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Inledning	  	  
Målet med vårt examensarbete är och har varit att arbeta fram ett material som utgår 
från Lgr11 med fokus på utomhuspedagogik. Anledningen till valet av 
utomhuspedagogik kopplat till Lgr11 var att vi själva är väldigt intresserade av ämnet. 
När vi började litteraturstudien om utomhuspedagogik insåg vi att det inte finns 
mycket material inom ämnet som är kopplat till Lgr11. Därför valde vi att framställa 
ett eget material inom utomhuspedagogik med direkt koppling till Lgr11.  

Genom litteraturstudien och egna erfarenheter har vi kommit fram till att 
utomhuspedagogiken tillåter barn och elever lära med alla sina sinnen. Vi anser att 
det är viktigt för barn och elever att få utforska sin omgivning och närmiljö för att 
lära känna naturen men även sig själva.  

Vår förhoppning är att alla som arbetar med pedagogisk verksamhet ska kunna 
använda sig av vårt material. Oavsett om pedagogen har fördjupade kunskaper inom 
utomhuspedagogik eller om pedagogen är nyexaminerad lärare tror vi att de kommer 
ha nytta av vårt material.  

Materialet är mest lämpat för årskurs fyra till sex men går att anpassa till de lägre 
åldrarna. Vi har arbetat fram tio aktiviteter i ett häfte med beskrivning av aktiviteten 
på ena sidan och en lärarhandledning till aktiviteten på andra sidan. Vi har valt att 
göra aktiviteterna lättöverskådliga för läsaren. Varje aktivitet och lärarhandledning är 
uppbyggda av liknande struktur. I aktivitetsdelen är det strukturerat följande: 
Introduktion, tidsåtgång, du behöver, gör så här och slutligen att tänka på. I 
lärarhandledningen är strukturen: Didaktiska frågor, syfte/mål ur Lgr11, är 
aktiviteten lämplig för alla skolor och tips på hur man kan vidareutveckla övningen. 
Efter vissa aktiviteter kommer det finnas kopieringsunderlag.  
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Tips	  till	  dig	  som	  leder	  utomhuspedagogiskverksamhet	  	  

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 barnen vara kreativa. 

• När man som ledare vill säga någonting till gruppen tänk då på att inte tala 
mot vinden. Ställ dig själv så att du har solen i ögonen så slipper barnen 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 bästa att sätta sig på huk. 

• Se till att alla eleverna har rätt utrustning på er 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 
målet. 

• Förbandskit är viktigt att ha med som dessutom behöver innehålla druvsocker 
eller liknande om någon får blodtrycksfall eller har diabetes. 
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Allemansrätten	  
	  

	  

• Introduktion 
Allemansrätten är någonting som är unikt för Sverige och det är viktigt att 
barn tidigt lär sig vilka rättigheter och skyldigheter de har i naturen. 
Allemansrättens grundregel är att “inte störa eller förstöra”. Allemansrätten är 
en viktig del av vår svenska kultur. Det innebär att man får vistas i naturen och 
nyttja den till en viss del. När vi nyttjar naturen är det viktigt att visa hänsyn 
och omsorg för naturen det vill säga att inte skada naturen eller förstöra någon 
annans ägor. 

• Tidsåtgång: ca 20-40min. 
 

• Du Behöver 
Förtryckta kort om allemansrätten (se kopieringsunderlag på sida 4). 
 

• Gör så här  
Samtala och diskutera med eleverna om allemansrätten och vad den innebär, 
samt vilka skyldigheter och rättigheter vi människor har i naturen. Kom ihåg 
att förklara begreppen skyldighet och rättighet tydligt. Låt eleverna komma 
med egna idéer och förslag till vad man får och inte får göra i naturen. När 
eleverna har kommit med egna förslag och idéer delas de in i mindre grupper. 
Eleverna får kort om allemansrätten med påståenden. Påståendena är 
utformade efter vilka skyldigheter och rättigheter vi har i naturen. Pedagogen 
sätter upp inplastade lappar med orden skyldigheter, rättigheter och en tom 
lapp. Elevernas uppgift blir att samtala med sina kamrater om påståendena för 
att sedan lägga sina lappar under den lapp som de tror tillhöra rätt påstående. 
Den tomma lappen är till för påståenden som eleverna är osäkra på. Eleverna 
bör kunna motivera sina svar om varför det lägger sina påståenden på de olika 
platserna. Pedagogen samlar ihop eleverna vid påståendena och påbörjar en 
diskussion om vart de olika påståenden hör hemma. Eleverna får då delge sina 
åsikter och tankar.  
 

• Att tänka på 
Pedagogens roll bör vara tydlig med hur upplägget för diskussion ska fortgå. 
Turordning är en viktig del i diskussionen, låt därför varje elev som vill få tala 
och uttrycka sin tanke. Det är bra om pedagogen har en ledande och 
motiverande roll för elevgruppen. Tankar och idéer bör uppmuntras.  
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Lärarhandledningen 

• Didaktiska frågor 
Att veta vad man får göra och hur man ska bete sig i naturen är en 
förutsättning för att arbeta tillsammans med eleverna i utomhuspedagogiska 
sammanhang. Det är viktigt att eleverna redan tidigt lär sig om 
allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen. Påståendena i 
övningen går att anpassa efter den elevgrupp man har.  
 

• Ur Lgr11 - årskurs 4-6 
Idrott och hälsa  
- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  
Biologi 
 -Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för 
en hållbar utveckling.  
-Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.  

