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Syftet med utvecklingsarbetet inom utomhuspedagogik var att väcka ett intresse hos 
verksamma pedagoger och att skapa ett material som är kopplat till Lgr11. I vår 
litteraturstudie har vi valt att fördjupa oss i de vi ansåg vara mest relevant för ämnet. Vi har 
bland annat valt att fördjupa oss i, Vad är utomhuspedagogik? Vad säger Lgr11 om 
utomhuspedagogik, Vad bidrar utomhuspedagogiken till i skolan och utomhuspedagogikens 
didaktik. Materialet är uppdelat i aktiviteter och lärarhandledning som är kopplat till Lgr11 
för att underlätta pedagogens planering i utomhuspedagogik vilket gör utomhuspedagogiken 
mer lättillgänglig. Materialet är anpassat efter årskurs fyra till sex. Utomhuspedagogik tillåter 
elever att uppleva och tillägna sig kunskap med alla sinnen i närmiljön, vilket skapar en 
mycket god förutsättning för inlärning. För att få utvecklingsarbetet utvärderat har vi 
tillfrågat fyra verksamma pedagoger att svara på utvärderingsfrågor. Från utvärderingen 
framgick det att pedagogerna upplevde materialet som inspirerande, positivt och 
lättanvändbart. 

 
 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, lära med alla sinnen, hälsofrämjande, upplevelsebaserat 
lärande, utvecklingsarbete, utomhusverksamhet, Lgr11. 
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1. Inledning 
Brugge & Szczepanski (2007) beskriver i sin text att utomhuspedagogiken möter landskapet 
och tar tillvara på helheten där alla sinnen är aktiva i lärprocessen. Det tycker vi är en viktig 
del i det hela. När eleverna vistas utomhus kan de tillägna sig kunskap med hjälp alla sina 
sinnen än vad de får när de sitter stilla i ett klassrum. När eleverna är ute kan de känna att 
vinden blåser i håret, det kan lukta gott från regnet och de kan höra hur det porlar i bäcken 
och de kan se allting i verkligheten istället för att sitta stilla och ta till sig kunskapen ur en 
bok. Brugge & Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för 
rörelseintensiva lärandemiljöer och att genom fysisk aktivitet stimuleras tanken i rörelse. 

1.1 Syfte 
Med ett stort intresse för utomhuspedagogik och naturvetenskap och teknik har vi valt att 
göra ett utvecklingsarbete. Med vårt utvecklingsarbete är vår förhoppning att generera ett 
ökat intresse för framförallt naturvetenskap och teknik i utomhuspedagogiska sammanhang. 
Under utvecklingsarbetet har vi utforskat och tagit reda på bakgrundsinformation om 
utomhuspedagogik för att sedan skapa ett material som är kopplat till Lgr11. Vår förhoppning 
är att aktiviteterna och lärarhandledningen blir lättillgängligt för verksamma pedagoger.  

1.2 Avgränsning  
I vårt utvecklingsarbete har vi anpassat aktiviteterna för att bedriva verksamheten utomhus. 
Vi har medvetet valt att göra aktiviteter med fokus på utomhuspedagogik. Utvecklingsarbetet 
är framtaget för årskurs fyra till sex men kan användas i yngre årskurser om pedagogen 
anpassar materialet efter elevgruppen. Vår förhoppning är att instruktionerna till 
aktiviteterna ska vara lättförståliga och enkla att genomföra. Eftersom Lgr11 är en relativt ny 
läroplan är materialet anpassat efter Lgr11. 

2.  Bakgrund  
 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? Vad säger tidigare forskning? 	  
Bergholm (2010) menar att en viktig del av utomhuspedagogiken är att synligöra samhället 
och människan i de lokala och globala kretsloppen. Utomhuspedagogik är ett 
ämnesövergripande och tematiskt arbetssätt som främst fokuserar på utemiljön relevans för 
hälsa, lärande och reaktion. I utomhuspedagogik finns det möjlighet att praktiskt undervisa 
om hälsa och kropp. Det är också ett sätt för eleverna att uttrycka sig estetiskt och där 
eleverna kan reflektera över alla sina ämnen med hjälp av utomhuspedagogik menar 
Bergholm (2010). Utomhuspedagogiken kan ses som ett komplement till det traditionella 
klassrummet där inlärningsmiljön inte är särskilt varierande. Bergholm (2010) menar att 
utomhuspedagogik bör ses som en naturlig del i lärandet oavsett skolform. De flesta 
skolämnen kan tillämpas i utomhusmiljö. Utomhusmiljön stimulerar till inlärning och lyfter 
fram elevers idérikedom, kreativitet och nyfikenhet. Det leder till ett nära samarbete mellan 
naturen och lärande vilket i sin tur gör att lärandesituationerna blir mera autentiska det vill 
säga verkliga fenomen äger rum, eleverna få se tydliga exempel i verkligheten. 
Utomhuspedagogiken bidrar till att fånga flera sinnen och att förena hand, huvud och hjärta i 
läroprocessen (Bergholm 2010).              

Berg (2011) menar att utomhuspedagogik är en upplevelsebaserad undervisningsform där 
alla sinnena stimuleras. All undervisning som sker i skolan ska vara väl sammanflätad med 
kunskapsmålen. Det här gäller även för utomhuspedagogiken som ska komplettera den 
traditionella undervisningen. Utomhuspedagogik medför att lärandets klassrum flyttas ut till 
kultur och naturlandskap och samhällsliv. 
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Dahlgren (1997) menar att utomhuspedagogik är utmärkt för barn då det talar till barns alla 
sinnen. Barnen får uppleva och utvecklas i naturen genom variationer i form av olika känslor, 
lukter, syner, hörsel och former som ingen annan miljö kan medföra. Vidare skriver 
författaren att inlärningen och kunskapssökandet sätter sig starkare vid ett konkret 
inlärningstillfälle i utemiljö än en inomhusmiljö menar Dahlgren (1997) .  

Brugge & Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik bör tas mer på allvar. Författarna 
menar att det har skett forskning där man studerat människans relation till sin fysiska miljö. 
Forskningen har bidragit till ökad kunskap om möjligheterna till positiva effekter av 
naturkontakt i utemiljön för barns hälsa. Forskningen visar också att den motoriska 
utvecklingen, koncentrationsförmågan och olika lekbeteenden måste få sättas i praktisk 
handling och det menar Brugge & Szczepanski (2007) görs bäst i utomhusmiljö. Om 
utomhusmiljön är variationsrik och naturpräglad kan den erbjuda mer utmaningar än 
inomhusmiljön. När man är utomhus ställs den sociala kompetensen på prövning mer än vad 
den gör i en inomhusmiljö och på så vis utvecklas den sociala kompetensen mer enligt Brugge 
& Szczepanski (2007). 

