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Vårt utvecklingsarbete har utförts i en förskola och i en skola årskurs 2 i syftet att få 
in mera aktiviteter och undervisning utomhus som samspelar med 
förskoleverksamheten och skolundervisningen inomhus. Vi ville även se vilka 
möjligheter respektive hinder det fanns med utomhuspedagogik. Vår upplevelse är 
att det sker för lite utomhuspedagogik i verksamheterna förskola och i skola. Därför 
utvecklade vi utomhusaktiviteter i svenska och matematik till förskolan och skolan 
som skedde ute i skogen. Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt att få göra något 
som det inte brukade göra. Barnen var engagerade och fokuserade på de olika 
aktiviteterna som vi utförde.  Däremot blev det svårt för oss att uppfatta barnens 
lärande utifrån utomhuspedagogikensperspektiv, då det blev för få tillfällen att 
genomföra våra aktiviteter. Matematik- och svenskaktiviteterna fungerade bra att 
genomföra utomhus både i förskolan och i skolan, eftersom vi hade anpassat 
svårighetsgraden utifrån barnens ålder och kunskapsnivå. Aktiviteter bör anpassas 
efter väderlek och årstid, då vi upplevde att det blev kallt och blött för barnen med 
stillasittande aktiviteter på hösten. 
 
_______________________________________________ 
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1. Inledning 
 

Anledningen till att vi vill göra ett utvecklingsarbete angående utomhuspedagogiken i 
förskolan och skolan, är för att vi under våra VFU-perioder har saknat aktiviteter och 
lektioner i utomhusmiljöer för barnen, som är kopplade till ett eller flera ämnen ur 
ett lärandeperspektiv. Genom utomhuspedagogik vill vi därmed utveckla lekfulla 
aktiviteter och lektioner med ett lärandeperspektiv i både förskola och i skola. Leken 
är en viktig del i barns utveckling för deras kunskapande. Det är genom leken som 
många barn skapar nya erfarenheter och kunskaper automatiskt. Detta är något som 
även Lillemyr (2002) tar upp, han menar att barnet är i leken och kan leva sig in i 
leken fullt ut. Lekens egenvärde är viktig att tänka på, samtidigt som lärande är något 
som pågår i barnet genom leken. Barnet skapar nya erfarenheter och utvecklar 
därmed språkfärdigheter och nya kunskaper. Dessa två aspekter sker ständigt i 
samspel med varandra. 
 
Vi vill se utomhuspedagogik som ett samspel till inomhusaktiviteter och undervisning 
för barnens kunskapsinlärning, med varierande inlärningsmöjligheter där fler av 
kroppens olika sinnen används. Vi anser att lekfulla aktiviteter och lektioner främjar 
barns lärande processer, det är något som ska ske med ett lustfyllt lärande i förskolan 
och i skolan. 
 
Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik ger barn en större möjlighet till 
förstahandserfarenheter, där platsrelaterade utomhusmiljöer ökar upplevelsen till 
deras lärande. Gärna i samspel med inomhusaktiviter och undervisning utifrån något 
specifikt ämne eller olika temaarbeten. Vi vill i vårt utvecklingsarbete få in 
matematik- och svenskaktiviteter som är samspelta med inomhusaktiviteter och 
undervisningsdelar som barnen arbetar med för tillfället. Szczepanski (2007)  anser 
att både förskolor och skolor bör skifta lärandemiljöer och lämna förskolan och 
klassrummet i en större utsträckning än vad som nu sker. Genom att ha 
utomhusaktiviteter eller lektioner stärks barns kreativa läroprocesser. De får en 
större förståelse för språkliga begrepp och även för naturen och olika kulturer, det 
kan då bli mer konkretiserat i verkligheten. Autenticiteten ökar och kan därmed 
främja barns lärande. Dahlgren(2007)menar även att dessa upplevelser ger barn och 
elever språkliga, estetiska, biologiska och kulturella erfarenheter och kunskaper.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att arbeta mera med utomhuspedagogik i förskole- och i 
skolverksamheter, med ett bra samspel mellan inomhus- och utomhusaktiviteter och 
lektioner. Det är även för att se vilka möjligheter respektive hinder det finns i 
utomhuspedagogiken i förskole- och i skolverksamheter. 
 
1.2 Frågeställning 
 

 På vilket sätt kan utomhuspedagogik berika barns lärande? 
 

 På vilket sätt kan utomhuspedagogiken samspela med inomhusaktiviteterna 
och undervisningen? 
 

 Vilka möjligheter respektive hinder finns det gällande utomhuspedagogiken i 
både förskole- och i skolverksamheter? 
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1.3 Definition av utomhuspedagogik 
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU bildades 1993 och är ett centrum via 
Linköpings universitet som arbetar för att utveckla kunskap och förståelse om 
utomhuspedagogik i olika verksamheter, bland annat för förskolor och 
skolverksamheter. Hur och varför utomhusmiljöer är en viktig aspekt till barns 
lärande, där utomhuspedagogiken sker i samspel med inomhusverksamheten och 
den teoretiska delen. NCU samlar dels in relevanta forskningsmaterial inom 
utomhuspedagogik och forskar även själva, om inlärningseffekter hos barn vid 
genomförande av utomhusaktiviteter. NCU ger även utbildningar om 
utomhuspedagogik till personal vid förskolor och skolor, turism samt arbetar aktivt 
för ett nordiskt och internationellt samarbete och utbyte om utomhuspedagogik 
bland personalen. NCU menar att utomhuspedagogiken ger möjlighet till en tematisk 
undervisning, där flera ämnen samspelar med varandra. Utomhusmiljön ger barn en 
stor variation av material att använda sig av och utforska vidare på. Både ur en nutid 
som ett historiskt och ur ett framtidsperspektiv vid de olika ämnena. Därmed 
utvecklas utomhusmiljön hela tiden till en aktuell kunskapskälla. NCU: s definition 
av utomhuspedagogik lyder: 
 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
  
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 
 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas  
 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” 

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik! 
http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv   
Hämtad den 27/10 – 2013, via NCU: s hemsida 
 
Denna definition överensstämmer med våra tankar om utomhuspedagogik. 
 
1.4 Utomhuspedagogiken didaktiska frågeställningar 
 
Szczepanski (2007), Brügge och Szczepanski (2011) beskriver de fem viktiga 
didaktiska frågeställningarna i utomhuspedagogiska arbetet och dessa är Var? Vad? 
Hur? När? och Varför? Var handlar om vilken miljö vi väljer att befinna oss i för 
olika lärandesituationer. Det handlar även om vilken betydelse och 
upplevelsebaserad miljön har för barnets kunskapsinlärning. Vad handlar om vad för 
slags aktivitet som är möjligt att genomföra utomhus istället för att vara inomhus, så 
att barnens förstahandserfarenheter och motivation främjas till deras lärande. Hur 
handlar om på vilket sätt undervisningen genomförs så att flera ämnen tillsammans 
med estetiska uttrycksformer kan intrigera med varandra genom temaarbeten. Samt 
hur detta kan användas i det utomhuspedagogiska klassrummet utifrån Lpfö 98/10 
och Lgr 11 fyra f:n fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse. När handlar om 
upplevelseperspektiven, det vill säga det gäller att veta när det finns möjlighet och 
passar bäst att genomföra aktiviteter utomhus och när det istället är bättre att vara 
inomhus. Varför utomhuspedagogik? Szczepanski (2007), Brügge och Szczepanski 
(2011)  menar att dagens forskning visar genom att använda sig av 
utomhuspedagogik, rörelse och ha tillgång till naturen är bra för barns lärande.  

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Szczepanski (2007), Brügge och Szczepanski (2011) menar att utomhuspedagogik 
ofta sker genom praktiska aktiviteter och det stärker och främjar bland annat barns 
motorik, hälsa, koncentrationsförmåga och lekbeteende samt stressen minskar. 
 

2. Litteratur  
 
Här kommer vi beskriva litteratur som vi har utgått ifrån, gällande 
utomhuspedagogikens innebörd och dess möjligheter och hinder. Vi beskriver även 
litteratur utifrån matematik och svenska, då vi använder oss av dessa ämnen vid våra 
aktiviteter med barnen. 
 