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Ja oavsett om man har tillgång till en skog eller en skolgård finns det alltid 
träd eller liknande som man kan hänga upp påståenden i. Övningen går att 
göra året runt. 
 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen. 
Genom att arbeta med allemansrätten skapas förhoppningsvis ett större 
engagemang och intresse för naturen. Med den här aktiviteten öppnas 
möjligheterna för att fördjupa elevernas kunskaper inom området. Genom att 
låta eleverna göra egna påståenden som de sedan kan jobba vidare med i form 
av dramatisering. Dramatiseringen kan bli en form utav debatt där eleverna 
får olika roller som t ex. naturaktivister som värnar om miljön eller företagare 
som vill skövla naturreservat för att bygga fastigheter. I och med denna övning 
får eleverna leva sig in i olika roller och öva på att argumentera sin åsikt.  
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Allemansrätten 

	  Skyldigheter 
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Rättigheter 
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Vad	  hör	  inte	  hemma	  i	  naturen?	  
• Introduktion 

I dagens samhälle har vi blivit bättre på att källsortera och ta vara på avfallet 
men det finns fortfarande saker som inte hör hemma i naturen som hamnar 
där ändå. I den här aktiviteten ska eleverna öva sin iakttagelseförmåga och 
kunna urskilja vad som inte hör hemma i naturen. 

• Tidsåtgång: ca 30 – 45 minuter. 

• Du Behöver 
Ett rep på ca 15meter. 15 föremål som inte hör hemma i naturen som t.ex. 
legogubbe, medicinförpackning, fickspegel, knapp osv.   

• Gör så här 
Pedagogen lägger ut ett rep på en stig eller liknande som kommer visa vägen 
för eleverna. Repet bör vara ca 15 meter. Pedagogen placerar ut föremålen på 
olika platser längs med stigen. Föremålen placeras lite gömt bakom en sten, i 
ett träd, under en gren osv. Pedagogen instruerar eleverna och talar om att de 
ska gå på sakletarjakt. Där ska de leta efter saker som inte hör hemma i 
naturen. Pedagogen talar inte om hur många föremål som finns längs med 
stigen. Det är bra om det är två pedagoger som deltar i den här aktiviteten. En 
pedagog bör stå i början och en i slutet av stigen. Innan aktiviteten börjar bör 
pedagogen gå igenom en del saker som eleverna ska tänka när de går 
sakletarjakten. Eleverna ska gå en och en med ca fem meters mellan rum, 
pedagogen som står i början skickar iväg eleverna allteftersom. Eleverna ska 
leta med sina ögon, det är inte tillåtet att lyfta eller flytta runt på föremålen. 
Eleverna ska inte dra till sig uppmärksamhet så kamraterna vet var föremålen 
finns. I slutet av stigen sitter en pedagog och då ska eleven viska hur många 
föremål de har hittat. Låt eleverna gå ca två till tre gånger på stigen. Sedan 
samlar pedagogen ihop alla föremål och eleverna i en ring. Tillsammans går 
pedagogen igenom med eleverna, varför föremålen inte hör hemma i naturen. 

• Att tänka på 
Instruktionerna som pedagogen ger bör vara tydliga och lättförståliga. 
Pedagogen bör vara nyfiken och motiverande i aktiviteten. Viktigt att komma 
ihåg var alla föremål är placerade och glöm inte att ta med alla hem! 
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Lärarhandledningen 

• Didaktiska frågor  
Den här aktiviteten bidrar till att eleverna får större kännedom om vad som 
hör hemma och inte i naturen. Eleverna får också en syn ur det hållbara 
perspektivet och under aktivitetens gång kan man komma in på mycket 
intressanta diskussioner exempelvis förmultningsprocessen, källsortering och 
konsumtionssamhälle.  

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Biologi: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta 
innebär för en hållbar utveckling. 

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Den här aktiviteten går att göra i princip var som helst men med fördel i 
skogen eftersom det finns bättre gömställen för föremålen. Den här aktiviteten 
passar i alla väder och årstider. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen 
Om det inte finns tillgång till en skog i närheten kan pedagogen lägga ut repet 
på en annan plats exempelvis skolgården, grönområde eller park. Längs med 
repet lägger pedagogen ut tio saker som är från naturen och tio saker som inte 
härstammar från naturen. Eleverna får varsitt papper och ska skriva ned det 
som härstammar från naturen och inte. Eleverna kan arbeta i par och hjälpas 
åt. Pedagogen kan gå igenom de föremål som inte härstammar från naturen, 
hur de ska källsorteras. Samt samtala om varför man inte ska slänga saker i 
naturen med tanke på förmultningsprocesser. Mediciner kan pedagogen också 
ta upp varför det är så viktigt att man lämnar tillbaka överbliven medicin till 
apoteket. Pedagogen skulle även kunna ta upp vad man gör med batterier och 
annat farligt avfall.    
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Kocken	  klorofyll 

• Introduktion 
Eftersom att fotosyntes kan upplevas som en abstrakt process är det viktigt för 
eleverna att kunna förstå och leva sig in i processen då människan är en del av 
den. Då fotosyntesen är livsviktig för att vi ska kunna andas och leva på jorden 
behöver eleverna förstå varför det är viktigt att träd och växter finns kvar i vår 
värld.  

• Tidsåtgång: ca 30-50 minuter. 
 

• Du Behöver (materialet) 
Strösocker, Palsternacka, morot, potatis och salladsblad. Fotosyntes kort 
(finns på sida 9). 

• Gör så här 
Samla eleverna vid ett träd eller en grön växt. Berätta om Kocken Klorofyll för 
eleverna (se berättelsen nedan). Förklara sedan hur det fungerar med 
fotosyntesen i växterna året om och varför processen är livsviktig för oss och 
resten av alla organismer som behöver syre. Det är bra om eleverna får smaka 
på några av produkterna som kocken har lagat (morötter, palsternacka, 
strösocker, potatis och salladsblad). När eleverna har smakat på produkterna 
delas de in i grupper med max tre elever i varje. Pedagogen delar ut 
fotosynteskorten i oordning och låter eleverna försöka sätta ihop korten till 
den rätta formeln (fotosyntes). När eleverna har fått klart för sig hur 
fotosyntesen går till får de själva spela upp en pjäs med sin grupp om Kocken 
Klorofyll. Låt eleverna vara uppfinningsrika och finna sin egen rekvisita i 
naturen för att spela upp pjäsen. 