Tonvikten läggs på ett växelspel mellan kroppslig och litterärt skapande där platsens relevans 
för undervisning och lärande lyfts fram menar Berg (2011). Det finns ett mindre antal studier 
som konstaterar att undervisning som ofta uppsöker landskapet utvecklar kognitiva förmågor 
än klassisk klassrumsundervisning. Både pålitlig erfarenhet och forskning pekar på samma 
sak att direkta naturmöten har särskilda pedagogiska värden menar Berg (2011). Det finns en 
poäng med att vara nära naturen. Naturen genererar fördjupande moraliska förbindelser som 
kan ge redskap och få nya perspektiv på den egna livsstilen samt samhällsutvecklingen. 

Szczepanskis (2006) definition av utomhuspedagogik är att lärande blandas med händelser 
och tankar som kopplas till tidigare erfarenheter i verkliga situationer med kunskapen som 
grund för elevernas egna utveckling. Szczepanski (2006) menar att lärandet kan med fördel 
flyttas ut till samhällslivet, naturlandskapet och i ett kulturellt perspektiv. Han menar även 
att själva platsen för lärandet spelar stor roll för tillägnandet av kunskap. 

Dahlgren (1997) styrker det faktum att utomhuspedagogik kan tillägnas på många olika 
platser. Författaren skriver att det kan bedrivas i stadsmiljöer, parker, trädgårdar, skogen, 
skolgårdar och lantgårdar. Dahlgren (1997) menar också att utemiljöns pedagogiska lärande 
kan bedrivas på en stadsvandring likväl som på som ett besök i skogen. Detta beror på att 
syftet alltid är desamma, att skapa olika inlärningssituationer i förbindelse till närmiljön.  

2.2 Vad säger Lgr11 om utomhuspedagogik? 
Läroplanen ger medhåll för att bedriva olika typer utav arbetssätt för vistelse i skolans 
närmiljö menar (Berg, 2010). Ett generellt mål för skolan enligt Lpf 94 (Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna) och Lgr 11 (Läroplanen för grundskolan) är att varje elev ska visa 
omsorg och respekt för sin närmiljö och miljön i ett vidare perspektiv. Följande citat ur Lgr11 
visar på ett behov om att vistas och utforska skolans närmiljö.  

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv (…). 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (s.9). 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva 
efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen(s.9). 
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En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 
arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (s. 9).   

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (s. 10). 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även 
hälso och livsstilsfrågor ska uppmärksammas (s. 10 )   

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. (...) En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig (s. 10). 

Skolans verksamhet ska ge rum för barnens egna fantasier, idéer, kreativitet i lek och lärande 
i såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö menar Berg (2011). Utomhusvistelsen bör skapa 
förutsättningar för aktiviteter och lekar både i skolans närmiljö och i naturområden. I Lgr11 
kan man också läsa att alla de som arbetar på en skola ska ge barnen tillfälle att erfara sin 
närmiljö. I de olika kursplanerna i Lgr11 kan man se att det finns utrymme för 
utomhuspedagogisk aktivitet. I ämnena kemi, biologi och geografi ska observationer och 
fältstudier genomföras i närmiljön. Genom upplevelsebaserat och utforskande av närmiljön 
ska eleven enligt Lgr11 kunna beskriva och ge exempel på enkla och systematiska exempel i 
naturen. Undervisningen i biologi ska eleverna utveckla kunskaper om biologiska 
sammanhang och visa ett intresse och nyfikenhet för att få veta mer om naturen och om sig 
själva (Lgr11). I kemi och fysik ska eleverna bland annat lära sig årstidsväxlingar i naturen, 
växter och djurs livscyklar och dessutom kunna se förändringar i de olika årstiderna som vi 
har i Sverige. Eleverna ska känna till sin egen närmiljö och kunna beskriva vad det är för 
växter och djur som lever där. Eleverna bör veta hur de grupperas och sorteras in i olika 
bestämmelser samt kunna namnge de vanligaste djuren och växterna. I ämnet idrott och 
hälsa ska undervisningsformen syfta till att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor 
och intresse för att vistas i naturen samt att vara fysisk aktiv (Lgr11). Genom idrott och hälsa 
ska eleverna få en förståelse för sin närmiljö och få möjlighet att pröva på olika 
utomhusmiljöer under de olika årstider vi har i Sverige. I matematiken står det i Lgr11 att 
eleverna ska lära sig symmetri med hjälp av naturen kan man se tydliga symetriska former 
exempelvis blad, kottar och pinnar. Eleverna bör också kunna jämföra olika saker ute i 
naturen. 

Berg (2011) menar att erfarenhetsbaserad kunskap och studier visar även att andra ämnen 
kan användas eftersom det finns många fördelar att bedriva utomhuspedagogik i elevernas 
närmiljö. Det visar också att det är en erfarenhet för eleverna och de får stora möjligheter att 
vistas i sin närmiljö och uppnå de mål som skolan ska uppnå.   

2.3 Vad bidrar utomhuspedagogiken till i skolan?  
Utomhuspedagogik bidrar till att stimulera och skapa kreativa lärprocesser för barnen. Det 
blir ett annat sätt för både pedagoger och barn att arbeta på. Enligt Szczepanski (2007) visar 
utomhuspedagogiken ett annat sätt att tillägna sig kunskap på genom att lämna klassrummet 
och ge sig ut i naturen med barnen. Författaren skriver vidare att det finns ett vetenskapligt 
samband mellan lek, kunskap och hälsa som också bidrar till en kreativ lärprocess i 
utomhuspedagogik som kunskapskälla. Utomhuspedagogiken bidrar också till att stärka 
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elevernas minne genom en stor stimulering i läroprocessen via våra sinnen, lukt-, känsel-, 
syn- och hörselintryck menar Szczepanski (2007). 

Ericsson (2004) skriver att utomhuspedagogiken skapar ett klimat som erbjuder elevernas 
tidigare erfarenheter och kunskaper till att möta nya situationer som tillsammans kan bidra 
till en helhet hos eleven. Elevens tidigare erfarenheter och kunskaper är inte enbart bundna 
till skolans verksamhet utan givetvis till livet utanför skolan. Eftersom livserfarenheten hos 
eleven växer kontinuerligt blir den också tydligare i undervisning utomhus, men får också ett 
inflytande i skolans verksamhet. Detta menar Ericsson (2004) är ett starkt argument för att 
använda utomhuspedagogik. 

