevelser med material, artefakter 
(verktyg) och själva platsen, vilket stärker motivationen. Szczepanski (2009) menar 
också att uterummets möjlighet att synliggöra och praktiskt genomföra motiverade 
och kreativa aktiviteter blir en viktig del för elevens metakognition.  

Olsson och Forsbäck (2006) betonar vikten av uterummets styrka. Men också att 
uppföljning av lärandet sker i klassrummet som en viktig del i metakognitionen. 
Lärare och elever dokumenterar regelbundet lärprocesserna där eleverna får 
dokumentera sina kunskaper och färdigheter, exempelvis i en skrivbok där 
metakognitionen kan synliggöras. Brügge med flera (2007) menar också att när 
uterummet kombineras med innerummet skapas möjligheter till att öka nyfikenheten 
och motivationen vilket även styrks av Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 2006). 
Naturskoleföreningen (2010) menar att för de elever med ett stort rörelsebehov 
skapas förutsättningar när uterummet används i lärandet. Uterummet är inte 
begränsat och ger möjligheter till att använda hela kroppen. Detta bidrar till ökad 
motivation. Eleven får tillfällighet att omvandla kunskapen till sin egen och bli stärkt 
i sin självkänsla samt för sitt identitetsskapande med existentiella frågor om vem 
man är som Brodin, Hylander (1997) och Brügge med flera (2007) tar upp. Med 
stärkt självkänsla och egen identitet kan förutsättningar till en god hälsa och 
välmående skapas.  
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2.4 Uterummets hälsofrämjande egenskaper  

Här nedan följer en kortare beskrivning av vad olika författare skriver om gällande 
uterummets hälsofrämjande egenskaper.  

När eleverna vistas mycket utomhus i friska luften stärks hälsan samt välmående 
enligt Liberg (2005). Uterummets möjligheter till lärande och utveckling kan göra så 
att eleven men även de vuxna inom skolans område blir mindre stressade och mer 
fokuserade, vågar testa gränser, kan ha en annan roll än den i klassrummet samt 
vågar lättare ta ut svängarna.  Med tanke på elever med koncentrationssvårigheter 
kan uterummet bidra till minskad ljudnivå och mindre störande ljud vilket kan öka 
elevens engagemang. Fler författare menar att uterummet motverkar och förebygger 
den nya folkhälsosjukdomen stress. Stresståligheten ökar och eleverna tillfrisknar 
snabbare än de elever som vistas större delen i inomhusmiljön på grund av att 
immunförsvaret stärkts (Naturskoleföreningen, 2010, Olsson & Forsbäck, 2006, 
Kylin, Cele i Dahlgren & Szczepanski, 1997, Nelson i Dahlgren, Sjölander, Strid & 
Szczepanski, 2007, Granberg, 2000). Grahn i Granberg (2000) påvisar i sin 
avhandling att människan är skapad för att vara ute i naturen. Detta ger starkare 
fysik och eleverna är betydligt friskare och smidigare än andra elever. Naturen och 
dess upplevelser, frisk luft och fria ytor bidrar till att det blir färre konflikter i 
elevgruppen. Att vistas för lite utomhus menar Grahn kan leda till 
humörförändringar, trötthet och påverka dygnsrytmen. Genom att enbart utnyttja 
innerummet i lärandet, där inomhusklimatet är torrt och varmt på grund av sänkt 
luftfuktighet, kan det ge irriterade och torra slemhinnor i hals och näsa. Känsligheten 
för virus och bakterier kan öka. Även Liberg (2005) påvisar uterummets positiva 
effekter vad gäller hälsan och olika allergier såsom astma, hösnuva och eksem som 
kan uppkomma i lokaler med dålig luft. Dålig städning, mögel, prydnader och växter i 
skollokalerna kan också bidra till sjukdomar och allergier i olika former. En negativ 
effekt med uterummet kan vara om någon elev har pollenallergi av något slag. Genom 
att vara i uterummet som bidrar till att eleven kan hålla sig frisk gynnas 
förutsättningarna för ett hållbart lärande.  

2.5 Hållbart lärande 

Här nedan följer en beskrivning av ett hållbart lärande som ger ett helhetsperspektiv 
och en djupare inlärning för eleven genom att i undervisningen tillämpa olika 
material och lärstilar. I kombination med uterummets miljö och utrymme gynnas alla 
elever men främst de elever som har stort rörelsebehov. Dessa aspekter (färdigheter) 
är viktiga för elevens hållbara lärande och framtida förutsättningar för att utvecklas 
till sociala och demokratiska samhällsmedborgare.  

Bråten (2008) och Stensmo (2008) betonar vikten av lärandets helhet såsom 
elevernas gemensamma upplevelser. Gruppen kan bli mer inkluderande när eleverna 
känner en större gemenskap med varandra (Vygotskij i Strandberg, 2006). Genom att 
arbeta tematiskt och ämnesövergripande som Nilsson (2007) förespråkar i 
kombination med uterummet ges eleverna direktupplevelser som bidrar till en 
djupare inlärning och kunskapen kan bli hållbar enligt Dahlgren med flera (2007). 
När uterummet används får eleverna olika naturupplevelser som stimulerar till ett 
helhetsperspektiv och läraren kan göra en rättvis bedömning av eleverna enligt 
Samuelsson och Nordgren (2008). Genom att använda uterummet som Brügge med 
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flera (2007) skriver om, möjliggörs elevens känsla och samhörighet med livsmiljön. 
Detta är en betydelsefull aspekt för elevens framtida utveckling, lärande och 
socialisation. Genom att arbeta med hela kroppen lär sig eleverna effektivare och kan 
förstå sina kunskaper på ett annat sätt (Naturskoleföreningen, 2010, Dahlgren med 
flera, 2007, Brügge med flera, 2007). Undervisnings- och inlärningssituation som är 
direktupplevd enligt Brügge med flera (2007) blir sinnesupplevelser av färg, form, 
ljud och doft en förstärkning i lärandet. Det centrala i uterummet är den direkta 
upplevelsen då eleven förstått med hela kroppen och att kunna inkludera alla elever 
vilket ett tematiskt arbetssätt i en åldersintegrerad grupp kan bidra till. I ett 
framtidsperspektiv och ett hållbart lärande är det värdefullt att elevernas 
engagemang och motivation blir upplyfta samt tas tillvara då kunskapen befästs 
genom direktupplevelser ”learning by doing” (Hartman 2004, s. 17).  

2.6 Åldersintegrerat och tematiskt arbetssätt för inkludering av alla 
elever 

 Här nedan beskriver vi kortfattat varför vi valt att lyfta fram åldersintegrerat och 
tematiskt arbetssätt. Vi anser att detta skapar förutsättningar för att nå alla elever 
utifrån sin kunskapsnivå, men också att eleverna har utbyte av varandra. 

Åldern har inte någon betydelse för uterummet enligt Brügge med flera (2007). I en 
integrerad klass blir atmosfären lugnare och mer harmonisk enligt Veenman (1995). 
Även Vygotskij i Strandberg (2006) lyfter fram vikten av att arbeta åldersintegrerat 
där eleverna kan ta del av och stötta varandras kunskaper och erfarenheter så kallad 
scaffolding i den proximala utvecklingszonen.  