• Berättelse 
Berätta för eleverna att i trädets blad eller i det gröna på växterna bor kocken 
Klorofyll. I varje blad finns det en kock som heter Klorofyll. Kocken lagar mat 
med hjälp av solen som spis och använder sig av ingredienserna koldioxid, 
vatten och mineraler. När kocken har kokat ihop detta så har det blivit socker 
och rester som kocken slänger ut vilket är syret. På hösten och vintern tycker 
kockarna att det blir för kallt och går därför in i trädets grenar och stam. Det är 
då man kan se att bladen förlorar sin gröna färg och får det vackra 
höstfärgerna (röd, brun, gul, orange). Tills sist tappar trädet eller växten sina 
blad och de faller till marken. När våren kommer och när det blir varmare ute 
kryper kocken klorofyll fram igen. Då börjar processen om igen och trädet eller 
växten får nya gröna blad.  
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Lärarhandledningen 

• Didaktiska frågor 
Denna aktivitet passar för de flesta elevgrupper och går att anpassa beroende 
på ålder. Där aktiviteten ska äga rum är det viktigt att det finns växtlighet och 
verkliga exempel.  
 

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Biologi: Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och 
ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel 
för jordbruk och fiske.  

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Aktiviteten är lämpad för alla skolor eftersom det alltid finns någon form utav 
grönska i närheten av skolan. Aktiviteten görs med fördel på sommaren, tidig 
höst och vår men går även att göra på vinterhalvåret.  

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen 
Eleverna kan spela upp sina pjäser för yngre barn på förskolan och skolan för 
att delge sina kunskaper och visa på vad de har lärt sig. Om man vill göra ett 
längre projekt om fotosyntes kan pedagogen och eleverna tillsammans odla 
grönska och se hur de går till från ett frö- till färdig växt. Ett tema om 
fotosyntesen och livet kan bli väldigt stort då man kan arbeta med varför vi är 
beroende av syret som växterna producerar och vad som skulle hända med oss 
och jorden om växterna inte fanns. 
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Benämningar	  och	  begrepp	  inom	  naturvetenskap	  och	  matematik	  
	  

• Introduktion 
Eleverna bör lära sig naturvetenskapliga begrepp och kunna benämna olika 
föremål i naturen. För att eleverna ska få ett rikare språk och en förståelse för 
naturvetenskapliga och matematiska begrepp gör vi dem här övningarna bäst 
utomhus. I övningarna får eleverna jobba med sin fantasi och kreativitet. Den 
här aktiviteten är uppdelad i två övningar och passar bäst att göra 
tillsammans, men kan även göras separat om man har mindre tid. Innan 
aktiviteten börjar är det bra att repetera allemansrätten med eleverna. Detta 
för att undvika onödiga skador på naturen. 

• Tidsåtgång: ca 30 - 50 minuter.  
 

• Du Behöver  
Eventuellt ljusa tygbitar (50x50). Exempel kort och bilder (sid 12,13). 

• Övning 1 Gör så här 
Dela in eleverna två och två eller i mindre grupper. Dela ut kort med ord som 
tillhör naturen t ex ”Maskros”. Varje grupp eller par får ett kort var som de ska 
jobba med. Eleverna får i uppgift att samla in saker från naturen som börjar på 
någon bokstav i ordet. När eleverna har gjort detta ska de kunna förklara hur 
de har tänkt kring varje bokstav och det material som de har valt. Exempelvis 
kan man tänka att M= marken A= Alnblad S= sten och så vidare. Samla ihop 
eleverna och be de redovisa och motivera för sina kamrater vad de har hittat 
och varför de tycker att det passar. 

• Övning 2 Gör så här 
Dela in eleverna i par. Dela ut en bild som bara den ena eleven får se (Se 
exempel på sid 13). Eleverna får i uppgift av pedagogen att lägga en rektangel 
(eller någon annan geometrisk form) av pinnar som bildar en ram. Be eleverna 
att sätta sig rygg mot rygg. Den ena eleven ska förklara för kamraten hur 
bilden ser ut utan att kamraten får se bilden. Eleven som ser bilden ska ge 
tydliga instruktioner till sin kamrat. Exempel ”Ta den största kotten och lägg 
den i mitten av ramen”. När de känner sig klara får de jämföra sin ”tavla” med 
bilden. Eleverna byter roll och får en ny bild av pedagogen.  

• Att tänka på i övning 1 
I den här övningen är det bra att tänka på att en del ord eller bokstäver kan 
vara svåra att hitta något naturföremål som passar. Eleverna kan då lägga 
pinnar eller liknande föremål som ser ut som bokstaven de inte hittat. 
 

• Att tänka på i övning 2 
Det är bra om pedagogen har ett litet extra lager med föremål som eleverna 
kan tänkas behöva under övningen.  
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Lärarhandledningen 

• Didaktiska frågor  
I aktiviteterna får eleverna träna sin samarbetsförmåga, minnesträning och sin 
förmåga att ta instruktioner från en kamrat. Aktiviteterna genomförs med 
fördel på tidig höst, vår och sommar. 

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Matematik   
-Tal i bråk och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.  
-Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga 
situationer. 
-Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 
situationer.  
Biologi 
- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.  