Aktiviteter ute i naturen leder till rörelser och ett aktivt kunskapssökande utomhus. Det är 
många nya erfarenheter som skapas hos eleverna och de kan tillägna sig kunskapen på ett 
sätt som de annars inte kan i klassrummet. Det handlar inte bara om att tillägna sig teoretisk 
kunskap även motoriken, leken, erfarenheten och det sociala samspelet spelar en stor roll i 
utomhuspedagogiken (Szczepanski, 2007). I dagens samhälle är det ofta datorer som styr 
våra liv. Vi går mer och mer mot ett ohälsosamt leverne och där måste skolan erbjuda 
aktiviteter som tillfredsställer behovet av att röra på sig. Eleverna måste lära sig hur viktigt 
det är med en god fysisk form och god hälsa samt att sprida denna kunskap (Szczepanski, 
2007). Det står i Lgr11 under skolans uppdrag att: “Skapande arbete och lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig 
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (s.9) 

Szczepanski (2007) har listat tre punkter från utomhuspedagogikens budskap: Genom att 
röra kroppen sätts tankeverksamheten igång, en aktiv kropp är bättre för hälsan och utan god 
hälsa får man svårare att tillägna sig kunskap. 

Utomhuspedagogiken ska också bidra med kännedom om den miljö som omger oss. Eleverna 
ska veta betydelsen för vad en hållbar utveckling i naturen innebär och aktivt visa respekt för 
vår gemensamma miljö. Lärande utomhus bidrar till ökad motivation och förståelse för vår 
omvärld samt ett engagemang för miljöfrågor och bevarandet av miljön (Szczepanski, 2007). 
Det ska också ge en förståelse i hållbar utveckling för vårt arv av den biologiska och kulturella 
mångfald till nya generationer. 

Grahn (2007) menar att en grundläggande betydelse för barns uppfattning av naturen avgörs 
med hjälp av sinnesintrycken som eleven får från naturen och bearbetar känslomässigt. Med 
hjälp av lukt, ljud, syn, känsla och smak kan eleverna få en erfarenhet och upplevelse från 
naturen. Eleven omvandlar erfarenheterna till känslor som trygghet, frihet och viljan till att 
undersöka mer. Detta erbjuder utomhuspedagogiken vilket i sin tur ger barnet lust att 
utforska, leka och reflektera över verkligheten menar Grahn (2007). Författaren anser också 
att vi måste ge eleverna tid till att reflektera och mogna i sina relationer till omvärlden 
utomhus därav vikten av utomhuspedagogik. 

Många pedagoger kan många gånger uppleva bristen av motivation när de arbetar i ett 
klassrum med traditionell klassrumsundervisning. Genom att ta ut eleverna i naturen får 
pedagogen en större möjlighet till att stimulera sina elever och kan på ett annat sätt se till 
allas olikheter av inlärning menar Ericsson (2004). Det kan vara upptäckande, rörelsefrihet 
eller avslappnande aktiviteter som verkar för viljan att söka vidare efter kunskap och träning 
av sina förmågor. Ericsson (2004) menar vidare att eleven får fler utmaningar och mer 
motiverande uppdrag i utemiljön. Elevens personliga och individuella utveckling och 
självbild påverkas genom aktiviteter utomhus. Eleverna får också en inblick i hur de lär sig 
bäst och vad som påverkar inlärningen. Det är dock viktigt att pedagogen i detta 
sammanhang erbjuder aktiviteter som välkomnar nyfikenhet och eget upptäckande före 
arbete och resultat enligt Ericsson (2004). 



	  
	  

5	  
	  

 

Förutom att det blir ett mer motiverande lär tillfälle får eleverna också lära sig att samarbeta, 
uppleva det de har läst, de blir piggare och mer positivt inställda till undervisning. Det är 
nyttigt för både pedagoger och elever att umgås på ett annat ställe än klassrummet menar 
Bergholm (2011).  

2.4 Utomhuspedagogikens didaktik 
Didaktik betyder konsten att lära andra och utomhuspedagogikens syfte är att lära med 
upplevelser. Tillsammans får eleverna lära sig varför, hur, för vem, var och när de ska lära 
sig något med hjälp av upplevelser i naturen (Szczepanski, 2007). Författaren menar vidare 
att var lärandet sker och betydelsen av platsen där det sker är viktig. Som pedagog bör man 
fråga sig var är det mest lämpligt att utföra undervisningen. Vad är det som gör 
utomhuspedagogiken värdefull? Det som är självklart för utomhuspedagogik är att man får in 
de naturorienterade ämnena mycket men också vad för effekter man kan få på övriga ämnen. 
En fråga som dyker upp hos författaren är vad det är som gör inlärning utomhus speciell, 
jämfört med vad vi kan göra inomhus. Om man som pedagog ska bedriva en 
utomhuspedagogisk verksamhet är det viktigt att fundera över denna fråga (Szczepanski, 
2007). Vidare bör man reflektera över hur ämnen och teman ska användas samt hur man 
använder det fyra F:en (fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse). När kan det vara 
lämpligt med undervisning inomhus respektive utomhus. I utomhuspedagogikens didaktiska 
varför finns det forskningsunderlag som visar på betydelsen av lärande och lek samt 
utemiljöns roll för lärande. På pedagogen ställs kravet att vara anpassningsbar, reflekterande 
och viljan till att utvecklas och uppdateras (Szczepanski, 2007).  

2.5 Vad innebär och utmärker ett gott ledarskap inom 
utomhuspedagogik? 
Det finns några pedagogiska förutsättningar som Brugge & Szczepanski (2007) lägger fokus 
på. För att undervisa i utomhuspedagogik bör man som pedagog alltid stäva efter ny 
kunskap. Det i sin tur ställer höga krav på vad pedagogen har för kunskapssyn. I naturen och 
i skogen finns det mycket att lära och det är inte många personer som är fulländade och vet 
och kan allt om utemiljön. Det är viktigt att pedagogen känner till omgivningen där den 
utomhuspedagogiska verksamheten äger rum. Det kan finnas både stup, vattendrag och hålor 
i marken. Att vistas ute i samklang med naturen innebär även att man som pedagog måste 
känna till vad man kan göra och inte göra, det vill säga veta innebörden av allemansrätten. 
Allemansrätten är unikt för Sverige och det är något vi bör värna om menar Bengtsson 
(2004). För att få ut så mycket av utomhusvistelsen som möjligt är det viktigt att man som 
pedagog hjälper barnen att hålla sig torra, mätta och varma. På så vis menar Brugge & 
Szczepanski (2007) att utomhusvistelsen bli betydligt trevligare och det är någonting som 
man alltid ska ha i åtanke som pedagog. När man vistas utomhus finns det inga väggar som 
begränsar, det dyker istället upp nya inlärningsmöjligheter. Alla som arbetar inom 
skolväsendet bör därför se uterummet som en resurs menar Brugge & Szczepanski (2007).     