2.1 Litteratur utifrån studiens innehåll 
 
Brügge och Szczepanski (2011) anser att utomhuspedagogiken ska vara ett stående 
inslag i undervisningen, ett komplement till inomhusundervisningen. Det gäller att 
inne- och utomhusvistelsen och aktiviteter sker i samspel med varandra. I 
utomhuspedagogiken används naturens miljöer till en helhetsinlärning där alla våra 
sinnen blir inblandade och berörda. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att 
människans fem sinnen är: känsel, syn, hörsel, lukt och smak. När vi människor lär 
genom kroppen och använder våra sinnen gör det att hand, huvud och hjärtat 
integrerar tillsammans i lärandeprocesser. En av utomhuspedagogikens centrala 
huvudpunkter till lärande är enligt Brügge och Szczepanski (2011)själva upplevelsen 
som barn gör genom sina sinnen. Där både ljud, doft, form, färg och andra 
känslostämningar engageras och förstärker minnet av upplevelsen och kunskapen.  
Upplevelser genom våra sinnen ger enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) barnen 
även utrymme för den så kallade tysta kunskapen. Där lärandet inte sker via verbal 
form utan genom känslomässiga upplevelser utifrån den specifika situationen. Till 
exempel hur någon frukt, mat har luktat eller smakat. Färger och former på olika 
växter, djur och andra föremål. Hur kroppens känslor, muskler och rytmer har 
reagerat och blivit påverkade av situationen. 
 
Genom utomhusaktiviteter finns det enligt Brügge och Szczepanski (2011) 
möjligheter till mera rörelser i lärandet, där kroppen sätter igång tankeprocesser. I 
dagens skolverksamheter blir utomhuspedagogiken mera allmänt antagen. Något 
som många skolor och förskolor har förstått vikten av är att ha undervisning med 
variation. Genom att använda kroppen som en läroprocess, går det att se en helhet 
utifrån kombinationen utomhusmiljö, kunskap och rörelse. Szczepanski(2007) 
menar även att natur och utomhusvistelse avlastar, ger en lugnare effekt och vi 
människor blir piggare. Uppmärksamhetsförmågan stärks och konflikter sker i 
mindre utsträckning. Brügge och Szczepanski (2011) visar på att det inte finns något 
som står i vägen för att ha utomhusundervisning. Däremot fodrar det speciella 
metoder gällande utomhuspedagogiken, det är något som en del lärare har svårt att ta 
till sig. Vidare menar Brügge och Szczepanski (2011) att i olika lärandemiljöer är det 
viktigt att binda ihop teori och praktik. I dagsläget sker lärandet i stort sett inomhus, 
många gånger vid en datorskärm eller beskrivande av något teoretiskt.  
Utomhuspedagogiken handlar om att stimulera hjärnan så som erfarenheten att 
uppleva något samt behovet som kroppen har av att röra på sig. Det är även bra att se 
utomhuspedagogiken som ett redskap till att följa läroplanernas syften. 
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Ohlsson (2009) skriver om utomhuspedagogikens innebörd. Barn använder hela 
kroppen och sina sinnen när de tänker och upptäckter saker. Genom att barn är ute 
och klättrar, hoppar på grenar och stenar samt plockar och tar på det som finns i 
naturen stimuleras flera av deras sinnen. På så sätt skapar de sina egna erfarenheter. 
Det är inte bara barnen som lär sig genom sina sinnen alla gör det genom att de blir 
stimulerade på ett positivt sätt. Genom att vi vuxna finns med barnet och stöttar, är 
med och upptäcker, agerar, upplever och undersöker, det vill säga utgör grunden till 
utomhuspedagogiken. När barn ska tolka sina sinnesintryck så tränas det på ett 
naturligt sätt vid utevistelse i naturen. På så sätt lär de sig former, färgskiftningar, 
bedöma lutning, nivå och avstånd. 
 
Enligt Szczepanski(2007) är vår verbala kommunikation endast ca 15 %, resten alltså 
ca 85 % sker via kroppspråket och våra sinnen. Kunskapsinlärningen bör därmed 
även ske via andra tillgängliga lärandemiljöer, alltså olika slags landskap utanför 
klassrummet, där lärandet och skolmaterialet flyttas ut och sker i till exempel 
naturen. Detta landskap kallar Szczepanski för skogslandskapet. Det finns ytterligare 
lärandemiljöer som han kallar för odlingslandskapet, industrilandskapet och 
stadslandskapet. Lättman-Masch, Wejdemark, Wohlin, Persson, Grantz, Lindblad 
och Sang (2010) anser att utomhusmiljöer eller uterum behöver inte bara vara ute i 
skogen, utan även ute på skolgården, en gräsmatta, äng med mera. Ta tillvara på de 
olika miljöerna som finns i närheten av själva verksamheten. Undersök och inventera 
områdets möjligheter gärna tillsammans med barnen. Olika platser fungerar och 
passar olika bra för varierande känslostämningar och aktiviteter. 
 
Ohlsson (2009) menar att utomhuspedagogik handlar om att vara aktiv, använda 
naturen för att stimulera barns inlärning och utveckling. Det finns funderingar kring 
hur vida vi ska serva barnen genom att ge svaren på frågorna. Genom att barnen får 
ha egna funderingar gällande deras egna frågor, så skapar barnen en nyfikenhet och 
de utvecklas. Det är bra om vi vuxna då är medforskare tillsammans med barnen och 
ställer didaktiska frågor, så får barnen sedan utveckla deras svar utifrån sina egna 
möjligheter. Det handlar inte om att ha det rätta svaret utan att barnen ser hur 
processen går till för att kunna finna det rätta svaret. De rätta svaren som barnen 
kommer fram till utvecklar de vidare så som vuxna gör. Allt kan vara föränderligt 
samt barn kan aldrig ha fel svar i sin lärandeprocess, utan deras funna svar handlar 
om vilken kunskap som barnen har just då. 
 
Szczepanski (2008) har utfört en studie med lärare i förskoleklass och grundskolan 
som handlar om utomhuspedagogikens identitet. Han ville få en uppfattning om 
lärares individuella användning och praktiska arbete kring utomhuspedagogik. Den 
stora huvudfrågan var ” vilka uppfattningar har lärare om lärande och undervisning 
utomhus?” I den här studien har författaren kommit fram till dessa nyckelbegrepp: 
platsen för lärandet, kroppsligt lärande, objektet för lärande och sättet att lära. I den 
här studien har Szczepanski använt sig av en kvalitativ analysform utifrån den 
fenomenografiska metoden, som tolkar och uppfattar ett speciellt fenomen i det här 
fallet utomhuspedagogik. Författaren valde respondentintervjuer där de som deltog 
var mera delaktiga i det studerande ämnet. På detta sätt får man fram mera fylliga 
och mer detaljerade beskrivningar.  
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Szczepanski (2008) utförde två studier som var relaterade till varandra. Det var fyra 
grundskolor i tre kommuner som deltog. Dessa skolor var intresserade av 
utvecklingsarbete som möjliggjorde växelverkan mellan inom- och utomhusmiljöer i 
sin undervisning. I tre av fyra skolor hade personalen varierande grader fått 
erfarenheter/kunskaper av utomhuspedagogik genom studiedagar och kurser 
däremot hade inga av lärarna i sina grundutbildningar någon utomhuspedagogisk 
utbildning. Samtliga lärare hade undervisningserfarenheter från förskoleklass och 
grundskolans tidigare år. I den här studien har rektorerna till de här skolorna tackat 
ja och har bestämt vilka lärare som ska delta. Det var sammanlagt 26 lärare mellan 
22 – 60 år. I studie ett deltog två kommuner med sammanlagt 15 lärare. I studie två 
var det en kommun och elva lärare som deltog. Intervjuerna genomfördes i enskilt 
rum och spelades in med bandspelare. Efter intervjustunden gjordes rundvandring 
och verksamhetsbesök där fysiska miljön observerades i både inom- och 
utomhusmiljöerna. 
 