• Aktivitet lämplig för alla skolor?  
Aktiviteterna passar alla skolor bara det finns tillgång till material. Skogen är 
att föredra då de mesta materialet finns där. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningarna 
 
Övning 1: Byt ut ordkorten och ge de istället en bild på något från naturen t 
ex en bild på en maskros, eleverna ska då försöka komma på själva vilka 
bokstäver och vad bilden föreställer. Pedagogen kan ge eleverna uppdrag, 
exempelvis plocka bort hälften av föremålen, dela in föremålen i fyra lika stora 
högar- ta bort en fjärdedel, dela upp föremålen efter mjuka/hårda, släta/sträva 
och så vidare. Skapa större utmaningar till eleverna genom att ge längre ord 
eller meningar. 

Övning 2: I denna övning kan eleverna också arbeta med skala. Låt eleverna 
göra en dubbelt så stor eller hälften så stor som originalbilden. I detta fall 
behöver eleverna hämta kortare eller längre pinnar till ramen och eventuellt 
fler föremål för att skapa en större bild. Istället för att ha en given bild kan de 
skapa en egen bild och då kan de använda samma föremål som innan. Det är 
då viktigt att förklara att de fortfarande ska sitta rygg mot rygg och inte se vad 
kamraten skapar inom ramen.  
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Benämningar och begrepp inom matematik och naturvetenskap 
 
Övning 1 

Ek     

Sol 
Räv 
Gås 

Sten 

Berg 

Kotte 
Uggla 

Solros 

Stubbe 
Skogen 
Blomma 

Maskros 

Småkryp 

Daggmask 

Vattendrag 

Allemansrätt 

Skogsbacke 
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Övning 2
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Stations	  äventyr	  
• Introduktion 

Barn tycker om utmaningar som är på deras nivå. I grönområden och i skogen 
finns det massor av utmaningar som man kan hitta på tillsammans med 
barnen. Det gäller bara att använda sin fantasi. Den här aktiviteten är viktigt 
att man anpassar efter sin elevgrupp då alla har olika förutsättningar.   

• Tidsåtgång: ca 60 - 80 minuter. 

• Du behöver  
Tjocka rep i olika längder (exempel vis från en meter till fem meter). 
Inplastade lappar med stationsnamnen på (se sidan 14). 

• Gör så här: Uppbyggnad av banan 
Det är bra om pedagogen har byggt upp banan innan så att det är klart när 
eleverna kommer dit. Det går givetvis bra att låta eleverna ha fri lek en stund 
och att pedagogen bygger upp banan då. Eller ta hjälp av eleverna att bygga 
upp banan, då krävs tydliga instruktioner från pedagogen. 

Station åla. Det kan vara en lämplig gran eller trädstam som ligger ner som 
eleverna ska åla sig under eller krypa. 
Station hålla balansen. Om det finns lämpliga nedfallna träd eller stockar kan 
man lägga dem på varandra som en liten bana. Annars räcker det med ett 
nedfallet träd eller en bänk som eleverna ska försöka hålla balansen på. Om 
eleverna tycker det är för enkelt kan de försöka blunda och balansera. 
Station hoppa. Se om det finns någon lämplig stubbe eller sten som eleverna 
kan hoppa ifrån. Eleverna kan pröva på att hoppa så högt som möjligt eller så 
långt som möjligt. Se till att anpassa efter elevernas färdighet och ålder. 
Station inte nudda marken. Här behövs ett område med stenar och stockar. 
Det går också bra att göra ringar av kottar eller av annat material som man kan 
hitta i skogen. Elevernas uppgift är att inte nudda marken och försöka ta sig 
runt banan. 
Station linan. Här knyts ett rep upp i en gren, det är viktigt och ha koll på 
omgivningen så att det inte finns några vassa stenar eller liknande som 
eleverna kan göra sig illa på. Eleverna ska ta tag i repet och försöka svinga sig 
till andra sidan. 
Station samarbeta. Två tjocka rep knyts upp emellan två träd med ca fem 
meters avstånd. Linan ska vara ca 30 centimeter upp från marken. Avståndet 
mellan de två repen på höjden ska vara ca en meter. Eleverna ska klättra över 
till andra sidan och samtidigt samarbeta med en kamrat som de kommer möta 
på vägen. Det gäller för att eleverna att ta sig över till motsatt sidan.  

• Att tänka på 
Som pedagog bör du vara delaktig och vaksam i aktiviteterna. Var aktiv genom 
att vara motiverande, inspirerande, hjälpsam och uppmuntrande.  
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Lärarhandledningen  

• Didaktiska frågor  
Barn behöver utveckla sin motorik och lära sig att hantera olika situationer 
beroende på miljön. Alla barn behöver aktiveras och utveckla sin 
samarbetsförmåga. Alla barn kan delta i den här aktiviteten efter sina egna 
förmågor och förutsättningar. Ibland behöver man anpassa aktiviteten utifrån 
en del barns särskilda behov.  

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Idrott och hälsa 
- Lekar som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer 
och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. 

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Denna aktivitet lämpar sig för de flesta skolor men fungerar bäst i en skog. Det 
fungerar också att vara på skolgården, åker, grönområde och park. Om det inte 
finns en skog som kan erbjuda naturliga redskap, var kreativ. T.ex. kan man 
använda sig av rockringar, kubbpjäser, hopprep, parkbänkar och så vidare. 
Denna aktivitet kan göras året runt i alla väder. Men var vaksam på att det kan 
bli halt på stenar, stockar osv. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla aktiviteten 
Denna aktivitet går att utveckla på många sätt. T.ex. göra fler stationer och 
göra aktiviteterna mer utmanande. Låta eleverna planera stationerna själva 
med handledning från pedagog. Eleverna skulle också kunna arbeta två och 
två. Den ena skulle kunna blunda eller ha en ögonbindel och den andre får 
leda.  
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Stations äventyr 
 

Station åla  
 

Station hålla balansen  
  

Station hoppa  
  
 

Station inte nudda 
marken 
  

Station linan  
 
Station samarbeta 
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Krypfällan	  &	  Hur	  många	  ben?	  
	  