En annan viktig aspekt som Brugge & Szczepanski (2007) tar upp är att pedagogen måste 
kunna vara flexibel. Utomhus kan allting hända på en gång och saker och ting kan behöva 
ändras i den planeringen. Det kan plötsligt börja regna och då kanske pedagogen måste 
strukturera om den aktivitet som är planerad. Enligt Brugge & Szczepanski (2007) är det 
viktigt att pedagogen förstår att planeringen kan behöva ändras. Det är viktigt att alltid har 
en plan b om något oväntat skulle hända eller om aktiviteten tog kortare tid än planerat. 

Pedagogens grundledarskap i utomhuspedagogik bör vara detsamma som i andra 
sammanhang. Det är viktigt att fundera vilket förhållningssätt och människosyn som 
pedagogen har mot barnen menar Brugge & Szczepanski (2007). Det är också viktigt att 
pedagogen ser till att alla i gruppen är trygga och vågar yttra sig och ”göra bort sig”. Det är 
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pedagogens uppgift tillsammans med barnen att se till att gruppen fungerar och att man trivs 
tillsammans i gruppen (Brugge & Szczepanski 2007). 

Det är också angeläget att utvärdera sig själv som pedagog och reflektera hur den 
utomhuspedagogiska verksamheten har upplevts från deltagarna. Tillsammans med 
elevgruppen är det relevant att ta upp och gå igenom aktiviteterna och utvärdera för att 
kunna få en förståelse och utveckla verksamheten ytterligare (Brugge & Szczepanski 2007). 

Brugge & Szczepanski (2007) tar upp råd som utmärker ett gott ledarskap inom 
utomhuspedagogisk verksamhet:               
Det är viktigt att man som pedagog visar att man tycker om att vara ute och föregår med gott 
exempel. Utforska tillsammans med eleverna, var nyfiken och intresserad. Använd fantasin 
och låt eleverna vara kreativa. När man som ledare vill säga någonting till gruppen tänk på 
att inte tala mot vinden. Ställ dig själv så att du har solen i ögonen så slipper eleverna det. 
När pedagogen eller någon i elevgruppen vill berätta eller visa något är det viktigt att vara 
nära varandra så att alla hör. Om det är en yngre elevgrupp ska man som pedagog gå ner på 
elevernas nivå. Det är bäst att sätta sig på huk. Se till att alla eleverna har rätt utrustning på 
sig innan ni går ut, ha med extra vantar, mössa etc. om det behövs. Försök hitta en vindstilla 
plats när elevgruppen ska samlas för en paus och vid stillasittande aktiviteter. Försök att ha 
fasta tider när det gäller måltidsuppehåll, pauser eller andra aktiviteter på så vis förminskas 
onödigt väntande. Beroende på hur lång tid aktiviteterna tar eller om någon fryser är det bra 
att förbereda med extra lekar. Utgå från elevgruppens fysiska förutsättningar om det är 
längre sträckor till platsen där aktiviteten ska äga rum. Förbandskit är viktigt att ha med som 
dessutom behöver innehålla druvsocker eller liknande om någon får blodtrycksfall eller har 
diabetes (Brugge & Szczepanski, 2007). 

2.6 Utomhuspedagogik är hälsofrämjande   
För att påvisa hur bra och viktigt det är med utomhusvistelse för både pedagoger och elever 
kommer här några exempel på vad naturen och utomhuspedagogik kan göra för den fysiska 
och psykiska hälsan. 

Nelson (2007) skriver om barnets inneboende drift för lärande och dess driv för att vara en 
social varelse i interaktion med andra. Från spädbarnsålder börjar barnet upptäcka sig själv 
och omvärlden via sina sinnen för att i senare år bli mer aktiv och rörlig. 

Naturen bidrar till att minska stress och hjälper återhämtningen. Eftersom att naturen ger 
oss en lugnande känsla går stresshormonerna ner och återhämtningen blir bättre fortare. Det 
kan räcka att vara i naturen bara fyra till fem minuter men ger ändå en effekt som är 
lugnande. Det är visat att kronisk stress är skadligt för oss och kan leda till diverse sjukdomar 
som diabetes, depression m.m. Naturen ökar motivationen till fysisk aktivitet och är 
behjälpligt för immunförsvaret. Detta kan dels bero på D-vitamin som vi får från solen. D-
vitaminen involveras i kroppens system som i sin tur gör immunförsvaret starkare. För låga 
värden av D-vitamin i kroppen hör också ihop med fetma. Desto mer vi är ute är vi desto 
mindre utsatta för luftburna smittämnen som har svårare att sprida sig utomhus än inomhus. 
(Frisk i naturen, 2012) 

Naturen hjälper hjärnan att gå ner i varv och låter våra tankar klarna. Vi får också bättre 
sömn om vi är ute mycket. Forskning från rapporten Frisk i naturen (2012) visar att barn 
som är ute mycket sover längre om nätterna än de barn som oftare vistas inomhus. 
Anledningen till detta tros vara att desto mer solljus som träffar tallkottskörteln minskar 
melatoninhalten i blodet. Melatonin är kroppens egna sömnmedel som strömmar ut i 
kroppen på kvällen (då man inte får solstrålar längre). Under de senaste tio åren har barns 
sömncykel per dygn blivit mindre, för lite sömn kan ge viktuppgång hos barn och vuxna. 
(Frisk i naturen, 2012) 
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Naturen bidrar också till en bättre inlärningsförmåga, bättre minne och bättre 
koncentrationsförmåga. Konflikter bland barn minskar och relationen mellan lärare och elev 
förbättras eftersom barnen blir mer sociala. Läroklimatet förbättras, viljan till att samarbeta 
ökar och glädjen över att gå i skolan blir starkare. De barn som är ute och leker mycket får 
också en förbättrad motorik än de barn som inte är ute lika mycket. (Frisk i naturen 2012) 

Forskningen Frisk i naturen (2012) har också visat på att utevistelse hjälper barn med 
ADHD. Barn som leker på skolgårdar nära naturen är både lugnare och friskare än de som 
leker på en skolgård med mindre tillgång till naturen. Barnen var mer uppmärksamma och 
aktiva i skolan efter lek, besök och promenader i naturen. Forskningen skriver om naturen 
som ett lugnande medel för barnen. Ljudnivåerna blir också lägre och barnens 
prestationsförmåga ökar. Vissa studier visar också att lek utomhus skapar en mer 
könsneutral plats då det har visat på att både tjejer och killar leker liknande lekar. 