Resultatet i Szczepanski (2008) studie ett visar att de flesta lärarna kopplar ihop 
utomhuspedagogiken till en specifik plats (fysisk miljö), tillvägagångssättet i sitt 
lärande, föremålet för lärande och det kroppsliga lärandet. En viktig del var 
betydelsen för elevernas kroppsrörelse. Lärarna såg möjligheterna i att ge elever 
verklighetsbaserade och förstahandserfarenheter, där alla sinnena stimulerades. 
Lärarna ansåg att matematik och naturorientering var mest givande att använda sig 
av ur ett lärande synpunkt. Däremot ansåg de det var svårare att få in språk, 
samhällsorientering och de estetiska ämnesområdena. Några av lärarna såg 
utomhuspedagogiken som en stor fördel för elevers lärande i sociala färdigheter, 
samspelet med varandra samt ett större inflytande och delaktighet till elevers 
kunskapsinlärning. Vissa lärare ansåg att utomhusmiljön var endast till för barn med 
särskilda behov. De flesta av lärarna ansåg att utomhuspedagogik var en pedagogisk 
tillgång att arbeta med både inom- och utomhus i samspel med varandra. 
 
I Szczepanski (2008) studie två hade lärarna en annan uppfattning gällande 
utomhuspedagogiken, de såg ingen direkt värdemässig skillnad i att ha undervisning 
inomhus samt utomhus ur ett lärandeperspektiv. Lärarna ansåg att 
utomhuspedagogiken hörde samman med aktiviteter ur ett 
friluftsorienterandeperspektiv, där det inte gav dem något utbyte för sin verksamhet.  
 
Enligt Olsson (2008) är det bra att använda sig av produktiva frågor till barnen när 
de är i utemiljöer. Med produktiva frågor menas det att ställa öppna frågor som inte 
har ett givet svar. Tillexempel: Varför tror du det inte faller…….? Vad tror du händer 
när….? Får man göra så mot djur, växter etc.…? Har du känt/sett att….? Hur långt blir 
det om….? Hur många… behövs det för att…? Luktar den/det? Och så vidare.  Det är 
hur frågan ställs som avgör barnets delaktighet till eget tänkande och slutsatser. 
Frågor som är bra formulerade ger barn en större möjlighet till nyfikenhet och 
stimulans, vilket inbjuder barnen till egna undersökningar, experimenterande och 
utforskning av miljön, djur, växter eller andra föremål. Olsson(2008) menar att 
pedagoger eller lärare inte ska ge det givna svaret, utan tillsammans med barnen 
utforska och undersöka sig fram till ett svar. Genom att ställa olika produktiva frågor, 
så blir det naturligt med uppföljningsfrågor för både barn och vuxna. Det gör att 
temaarbeten som utförs utifrån barns intresse och engagemang kan enligt 
Olsson(2008) utvecklas under en längre period då det hela tiden finns möjligheter att 
hitta nya upptäckter till sitt lärande. Från till exempel upptäckten av en insekt på 
förskolans utegård till nya outforskade naturområden runt omkring. 
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Brügge och Szczepanski (2011) påpekar att pedagoger och lärare som arbetar utifrån 
utomhuspedagogik måste kunna vara flexibla i sin planerade undervisning för att ta 
tillvara på barns nyfikenhet i deras utforskande av naturen. Barnen ska få tid att 
bearbeta och reflektera över sina nya upplevelser, då stärks deras motivation till ett 
fortsatt lärande och de får en större förståelse för omvärlden, det vill säga för vårt 
samhälle, natur, miljö och kultur. Vidare menar Brügge och Szczepanski (2011) att 
naturen ger barn flera olika möjligheter till sitt lärande, då naturen har öppna ytor 
som de får utforska på ett mer fritt sätt och de är i mer rörelse. Detta menar forskare 
främjar barns koncentrationsförmåga. I klassrumsmiljöer begränsas lärandet hos 
många barn eftersom det sker inomhus, innanför rummets väggar. I klassrummet 
leder läraren en stor del av undervisningen utifrån sin planering. Brügge och 
Szczepanski (2011) menar vidare att en del barn vid inomhusvistelse inte får så stort 
utrymme att visa vad de kan och förstår. Vid utomhusaktiviteter får barnen större 
möjlighet att växa i nya roller och ta mer plats. Detta stärker den enskilda individens 
självkänsla och självförtroende. Samspelet mellan barnen ger en större ömsesidig 
förståelse för varandra och det lustfyllda lärandet växer.  
 
Lättman-Masch, m.fl. (2010)menar att klassrumsmiljön sällan förändras mer än vid 
eventuell ommöblering av bord och stolar. Naturens miljöer sker det däremot 
förändringsprocesser hela tiden utifrån väder, årstid, hur vi människor, djur och 
växter påverkar naturen. Detta ger ständigt nya upplevelser och utforskande som 
ökar barns lärande och kreativitet. 
 
Lättman-Masch, m.fl. (2010) påpekar att ljudnivån inomhus kan för många barn 
kännas för högljudd. Ljuden kan även kännas obehagliga eller störande. Detta kan 
medföra att barnen känner sig stressade och deras minneskapacitet och 
koncentrationsförmåga minskar. Då stress många gånger påverkar oss människor 
negativt, blir också lärandesituationer för barnen mindre effektiva. Lättman-Masch, 
m.fl. (2010) menar genom att ha rörelser, aktiviteter och utevistelse i naturen kan 
stresskänslan hos oss människor minskas ner. 
 
Enligt Brügge och Szczepanski (2011) har många barn och även vuxna i dagens 
samhälle ingen eller liten erfarenhet av någon naturlig kontakt med naturen och dess 
miljöer, de känner rädsla och anser att skogsmiljön är farligt att vistas i. Det är då 
viktigt att ha utomhusaktiviteter på flera olika sätt och från olika synvinklar. Barn 
som inte är vana med att vistas i skogen och i andra naturmiljöer skapar då ett 
positivt förhållningssätt till naturen och känner trygghet till den miljön. Här är enligt 
Brügge och Szczepanski (2011) leken ett viktigt redskap för att utveckla intresse och 
tryggheten hos barn till naturen och andra utemiljöer. Genom lekfulla aktiviteter 
stärks det lustfyllda lärandet. Leken ger barnen varierande inlärningsområden, där 
bland annat deras motorik, fantasi, samarbete och kreativitetsförmåga ökar och 
berikas. Pedagogen eller läraren bör även vara engagerad i själva leken. Men det 
gäller att tänka på naturens terräng och anpassa leken utifrån detta. Även Lillemyr 
(2002) anser att skolverksamheten bör föra in leken i undervisningen utifrån ett 
lärandeperspektiv. Barnen får då möjlighet till inlärning på flera olika sätt och 
utveckla sin kunskap ytterligare om det ämnet. Lillemyr (2002) menar att barnen 
även får en bredare kunskapssyn och förståelse för ämnet, eftersom det blir mer 
grundligt och effektiv allsidig inlärning, vilket gynnar barns användande av ämnet i 
framtiden. Genom lek kan barn bearbeta, skapa, experimentera sina erfarenheter och 
befästa sina tidigare upplevelser från den organiserade undervisningen. 
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Brügge och Szczepanski (2011) anser att alla årstider är lärorika och har sin charm till 
nya upptäckter och upplevelser. Däremot behöver alla som är deltagare tänka på att 
ha på sig kläder efter väder. Strotz och Svenning (2004) menar även att 
utomhusundervisningen bör anpassas till de olika årstiderna, där aktiviteter 
genomförs utifrån naturens miljö och förutsättningar. Det passar till exempel bättre 
att samtala om djur och växters vinterekologi, när det är vinter, snö och kallt ute än 
när det är sommar och varmt ute. Eller vara vid ett vattendrag och samtala om 
vatteninsekter, istället för en skogsglänta utan något vatten i närheten. På så sätt 
engageras barnen mera, de blir personligt berörda i sitt lärande och undervisningen 
blir då mer rolig och spännande. Det är även viktigt enligt Strotz och Svenning 
(2004) att anpassa undervisningen utifrån barnens ålder och hur många de är 
sammanlagt i gruppen.   
 