• Introduktion 
Vad är det som skiljer mellan spindeldjur och insekter? Hur många ben har en 
spindel och hur många ben har en skalbagge? De här frågorna kan kännas 
självklara men för många barn stannar erfarenheten vid att alla småkryp är 
insekter. För att ta reda på detta kan pedagogen tillsammans med eleverna 
fånga lite kryp och undersöka hur många ben småkrypen har. Därefter 
kategorisera småkrypen. 

• Tidsåtgång: En förmiddag- två dagar. 

• Du behöver 
En plastburk med matolja högst upp på kanten, träbit eller liknande, wellpapp, 
snöre och rå potatis samt en spade av något slag. Till uppgiften dagen efter 
behöver du: luppar, förstoringsglas, små insektsburkar och vitt papper. 

• Gör så här 
Pedagogen och eleverna gräver ett hål i marken med en spade. Hålet ska vara 
tillräckligt stort för plastburken med matolja. Plastburken med matolja ska 
ligga längs med marken. Ta wellpappen och sätt den mot en trädstam, snöret 
används till att knyta fast wellpappen runt trädet. Dela på en potatis och gräv 
ett hål i marken anpassat efter halvorna så att de kommer ner en bit och 
gränsar vid marken. Låt detta stå under natten till nästa dag. Genom att gräva 
hålen i marken och genom att gillra fällorna och låta det stå under natten får 
man en större fångst eftersom att de flesta insekter och spindeldjur är mer 
aktiva under natten. Hålen gör så att insekterna/spindeldjuren trillar ner och 
inte kommer upp igen tack vare matoljan, potatisens kladdiga yta gör att 
insekterna fastnar på potatisen samt att det lockar till sig 
insekterna/spindeldjuren. 

• Dag 2, gör så här 
Låt eleverna försiktigt gå och kolla alla kryp-fällor. Förhoppningsvis finns det 
insekter i de olika fällorna. Eleverna ska försiktigt samla in det kryp som har 
blivit ”fångade” i sina insektsburkar. 

• Att tänka på 
En del elever kan vara rädda eller uppleva insekter som obehagliga. Pedagogen 
bör föregå med gott exempel. Pedagogen måste kunna ta i småkrypen och visa 
eleverna hur man ska hantera småkrypen. Tänk på att insekterna eller 
spindeldjuren är mycket ömtåliga och detta bör även meddelas till eleverna 
innan ni börjar ta i dem. Givetvis kan man göra de två uppgifter under samma 
dag men för att få en större fångst bör man vänta till nästa dag så 
att de kryp som är aktiva under natten kan fångas. 
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          Lärarhandledning  

 
• Didaktiska frågor 

Att upptäcka, uppleva och att lära känna småkryp motiverar eleverna till att 
fortsätta forska om insekter och större djur. Alla och allt som andas på vår jord 
påverkar miljön. Vi lever tillsammans i olika men även samma ekosystem och 
påverkar varandra. Vi människor som påverkar naturen både negativt och 
positivt kan göra skillnad även om vi börjar med att undersöka en liten sak 
som en insekt. Låt eleverna gillra fällorna och kontrollera bara så att det ser 
bra ut. Se till att alla elever är delaktiga med luppar, förstoringsglas samt vita 
papper att undersöka småkrypen på. 

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Biologi 
- Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. 
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och 
grupperas. 

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Aktiviteten går att genomföra kring de flesta skolor. Även om skola är belägen 
mitt en stad har skolan förhoppningsvis en skolgård som de kan gillra fällor 
på. Aktiviteten ska göras utomhus, gärna vid en skog, äng, gräsmatta, eller en 
skolgård.  

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen 
Pedagogen kan utveckla aktiviteten genom att låta eleverna dokumentera hela 
processen, hur de gjorde, varför de gjorde det och vad de har lärt sig. Eleverna 
kan få rita av sina småkryp och vara detaljerade i sina ritningar. För att se 
tydliga skillnader och vad som gör just det småkrypet speciellt. Eleverna kan 
till sin ritning också skriva ner vad den heter och fakta kring småkrypet. 
Pedagogen kan också använda sig av matematik genom att exempelvis räkna 
ben och sedan ställa en fråga som; Vad är en fjärdedel av alla insekter du har 
samlat in osv. Var kreativ!  
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Djurvernissage	  

	  
• Introduktion 

Genom att skapa ett fantasidjur eller att avbilda ett riktigt djur får eleverna 
arbeta med sin fantasi och kreativitet. Finmotoriken och 
koncentrationsförmågan förbättras och intresset för att skapande verksamhet 
växer. När eleverna delar med sig av sina skapelser till andra är det både 
motiverande och roligt. 

• Tidsåtgång: ca 60- 120 minuter. 

• Du behöver 
Potatisskalare och barkbitar, borrmaskiner och rekvisita från naturen (kvistar, 
stenar, löv och kottar). 

• Gör så här 
Det är viktigt att eleverna vet hur de ska göra och hur de ska hantera 
verktygen. Pedagogen bör förklara för eleverna hur eleverna ska bete sig vid 
borrarna (turordning). När pedagogen har gått genom aktiviteten, får eleverna 
varsin barkbit och varsin potatisskalare. Låt eleverna vara kreativa och få 
skapa vilket djur de vill. Använd borren till att göra hål i barken eller annat 
material p så vis kan eleverna sätta dit vingar, huvuden, armar eller ben. 
Eleverna ska sedan ge sin figur ett namn och en egenskap. Eleverna 
presenterar sin figur i helklass utomhus, där varje elev får berätta om sin 
kreation.  