Enligt tidigare forskning från 1998 var det bevisat att fem till tjugofem timmars lärande 
utomhusvistelse gav sju sjukdagar per år samtidigt som utevistelse under fem timmar gav 37 
sjukdagar per år. Alltså ger utomhuspedagogiken friskare elever som även får mer motivation 
till att gå i skolan. Naturen kan bidra till en andlig upplevelse för både barn och vuxna där 
man kan finna fler perspektiv att se på livet både i vardagssammanhang som i svårare 
situationer. Samtidigt kan man också få känslan av att man tillhör något större och därmed 
känna en gemenskap och tillhörighet. Det har också visats att barn från svårare 
hemförhållanden är mer i behov av sin närmiljö. Eftersom att naturen har en påverkan som 
ger bättre hälsa även om utgångsläget är sämre. (Frisk i naturen, 2012)  

2.7 Möjliga hinder för utomhuspedagogiken 
De “hinder” som kan uppmärksammas med utomhuspedagogik kan vara att skolan saknar 
resurser av pedagoger, ekonomi, tid, planering och miljö men det kan även vara 
vårdnadshavare som känner sig tveksamma till utomhuspedagogik (Bergholm, 2010). Det är 
då viktigt att informera i god tid vad som gäller i skolans undervisning och vad eleven 
behöver ha med sig till skolan för att kunna vara delaktig i undervisningen. För att ge 
vårdnadshavare en god och grundläggande information om undervisningen utomhus kan det 
vara bra att bjuda in föräldrar till att delta i en undervisning utomhus menar Bergholm 
(2010). Både vårdnadshavare och elever bör bli medvetna om att ha kläder efter väder. Det är 
viktigt att eleverna är väl klädda inför undervisningen utomhus då de måste känna sig varma, 
torra och mätta. Detta är delvis pedagogens uppgift att se till men också vårdnadshavarens 
uppgift. Information och förberedelser innan man ger sig ut är att föredra. Pedagogen bör gå 
igenom ordningsregler innan man ger sig ut. Som sagt tidigare så kan man lättare tillägna sig 
kunskap om man mår bra både fysiskt och psykiskt. En svårighet som Bergholm (2010) 
skriver om kan vara att en del elever inte är vana vid utomhusvistelse. Detta kan skapa oro 
hos eleverna som leder till att de blir okoncentrerade, stökiga och därmed kan utan mening 
förstöra för den övriga gruppen. 

Strotz & Svenning (2004) menar att pedagogen ska känna till sitt ansvar för undervisningen 
och elevgruppen och verka för en framgångsrik undervisning utomhus. Pedagoger som inte 
har mycket erfarenhet av att vara utomhus med en elevgrupp kan uppleva obehag och 
osäkerhet. Detta kan leda till ovilja och brist på motivation för att undervisa utomhus. Men 
även om ovilja finns får man inte glömma bort att barnen lär genom att hämma det vi vuxna 
gör och inte det vi säger. Därför kan detta hämna både pedagogen och eleven menar Strotz & 
Svenning (2004). Elever som känner sig otrygga med att vistas utomhus kan hämma 
inlärning utomhus eftersom de kan upplever obehag. I så fall är det bra att börja 
undervisningen i skolans närmiljö alternativt skolgården. För att sedan stegvis flytta 
undervisningen lägre bort och det leder förhoppningsvis till att eleven upplever mer trygghet.  
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Som pedagog bör man ha kontroll över sin grupp innan man går ut och kan därmed få ut det 
bästa av undervisningen, vilket kan vara enklare om man är fler än en ensam pedagog med 
elevgruppen.      

Problem kan naturligtvis uppstå om t.ex. ett barn har astma och inte kan delta lika mycket 
som de andra barnen. Om det finns barn som lider av pollenallergi eller är mycket allergiska 
mot getingar kan det uppstå problem. Barnens utrustning, skor, regnkläder m.m. används 
mer och det kan bli mer slitage på kläderna om man nu kan räkna det som en negativ sak. 
(Finnberg, 2013) 

3. Genomförande/metod 

3.1 Metodologi 
Bred litteratursökning i relevant litteratur och forskning inom utomhuspedagogik är grunden 
till utvecklingsarbetet. Enligt Stukát (2005) behöver man en plattform att stå på innan man 
omvandlar kunskapen till sin egen. Författaren menar vidare att en bred litteratursökning ger 
en större chans till att finna det aktuella kunskapsläget som är mest relevant inom ämnet. I 
litteratursökningen ska det finnas ett genomtänkt urval av litteraturen som ska vara 
representativt för ämnet (Stukát, 2005).  

3.2 Vår idé med arbetet 
Utomhuspedagogik är ett intressant inlärningsätt som har funnits sedan antiken då 
Aristoteles (384-322 f.Kr.) i sin filosofi menade att vi lär bäst med alla sinnen och genom 
praktiska erfarenheter (Szczepanski, 2007). I valet av vårt utvecklingsarbete sågs tillfället att 
arbeta med utomhuspedagogik och skapa ett material som är kopplat till Lgr11.  Vår 
förhoppning är att materialet ska bidra till ökat intresse hos fler pedagoger och den 
lättillgänglighet som materialet erbjuder. Aktivitetsboken och lärarhandledningen erbjuder 
även pedagoger att utveckla övningarna genom tips och i övningarna finns det även plats för 
ämnesintegration om pedagogen så önskar. En förebild och en vis pedagog som myntade 
uttrycket “learning by doing” är John Dewey(1859-1952). Genom inspiration från honom och 
det egna intresset för utomhuspedagogik växte materialet fram. Ellen Key (1896-1966) och 
John Dewey ansåg redan tidigt på 1900-talet att inlärning ute var viktig del av 
undervisningen. Enligt Dewey och Key är inte att veta något desamma som att förstå något, vi 
måste lära oss i naturliga sammanhang där vi kan ta till oss det som sker och omvandla det 
till vår egen kunskap. De menar vidare att vi måste använda alla våra sinnen för att begripa 
det vi lär oss och utveckla en begreppsförståelse (Szczepanski, 2007).  