 Men även genom att arbeta tematiskt så skapas möjligheter till att eleverna kan lära 
av varandra. Detta arbetssätt stimulerar lärandet hos eleven enligt Vygotskij i 
Strandberg (2006) och Dewey i Hartman (2004). Tematisk undervisning ger en 
variation där de olika lärstilarna sammanvävs (Szczepanski, 2009, Nilsson, 2007). 
Håkansson (110127) menar i sin föreläsning att detta förhållningssätt är en 
förutsättning för att kunna nå alla elever oavsett funktionsnedsättning, etnicitet, 
kulturell eller social bakgrund. Det ger goda förutsättningar för socialisering och 
förståelse för varandras likheter och olikheter samt för elevens kunskapsutveckling. 
Uterummet och tematisk undervisning kan uppmuntra och synliggöra abstrakta 
begrepp såsom på, under, över, mellan, större, mindre, längre, kortare, tjockare, 
smalare med mera skriver Brügge med flera (2007).  

I kapitlet ovan har vi sammanfattningsvis presenterat olika författare som stödjer det 
vi vill lyfta fram. Vi har skrivit kortfattat om historiska gestalter som diskuterar 
uterummets tillgångar och möjligheter. Vi har även tagit upp om uterummets 
upplevelser som skapar förutsättningar och ett hållbart lärande för eleven. Vi har 
också skrivit om åldersintegrerat och tematiskt arbetssätt som kan bidra till 
motivation och en metakognition. Likaså uterummets fördelar och nackdelar för 
hälsan har lyfts fram.  

 

3 Planering  

Vi har tänkt att aktiviteterna ska passa i varierade miljöer såsom skog, parker och 
skolgård för att eleverna ska få olika upplevelser av uterummet. För att väcka 
nyfikenhet, engagemang och glädje med aktiviteterna har vi tänkt oss ett tematiskt 
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arbetssätt. Vi planerade aktiviteterna efter läroplanen Lpo 94, 
(Utbildningsdepartementet, 2006) och ämnenas kursplaner då främst svenska och 
matematik. Vi har inspirerats till aktiviteterna för uterummet under 
lärarutbildningens gång genom studiebesök vid naturskolorna i Eskilstuna och i 
Västerås. Även under den verksamhetsförlagda utbildningen på partnerskolorna har 
intresset, idéerna och inspirationen väckts. Då eleverna visade ett stort engagemang, 
intresse och glädje i undervisningen i uterummet. Lärarna på lärarutbildningen har 
också visat på material och litteratur som har ökat intresset och inspirationen hos oss 
för uterummet.  

Marina planerade och utvecklade aktiviteterna 4.1 Alfabetsduk med uppdragskort, 
4.2 Den lilla pingvinen Lisas globala resa, 4.3 Skogstärningen, 4.4 Dikter, 4.5 
Tipspromenaden och 4.6 Schimpansen. Susanne planerade och utvecklade 
aktiviteterna 4.7 Tigern sover, 4.8 Apboll, 4.9 Tigerspelet, 4.10 Matteduk med 
uppdragskort, 4.11 Gissa djuret och 4.12 Gester två och två.  

3.1 Måluppfyllelse med våra aktiviteter i uterummet  

Tanken med våra aktiviteter vi utvecklat är att olika ämnen från kursplanerna ska 
integreras, främst svenska och matematik. Aktiviteterna är språkutvecklande och 
stimulerar elevernas läs- och skrivinlärning. Även det matematiska tänkandet 
stimuleras i våra aktiviteter. Enligt Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 2006) är 
lärande och lek betydelsefullt för elevernas lärprocess. Uterummet kan bidra med 
detta på ett engagerat, motiverat och hälsosamt sätt. Eleven lär med hela kroppen och 
alla sinnen i uterummet och detta ger ett hållbart lärande och stimulerar 
metakognitionen. Vi har även tänkt att alla elever ska kunna inkluderas och bli 
delaktiga. Därför har vi tänkt oss en åldersintegrerad grupp.  

3.2 Urval 

Vi planerade och utgick från läroplanens kursplaner och mål i olika ämnen för skolan 
främst svenska och matematik. Vår ambition är att aktiviteterna ska passa elever i 
åldrarna 7 – 9 år men aktiviteterna kan lämpa sig även för lägre och högre åldrar. 
Men också att aktiviteterna ska passa i en åldersintegrerad och en mångkulturell 
klass. Då alla elever kan inkluderas utifrån sin egen kapacitet men också för elever 
med svenska som andra språk då aktiviteterna är språkutvecklande.  

3.3 Etiska principer 

På grund av att vi utvecklade aktiviteterna men inte genomförde dessa i en elevgrupp 
ansåg vi oss inte vara i behov av forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2009). 
Men vi har tagit del av informationskravet där forskaren ska informera deltagare om 
syfte, upplägg och att deltagandet är frivilligt. Samlade uppgifter kommer inte att 
användas i annat syfte än för forskning. I samtyckeskravet ska forskaren få 
deltagarens godkännande och ifall deltagaren är under 15 år ska ansvaret ges till 
förmyndare eller målsman.  I konfidentialitetskravet ska alla uppgifter som forskaren 
fått fram vara oåtkomligt för obehöriga. I nyttjandekravet får inte insamlat material 
lämnas ut till obehöriga myndigheter. Vi har inte skrivit något missivbrev då vi inte är 
i kontakt med någon berörd person men har tagit del av informationen kring detta.  
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4 Redovisning av tillhörande material och tillvägagångssätt för våra 
aktiviteter   

I detta kapitel kommer vi att beskriva tolv aktiviteter, tillhörande material och hur 
aktiviteterna kan genomföras. Dessa aktiviteter har utvecklats för att användas i 
uterummet men går att tillämpa i innerummet. Ambitionen med våra aktiviteter är 
att alla aktiviteter främst utvecklar språket och det matematiska tänkandet hos 
eleven. De tre bilagorna vi valt att bifoga har vi valt på grund av att dessa är mallar 
som behövs för aktiviteternas utförande. Övriga aktiviteter går lätt att tillverka av 
läraren utifrån exempelvis ett tematiskt arbete. I materialbeskrivningarna anges 
materialet endast till en elev eller grupp. 

Bifogade bilagor: 4.2, 4.6 och 4.9  

4.1 Alfabetsduk med uppdragskort 

Denna aktivitet är ett uppdragsspel med tillhörande uppdragskort. Uppdragen kan 
utföras individuellt eller i grupp. De olika uppdragen är språkutvecklande. 

 Material: En vaxduk klipps 50�50 cm per grupp och därefter ritas rutor för hela 
alfabetet på duken. En bokstav skrivs i varje ruta. Uppdrag skrivs ner på kort 5 � 10 
cm. Sammanlagt ska det vara tio kort med olika uppdrag på varje kort. Dessa kort 
lamineras sedan för att kunna användas i uterummet. Påsar kan sys ihop av tyg för 
att förvara korten i.   