Olsson (2000) menar att många skolor runt om i Sverige enbart låter barn räkna 
matematik i sina egna räkneböcker och lösa stenciler. Det innebär att barnen inte har 
lika stor möjlighet till gemensamma samtal, reflektion och samarbete i sitt lärande av 
ämnet matematik. Barn behöver få matematiska uppgifter som är intressanta och 
spännande att genomföra, gärna tillsammans med andra för att på så sätt kunna 
reflektera över sitt lärande och sina slutsatser. Även få kunskap och förståelse för 
matematiska begrepp så samtalandet om matematik sker naturligt. Men också 
diskutera de olika tillvägagångsätten och svaren med varandra. 
 
Molander, Bucht, Lättman-Masch, Wejdemark (2012) menar att naturens olika 
fenomen passar bra till att ha aktiviteter med matematiska beskrivningar. Det blir 
lättare att arbeta utifrån verkligheten. Elever blir också mer engagerade i 
diskussioner om det matematiska innehållet, då de tillsammans har fått uppleva 
samma moment. Molander, m.fl.(2012) anser att det inte bara är yngre barn som lär 
genom leken, utan även de äldre eleverna behöver få in mer lek till sin inlärning. Med 
hjälp av utomhuslekar och övningar kan elevers förståelse och föreställningar om 
matematik stärkas. Däremot räcker det inte alltid att bara utföra en aktivitet för att 
lära sig och förstå innebörden av matematiken, barnen behöver även få reflektera och 
diskutera innehållet efter den genomförda aktiviteten. 
 
Dahlgren och Szczepanski(2004) skriver att när barn upplever matematiska samt 
språkliga begrepp i utomhusmiljöer, sker ett samspel med teknisk kunskap och 

naturvetenskap. De kan då lättare koppla samman det teoretiska och praktiska 
kunskaper. Dessa kunskaper bildar en helhetsinlärning i både matematik och i 
svenska.  
 
Lättman-Masch, m.fl. (2010) anser att språket har en stor betydelse för att lära sig 
beskriva föremål eller händelser. Människor använder sig av språket för att 
kommunicera med varandra och förtydliga det vi vill säga, men även för att uttrycka 
känslor. Det kroppsliga och emotionella språket behöver också få utveckling framåt. 
Det gäller för läraren att komma ihåg vikten av att ha varierande arbetsformer 
tillsammans med barnen, så lärandet hos alla barn stimuleras. Alla är vi olika och 
behöver därmed få möjlighet till flera olika inlärningsstilar. Genom att ha 
utomhusaktiviteter får barnen möjlighet till mera praktiska moment till de teoretiska 
ämnena.  
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Lättman-Masch, m.fl. (2010) menar att utomhusmiljön ger många möjligheter till att 
träna språkutveckling och öka barns ordförråd. Naturen är full med växter, träd, djur 
och andra föremål och företeelser som kan beskrivas och benämnas på flera olika sätt 
och för att sedan utvecklas vidare på varierande tillvägagångsätt. 
 
Bjar och Liberg (2003,2010) menar att barn ska få möjlighet till lek och laborationer 
med språket, för att på så sätt utveckla ett större ordförråd och kunna ge uttryck för 
nya ordbenämningar. Det gäller även som pedagog eller lärare att ta vara på barnens 
språkfärdigheter, arbeta vidare med det och stötta dem framåt i deras 
språkutvecklingsprocess. 
 
Fridolfsson (2008) skriver att i förskoleklassen och i förskolan så håller de på med 
något som heter bokstavsarbetet och det handlar om att få barn intresserade och 
nyfikna av skriftspråket samt vilken roll bokstäverna har. Viktigt i upptäckterna av 
bokstäver och det skrivna språket är att det sker naturligt och att det finns ett 
ändamålsenligt sammanhang, när barn och vuxna tillsammans gör olika 
skrivaktiviteter. Det handlar inte om att barnet ska kunna skriva bokstäver med 
pennan. I första hand är bokstavsövningarna till för att barn ska få en förståelse att 
det skrivna är ett sätt att förmedla upplysningar och tankar till andra och till sig själv. 
Genom att vuxna skriver i flera olika situationer så visar det på för barnen att med 
bokstäver kan de prata med varandra. Något barn gärna gör är det samma som vuxna 
gör, så ser de att vuxna skriver mycket dagligen, så tar de gärna efter. Med allt prat 
om alfabetet och bokstävers ljud och namn har ingen funktion, om inte skriften finns 
i den miljö som barnen dagligen vistas i. Det måste finnas tillgång på pennor, kritor 
och skrivpapper i hemmet, förskolan och skolan, men i det stora hela måste vi vuxna 
ändå förstå den roll hon eller han har för att få barnen intresserade. 
 
Det Bjar och Liberg (2003,2010) och Fridolfsson (2008) beskriver kanske i första 
hand är tänkt som aktiviteter och undervisning inomhus. Eftersom vi har valt att ha 
svenska aktiviteter med just lek och laborationer med bokstäver så tolkar vi att det 
även går att genomföra aktiviteterna utomhus. 
 
2.2 Allemansrätten 
 
Naturvårdsverket genom (I Bengtsson, 2004) informerar om Allemansrätten vad 
lagen säger om exempelvis vår natur och sjöar. Hur vi människor ska ta hänsyn och 
förhålla oss till dessa regler för att skydda vår natur från förstörelse. Det handlar även 
om hur olika slags fordon får användas och har tillträde i skog, mark och sjöar.  
Allemansrättens huvudregel är: Inte störa - inte förstöra. Det innebär att på de flesta 
ställen i naturen och sjöar får vi människor vistas vid, men bara om människorna tar 
hänsyn till allemansrättens olika regler. Det är till exempel förbjudet att skräpa ner i 
naturen, bryta av pinnar, blommor, blad av träd och buskar. Skrika och skrämma 
djur eller ta och förstöra deras bon och ägg. Inte störa djur och människor runt 
omkring och för de som bor i närheten av platsen. Ha koll på blommor och andra 
växter som är fridlysta och som därmed är förbjudet att plocka. Under vissa perioder 
av året är andra djur mer känsliga, då får hundar inte springa fritt utan måste vara 
kopplade. Vid eldning är det extra viktigt att tänka på var någonstans det sker så inte 
elden sprider sig eller skadar mark och berg. Det kan bli bergsprickor och då blir det 
sår i berget som aldrig läker.  
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Bengtsson (2004) skriver vidare att cyklister, ryttare på häst och även andra slags 
fordon måste ta extra hänsyn hur de tar sig fram i naturen, då marken lätt kan bli 
skadad och nertrampad på vissa ställen. När det gäller bad, fiske och båtar finns det 
även speciella regler att ta hänsyn för vid våra sjöar och för vår miljö och natur. 
 
Vi anser det är viktigt att barn redan i tidig ålder får kunskap om vår miljö och på 
vilket sätt vi ska vara rädd om vår natur. Det är även något som (Lättman- Masch 
m.fl. 2010) påpekar i boken: Att lära in svenska ute årskurs F-9 om vikten att samtala 
med barnen om allemansrätten innan genomförandet av utomhusaktiviteter. 
 

2.3 Läroplanerna Lpfö 98/10 och Lgr11 
 
Här beskriver vi styrdokumenten för förskola och skola. 
 