3.3 Struktur av aktiviteterna och lärarhanledningen 
Genom litteratursökning och genomgång av material samt andra utvecklingsarbeten skapade 
vi vårt eget material. Vi valde att begränsa oss till tio aktiviteter eftersom vi hade en 
begränsad tidsram. Omfånget i de olika aktiviteterna kan variera då tiden för aktiviteterna 
skiljer sig från varandra. Strukturen i aktiviteterna och lärarhandledningen beskrivs nedan. 
Utifrån egna erfarenheter och idéer ansåg vi att vår struktur är genomtänkt och 
lättöverskådlig.  

Aktiviteternas struktur 

• Introduktion: Här ges en inspirerande inledning till aktiviteten och en kort 
introduktion om vad aktiviteten går ut på. 

• Tidsåtgång: Under denna punkt beskrivs en uppskattad tid från egna erfarenheter 
och efter en jämförelse med tidigare material. 
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• Du behöver - Här beskrivs vilket material pedagogen kan tänkas behöva inför 
aktiviteten. 

• Gör så här: Förklaring av aktiviteten där det noga beskrivs hur pedagogen och 
eleverna ska gå tillväga. 

• Att tänka på: Tips för vad pedagogen kan förbereda sig på samt tänka på inför 
aktiviteten. 

Lärarhandledningens struktur 

• Didaktiska frågor: Här har vi delvis valt att förklara varför, för vem, hur och när. 
Andledningen till valet av didaktiska frågor var att tydliggöra för pedagogen varför det 
är viktigt att fundera över de didaktiska frågorna kontinuerligt. 

• Ur Lgr11: årskurs 4-6 Kunskapskrav och centralt innehåll från Lgr11 redovisas här. 
Detta för att pedagogen ska se vilka kunskapskrav och mål eleverna delvis kan nå med 
hjälp av aktiviteten. 

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor?: Här beskrivs var aktiviteten är lämplig 
att göra. Valet av att ha med detta är för att visa på att man kan utöva 
utomhuspedagogik nästan överallt. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla aktiviteten: På grund av tidsbegränsning 
och en stor vilja till att göra fler aktiviteter valde vi att ge tips på hur man kan 
vidareutveckla aktiviteten.  

3.4 Etiska frågor 
Utvärderingen är uppbyggd som ett frågeformulär med sex frågor som är relaterade till 
materialet. Frågeformuläret skickades ut till fyra verksamma pedagoger. Pedagogerna fick 
läsa igenom utvecklingsarbetet och därefter besvara frågeformuläret. Valet av denna 
utvärdering blev ett enkelt sett för oss att se hur materialet skulle kunna ha tagits emot av 
verksamma pedagoger. Pedagogerna som medverkade i utvärderingen är bekanta med oss. Vi 
valde bekanta pedagoger eftersom det underlättade kontakten under utvärderingstiden. Vi 
begränsade oss till fyra pedagoger då de är verksamma i olika årskurser.  

3.5 Utvärderingsfrågor till verksamma pedagoger 
Enligt Stukát (2005) måste man formulera om sina frågor ett antal gånger för att få bort de 
sämre frågorna innan man kan skicka iväg det till undersökningsgruppen. Med hjälp av 
vår handledare formulerande vi och skickade iväg sex frågor till fyra verksamma pedagoger. 
Vi försökte ställa öppna frågor som inte kräver ett givet svar. Denscombe (2009) menar att 
öppna frågor tillåter den svarande att uttrycka sina svar i egen bestämmelse. Formulering av 
frågorna var svårt men också viktigt att göra dem grundligt innan enkäterna skickas ut 
Denscombe (2009). Pedagogerna fick en vecka på sig att svara på våra frågor till 
utvärderingen eftersom vi ville att pedagogerna skulle få en chans att sätta sig in i materialet 
och ge genomarbetade svar. Stukát (2005) menar att de tillfrågade bör vara motiverade och 
få tillfälle att bearbeta sina svar under en viss tid. När aktiviteterna och lärarhandledningen 
var i färdigt skick mailade vi ut utvärderingen samt materialet till pedagogerna. Stensmo 
(2008) menar att utvärdering ger materialet en rättvis och värderande bild av hur det skulle 
kunna tas emot genom att få reda på vad som är bra, mindre bra, välkommande eller icke 
välkomnande hos verksamma pedagoger. Vid tillfrågan av pedagogernas medverkan i 
utvärderingen såg vi till konfidentialitetskravet som innebär respekt för anonymitet. 
Samtyckeskravet och informationskravet tillgodosågs där pedagogerna har rätt att bestämma 
om och hur de ska medverka i utvärderingen samt varför vi gjorde utvärderingen 
(Denscombe, 2009).  

3.6 Faktainsamling 
Genom litteraturstudier från kurslitteratur, bibliotek, styrdokument, webbaserade 
publikationer, artiklar, webbplatser som friluftsfrämjandet, naturvårdsverket, naturskolan 
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med mera har vi använt oss av det mest relevanta för vårt utvecklingsarbete. Genom vår 
litteraturstudie valde vi den enligt oss relevanta fakta som besvarade våra huvudfrågor under 
bakgrund i utvecklingsarbetet.  
 
3.7 Målgrupp 
Vi valde att skapa ett material som är tillför för årskurs fyra till sex men kan även användas i 
lägre åldrar. Aktiviteterna är anpassningsbara och tillåter pedagogen som använder 
materialet att anpassa det efter sin egen elevgrupp (efter deras intressen, förutsättningar och 
behov).  

4. Resultat av utvärderingsfrågor från verksamma pedagoger  
Nedan kommer en sammanställning av svaren från utvärderingen. Vi har valt bekanta 
verksamma pedagoger som oberoende av varandra har svarat på frågorna. Pedagogerna 
arbetar i olika kommuner med olika årskurser. Årskurserna som de verksamma pedagogerna 
arbetar i varierar från förskoleklass upp till årskurs sex. Pedagogerna har olika 
ämneskunskaper och lärarutbildningar. 

1. Hur upplever du undervisningsmaterialet, blir du inspirerad av det? 
(aktiviteterna, lärarhandledningen samt bilagorna). 
Samtliga pedagoger upplevde materialet som positivt och inspirerande. Pedagogerna 
upplevde formuleringen av aktiviteterna och lärarhandledningen som lättförståeliga och med 
en positiv anda som inspirerar. Pedagogerna anser att det finns för lite utomhuspedagogiskt 
material som är kopplat till Lgr11, därför välkomnas detta på samtliga pedagogers skolor. Ett 
färdigställt material är något som pedagogerna efterfrågar eftersom tiden inte alltid räcker 
till förberedelser. Bilagorna upplevdes som en stor hjälp till aktiviteterna då det bara är att 
använda materialet. 