Tillvägagångssätt: Eleverna delas in i grupper. Varje grupp tilldelas en påse med 
uppdragskort och en alfabetsduk. Eleverna turas om att dra ett kort ur påsen.  
Exempelvis kan uppdraget vara att hämta olika material med begynnelsebokstäverna 
t i g e r. Hittar eleverna inget material med rätt begynnelsebokstav kan stenar eller 
kottar användas och läggas på bokstäverna. Dessa olika material placeras på 
bokstäverna på alfabetsduken för att kunna bilda och bokstavera ordet tiger. 
Uppdraget som står på kortet utförs individuellt eller tillsammans i gruppen. När 
varje uppdrag är färdigt så redovisar eleverna för varandra vilket material som 
använts för att kunna bilda rätt ord. Det rätta ordet läses också upp.   

4.2 Den lilla pingvinen Lisas globala resa (Se bilaga 1) 

Denna aktivitet är en saga som enbart kan läsas men även dramatiseras med hjälp av 
handdockor eller eleverna själva i en teateruppsättning. Denna aktivitet är 
språkutvecklande men också att eleverna får lära sig att lyssna och inträda i olika 
roller. Eleverna tränar även förståelse för empati. Sagan är uppbyggd för att eleverna 
ska få förståelse för konsekvenserna av den globala miljöförstöringen för djur och 
natur. Sagan är uppbyggd med ett geografiskt tänk från sydpolen till nordpolen.  

 Material: Saga och/eller drama. En trumma. Trumman kan tillverkas av en tom 
tvåliters sylthink. En vaxduk på 30 cm i diameter spänns över sylthinkens öppning 
och fästs med gummisnodd. För bästa hållbarhet kan tejp användas. För att få 
trumman färgglad kan trumman målas. Sittunderlag. Utklädningskläder. Alternativ 2 
kan vara att använda sig av handdockor eller fingerdockor.  

Tillvägagångssätt: Läraren läser sagan samtidigt som läraren använder trumman för 
de olika djuren, exempelvis att trumma i galopptakt för isbjörnen. Drar handflatorna 
på trumskinnet för tigern. Taktfast för pandan. Trumma i sakta mak för schimpansen 
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och trumma snabbt för späckhuggaren. Eleverna tilldelas ett varsitt sittunderlag och 
bör placeras så läraren har ögonkontakt med varje elev. När sagan är läst kan lärare 
och elever samtala och diskutera om händelserna och karaktärerna i sagan. Därefter 
får eleverna välja vem eller vad de vill vara. Läraren hjälper till så alla karaktärer i 
sagan finns med i elevernas dramatisering. De elever som vill klär ut sig till sin 
rollfigur. Därefter läser läraren sagan igen och eleverna utför händelserna som sker i 
sagan. För en större utmaning av dramatiseringen kan en teateruppsättning tränas 
in.  

4.3 Skogstärningen  

Denna aktivitet är ett allmänbildande spel som spelas gruppvis för att eleverna ska 
kunna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Eleverna tränar dels också 
samspel och samarbete.  

 Material: En tärning i trä, 15 � 15 cm som bör lackas. 10 stycken kort 5 � 10 cm. 
Varje kort är numrerade från 1-6 med olika frågor och en färg för varje ämne. 
Nummer 1 handlar om naturorienterade ämnen. Nummer 2 handlar om matematik. 
Nummer 3 handlar om samhällsorienterade ämnen. Nummer 4 handlar om 
allmänbildning. Nummer 5 handlar om svenska. Nummer 6 handlar om engelska. 
Korten lamineras sedan för att kunna användas i uterummet. Plastlåda behövs för att 
förvara korten i. En korg med kottar eller annat tillgängligt material.   

Tillvägagångssätt: Eleverna delas in i grupper och ställer sig i en ring. Varje grupp 
tilldelas en tärning samt en låda med kort och en korg med kottar (5 kottar per elev). 
Eleverna slår tärningen en varsin gång och den som får lägst siffra får börja. Den elev 
som får börja slår tärningen ytterligare en gång. Någon av de andra eleverna som inte 
slår tärningen läser upp frågan med tillhörande nummer beroende på vilken siffra 
tärningen visar. Exempelvis om tärningen visar siffran 2 läser eleven fråga nummer 
2. Om eleven svarar rätt på frågan får eleven en kotte och får slå tärningen en gång 
till. Svarar eleven fel får nästa elev i turordningen slå tärningen. Varvet kan gå 
medsols. Den elev som har samlat på sig 5 kottar först vinner spelet.  

4.4 Dikter  

Denna aktivitet tränar elevens skrivutveckling. Genom att eleven skriver en dikt 
tränas förståelsen för olika begrepp och den grammatiska strukturen för diktens 
uppbyggnad. Eleven tränas även till att kunna se detaljer och kunna se det vackra i 
exempelvis det torra bruna lövet. 

 Material: Plywoodskiva, 30 � 40 cm. Sittunderlag. Linjerat papper i storlek A4. 
Suddgummi. Blyertspenna. 

Tillvägagångssätt: Varje elev hämtar exempelvis ett varsitt barr. Alla elever tilldelas 
därefter en varsin plywoodskiva, sittunderlag, papper, penna och suddgummi. 
Eleverna sätter sig i en ring runt läraren. Läraren har i förväg plockat och skrivit en 
dikt om exempelvis ett ekollon. Läraren börjar med att introducera ekollonet för 
eleverna. Han eller hon berättar och beskriver att ekollonet är brunt, har hatt, är en 
nöt, ekollonets storlek och form, hur ekollonet känns och luktar. Därefter läser 
läraren upp dikten om ekollonet. Eleverna ska nu skriva en dikt om barret. Läraren 
och elever studerar tillsammans och samtalar om hur barret ser ut, luktar och känns. 
Exempelvis grönt, smalt, skog, stickigt, långt. Eleverna ska nu med hjälp av dessa 
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egenskaper skriva sin egen dikt om barret. En sten kan användas som scen för 
diktredovisning.  

4.5 Tipspromenaden  

Denna aktivitet visar elevens färdigheter där eleven får svara och fundera ut fakta om 
exempelvis utrotningshotade djur. Eleven kan individuellt och eller i grupp diskutera 
och svara på frågorna.  

Material: Kort i storlek A4. Sammanlagt 10 kort med en fråga på varje kort med 3 
olika svars alternativ. 10 stycken svarstalonger med 1, x och 2. 10 stycken klädnypor. 
Blyertspennor och suddgummi. En medalj till varje elev. Till varje medalj behövs två 
stycken träknappar, 50 cm långt snurrat plastband, lim, vattenfast guldfärg och svart 
permanent penna. Knapparna limmas ihop med ändarna på plastbanden mellan sig. 
De hoplimmade knapparna målas med guldfärg och siffran 1 skrivs med den svarta 
pennan på båda sidorna när guldfärgen torkat.  