• Att tänka på 
Begränsa tiden, det får varken ta för kort tid att göra eller för lång tid. Om 
någon elev är klar snabbt, be då den eleven göra mer detaljer. Låt eleverna 
vara kreativa och uppfinningsrika. Om skolan inte kan bidra till potatisskalare 
som räcker till alla kan eleverna ta med sig egna hemifrån. Var noga med 
regler kring verktygen, regler för allemansrätten och var tydlig i dina 
instruktioner. Ett tips är att ha borrmaskinerna samlade på ett ställe t.ex. 
stubbar där en pedagog övervakar så att ingen skadas. Påpeka för eleverna att 
materialet de har byggt sina figurer av är från naturen. Vilket betyder att de 
med fördel kan få stå kvar ute i naturen och dekorera miljön. För att eleverna 
ska få inspiration kan pedagogen ta med sig en färdig figur eller flera men det 
kan också hämma det kreativa tänkandet hos eleverna då en del vill göra exakt 
likadant.   
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Lärarhandledning 

 
• Didaktiska frågor 

När eleverna är kreativa tillsammans används alla sinnen och 
eleverna får en riklig upplevelse. När eleverna konstruerar 
någonting själva ökar elevernas självförtroende och den kreativa processen. 
Det är upp till pedagog och beroende på vilken elevgrupp man har som avgör 
när det passar att göra denna aktivitet.   

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Biologi  
- Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.  

• Aktivitet lämplig för alla skolor? 
Denna aktivitet är lämpad för alla skolor oavsett utemiljö bara det finns 
tillgång till naturmaterial och verktyg. Anledningen till valet av potatisskalare 
istället för täljkniv är att skaderisken förhoppningsvis blir mindre. Om det 
finns en skog i närheten av skolan är det en fördel men det går minst lika bra 
att göra aktiviteten i någon annan miljö. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen 
Låt eleverna göra sagor eller berättelser om sin figur. Eleverna kan bjuda in till 
vernissage och låta vårdnadshavare komma till skolan på besök eller bjud in 
andra årskurser. Figurerna kan stå kvar i skogen eftersom de är skapade av 
naturmaterial, figurerna kan då pryda utemiljön istället för att ta med till 
skolan. Istället för att presentera sin figur på svenska kan eleverna presentera 
den på engelska för att träna sig i språket. Eleverna kan också skriva sagorna 
på engelska. 
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Volym/vikt	  och	  längd/djup	  
 

• Introduktion 
Den här aktiviteten låter eleverna laborera med matematik utomhus. 
Aktiviteten passar att göra individuellt eller i par beroende på tillgång till 
material. I den här aktiviteten får eleverna träna sin uppskattningsförmåga 
genom att känna, se och prova själv.  

• Tidsåtgång: ca 100-120 minuter.  
 
• Du Behöver  

Ca 5-6st pinnar i olika längder, permanent tuschpenna, olika mått (dl, cl, ml, 
l), linjal eller måttband, tomma petflaskor (stora och små) och en eller flera 
vågar ifall det finns.  

• Gör så här  
Längd: Markera pinnarna med bokstäver (för att skilja pinnarna åt). Lägg ut 
pinnarna med de olika längderna på marken. Låt eleverna gå runt pinnarna en 
stund i lugn och ro. Eleverna ska nu försöka uppskatta pinnarnas längd (vilken 
pinne är kortast och vilken är längst, vilken storleksordning de är i). 
Pedagogen samlar sedan ihop pinnarna och sätter sig ned tillsammans med 
eleverna i en ring. Kolla på pinnarna och se vilken förmåga eleverna har att 
uppskatta längd låt dem delge sitt svar i gruppen (hur många centimeter, 
meter och decimeter är pinnen). Sedan ska eleverna tillsammans med 
pedagogen diskutera hur de kan tänka och resonera när de ska uppskatta 
längd. Vad var svårt, vad var mindre svårt och vilka knep kan man ta till (här 
kan pedagogen ta upp historiska måttenheter som aln, fot och famn). 

Djup: Eleverna ska göra egna mätstickor. Med hjälp av trädgrenar, kvistar eller 
vass som ligger på marken kan eleverna göra sina egna mätstickor. Eleverna 
ska sedan gradera sina stickor med hjälp av en permanent tuschpenna och 
måttband eller linjal. Eleverna får göra en hypotes om hur djupt de tror att det 
är. Sedan får eleverna mäta djupet antingen i en snöhög eller i vatten 
(vattendrag, strandkant eller bäck) beroende på årstid. Eleverna ska nu hitta 
det största och minsta djupet i snön eller vattnet. Diskutera sedan tillsammans 
med eleverna om hur de gjorde, vad var svårt, vad var lätt och om deras 
hypotes stämde.  

Vikt: Ta med en eller flera vågar ut. Be eleverna att hitta lite större stenar som 
de orkar lyfta och komma tillbaka med. Låt eleverna uppskatta vad de tror att 
stenen väger (hypotes). Låt sedan eleven väga sig på vågen. Be eleven komma 
ihåg vikten eller skriva upp det någonstans. Låt sedan eleven väga sig med 
stenen. Be eleven nu räkna ut vad stenen väger. Om det finns tillgång till en 
eller flera köksvågar kan eleverna försöka hitta två stenar som de tror väger 
lika mycket eller annat material.  

Volym: Ta med vatten ut i hinkar eller flaskor samt olika mått. Visa flaskorna 
eller burkarna för eleverna, låt eleverna göra en hypotes om hur mycket vatten 
de tror att det går i en flaska eller burk. Låt eleverna tillsammans i grupp 
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undersöka volymen i flaskorna och burkarna. Diskutera tillsammans med 
eleverna: hur många dl det går på en liter, hur många matskedar går det på en 
dl och hur många teskedar går det i en matsked. (Om det är vinter kan man 
låta eleverna gissa hur mycket vatten det blir av en liter snö, var kreativ!) 
Stämde deras hypotes?  Markera olika volymer (dl, cl, ml osv) på flaskorna 
med en permanent penna och be eleverna att fylla flaskan t ex till 4,5dl vatten.  