I förskolans läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
uppdraget som förskolan har handlar om ett lärande för livet som det lägger grunden 
till. Barnen som går på förskolan ska känna trygghet, ha roligt och verksamheten ska 
ge möjligheter till lärorika upplevelser. Den goda pedagogiska verksamheten handlar 
om tre saker som bildar en helhet och dessa är lärandet, omsorgen och fostrandet, det 
är något som barnen ska erbjudas i förskolan. I förskolans trygga miljö som barnen 
befinner sig i ska de även lockas och utmanas till aktiviteter och lekar. Under dagen 
ska barnen ha möjligheter till att hålla på med flera olika slags aktiviteter. Det 
handlar om barnens kreativitet, fantasi och egna planer för lärande och lek både 
utomhus och inomhus. Vid vistelse utomhus så sker det med aktiviteter och lek på 
förskolegården och ute i naturen.  
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (2011) står det 
att lek och skapande arbete är viktiga delar för det aktiva lärandet hos eleven. 
Framförallt är leken betydelsefull för elevers tillämpning av kunskap under de tidiga 
skolåren. Alla elever behöver också varje dag erbjudas fysiska aktiviteter. Vidare står 
det i Lgr11 att kunskapsinlärningen hos elever ska ske i olika uttrycksformer utifrån 
de fyra F:n fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra kunskapsformer 
bör ske i samspel med varandra, så att lärandet bildar en helhet från de olika delarna. 
Undervisningen ska främja elevers harmoniska utveckling samt ge dem överblick och 
sammanhang i deras kunskapande. Genom att ha en allsidig, balanserad variation av 
innehåll och arbetsformer, stimuleras och utvecklar elever sin förmåga till nyfikenhet, 
kreativitet, eget idéskapande som de vågar pröva eller att lösa olika problem, vilket 
gör att deras eget självförtroende ökar och främjas. Elever ska också få möjlighet till 
att utveckla sitt initiativ och ansvarstagande, kunna arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. För att elever ska stimuleras till en harmonisk utveckling 
måste enligt Lgr11 flera aspekter uppmärksammas och ingå i undervisningen, dessa 
är de intellektuella, praktiska, estetiska och de sinnliga samt hälsa och livsfrågor. Det 
gäller att elever får möjlighet till att utforska, experimentera och pröva sig fram, ha 
skapande aktiviteter, ta del av och gestalta varierande kunskaper och erfarenheter. 
 
Dessa syften och moment från både Lpfö 98/10 och Lgr11 gäller naturligtvis både för 
inomhus som utomhusverksamhet. Då vi genomför ett utvecklingsarbete med 
utomhuspedagogik så kopplar vi dessa aspekter utifrån ett utomhusperspektiv som 
sker i samspel med inomhusaktiviteterna. 
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I Lpfö 98 rev 2010 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

 ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp, ” (s. 10). 

 ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, ”(s. 10). 

 
I Lgr 11 står det i syfte för matematik bland annat att: ” Genom undervisningen ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 
matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.” (s. 62). 
 
Elever ska därmed få möjlighet att arbeta med och lära sig analysera matematiska 
begrepp samt förstå samband mellan olika begrepp. Även utveckla en förståelse för 
olika motsatsers samband till exempel dubbelt och hälften. 
 
I Lpfö 98 rev 2010 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

 ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra, ” (s. 10). 

 ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, ” (s. 10). 

  
I Lgr11 står det i syfte för svenska bland annat att: ” Genom undervisningen ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal - och skriftspråk så att de får tilltro 
till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 
”(s. 222). 
 
Elever ska därmed få möjlighet att träna på alfabetet och bokstävernas ordningsföljd i 
alfabetet och även lära sig sambanden mellan ljud och bokstav. Elevers intresse för 
att läsa och skriva blir då stimulerade 
 

3. Metod  
3.1 Forskningsstrategi 
 
Enligt Stukát (2005) kan pedagogiska studier delas in i två kategorier: Kvantitativa 
och kvalitativa studier. Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie som innebär mer 
humanistiska studier, till vårt utvecklingsarbete. Här är den holistiska informationen 
som är i mer focus, där helhetsuppfattningen är viktigare än summan av delarna.  
Vidare menar Stukát (2005) med en kvalitativ inställning tolkar man och förstår 
resultatet istället för att dra säkra slutsatser och generaliserar resultatet som görs i 
den kvantitativa forskningen. Kvalitativa studier genomförs genom mer öppna 
intervjuer och mindre strikta observationer. Forskarens förförståelse, erfarenheter 
och känsla får en central roll av tolkningen till resultatet. Kvalitativ forskning har en 
stor bredd av olika slags genomförande av studier. Bland annat kan etnografiska 
undersökningar genomföras, där forskaren gör en deltagarobservation. Forskaren 
försöker ta del av och bli integrerad i själva studiegruppen eller i samhället.  
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Stukát (2005) skriver vidare att forskaren deltar antingen under hela processen eller 
under delar av undersökningens olika moment. I vår studie använder vi oss av 
etnografiska undersökningar, då vi valt att vara delaktiga i flera av aktiviteterna vi gör 
med barnen. En nackdel kan vara att vi inte hinner observera det enskilda barnet, 
utan det blir mer en gruppobservation av våra aktiviteter. 
 
3.2 Datainsamling 
 
Vi har utfört utvecklingsaktiviteter och lektioner i ämnena svenska och matematik 
som sker utomhus i skogen. Åse genomför sina aktiviteter på en förskola tillsammans 
med fem till sju Barn i ålder fyra till fem år. Therese genomför sina lektioner på en 
skola i årskurs 2, tillsammans med 20 elever.  
 
Förskolan hade sammanlagt 21 barn i ålder fyra till fem och med tre personal. Vid 
genomförande av aktiviteterna så deltog sju barn vid svenskaktiviteterna och fem 
andra barn vid matematikaktiviteterna. En förskolelärare var med ut i skogen, som 
var delaktig och utförde aktiviteterna tillsammans med barnen och mig (Åse) men det 
var jag som höll i aktiviteterna. Skolans årskurs två var det sammanlagt 20 elever och 
en lärare. Samtliga elever deltog i matematikaktiviteterna. Vid svenskaktiviteterna 
deltog 19 elever då en elev var sjuk. Läraren följde med ut i skogen men deltog inte 
utan var i bakgrunden.  
 
Vi valde att genomföra matematik- och svenskaktiviteter och lektioner med barnen 
för vi tror det är viktigt att arbeta med grunderna redan i tidig ålder. Vid träning av 
bokstäver och bildande av nya ord, anser vi ger barnen en bra förståelse och 
språkutveckling framåt. Genom att träna matematiska begrepp och de första talen 
noll till fem och noll till tio, ger det barnen en bra start och kunskap inför inlärningen 
av alla fyra räknesätten längre fram i tiden.  
 
Vi hade en grundplanering med matematik- och svenskaktiviteterna och det var att 
försöka få in liknade moment i båda verksamheterna. Men utveckla dessa moment i 
olika nivåer så det skulle passa de olika åldrarna. Samtidigt som vi ville att 
aktiviteterna skulle anpassas och samspelas med den vanliga undervisningen. 
Vi hade ett samtal med barnens förskolelärare och lärare före och diskuterade de 
olika aktiviteternas innehåll, så det passade in till deras inomhusundervisning och 
verksamhet i svenska och matematik. Vad de arbetade med just då samt vad barnen 
hade lärt sig bra och vad de behövde träna mer på.  
 
Då jag (Therese) inte hade träffat klassen i årskurs 2 mer än ute på raster tidigare, var 
jag med klassen under en lektion några dagar innan den första aktiviteten för att 
barnen skulle känna igen mig och att vi skulle lära känna varandra lite bättre. Åse 
kände barnen på förskolan redan före genomförandet av aktiviteterna. 
 
När vi ska göra våra aktiviteter i förskolan och skolan har vi valt att observera 
samtidigt som vi genomför våra aktiviteter och är själva delaktiga i utförandet.  
Bjørndahl (2005) skriver att det finns första och andra ordningens observationer, där 
det finns observationer i två olika former. Den första är observationen av första 
ordningen, handlar i första hand om att den pedagogiska situationen blir observerad 
av en utomstående, eleven eller studenten, vilket är deras primära uppgift. Genom att 
observatören bara har en uppgift så blir det en bättre kvalitet gällande observationen.  
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Bjørndahl (2005) skriver vidare att vi även har observationer av andra ordningen, det 
är när handledaren eller läraren i undervisningen och i den pedagogiska situationen 
är delaktig i aktiviteterna och samtidigt aktivt utför observationer. Vid observation 
som pågår under den pedagogiska aktiviteten är observationen inte det 
grundläggande, utan det handlar om en kompletterande uppgift på sidan om av 
handledningen eller undervisningen. Det går inte att handleda eller ha undervisning 
på samma gång utan att på ett aktivt sätt ha koll på situationen hela tiden. Det 
handlar för handledaren och läraren att vara en bra observatör för både eleverna och 
studenterna samt av sig själv. 
 