Tillvägagångssätt: Läraren har i förväg tillverkat en medalj till varje elev. Placerat och 
hängt upp de olika frågorna i en snitslad bana på 1 kilometer. Exempelvis i skogen 
eller på skolgården. Frågorna kan vara exempelvis från ett temaarbete. Eleverna delas 
in två och två. Varje grupp blir tilldelade en varsin svarstalong, två pennor och ett 
suddgummi. Vid målgång tilldelas eleverna medaljen. Alla elever samlas och läraren 
redovisar de rätta svaren.  

4.6 Schimpansen (Se bilaga 2) 

Denna aktivitet tränar eleven på att kunna ta emot och förstå muntliga instruktioner 
samtidigt som en saga läses. Aktiviteten ger ett färdigt resultat på en schimpans som 
växer fram stegvis under sagans gång. Genom informationen utgår eleven från 
delarna till helheten.  

 Material: Ritsaga. Blädderblock som är fastspänt på en rundstav. Svart, tjock 
tuschpenna. Ritpapper i A4 storlek. Plywoodskiva 30 � 40 cm. Sittunderlag. 
Blyertspenna. Suddgummi.  

Tillvägagångssätt: Blädderblocket hängs upp i ett träd i lagom höjd så att läraren når 
och kan rita sagan. Eleverna sitter i en U- form så att de ser blädderblocket. Eleverna 
får muntliga instruktioner genom sagan om isbjörnen som läraren läser. Samtidigt 
som läraren läser ritar läraren på blädderblocket och eleverna gör likadant på sitt 
ritpapper. Stegvis växer bilden av en schimpans fram.  

4.7 Tigern sover 

Denna aktivitet är en lek som är motoriskt utvecklande. Aktiviteten tränar elevernas 
finmotorik genom sången när eleverna artikulerar och grovmotoriken när eleverna 
blir ”jagade”.  

Material: Ett triangelinstrument med slagpinne. Ett randigt tygband, 2 cm � 1 m. 

Tillvägagångssätt: Två elever är tigrar och ligger i mitten för att sova. De övriga 
eleverna är antiloper och står i en ring runt tigrarna. Läraren spelar dovt på 
triangelinstrumentet, ursprungsmelodin Björnen sover. Alla sjunger sången 
”Tigrarna sover, tigrarna sover i sitt lugna revir. Dom är inte farliga, bara man är 
varlig. Men man kan dock, men man kan dock tigrarna aldrig tro”. Sedan vaknar 
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tigrarna och jagar antiloperna. Den/de elever som blir tagna får ett randigt tygband 
att knyta runt midjan. De blir också tigrar. Leken fortsätter tills alla elever har blivit 
tigrar.  

4.8 Apboll  

Denna aktivitet är en bollek där eleverna tränar rörelse och samspel. Aktiviteten 
tränar också eleverna på att hantera en boll och träffsäkerhet då endast ett speciellt 
mål får träffas, exempelvis fötterna.  

Material: En mjuk tyg- eller plastboll. Fingervantar.  

Tillvägagångssätt: En elev är en stor apa och de övriga eleverna är små apor. Den 
stora apan har en boll (frukt) och vantar på händerna. Stora apan ska försöka träffa 
småaporna på deras fötter. Den/de elever som blir träffade av bollen (frukten) blir 
också stora apor och får sätta på sig vantar. När de har blivit stora apor får de också 
jaga småaporna. Leken fortsätter tills alla elever har blivit stora apor.   

4.9 Tigerspelet (Se bilaga 3) 

Med denna aktivitet övar eleverna taluppfattning och det matematiska tänkandet 
stimuleras. Eleverna får också träna på turtagning. Finmotoriken tränas då eleverna 
ritar ett tigeransikte och synliggör för eleven ansiktets form samt olika delar.  

Material: Ett målat tigeransikte med instruktionerna 1-6 samt en tärning. En vit 
vaxduk 50 � 50 cm. Sittunderlag. En plywoodskiva 30 � 40 cm. Ett vitt ritpapper i A4 
storlek. Blyertspenna. Suddgummi. Färgpennor.  

Tillvägagångssätt: Eleverna delas in i grupper. Varje grupp tilldelas tigerspelet och 
tärning. Den färdiga mallen hjälper eleverna att se hur ett tiger ansikte ser ut. 
Eleverna får också en vit vaxduk att ha som underlag att slå tärningen på. Varje elev 
får varsin plywoodskiva, ett papper, en blyterspenna, ett suddgummi och 
sittunderlag. Eleverna startar upp med att rita en stor cirkel mitt på sitt papper för att 
få tigerns ansiktsform. Alla elever i gruppen slår tärningen en varsin gång och den 
som får den högsta siffran får börja spelet. Eleven slår tärningen och beroende på 
vilken siffra tärningen visar, ser eleven bilden (delen i tigeransiktet) som står vid 
samma siffra som tärningen visar. Siffrorna 1-6 står vid bilderna. Siffran 1 anger att 
eleven ska rita två öron på sitt runda tigeransikte. Siffran 2 anger att två ögon ska 
ritas ut. Siffran 3 anger att en nos ska ritas ut. Siffran 4 anger att morrhår ska ritas i 
ansiktet. Siffran 5 anger att huggtänder ska ritas ut. Siffran 6 anger att munnen ska 
ritas ut. Därefter slår eleverna tärningen i tur och ordning motsols. Den elev som 
först har ritat klart tigeransiktet har vunnit. Spelet fortsätter tills alla i gruppen har 
fått ett tigeransikte. De elever som vill kan färglägga sitt tigeransikte sedan.  

4.10 Matteduk med uppdragskort  

Denna aktivitet är ett uppdragsspel med tillhörande uppdragskort. Uppdragen kan 
utföras individuellt eller i grupp. De olika uppdragen stimulerar det matematiska 
tänkandet hos eleven. Denna aktivitet tränar även eleverna på att kunna samarbeta. 

Material: En vit vaxduk klipps 50�50 cm. Ett uppdrag skrivs ner på ett kort 5 � 10 
cm. Sammanlagt ska det vara tio kort med olika uppdrag på varje kort. Dessa kort 
lamineras sedan för att kunna användas i uterummet. En påse kan sys ihop av tyg för 
att förvara korten i.   
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Tillvägagångssätt: Eleverna delas in i grupper. Varje grupp tilldelas en vaxduk och en 
påse med uppdragskort. Eleverna turas om att ta ett uppdragskort. Ett uppdrag kan 
exempelvis vara hämtat från ett temaarbete om utrotningshotade djur. Exempelvis 
kan eleverna få ett uppdrag att hämta lika många pinnar som en panda har fingrar på 
en hand, hämta ett naturmaterial som är mjukt som isbjörnens päls, hämta lika 
många stenar som tigern har hörntänder. När eleverna har hämtat material och 
slutfört sina uppdrag så går läraren tillsammans med eleverna igenom de rätta 
svaren. Därefter får varje grupp skapa ett utrotningshotat djur på vaxduken av 
materialet som eleverna hämtat. När alla grupper är klara visas alla konstverk upp för 
varandra.  

4.11 Gissa djuret  

Med denna aktivitet tränar eleverna på ordförståelse genom att ge och ta emot 
muntliga instruktioner. Ordförrådet stimuleras och att portionera ut viss information 
i taget. Denna aktivitet tränar både kort- och långtidsminnet. 