• Att tänka på: 
Var tydlig med instruktioner och regler gällande den miljö ni vistas i (repetera 
gärna allemansrätten). Betona vikten på varför eleverna ska göra en hypotes 
innan de laborerar. Det kan vara känsligt att väga sig se därför till att känna 
din elevgrupp innan övningen med vågen genomförs.    
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Lärarhandledning 

 
• Didaktiska frågor  

Eftersom alla elever lär in på olika sätt har vi i den här aktivitet valt att arbeta 
laborativt  med matematik utomhus. Alla elever behöver tränas i att uppskatta 
längd, vikt, volym och djup genom att se och känna. Den här aktiviteten kan 
göras året om.  

• Ur Lgr11 årskurs 4-6   
Matematik      
- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och 
vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och 
äldre metoder.  
- Tal i bråk och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.  
-Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga 
situationer.  

• Aktivitet lämplig för alla skolor?  
Den här aktiviteten går att göra i princip vart som helst bara det finns tillgång 
till material och vatten. 
 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningen. 
Anpassa svårighetsgraden i de olika övningarna beroende på elevgrupp och 
ålder.  
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Matematikcharader	  och	  kluringen	  
	  

• Introduktion 
Matematiska begrepp är någonting som eleverna behöver arbeta mycket med. 
I den här aktiviteten får eleverna gestalta matematiska begrepp med sin kropp 
och olika föremål. Eleverna får även arbeta med alla sina sinnen. I den här 
aktiviteten får eleverna träna sin samarbetsförmåga då de krävs att samtala 
och arbeta tillsammans.  

• Tidsåtgång ca 30 - 60 minuter. 

• Du behöver 
Lappar med geometriska begrepp (se sid 22). Pinnar i olika längder och olika 
tjocklekar. Rep som är lite grövre i olika längder exempelvis hopprep i tyg. 
Uppgifter om geometriska begrepp (sid 23). 

• Gör så här 

Övning 1 
Eleverna delas in i grupper om fyra- fem elever. Varje elevgrupp får en lapp 
med en geometrisk figur på exempelvis, romb, kvadrat eller parallellogram. 
Elevernas uppgift är att gestalta begreppet med hjälp av sina kroppar. 
Eleverna får cirka fem minuter på sig att göra detta. Inom gruppen ska 
eleverna diskutera vilka specifika egenskaper sitt begrepp har. Sedan samlar 
pedagogen ihop eleverna och grupperna får redovisa sitt geometriska begrepp. 
De elever som är åskådare ska gissa vad det är för geometriskt begrepp som 
sina kamrater gestaltar. Eleverna som gissar ska motivera sitt svar genom att 
beskriva egenskaperna på den geometriska figuren.  

Övning 2 
Eleverna behåller samma grupper som de arbetade med i övningen ovan. Varje 
grupp kommer få en uppgift som de tillsammans ska lösa. Uppgifterna handlar 
om att det ska göra en geometrisk figur med hjälp av bland annat pinnar, 
kottar, stenar, träbit och snören. När elevgruppen känner sig klar, redovisar 
dem för pedagogen och berättar hur de har tänkt. Eleverna får en ny uppgift 
och gör så många uppgifter som är lämpligt för den tid som finns att tillgå. 
Avsluta med att jämföra de olika gruppernas lösningar. 
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Lärarhandledning  
 

• Didaktiska frågor 
Den här övningen kan anpassas efter den elevgrupp man har, genom att ge 
svårare eller lättare utmaningar. Övningarna tillåter eleverna att lära av 
varandra.  

• Ur Lgr11  
Matematik 
- Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, 
cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. 
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

• Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Aktiviteten går att göra vart som helst bara det finns tillgång till de material 
som behövs. Aktiviteten passar i alla väder och i alla årstider. 

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningarna. 

Övning 1 
Det går att anpassa övningen utifrån elevgruppen genom att börja med enklare 
typer utav geometriska begrepp som exempelvis cirkel, kvadrat, rektangel och 
triangel. För att sedan utmana eleverna och göra svårare geometriska begrepp. 
Uppgiften kan också försvåras genom att eleverna får två geometriska begrepp 
som ska sitta ihop t.ex. en kvadrat i en cirkel. 

Övning 2 
När eleverna har gjort uppgifterna som pedagogen har delat ut kan eleverna 
istället konstruera egna uppgifter och testa uppgifterna i sin egen grupp. Sedan 
kan eleverna instruera uppgiften till en annan elevgrupp.  
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Matematikcharader och kluringen 
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Matematik	  charader	  och	  kluringen 

 
Gör en figur av tre pinnar. Varje pinne ska nå lika långt till en 
gemensam punkt. 
 
 
Skapa en prisma med hjälp av 8st pinnar och snören. Häng en kotte i 
mitten om snöret räcker. 
 
 
Skapa en pyramid med hjälp av 8st pinnar och snören. Häng en kotte i 
mitten om snöret räcker. 
 
 
Med hjälp av tre träd och ett snöre ska ni bilda en liksidig triangel så 
bra som det går.  
 
 
Med hjälp av fyra träd och ett snöre ska ni bilda en kvadrat så gott det 
går.  
 
 
Du behöver 6st ungefärligt lika långa pinnar. Hur många trianglar kan 
ni bilda med era pinnar?  
 
 
Hämta 4st pinnar, bilda en kvadrat av dessa. Hur många gånger kan 
ni dela er kvadrat om ni hämtar ytterligare 4st pinnar? Hur många 
stora delar respektive mindre delar kan ni få? 
 
 
Hur högt är 4meter? Häng upp något i ett träd eller liknande och testa 
er fram. Om möjligt, försök mäta. 
 
 
Leta efter 5 stenar som har ungefär samma massa (väger lika 
mycket). 
 