Denscombe (2009)menar att observation handlar om att forskaren samlar in data på 
ett tydligt sätt. Det handlar om det vi ser på en gång vid observationen. Det finns två 
sätt att observera på och dessa är deltagande observation och systematisk 
observation. Vi ska använda oss av deltagande observation där vi själva är aktiva och 
genomför själva momentet i observationerna på egen hand. 
 
3.3 Urval 
 
Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete på en förskola och en skola i årskurs 2 i 
en stad i mellersta Sverige. Det var ett bekvämlighetsurval då vi haft kontakt med den 
här förskolan och skolan tidigare. 
 
3.4 Etiskt ställningstagande 
 
De forskningsetiska principer i en forskning är enligt Vetenskapsrådet (2011) till för 
att skydda deltagande individer som deltar i en studie. Alla personer som är delaktiga 
ska i förväg få information om själva studiens syfte och vad det innebär för den 
enskilda individen. Vidare menar Vetenskapsrådet (2011) om deltaganden är under 
15 år behövs det även ett godkännande av vårdnadshavare att den personen får delta i 
studien. I vårt utvecklingsarbete har vi utgått från informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
genom att vi i förväg delat ut missivbrev till barn och elevers vårdnadshavare (se 
bilaga 1). Där vi har presenterat oss och berättat om vårt examensarbete samt vårt 
syfte med studien, men även information om våra etiska ställningstaganden. 
Konfidentialitetskravet innebär att det är anonymt och ingen specifik person, förskola 
eller skola kommer att nämnas vid namn i det skrivna arbetet.  Samtyckeskravet 
innebär att det är frivilligt att delta och att de enskilda individerna som deltar kan när 
som helst avbryta sin medverkan i studien. Nyttjandekravet innebär att allt 
studiematerial är konfidentiella handlingar och kommer endast användas till detta 
studiesyfte. Vi skickade ut till föräldrarna ett missivbrev ca en och en halv vecka 
innan genomförandet av aktiviteterna. Där information om vilka vi är, lite om vårt 
utvecklingsarbete, vilket syfte och vad vi skulle göra för slags aktiviteter och lektioner. 
Vi informerade även om vårt etiska ställningstagande 
  
Det var ingen av vårdnadshavare till barnen som kontaktade oss att deras barn inte 
fick delta i vår studie och alla barn var intresserade och ville vara med på 
aktiviteterna både från förskolan och från skolan årskurs två. Inför de olika 
aktiviteterna så berättade vi hur det skulle gå tillväga, vårt syfte med studien och en 
förenklad version av våra etiska ställningstaganden. Ett barn i årskurs två frågade ” 
Visst var det så att inte något barns namn kommer med?” 
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När jag (Therese) sa att det var helt anonymt och inga namn eller beskrivningar av 
någon person eller skola skulle finnas med i vårt arbete så var det okej för det barnet. 
De andra barnen påpekade ingenting och hade inga egna frågor. Förskolebarnen 
hade heller inga egna funderingar. 

 
4. Genomförande 

 
Här kommer vi att presentera material och aktiviteter i svenska och matematik vi har 
genomfört vid en förskola och vid en skola årskurs 2. 
 
4.1 Förskolan – svenska  
 
4.1.1 Material 
Alla bokstäver i alfabetet på små lappar med en bokstav på varje lapp som är 
laminerade. Vokaler (röda) och konsonanter (blå). Extra bokstäver som passar till 
barnens namn, en vaxduk. 
 
4.1.2 Beskrivning av aktiviteter   
 
Jag (Åse)börjar prata om alfabetet och hur många bokstäver det innehåller och 
berättar att det finns något som heter vokaler och konsonanter i alfabetet. Vi lägger ut 
alfabetet på marken samt visar på vilka bokstäver är vokaler och konsonanter genom 
att ha olika färger på dem. Vi tittar på barnens förnamn där det finns extra bokstäver 
så barnen kan lägga sina egna namn och se vilka bokstäver som är vokaler och 
konsonanter i sitt namn. Därefter ska barnen utifrån sin första bokstav i deras namn 
gå ut i skogen och se om de kan hitta något föremål i skogen som börjar på deras 
första bokstav i förnamnet eller om föremålet innehåller deras första bokstav från 
förnamnet eller nämna något som finns ute i naturen där deras första bokstav i 
förnamnet finns med. 
 
4.1.3 Utförande  
 
Det var fyra flickor och tre pojkar alla födda 2008 som var med ut i skogen för att ha 
språk. När vi hade kommit ut till skogen så började jag (Åse) med att berätta om 
något som heter allemansrätten och förklarade att det handlade om att vi ska vara 
rädd om vår natur, till exempel att vi inte får gå och bryta av trädets grenar bara 
plocka de pinnar som ligger på marken, vara rädd om djuren ute i skogen, inte störa 
djuren och deras ungar, vara försiktiga om djurens bon och så vidare. 
 
Jag (Åse)började med att lägga ut hela alfabetet i en slumpmässig ordning på en 
vaxduk, där barnen fick försöka lägga alfabetet från a till ö i rätt ordningsföljd. Alla 
barnen hjälptes åt med att lägga alfabetet i rätt ordning där även jag var med på ett 
hörn ifall de behövde lite hjälp. Vi började med att lägga bokstaven A sen la vi 
bokstaven B och så vidare.  Det gick till på det här viset att efter varje bokstav som vi 
hade lagt så började vi om med att säga alfabetet från A för att på så sätt försöka höra 
och komma på vilken bokstav som skulle läggas efter den bokstav som vi nyss hade 
lagt. När vi kommit en bra bit in på alfabetet så prövade vi att börja bokstavera på 
bokstaven som låg några steg innan den bokstav som vi skulle lägga och det klarade 
barnen bra och till slut hade vi fått till alfabetet i rätt ordningsföljd på vaxduken. När 
vi tittade på hela alfabetet så visade sig att en del av bokstäverna var röda och en del 
var blåa.  
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Där jag (Åse)berättade att de röda bokstäverna var vokaler och de blåa var 
konsonanter och förklarade vidare att det behövs både vokaler och konsonanter 
tillsammans för att kunna bilda ord och även namn. 
 
 
Sen tog jag (Åse) fram de bokstäver som jag hade förberätt till alla barnens namn och 
la ut dessa slumpvis på duken så barnen fick leta efter sina bokstäver för att sen 
kunna lägga sina egna namn. Det gjorde att alla kunde se vilka bokstäver som var 
vokaler respektive vilka som var konsonanter i deras namn. Därefter fick varje barn 
utifrån sin första bokstav i namnet försöka komma på något som fanns i skogen eller 
något som finns utomhus i naturen där deras första bokstav finns med. Det var något 
som kunde vara svårt beroende på vilken deras första bokstav var i namnet, men där 
både jag och kamraterna hjälpte till att komma på något och vi kom på saker till alla 
barnens namn. 
 
I den sista aktiviteten hade jag (Åse) förberett bokstäver till olika ord som finns ute i 
skogen. Dessa bokstäver placerade jag till ett ord i taget på duken och barnen fick 
försöka se och lista ut vad det var för ord det skulle bli. När det var något barn som 
hade sett eller listat ut vilket ord de skulle bli, så fick de barnet lägga ordet med 
bokstäverna i rätt ordning.  Alla barnen fick lägga varsitt ord. Alla barn utom ett 
placerade bokstäverna i rätt ordning så det gick att läsa ordet från vänster till höger. 
Barnet som inte placerade i rätt ordning placerade bokstäverna från höger till vänster 
men det var ändå rätt stavat från höger till vänster.  
 
Efteråt så frågade jag (Åse) barnen om det vi hade gjort var roligt och det var något 
som alla barnen tyckte. Det var även något som förskoleläraren blev intresserad av, 
för när vi kom tillbaka till förskolan tog förskoleläraren fram datorn och började göra 
egna bokstäver och antecknade ner det som jag hade gjort i skogen. 
 