Material: Ett kort 5 � 10 cm. Sammanlagt 10 stycken kort. Plastlåda att förvara 
korten i. Sittunderlag.  

Tillvägagångssätt: Eleverna delas in två och två. Varje grupp får en låda med kort i 
och sittunderlag. Eleverna får sätta sig mitt emot varandra, ansikte mot ansikte. 
Eleverna får 5 kort var och ska nu utföra instruktionerna på korten. På ett kort är det 
exempelvis en schimpans, både på bild och i skriven text. Det gäller för den eleven 
som börjar och har schimpanskortet att förklara och beskriva en schimpans utan att 
säga ordet schimpans. Exempelvis den är svart till färgen. Hänger i träd. Gillar frukt, 
växter, termiter och så vidare. Den andra eleven ska gissa vad det är för ord (djur). 
Och så turas eleverna om tills alla kort är genomgångna.  

4.12 Gester två och två  

Med denna aktivitet tränar eleven på att uttrycka sig via sitt kroppsspråk. Både på att 
kunna förmedla budskapet men också på att förstå vad som gestaltas utan att det 
uttrycks verbalt. Det är ett pantomimspel. 

Material: Ett kort 5 � 10 cm. Sammanlagt 20 stycken kort. Plastlåda att förvara 
korten i. Sittunderlag.  

Tillvägagångssätt: Eleverna sitter i en U- form framför en scen som kan vara en sten- 
häll exempelvis. Eleverna delas in två och två. I tur och ordning går varje grupp och 
tar ett kort och går upp på scenen. På kortet står det exempelvis med tema om 
utrotningshotade djur att eleverna ska härma en tiger som smyger på sitt byte, härma 
en isbjörn som fångar fisk, härma en späckhuggare som simmar och så vidare. Då ska 
gruppen utan ord visa med kroppsspråket vad som står på kortet. De övriga eleverna 
ska gissa vilket djur som gestaltas och vad djuret gör.  

I kapitlet ovan har vi sammanfattningsvis beskrivit våra aktiviteter som vi har 
planerat och utvecklat. Vi har även beskrivit materialet som tillhör varje aktivitet. Vi 
har likaså berättat om hur aktiviteterna ska genomföras och gett exempel inom vilka 
områden aktiviteterna är utvecklande. 
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5 Analys och Diskussion  

Nedan kommer vi att beskriva hur våra aktiviteter kopplas samman med de olika 
författarna och deras syn samt åsikter kring uterummet. Men också för en 
åldersintegrerad grupp och med ett tematiskt arbetssätt. Även hur metakognition kan 
sammankopplas till våra aktiviteter.  

5.1 Uterummets fördelar och nackdelar kopplat till våra aktiviteter 

Här beskriver vi uterummets fördelar och nackdelar i kombination till våra 
aktiviteter. Vi skriver även om varför vi anser att våra aktiviteter kan tillämpas.   

Enligt Vygotskij i Strandberg (2006) kan uterummet bidra till kreativa samtal och 
diskussioner i samspel med andra. Vi håller med Vygotskij om uterummets 
möjligheter och har haft det i beaktande när vi utvecklat våra aktiviteter. Med de 
olika aktiviteterna har vi tänkt att eleverna ska få öva samspel och diskussioner i 
varierade gruppkonstellationer. En nackdel med gruppsammansättningar kan vara 
att vissa elever inte kommer överens men fördelen blir då att eleverna får träna på att 
samspela och samarbeta med alla. Det är viktigt att tänka på som lärare att det som 
passar en elevgrupp kanske inte passar en annan elevgrupp.  

Ytterligare en fördel är att med våra aktiviteter i uterummet läggs det inga 
värderingar på hur allt ska vara utan eleverna tillåts vara sig själva. Det är heller 
ingen tidspress i aktiviteterna utan eleverna får ta den tid de behöver. I det samspel 
och den interaktion som uterummet ger möjlighet till kan eleverna få en annan 
förståelse för varandras likheter och olikheter (Brodin, Hylander (1997). Enligt flera 
författare sker detta när eleverna intar andra roller som uterummet ger möjlighet till 
(Olsson & Forsbäck, 2006, Kylin, Cele i Dahlgren & Szczepanski, 1997, Nelson i 
Dahlgren med flera, 2007) . Med våra aktiviteter i uterummet ville vi skapa 
möjligheter för eleverna att inta andra roller. Med aktiviteterna 
Sagan/Dramatiseringen och Gester kan eleverna prova på att iklä sig en annan roll. 

 Vi delar samma uppfattning som Grahn i Granberg (2000) menar att utrymmet som 
uterummet har kan bidra till konfliktminskning då eleverna har större rörelsefrihet. 
Vi har tänkt med aktiviteterna att materialet ska varieras och att naturmaterial kan 
användas då det inte blir konkurrens i samma utsträckning som köpt material kan ge. 
En nackdel med våra aktiviteter i uterummet kan vara att materialet exempelvis 
skriv- sitt- och liggunderlag samt materiallåda med pennor, sudd och papper måste 
släpas fram och tillbaka för i innerummet finns materialet tillgängligt på ett annat 
sätt. Med aktiviteterna i uterummet integreras de olika lärstilarna (auditiv, visuell 
och kinestetisk) samt olika ämnen för att engagera och motivera eleverna. Varje elev 
har då möjlighet att kunna lära på sitt eget vis och befästa kunskaperna för att 
utvecklas till sociala och demokratiska samhällsmedborgare.  

För att få en verklig bild och förståelse för djur och växtlighet kan naturmaterialet 
som uterummet erbjuder användas. Granberg (2000) och Vygotskij i Strandberg 
(2006) lyfter fram uterummets fördelar av totala upplevelser med alla sinnen i en 
mångfald av djur och växter i olika årstider där dofter och ljud blir märkbara. Detta 
har vi tagit fasta på i vårt utvecklande av aktiviteterna, exempelvis genom de olika 
uppdragskorten. Naturmaterialet kan också bidra till att eleverna utvecklar sitt 
kreativa tänkande, exempelvis genom dikter, matteduk med uppdragskort och 
alfabetsduk med uppdragskort.  
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Vi har försökt att utveckla aktiviteterna så att elevernas koncentration fokuseras på 
uppgiften. Uterummet hjälper till att öka elevernas koncentration och kan minska 
stress hos både lärare och elever (Naturskoleföreningen, 2010, Olsson & Forsbäck, 
2006, Kylin, Cele i Dahlgren & Szczepanski, 1997, Nelson i Dahlgren med flera, 
2007).  Nackdelen med att utföra aktiviteterna i uterummet kan vara att elevens 
fokus fångas av något oförutsett, exempelvis en myra. Fördelen kan då vara att 
läraren kan tillämpa biologi (tematiskt arbetssätt) och eventuellt tas myrans anatomi 
upp för att sedan kunna återgå till aktuell aktivitet igen.  