2. Vad anser du är positivt med materialet? 
Pedagogerna anser att materialet är lättförståeligt och kan användas inom ett stort 
åldersspann eftersom aktiviteterna går att anpassa utifrån den elevgrupp man har. 
Pedagogerna upplever materialet som genomtänkt och strukturerat. I aktivitetsdelen tycker 
samtliga pedagoger att introduktionen är positiv eftersom de känner sig inspirerade och får 
en liten hint om vad aktiviteten ska handla om. Vidare anser pedagogerna att aktiviteterna 
blir tydliga i punkterna “du behöver”, “gör så här ”och “att tänka på” eftersom vi har spaltat 
upp och beskriver tydligt vad som ingår i varje punkt. Tre pedagoger ansåg också att det var 
bra att vi skrev en tidsåtgång på ungefärlig tid som aktiviteterna kommer ta. I 
lärarhandledningen ansåg de att punkten “didaktiska frågor” svarar på hur de kan förklara 
för eleverna varför, hur och när de gör aktiviteterna vilket underlättar för planering och 
genomförande. Samtliga pedagoger upplevde att målen från Lgr11 stämde väl överens med 
aktiviteterna. Vidare ansåg de att punkten “tips på hur man kan vidareutveckla övningen” var 
mycket bra och genomtänkt samt inspirerande till fortsatt arbete. En pedagog påpekar att det 
är mycket bra med rörelser i aktiviteterna då barn är i stort behov av att röra sig fysiskt för att 
kunna koncentrera sig. Vidare anser pedagogerna att det tydligt framgår en ämnesintegrering 
i aktiviteterna vilket upplevs positivt. 

3. Anser du att aktiviteterna är anpassade efter målgruppen? 
Samtliga anser aktiviteterna vara anpassade efter målgruppen. En pedagog som är verksam i 
de lägre åldrarna anser att materialet även passar i de lägre åldrarna antingen som de är eller 
med lite ändringar. En av pedagogerna har en kollega som är verksam i årskurs fyra, läste 
aktiviteten om fotsyntes och blev inspirerad till att testa vår aktivitet med sina elever. 
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4. Anser du att materialet är lätt att använda? 
Samtliga pedagoger svarade ja, eftersom det är tydliga instruktioner, en bra struktur och 
inspirerande aktiviteter. Det mesta av redskapen (rekvisita) som används i aktiviteterna är 
lättillgängliga eller finns i naturen vilket i sin tur underlättar för pedagogerna. 

5. Vilka möjligheter eller begränsningar kan du se med materialet? 
De begränsningar som pedagogerna kan se med aktiviteterna och lärarhandledningen är 
följande. En pedagog upplever det svårt att svara på frågan då hon gärna velat testa 
aktiviteterna i praktiken för att kunna se vilka begränsningar eller svårigheter som kan 
komma att uppstå i vissa aktiviteter. Vidare anser pedagogen att det är viktigt att vara tydlig 
med målen, vad läraren förväntar sig av sina elever samt vad eleverna ska lära sig. 
Pedagogerna anser att begränsningar kan finnas i omgivningen då t.ex. allemansrätten kan 
vara bäst att utföra med eleverna i en skog. Men de menar också att det är bra att vi har 
beskrivit exempel på fler ställen som man kan utföra aktiviteterna på. Möjligheterna som 
pedagogerna ser med materialet är den röda tråden som genomsyrar utvecklingsarbetet. De 
menar att aktiviteternas struktur är uppbyggda på samma vis. Vilket hjälper både elever och 
pedagoger att arbeta efter samma struktur. Vissa aktiviteter inkluderar fler ämnen vilket 
pedagogerna upplevde som mycket positivt. 

6. Har du några förslag på hur vi skulle kunna utveckla materialet? 
Samtliga pedagoger anser att vi skulle kunna beskriva i vilket sammanhang som materialet 
ska andvändas i. En del pedagoger poängterade också att aktiviteterna ska används rätt i 
sammanhang. Exempelvis om man talar om fotosyntes är aktiviteten om kocken klorofyll bra 
att andvända antingen som uppstart eller som avslutning i arbetet om fotosyntes. Istället för 
att göra en aktivitet utan en baktanke bör aktiviteterna vara väl förankrade i det vardagliga 
arbetet i skolan både praktiskt och teoretiskt.  

5. Diskussion	  
Utomhuspedagogik är något som ofta förknippas med att lära med alla sinnen. Syftet med 
vårt utvecklingsarbete var att skapa ett material som det finns brist på i skolan. Vi ville skapa 
ett lättillgängligt material som pedagogen snabbt kan ta fram och använda sig av i sin 
undervisning. Vi ville också inspirera och skapa ett intresse för utomhuspedagogik som vi 
upplever saknas i praktiken både för elever och pedagoger. Då forskning visar på att elever 
lär med alla sina sinnen när de får arbeta praktiskt varvat med teori. Detta skapar en 
helhetsförståelse hos eleverna och tack vare erfarenheterna de får blir erfarenheterna av 
lärotillfällena mer bestående. Genom praktiska övningar kan eleverna koppla sina tidigare 
erfarenheter från vardagssituationer. Eleverna kan då omsätta erfarenheterna till kunskap 
som de kan använda resten av livet. Nedan diskuterar vi valet av utvecklingsarbete och 
framställningen av aktiviteterna samt lärarhandledningen. Vi kommer också att diskutera om 
syftet med vårt arbete är uppnått och vad vår tanke kring utvärderingens resultat är.  

Valet av utvecklingsarbete kom till genom ett gemensamt intresse för utomhuspedagogik och 
viljan till att lära sig mer om området. Efter vår inriktnings termin av naturvetenskap och 
teknik där vi själva fick testa olika aktiviteter utomhus väcktes intresset ytterligare. Vi 
upptäckte tidigt genom egna erfarenheter på praktik och arbetslivserfarenhet att 
utomhuspedagogik används väldigt sällan. Vidare såg vi att det saknas material för 
utomhuspedagogik som har koppling till Lgr11 och ville därför skapa ett eget material som 
pedagoger kan använda sig av. Vår första tanke var att själva testa aktivitetshäftet i praktiken 
men i brist på tid kunde vi inte fullfölja vår tanke. Vi valde istället att färdigställa vårt 
utvecklingsarbete som vi sedan kunde skicka till verksamma pedagoger i olika årskurser för 
utvärdering. I konstruktionen av utvecklingsarbetet fann vi mycket stoff från litteratur och 
forskning som kunde stödja vår tanke med utomhuspedagogik. Vi valde det vi ansåg var mest 
relevant för vårt arbete och våra aktiviteter när vi skrev utvecklingsarbetet. Genom 
inspiration från tidigare arbeten och pedagoger som förespråkar utomhuspedagogik växte 
idéerna fram och formades till ett underlag för materialet.  
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Vi valde tio bra och genomtänka aktiviteter. Vi anser att det är viktigt med en tydlig 
instruktion och bra struktur som inspirerar pedagogen till att använda vårt material. I 
strukturen ville vi att det skulle vara lättöverskådligt och tillräckligt med text för att inte 
trötta ut läsaren. Vi förspråkar ett varierat arbetssätt med teori blandat med praktik. Vi vill 
också poängtera att aktiviteterna ska sättas in i rätt sammanhang och inte bara tas ur luften. 