 
Leta reda på 2 stenar och en träbit, de två stenarna ska tillsammans 
väga lika mycket som träbiten. 
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Näringsväven	  och	  nystanet	  	  
	  

• Introduktion 
Att praktiskt arbeta med alla sina sinnen hjälper eleverna att förstå ett 
fenomen som i det här fallet är näringsväv vilket ger eleverna ett 
helhetsperspektiv.  Eleverna tränas att leva sig in i olika situationer som 
förekommer i naturen. I den här aktiviteten får eleverna tillsammans skapa en 
näringsväv. 

• Tidsåtgång: ca 20-30 minuter.  

• Du Behöver  
Garnnystan 

• Gör så här  
Eleverna ska sätta sig ner tillsammans i en ring utomhus. Pedagogen leder 
samlingen och frågar eleverna om de vet vad en näringsväv är. Låt eleverna 
diskutera i ungefär fem minuter. När diskussionen är slut berättar pedagogen 
att vi nu ska ta reda på vad en näringsväv är. Pedagogen håller i ett garnnystan 
som senare ska skickas vidare. Pedagogen frågar eleverna om de kan se någon 
växt i miljön där de befinner sig som de kan namnet på. Den första som känner 
till en växt i närheten får berätta vad de ser och vad det är. Därefter kommer 
pedagogen ge garnnystanet till den eleven. Pedagogens nästa fråga blir då om 
eleverna vet vem som lever av växten eller äter den. Eleven som svarade på 
första frågan håller kvar i garnnystanets ände och skickar vidare garnnystanet 
till nästa elev som svarar på frågan (det är viktigt att alla elever håller kvar i 
tråden efter att de har haft garnnystanet). Frågorna fortsätter så långt det går. 
När frågorna har tagit slut kommer ringen att se ut som en spindelväv. 
Förklara då för eleverna att detta är en näringsväv och låt sedan eleverna 
fundera och diskutera över vad som skulle hända med väven om en art i väven 
skulle försvinna från platsen. Är det någon mer art som blir påverkad? Vad 
händer då? Låt eleverna testa detta genom att någon i väven får släppa sitt 
snöre och ”falla” ur väven. Avslutningsvis berättar pedagogen för eleverna att 
vi är alla delaktiga i naturen och måste därför värna om den. När vi tar hand 
om naturen, tar vi också hand om näringsvävarna som finns överallt. Påpeka 
att alla organismer är beroende av varandra, även vi människor.  

• Att tänka på 
Sträva efter att försöka få en så lång näringskedja som möjligt. Genom att 
uppmuntra till olika förslag. Kom ihåg, i en näringsväv har alla arter olika 
benämningar som; producent, konsument och nedbrytare. Eftersom alla elever 
kanske inte får hålla i garnnystanet första gången näringsväven genomförs, gör 
då övningen fler gånger eller dela upp eleverna i grupper med varsitt 
garnnystan.   
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Lärarhandledning 

• Didaktiska frågor  
I den här aktiviteten får eleverna träna på turordning, lyssna på sina kamrater 
och ta instruktioner. Eleverna får en inblick i hur en näringsväv fungerar och 
vad som händer när någonting i näringsväven förvinner. I och med den här 
övningen skapas förhoppningsvis en förståelse hos eleverna varför vi ska värna 
om naturen och att allting hör ihop. Den här aktiviteten går att anpassa och 
arbeta med i alla elevgrupper. 

• Ur Lgr11 årskurs 4-6 
Biologi 
-Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön.  

Är aktiviteten lämplig för alla skolor? 
Aktiviteten bör genomföras i ett grönområde eller skog där växtligheten är 
riklig. Aktiviteten passar att göra på tidig höst, sommar och vår då det är 
sannolikt att växtligheten är god. Aktiviteten kan även göras på vintern men 
tänk då på att ge eleverna inspiration till vad som vanligtvis växer i miljön eller 
vad det finns för djur där.    

• Tips på hur man kan vidareutveckla övningarna. 
Låt eleverna arbeta i grupp om ca fem elever i varje. Låt eleverna sedan 
redovisa hur de har tänkt om sin näringsväv. 
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Brev	  till	  verksamma	  pedagoger	  	     22/4 2013 
 

Hej!  

 

Vi vill börja med att tacka er för att ni ställer upp och svarar på våra 
utvärderingsfrågor till utvecklingsarbetet. Vi har arbetat fram ett 
utomhuspedagogiskt material med en lärarhandledning och aktiviteter. Vi har 
formulerat sex frågor som vi vill att ni besvarar så utförligt som ni kan eftersom vi vill 
förbättra materialet ytterligare. För att vi ska kunna behandla era svar vill vi gärna ha 
in dem senast den 30/4 2013.  

Vi kommer använda den här utvärderingen i vår rapport men ni kommer då vara 
anonyma. Vi kommer skriva vilken utbildning ni har och hur länge ni har arbetat 
inom skolan.  

 
Med vänliga hälsningar Helena Lundberg och Ida Stening 
 

1. Hur upplever du undervisningsmaterialet, blir du inspirerad av det? 
(aktiviteterna och lärarhandledningen samt bilagorna).  

2. Vad anser du är positivt med materialet? 
3. Anser du att aktiviteterna är anpassade efter målgruppen (årskurs 4-6)?  
4. Anser du att materialet är lätt att använda? 
5. Vilka möjligheter eller begränsningar kan du se med materialet? 
6. Har du några förslag på hur vi skulle kunna förbättra eller utveckla materialet? 

 
 
 

 

 

 

 

 

Om det uppstår frågor eller oklarheter får ni gärna kontakta oss på telefon eller mail!  
 

Ida Stening: ida_stening_5@hotmail.com 073-679 52 02 
Helena Lundberg: hillis_lundberg@hotmail.com 070-398 56 28 
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