4.2 Skolan – svenska 
 
4.2.1 Material 
 
Alla bokstäver i alfabetet i halv A-4 storlek, en bokstav per papper som är laminerade. 
Små lappar med en bokstav på varje. Bokstäverna är stora, vokaler har en rödfärgad 
bakgrund och konsonanter har en grönfärgad bakgrund. Fem stycken vaxdukar. Ett 
litet skrivhäfte per grupp, blyertspennor. Påsar att ha bokstäverna i, en påse med hela 
alfabetet per grupp. 
 
4.2.2 Beskrivning av aktiviteter   
 
Lektion - aktivitet 1, skola: Vi börjar med att samlas i en cirkel, där delar jag 
(Therese) ut ett papper med en bokstav till varje barn. De flesta får en bokstav var och 
några barn får två bokstäver. Barnen får sedan lägga alfabetet vid ett led efter 
varandra. Det barn som har bokstaven A börjar, sen B också vidare. Är barnen osäkra 
så hjälper de andra till, vilken bokstav som kommer härnäst. När hela alfabetet är 
lagt så går vi igenom vilka av bokstäverna som är vokaler och vilka som är 
konsonanter. 
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Aktivitet 2, skola: Dela in barnen fyra och fyra. Alla grupper får en påse med 
alfabetes bokstäver. Nu får de i gruppen ta bokstavslappar ur påsen och säga 
bokstaven, lägga dem i rätt bokstavsordning på vaxduken. Den bokstav som läggs 
ner, säger man ett ord, namn, djur, frukt med mera som antingen börjar på den 
bokstaven eller att det finns i ordet. Kommer barnet inte på något ord, hjälps hela 
gruppen åt. Ta hela tiden en bokstav var tills alla är slut. Gruppen får nu välja ut 
tillsammans tio stycken bokstäver, fem vokaler och femkonsonanter. Med dessa tio 
bokstäver ska de nu bilda olika ord. I skrivhäftet skriver de ner sina valda bokstäver 
och vilka olika ord de får fram. Barnen turas om att skriva och alla hjälps åt att 
laborera med bokstäverna som de lägger på vaxduken. När de börjar bli klara kan de 
räkna ihop hur många ord det blev sammanlagt. 
 
Aktivitet 3, skola: Gruppen ska nu ta sina tio valda bokstäver och tillsammans gå 
runt i området och leta efter växter, insekter, eller andra skogsföremål som börjar 
eller har den bokstaven i ordet. Till exempel: B – blad eller stubbe också vidare. Lösa 
föremål som ligger på marken tar de med sig till vaxduken. Är det för tungt eller sitter 
fast, skriver de bara ner ordet i skrivhäftet. Tillbaka vid vaxduken lägger de fram sina 
föremål och grupperna får berätta för de andra gruppkompisar vad de tagit och 
varför. Varje grupp går tillbaka till sin vaxduk och skriver ner sina föremål i 
skrivhäftet. 
 
4.2.3 Utförande  
  
Då jag (Therese) började första dagen med matematik, så hade jag redan gått igenom 
viktiga detaljer som etiska ställningstaganden, vad vi skulle arbeta med, berättat om 
vårt examensarbete och syftet med det och om allemansrätten, se mer utförligt vid 
matematikaktiviteternas utförande. Svenskaktiviteterna gjorde vi dagen efter 
matematiken. Jag tog med mig en klassuppsättning av sittunderlag till alla barn. 
Direkt efter första rasten gick eleverna och jag till samma skog som tidigare. Vi 
samlades direkt i en cirkel, jag påminde om att vi ska tänka på allemansrätten och 
inte störa inte förstöra. Sedan förklarade jag första svenska aktiviteten. Delade ut 
bokstäver till alla barnen som de sedan fick lägga i alfabetisk ordning. Vi diskuterade 
skillnaden med vokaler och konsonanter, eftersom barnen kommer använda sig av 
detta i aktivitet två och tre. Därefter blev barnen indelade i små grupper. Eftersom jag 
inte hade helt koll på vilka barn som funkade bra eller mindre bra med varandra, så 
delade jag in dem genom att bara räkna ett, två, tre, fyra hela tiden. Det blev 
sammanlagt fyra grupper med fem elever i tre grupper och fyra elever i en grupp. Jag 
gav varje grupp en vaxduk och en påse med alfabetet, skrivhäfte och penna. 
Bokstäverna fick de turas om att lägga på vaxduken i alfabetisk ordning och säga ett 
ord som började på den bokstaven. Det var inte helt lätt för alla barn, men de hjälptes 
åt så alla grupper fick fram ord till bokstäverna.  
 
Därefter valde de ut tio bokstäver, fem vokaler och fem konsonanter för att bilda olika 
ord med dessa bokstäver. Orden de bildade fick de skriva ner i sitt häfte. Det här 
momentet var svårare för många av barnen. I fyra av fem grupper fungerade 
samspelet och samarbetet bra mellan barnen. Den femte gruppen var mer oeniga och 
kunde inte samarbeta lika bra och hjälpa varandra i de olika momenten. Det var två 
flickor och tre pojkar i den gruppen. Flickorna ansåg att pojkarna inte gjorde 
någonting och var lata. Pojkarna ansåg att flickorna bara bestämde och inte tillät dem 
att komma med förslag och hjälpa till.  
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Tyvärr tog de här två första aktiviteterna så långt tid att vi inte hann genomföra den 
tredje aktiviteten. Vi var ute i skogen sammanlagt ca 45 minuter.  
 
När vi kom tillbaka till klassrummet så frågade jag (Therese) barnen hur de hade 
upplevt aktiviteterna. Först sa alla barnen att de hade haft roligt. Men sen började de 
två flickorna ifrån grupp fem säga att de inte hade haft roligt. När jag frågade vad som 
inte hade varit roligt så sa de först att allting var tråkigt. Det kom sedan fram att de 
tyckte pojkarna i deras grupp var orsaken till att det var tråkigt. Pojkarna fick också 
säga vad de tyckte. Vi diskuterade fram hur de hade kunnat göra på andra sätt och 
vad de kan tänka på till en annan gång när det är samarbetsövningar. De andra 
barnen sa flera gånger att de hade haft roligt och frågade om vi inte kunde göra om 
det en annan gång. En del tyckte att lägga bokstäverna och komma på ord till 
bokstaven var roligare och en del tyckte att bilda nya ord var bäst. De var ganska 
överens om att bilda nya ord med deras tio bokstäver de hade valt var svårast att 
genomföra. En pojke sa: ” Det här gillade jag verkligen att göra, det var mycket 
roligare än matematiken.” Många av barnen tyckte det var ganska kallt ute och då det 
var mycket att sitta ner på marken för att lägga ut bokstäverna och bilda nya ord på 
vaxduken. Fast barnen hade sittunderlag och de flesta satt på knäna så blev de kalla 
och fuktiga på kläderna, då det var ganska fuktigt på marken. 
 

4.3 Förskolan – matematik 
 

4.3.1 Material 
 
Laminerade kort med siffror ett till fem på, laminerade kort med olika antal former 
med moln och stjärnor på, en vaxduk. Skrivet papper med uppdrag. 
 
4.3.2 Beskrivning av aktiviteter  
 
De aktiviteter jag (Åse) tänker genomföra finns i boken: Leka och lära matematik ute, 
förskola, s. 45 – 46 skriven av Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, 
Wejdemark och Bucht (2010). Jag börjar med att lägga ut de olika korten på 
vaxduken, där vi tittar på korten och ser vilka kort som går att para ihop med 
varandra i olika kombinationer. Även lägga dem i storleksordning från lägst till högst 
och från högst till lägst utifrån siffrorna och figurerna. Barnen får även komma fram 
till egna kombinationer utifrån de olika korten och berätta hur de tänkte. Därefter 
avslutar vi med leken Under hökens vingar kom, med hjälp av de olika korten. Om 
det finns tid och ork kvar kommer barnen få dra ett uppdragskort ur en påse och 
därefter genomföra ett uppdrag utifrån vilken siffra det är på kortet. 
 