Som tidigare nämnts upplevs utomhuspedagogik som något främmande och svårt att arbeta 
med i skolan. Dels kan de möjliga hinder som vi nämnt i vår bakgrund utgöra en svårighet för 
pedagoger men också bristen av material kopplat till den nya läroplanen Lgr11. Vi har upplevt 
att många pedagoger känner en trygghet i klassrummet och vågar inte ta ut undervisningen 
utomhus då det känns främmande.  

Vi menar att det är viktigt med utomhuspedagogik för både elever och pedagoger. Eleverna 
kräver stimulans och rörelse under dagen vilket utomhuspedagogiken bidrar till. Vi anser det 
vara av vikt för eleverna att komma i kontakt med sin närmiljö. Pedagogen får också 
möjlighet till att umgås med och lära känna sina elever på ett annat sätt utomhus mot vad de 
får för relation i klassrummet. Ericsson (2004) menar utomhuspedagogik skapar möjligheter 
för elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att senare möta nya 
inlärningsmöjligheter. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper är inte enbart kopplade 
till skolan, det handlar också om lärande utanför skolans gränser. Utomhuspedagogiken 
erbjuder eleverna att tillägna sig nya begrepp genom erfarenheter och reflektioner kring sitt 
eget lärande i nya situationer menar Ericsson (2004).     

Det vi vill uppnå med naturvetenskap är att elever ska utveckla sin förmåga att argumentera. 
I samtid med sin utveckling av sin intelligens ska elevernas problemlösnings förmåga 
förhoppningsvis öka. Eleverna utvecklas genom nya erfarenheter som grundar sig på elevens 
egna villkor. Pedagogens uppgift är att erbjuda stimulerande hjälpmedel och dessutom utöka 
elevernas erfarenheter med hjälp av miljön i ett nära samspel med pedagogen. Vi anser att 
argumentation och diskussion främjar elevernas förmåga att ta ställning och väga för och 
nackdelar emot varandra. I dagens samhälle är det viktigt att kunna argumentera för sin åsikt 
samt kunna ta ställning i etiska och moraliska dilemman. Vi anser att det här är en viktig del i 
skolan och vi upplever att med hjälp av utomhuspedagogiken kan pedagogen leda sina elever 
i olika typer av diskussioner. Ericsson (2004) beskriver att utomhuspedagogik nyttjar allt i 
form av känslor, alla sinnen, alla delar av kroppen och reflektion som bidrar till fortsatt 
kunskap. Eleverna tränar sin förmåga att känna empati för andra människor och vilket i sin 
tur kan förhindra diskriminering och mobbning menar Ericsson (2004) . Vi håller med 
Ericsson (2004) om att utomhuspedagogik bidrar till ökad förståelse för andra människor 
och deras situationer. Vi tror det är viktigt att eleverna utsätts för olika dilemman i 
undervisningen för att det ska kunna förstå medmänniskors olika situationer och 
förutsättningar. Vi anser att pedagogens roll i förhållande till utomhuspedagogik bör vara 
inspirerande och motiverande i olika situationer. 

Den respons och feedback vi fick från verksamma pedagoger kring aktiviteterna och 
lärarhandledningen gjorde att vi kunde reflektera och utvärdera materialet bättre. Responsen 
och feedbacken var positiv med förslag på hur de själva skulle vilja arbeta vidare med 
materialet.  Pedagogerna ansåg att vi lyckats med materialet. Vi är nöjda med slutresultatet 
av vårt material. Vi är nöjda för att vi upplever att vi har uppnått syftet med vårt 
examensarbete vilket var att skapa ett intresse för utomhuspedagogik. Syftet var också att 
skapa ett lättanvändbart material som var kopplat till Lgr11 och vi tycker att vi har lyckats 
med det. Vi är i slutändan mycket nöjda och stolta med examensarbetet och ser fram emot att 
använda det som verksamma pedagoger.  

6. Vidareutveckling av undervisningsmaterialet 
Tidigare nämndes pedagogernas respons och feedback i vår utvärdering där 
utvecklingsmaterialet upplevdes som positivt och lätt att använda. Den feedback vi fick för att 
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kunna utveckla arbetet mer var bland annat att använda aktiviteterna i rätt sammanhang 
med rätt avsikt för undervisningen. En sak som vi har funderat på och inte tagit med i 
utvecklingsarbetet är hur man ska kunna använda materialet ur en bedömningssynpunkt.  I 
och med att vi har utgått från Lgr11 finns det klara mål för eleverna att uppnå genom 
aktiviteterna. Men det i sin tur betyder inte att alla målen uppnås och kan bockas av. Vi anser 
att aktiviteterna delvis låter eleverna visa sina kunskaper men det går inte att uppfylla alla 
målen med enbart våra aktiviteter. Eftersom vi hade en begränsad tid kunde vi inte göra ett 
utvecklingsarbete som var för stort. För att utveckla vårt utvecklingsarbete kan man arbeta 
tematiskt där all undervisning inne som ute skulle ingå i denna process. I och med detta sätt 
kan man med fördel få in kunskapskraven och målen för de valda ämnena inom temaarbetet. 
Ännu en utveckling av materialet skulle kunna göras är hur man som pedagog och elev ska 
kunna dokumentera utvecklingsarbetet. Exempelvis i aktiviteten med krypfällan skulle 
eleverna kunna dokumentera med hjälp av kamera, anteckningsblock och sedan arbeta 
vidare med fördjupningsarbete och faktainsamling om deras fångst. Vi tror att kunskapen 
blir mer bestående om eleverna får repetera och lära sig mer om vad som finns i deras 
närmiljö. En annan sak som vi även har nämnt i våra aktiviteter är att arbeta mer 
ämnesövergripande och tematiskt med utomhuspedagogiken för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för inlärning hos eleverna.  
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