Olsson och Forsbäck (2006) skriver att många lärare inte tänker på att använda 
skolgården som uterum där kroppen tillåts att röra på sig utan tror att uterummet 
måste vara i skogar eller parker. En fördel är att skolgården är nära till hands och det 
behövs inte vara så mycket växtlighet och djur utan det som människan skapat i form 
av exempelvis åkrar och trädgårdar är uterum. Våra aktiviteter går med fördel att 
använda exempelvis på skolgården, i parken eller i skogen. Vi har utvecklat 
aktiviteterna så att eleven kan använda kroppen och alla sinnen i genomförandet. 
Människan är skapad att vara ute i naturen då fysiken blir starkare, smidigare och 
friskare. Känsligheten och smittorisken för bakterier minskar (Grahn i Granberg, 
2000 & Liberg, 2005).   

Flera författare menar att det är viktigt att uterummet upplevs positivt av både elever 
och lärare (Naturskoleföreningen, 2010, Olsson & Forsbäck, 2006, Granberg, 2000, 
Brügge med flera, 2007). En positiv känsla vill vi förmedla med våra aktiviteter. Vi 
hoppas att våra aktiviteter ska uppmuntra till att användas i uterummet. Vi känner 
att i vår profession som lärare är det betydelsefullt att vara flexibla och 
anpassningsbara. Det gäller både planering av tid, plats och aktiviteter. För att våra 
aktiviteter ska vara anpassningsbara och flexibla har vi försökt att vara tydliga så att 
aktiviteterna ska kunna förstås och användas av alla. Aktiviteterna ska kunna utföras 
speciellt i uterummet men även kunna tillämpas i innerummet. Vår tanke med 
materialet till aktiviteterna är att de med fördel kan lamineras och lackas för att på så 
vis kunna användas i alla väder. Som ordspråket lyder och som vi vill lyfta fram, är att 
det finns inget dåligt väder utan bara dåliga kläder. En nackdel som Olsson och 
Forsbäck (2006) tar upp gäller elevernas klädsel som kan vara bristfällig. Om en elev 
fryser och är kall har eleven då svårare att koncentrera sig på uppgiften, exempelvis 
vid regn och kallare årstider men även vid varmare temperaturer är det en fördel om 
elevernas kläder är anpassade efter vädret.  

5.2 Metakognition kopplat till våra aktiviteter 

Här nedan beskriver vi hur metakognitionen synliggörs i kombination till våra 
aktiviteter. Vi tar även upp vad eleverna kan lära sig och vad de kan utveckla genom 
våra aktiviteter.  

Metakognition är ett värdefullt förhållningssätt som synliggör elevens tänkande om 
det egna lärandet (Stensmo, 2008, Åberg & Lenz Taguchi 2005). Enligt Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) kan lärprocessen för elevens förståelse genom 
fakta visa elevens färdigheter och förtrogenhet. Metakognitionen berörs i våra 
aktiviteter exempelvis i grupp och individuellt när eleven svarar på frågor, utför olika 
uppdrag, konstruerar dikter, utformar tigeransikte och schimpans. Metakognitionen 
kan synliggöras för eleven genom att eleven klarar uppgifterna enligt instruktionerna 
och informationen som ges. Med våra aktiviteter får eleven möjlighet att öva på 
muntliga och skriftliga instruktioner. Eleven övar upp minnet, får ett ökat ordförråd 
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och ordförståelse. Eleven tränar även taluppfattning, problemlösning och begrepp. 
Eleverna ges likaså möjlighet till resonemang i samspelet och samarbetet med 
varandra.  Med innerummet som komplement till uterummet kan teori och praktik 
sammanbindas på ett tydligt, konkret och motiverat sätt. Detta ger goda 
förutsättningar för att nå varje enskild elev för att få en djupare inlärning. Två 
teoretiker som lyfter fram vikten av att varva teori och praktik för att stimulera 
lärandet och utvecklingen hos eleven är Dewey i Hartman (2004) och Vygotskij i 
Strandberg (2006). Detta har även vi i utvecklandet av våra aktiviteter tagit fasta på.  

 

5.3 Tematiskt arbete kopplat till våra aktiviteter  

Här nedan beskriver vi hur tematiskt arbete kan användas i kombination till våra 
aktiviteter. Vi tar även upp varför ett tematiskt arbetssätt kan vara betydelsefullt för 
elevernas samspel.   

Vi har tänkt att aktiviteterna ska kunna användas i ett tematiskt arbete. När läraren 
utgår från ett intresseområde som alla elever är intresserade av, exempelvis djur, blir 
eleven motiverad till att vilja lära. När aktiviteten motiverar eleverna anser vi att alla 
elever kan inkluderas utifrån sina egna förutsättningar och intresse. Att arbeta 
tematiskt som Nilsson (2007) och Vygotskij i Lillemyr (2002) lyfter fram är 
betydelsefullt för samspelet.  Eleven bör kunna ta del av olika ämnen som 
sammanvävts på ett meningsfullt, konkret, engagerat och motiverat sätt. Nackdelen 
med tematiskt arbetssätt kan vara att det är tidskrävande i både planering och 
utförande för läraren. Men fördelen med tematiskt arbete är att ämnena och 
lärstilarna kan sammanvävs vilket vi har tänkt på när vi utvecklat aktiviteterna. Även 
materialet blir varierat i ett tematiskt arbetssätt som vi och författarna anser vara 
viktigt (Szczepanski, 2008, Nilsson, 2007, Veenman, 1995, Liberg, 2005).  

5.4 Åldersintegrerat kopplat till våra aktiviteter 

Här nedan beskriver vi varför vi har tänkt oss en åldersintegrerad grupp när vi 
utvecklade våra aktiviteter. Vi tar även upp varför olika ålderssammansättningar kan 
vara betydelsefulla för elevens lärande och utveckling.   

 Vi är av samma åsikt som Vygotskij i Strandberg (2006) att människan utvecklas i 
interaktion med andra då erfarenheter och kunskaper byts. Våra aktiviteter är 
utvecklade efter Vygotskijs begrepp scaffolding (byggnadsställning). Veenman (1995) 
menar att med en åldersintegrerad grupp kan självförtroendet stärkas. 
Självförtroendet stärks när eleven kan hjälpa och lära ut sina färdigheter och 
kunskaper till sina klasskamrater. Detta har vi också tagit fasta på när vi utvecklat 
våra aktiviteter genom att eleverna ska samspela och samarbeta. I aktiviteterna 
tränas eleven att kunna samarbeta och lyssna på andra och att ta del av varandras 
erfarenheter samt kunskaper. En fördel som Veenman (1995) skriver om och som vi 
håller med om, är att i en åldersintegrerad grupp kan eleven läsa och skriva utifrån 
sin egen kunskapsnivå utan att behöva känna sig överlägsen eller underlägsen. 
Ytterligare en fördel är att gruppen kan bli lugnare och mer harmonisk enligt 
Veenman. Denna åsikt är även vi av, då vi erfarenhetsmässigt upplevt att elever kan 
bli mer inkluderade i en åldersintegrerad grupp. Med det menar vi att exempelvis i en 
helklass där läraren planerar undervisningen för tre årskullar så kan den svaga eleven 
ur år tre ta del av lättare uppgifter, den elev som är i behov av mer utmanande 
uppgifter kan ta del av mer krävande uppgifter.  
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5.5 Slutsatser 

Syftet med vårt arbete var att utveckla aktiviteter som går att använda i uterummet i 
grundskolan. Detta för att engagera och motivera elever för ett hållbart lärande som 
kan synliggöra elevens metakognition. I utvecklandet av aktiviteterna kom vi fram till 
att det är värdefullt att utgå från läroplanerna och kursplanernas mål. Detta för att 
eleven ska kunna stimuleras till att befästa kunskaper och färdigheter, dels läs- och 
skrivinlärning samt dels det matematiska tänkandet.  

Vi har i utvecklandet av aktiviteterna känt att ett tematiskt arbete kan sammanväva 
lärstilar och integrera ämnen som med fördel går att tillämpa i uterummet. Genom 
ett tematiskt arbetssätt och genom våra aktiviteter kan alla elever bli inkluderade. 
Eleven ges också möjlighet till att utgå från sina egna förutsättningar och utifrån sin 
kunskapsnivå. Den glädje vi kände under utvecklandet av aktiviteterna fick oss till att 
uppleva känslan av engagemang och motivation som våra aktiviteter kan ge. Vi 
hoppas att våra aktiviteter i samband med uterummet kan bidra till att alla elever blir 
engagerade, motiverade och delaktiga. När vi tagit del av de olika författarnas 
litteratur har vi även upptäckt uterummets fördelar vad gäller hälsan. Att vara i 
uterummet och i friska luften så stärks immunförsvaret, kroppen blir smidigare och 
de motoriska rörelserna tränas. 

Vi kan inte se några nackdelar med våra aktiviteter i jämförelse med litteraturen som 
vi tagit upp. Likaså har vi inte heller funnit någon direkt litteratur som motsätter sig 
uterummets fördelar och möjligheter mer än det författarna lyfter fram och som vi 
skriver om. I vårt kommande yrkesliv vill vi gärna prova våra aktiviteter och ser fram 
emot hur aktiviteterna kommer att utfalla. Vi känner oss inspirerade, engagerade och 
förväntansfulla på att genomföra aktiviteterna med eleverna i uterummet.  

5.6 Vidareutveckling  

Våra aktiviteter är utvecklade så att de kan anpassas för att göras enklare eller svårare 
så att alla elever kan stimuleras. Aktiviteterna kan utvecklas ytterligare med olika 
teman som följs upp av att eleverna själva får konstruera och tillverka 
uppföljningsaktiviteter. Såsom att bygga vidare, exempelvis med schimpansen då 
sagan utformas så att schimpansen sitter i en palm. Avslutningsvis kan en vernissage, 
musikal eller en teateruppsättning arrangeras i uterummet för föräldrar och 
målsmän.  

Enligt Karlsson (110217) på föreläsningen är riktlinjerna i nya läroplanerna för 
skolan, Lgr 11 att det blir tydligare för elever som kräver särskilt stöd vilka resurser 
som ska sättas in. Detta gäller inte enbart elever med funktionsnedsättningar utan 
det gäller även de elever som kräver större utmaningar och stimulans. Strandberg 
(2006) och Brügge med flera (2007) menar och som vi hoppas i kombination med 
våra aktiviteter att uterummet kan ge ett inspirerande växelspel mellan erfarna 
upplevelser och eftertanke med verkliga händelser.  
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Bilaga 1   Pingvinen Lisas globala resa 

Det var en gång en liten pingvin som hette Lisa. Lisa bodde med hela sin familj och 
alla släktingar i Sydpolen. Lisa var speciell för hon hade fått vingar som hon kunde 
flyga med, alla dem andra pingvinerna kunde endast flaxa lite grand med sina vingar. 
Lisa lekte och utforskade isen och vattnet runt omkring boet tillsammans med alla de 
andra småungarna.  

Pingvinmammorna bär äggen och ruvar dem på sina fötter, när honan burit äggen 
har hon inte kunnat äta fisk som är pingvinernas föda. Under tiden som mammorna 
ruvat äggen har papporna varit ute till havs och jagat massor av fisk så 
pingvinpapporna ska orka ta hand om och ruva äggen så honorna får simma ut till 
havs och äta fisk. Honan rullar över ägget från sina fötter till hanens fötter och hanen 
bär äggen så ända till äggen har kläckts. På det viset bär de pingvinungarna också för 
att ungarna ska kunna hålla sig varma eller tills de blir så stora att de beger sig ut för 
att utforska världen.  

Lisa var så nyfiken på världen och hur andra djuren har det, så hon planerade en resa 
runt jorden för att ta reda på lite hur det stod till med både världen och djuren. 
Denna nyfikenhet hade Lisas släktingar väckt, då de hela tiden klagade och gnällde 
över att det hade blivit så mycket varmare nu. Så var det inte förr. Isen hade också 
börjat smälta, på det viset hade isen aldrig varit.  

En dag gick Lisa till sina kusiner och vänner och berättade att hon tänkte flyga runt 
jorden för att ta reda på lite mer om världen och vad som händer med den. Men också 
hur djuren mår och vad som händer med dem. Är det förändringar i luften och på 
miljön hos andra djur och deras värld som det är hos Lisa och på Sydpolen? 

Lisa kramade pappa och vinkade adjö till alla sina vänner och började flaxa med sina 
vingar samtidigt som hon sprang fram mot ett stup och hoppade. Alla de andra 
pingvinerna såg hur Lisa försvann när hon hoppade och dem höll andan. Plötsligt fick 
dem syn på en svart och vitfärgad flygare, det var Lisa, hon flög. 

Lisa flög, hon visste inte riktigt vart hon skulle flyga någonstans eller åt vilket håll. 
Lisa började känna sig trött och ensam samtidigt som det började bli mörkt. Lisa tog 
en liten paus och landade på något varmt och mjukt. Lisa hostade lite och tog fram 
den första fisken och sin vattenflaska ur ryggsäcken. När Lisa började äta fisken 
kände hon att marken började röra på sig och låta.  

- Ouh! Var det något som lät.  

Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en schimpans och heter Chikita. Du har landat mitt i regnskogen i 
Afrika och här bor jag med mina släktingar i stora samhällen.  
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Lisa undrade om Chikita visste om det hade blivit någon förändring hos dem i 
djungeln. Ja det hade det blivit och Chikita började berätta för Lisa att människorna 
fångade deras ungar och kättade fast dem vid olika restauranger för att locka dit 
gäster eller också används ungarna som försöksdjur. Men de vuxna schimpanserna 
jagas också men för deras kött och päls skull. 

- Oj, vad hemskt! Det låter inte alls bra, svarade Lisa. Jag ska flyga till 
människorna och berätta för dem att schimpanserna snart är utdöda.  

- Tack! Vi kan hoppas på att de lyssnar, svarade Chikita. 

Lisa tog adjö av Chikita och flög vidare. Lisa flög och flög, hon visste fortfarande inte 
riktigt vart hon skulle flyga någonstans men nu visste hon att hon skulle fortsätta 
flyga rakt fram fågelvägen. Lisa började känna sig trött och ensam samtidigt som det 
började bli mörkt ännu en gång. Lisa tog en liten paus och landade på något varmt 
och stickigt. Lisa hostade lite och tog fram den andra fisken och sin vattenflaska ur 
ryggsäcken. När Lisa började äta fisken kände hon att marken började röra på sig och 
låta.  

-  Grr, lät det.  

Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en Tiger och heter Maroun. Du har landat mitt i djungeln i Indien och 
här bor jag med mina släktingar i olika revir.  

Lisa undrade om Maroun visste om det hade blivit någon förändring hos dem i 
djungeln. Ja det hade det blivit och Maroun började berätta för Lisa att människorna 
jagar alla tigrar och dödar dem för att sälja deras vackra randiga skinn. Men också att 
människan skövlar skogen och Tigerns jaktområde för att människan vill bygga stora 
städer och vägar. Tigerns värsta fiende är människorna vi finns snart inte kvar på 
jorden, svarade Maroun. 

- Oj, vad hemskt! Det låter inte alls bra, svarade Lisa. Jag ska flyga till 
människorna och berätta för dem att Tigrarna snart är utdöda.  

- Tack! Vi kan hoppas på att de lyssnar, svarade Maroun. 

Lisa tog adjö av Maroun och flög vidare. Lisa flög och flög och flög, hon visste 
fortfarande inte vart hon skulle flyga någonstans men nu visste hon att hon skulle 
fortsätta flyga rakt fram fågelvägen. Lisa började känna sig trött och ensam samtidigt 
som det började bli mörkt ännu en gång. Lisa tog en liten paus och landade på något 
varmt och skönt. Lisa hostade lite och tog fram den tredje fisken och sin vattenflaska 
ur ryggsäcken. När Lisa började äta fisken kände hon att marken började röra på sig 
och låta.  

- Fnys, lät det.  
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Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en Panda och heter Kuen. Du har landat mitt i bambusnåret här i Kina 
och här bor jag med mina släktingar i bambuskogen. 

Lisa undrade om Kuen visste om det hade blivit någon förändring hos dem i 
bambusnåren i Kina. Ja det hade det blivit och Kuen började berätta för Lisa att det 
finns vildhundar och andra rovdjur som jagar pandor men att det är främst 
människorna som jagar pandorna för deras skinn men också att människorna bygger 
hus vid pandans bambusnår som blir mindre och mindre och pandan har snart 
ingenstans att bo eller äta. Men människan fångar också pandorna till olika zoo.  

- Oj, vad hemskt! Det låter inte alls bra, svarade Lisa. Jag ska flyga till 
människorna och berätta för dem att pandorna snart är utdöda.  

- Tack! Vi kan hoppas på att de lyssnar, svarade Kuen. 

Lisa tog adjö av Kuen och flög vidare. Lisa flög och flög och flög och flög, nu visste 
hon att hon skulle fortsätta flyga rakt fram. Lisa började åter igen känna sig trött och 
ensam samtidigt som det började bli mörkt. Lisa tog en liten paus och landade på 
något varmt och blött. Lisa hostade lite och tog fram den fjärde fisken och sin 
vattenflaska ur ryggsäcken. När Lisa började äta fisken kände hon att marken började 
röra på sig och låta.  

- Blubb! Var det något som lät.  

Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en Späckhuggare och heter Billy. Du har landat mitt i havet och här bor 
jag med mina släktingar i olika vatten. 

Lisa undrade om Billy visste om det hade blivit någon förändring hos dem i havet. Ja 
det hade det blivit och Billy började berätta för Lisa att det är människan som släpper 
ut föroreningar och miljögifter i luften och haven. Fåglarna får i sig föroreningarna 
från fabriker, bilar och liknande. Regndropparna för också med sig föroreningarna 
ner i havet och all småfisk som späckhuggaren äter har fått i sig dessa gifter. 
Späckhuggarna jagas också för deras kött och skinn och de fångas även in och hålls 
fångna i delfinarium för att visas upp för människan. 
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- Oj, vad hemskt! Det låter inte alls bra, svarade Lisa. Jag ska flyga till 
människorna och berätta för dem att späckhuggarna snart är utdöda.  

- Tack! Vi kan hoppas på att de lyssnar, svarade Billy. 

Lisa tog adjö av Billy och flög vidare. Lisa flög och flög och flög och flög och fortsatte 
flyga rakt fram fågelvägen. Ännu en gång började Lisa känna sig trött och ensam 
samtidigt som det mörknade igen. Lisa tog en liten paus och landade på något varmt 
och fluffigt. Lisa hostade lite och tog fram den femte fisken och sin vattenflaska ur 
ryggsäcken. När Lisa började äta fisken kände hon att marken började röra på sig och 
låta.  

- Roar! Lät det.  

Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en isbjörn och heter Kalle. Du har landat mitt i nordpolen och här bor 
jag med mina släktingar.  

Lisa undrade om Kalle visste om det hade blivit någon förändring hos dem på 
Nordpolen. Ja det hade det blivit och Kalle började berätta för Lisa att det är den 
globala uppvärmningen som är en del av deras hot och detta innebär att isen smälter 
bit för bit och isbjörnens jaktmarker och levnadsområden minskar också. Men 
människan är också ett hot då de jagar isbjörnen för köttet och pälsens skull. 

- Oj, vad hemskt! Det låter inte alls bra, svarade Lisa. Jag ska flyga till 
människorna och berätta för dem att isbjörnarna snart är utdöda.  

- Tack! Vi kan hoppas på att de lyssnar, svarade Kalle. 

Lisa tog adjö av Kalle och flög vidare. Lisa flög och flög tills hon var jättetrött och blev 
tvungen att landa igen för att ta en paus. Den här gången landade hon på något som 
var hårt och mjukt på samma gång. 

- Men vad händer! Lät det.  

Lisa blev rädd och undrade vad det var för något som hände och vad var det för ljud.  

- Vem är det som sitter på min rygg? Hör Lisa någon som frågar. 

- Ddet är bara jag, Lisa, stammar Lisa fram. 

- Vad gör du på min rygg? 

- Jag blev så trött och behövde vila, svarade Lisa. Men vem är du och var är jag? 

- Jag är en människa och heter Kajsa. Du har landat mitt i Sverige och här bor 
jag med mina släktingar i olika län och städer.  
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Lisa berättade om sin resa för Kajsa och vad alla djuren berättat för henne. Kajsa 
lovade att försöka få alla människor till att försöka rädda vår värld och våra djur, hon 
berättade för de människorna som bestämmer och de bestämde att alla människor i 
hela världen måste medverka till en miljöförbättring. Lisa tog adjö av Kajsa och de 
andra människorna och flög hela vägen hem till sydpolen igen och berättade för sina 
släktingar att kanske kommer det att bli bättre för all världens djur om människan 
blir mer rädd om naturen och miljön. 
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Bilaga 2  Ritsagan Schimpansen 
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Tigerspelet  Del 2 
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