4.3.3 Utförande  
 
Det var två flickor och tre pojkar varav två flickor och en pojke som var födda 2008 
och två pojkar som var födda 2009. Även vid detta tillfälle började jag (Åse) att prata 
om något som heter allemansrätten och förklarade att det handlade om att vi ska vara 
rädd om vår natur, till exempel att vi inte får gå och bryta av trädets grenar bara 
plocka de pinnar som ligger på marken, vara rädd om djuren ute i skogen, inte störa 
djuren och deras ungar, vara försiktiga om djurens bon och så vidare, eftersom det 
var en helt annan grupp barn med den här gången ute i skogen. 
 



17 

 

Jag (Åse) började med att lägga ut de olika korten bestående av siffror ett till fem och 
två olika sorters kort med två olika motiv bestående av moln och stjärnor, med 
antalet ett till fem, varje kortserie består av fem kort. Sedan fick barnen titta på 
korten och se om de kunde para ihop de olika sifferkorten och motivkorten med 
varandra på något sätt. Det var några av barnen som gjorde ett försök var och de 
plockade ihop siffrorna från ett till fem, motivkorteten lät de ligga kvar på duken. 
Efter det tog jag bort motivkorten från duken och tog istället fram ytterligare fem kort 
med siffrorna ett till fem så vi hade två serier med kort ett till fem på. Jag delade ut 
korten till barnen så de fick två kort var med siffror på. Barnen fick en i taget lägga ut 
ett kort åt gången, där den ena raden började med den lägsta siffran längst ner och 
bredvid det kortet så placerade vi den högsta siffran. Därefter fick barnen lägga ut 
korten i nummerordning. Varav den ena raden startade med den lägsta siffran och 
sen kom siffran nummer två och så vidare upp till fem och den andra raden startade 
med den högsta siffran och sen nummer fyra och så vidare ner till ett.  
 
Sedan lekte vi leken under hökens vingar kom där varje barn hade fått dragit ett kort 
ur en påse och utifrån vad höken sa för symbol eller vilken siffra som finns på korten 
och om barnen hade något av det som höken sa så hade de fri lejd över spelplanen. 
De barn som inte hade något kort som stämde överens med det som höken sa, fick de 
försöka springa över spelplanen utan att bli tagna av höken så fortsätter leken tills 
alla har blivit tagna. 
 
Eftersom det fanns både tid och ork kvar så gjorde vi en sista aktivitet där barnen fick 
dra ett kort ur påsen och utifrån hur många siffror eller symboler det är på kortet så 
fick barnen olika uppdrag som de skulle utföra i skogen. Uppdraget som hörde ihop 
med kort ett var: Spring till ett träd och tillbaka igen. Uppdraget som hörde ihop med 
kort två var: Hämta två blad med olika former. Uppdraget som hörde ihop med kort 
tre var: Hämta tre pinnar som är olika långa. Uppdraget som hörde ihop med kort 
fyra var: Gå fyra steg baklänges. Uppdraget som hörde ihop med kort fem var: Hämta 
fem kottar. 
 
Jag frågade barnen efteråt vad de tyckte om aktiviteterna vi hade genomfört. Barnen 
tyckte det var roligt. Det var några av barnen som tyckte leken under hökens vingar 
var ännu roligare och vill göra den flera gånger. 
 

4.4 Skolan – matematik  
 

4.4.1 Material  
 
Laminerade kort med talen noll till tio, samt kort som har tal mellan 1-100 och 
klädnypor. 
 
4.4.2 Beskrivning av aktiviteter  
 
Aktivitet 1, skola: Leken heter ”Gissa mitt tal” och finns beskrivet i boken: Att lära 
in matematik ute 2, s. 45 skriven av Molander. m.fl.(2012). Men jag gör en annan 
variant av leken än den som står i boken. Vi börjar med att ställa oss i en cirkel, så 
alla ser varandra och hör bra. Vi går först igenom vad det menas med jämnt/ojämnt 
tal och andra matematiska begrepp som till exempel större/mindre, över/under, 
hälften/dubbelt och mellan några tal Jag (Therese)förklarar för barnen hur leken går 
till.  
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Det kommer vara tal mellan1-100. Alla elever kommer få ett tal på sin rygg som sätts 
fast med en klädnypa, eller skrivet på en post-it lapp. Eleverna ska nu gå runt till 
varandra, titta på den andres tal på ryggen. Den ena börjar fråga till exempel är mitt 
tal ojämnt. Den andra eleven får bara svara ja eller nej. Sedan byter de så den andra 
får ställa en fråga om sitt tal, till exempel om talet är mindre än 40 och så vidare.  
Det är endast en fråga per person sedan cirkulerar man vidare till nästa kompis och 
gör likadant igen, men med nya frågor. Utifrån svaren på sina frågor så kan de 
utesluta många tal och tillslut komma på vilket tal de har på ryggen. Då frågar de 
nästa kompis om det stämmer. De elever som redan har listat ut sitt tal, sätter sitt tal 
på framsidan av sin jacka och fortsätter att går runt och svarar på frågor, för att 
hjälpa resten av sina kompisar. Det andra alternativet är att när de kommit på sitt tal, 
går man ut ur ringen och inväntar sina kompisar tills alla är klara. 
 
Aktivitet 2, skola: Lek nummer två heter ” Alla talen ut och gå” (under hökens 
vingar kom) i kombination med ”Jeopardyalternativet.” Dessa finns också beskrivet i 
boken: Att lära in matematik ute 2, s. 42 – 43 skriven av Molander. M.fl.(2012). 
  
Alla barn ställer sig bredvid varandra på ett led, där springyta finns. Läraren står en 
bit ifrån dem i mitten av springplanen. Barnen får varsin lapp med en siffra mellan 
noll och tio. Siffrorna sex och nio är jokrar och kan användas som båda siffrorna. 
Läraren säger: Alla tal ut och gå! Barnen frågar då vilken siffra? Första omgången kan 
läraren säga tre olika siffror som får gå över utan att bli tagna. De barn som inte har 
dessa siffror ska springa över till andra sidan. Den som är i mitten (läraren) ska då 
försöka ta och kulla barnen som springer. Blir ett barn taget, ställer han eller hon 
också sig i mitten och hjälper till att jaga vid nästa omgångsfråga. Sedan kan läraren 
till exempel ropa ut alla jämna eller ojämna tal får gå fritt, tio-kompisen till siffran 
fyra, grannarna till talet fem, tal större eller mindre än siffran sju och så vidare. Efter 
ett tag utvecklar läraren leken och får in de fyra olika räknesätten, i det här fallet 
addition och eventuell subtraktion. Nu säger läraren istället: Alla siffror som 
tillsammans kan adderas eller subtrahera, så talet blir exempelvis 18. Nu får barnen 
samarbeta och räkna ihop sina siffror så det blir rätt tal. Får de ihop till 18 så går de 
tillsammans över till andra sidan. De måste visa läraren och berätta hur de har 
räknat. Hittar man ingen sifferkompis som passar att gå ihop med, försöker man 
springa över till andra sidan utan att bli tagen. 
 
4.4.3 Utförande  
 
Före rasten kom jag (Therese) till klassen och pratade i ca 15 min. Jag berättade vad 
vi skulle göra, varför jag kom och gjorde de här aktiviteterna med dem och frågade 
även om det kändes okej för dem att vara med, alla svarade att det var okej. Jag sa 
också att inga elever eller skolans namn kommer att finnas med i texten. Sedan tog 
jag upp allemansrätten och frågade om de visste vad det var för någonting. De kände 
till vad det innebär. Jag tog upp allemansrättens huvudregler: inte störa inte förstöra. 
Barnen fick därefter komma med egna förslag vad vi skulle tänka på ute i skogen. De 
kom med många bra regler som inte kasta skräp, skrika, bråka, bryta pinnar och 
blommor med mera. Vi kom även överens om att ta hänsyn till andra människor och 
inte störa djurlivet. Jag berättade att när vi kommer till skogen så samlas vi i en cirkel 
för att lättare höra hur aktiviteten går till. Några barn hade sittunderlag med sig, men 
de flesta hade inte det. Så jag tog med mig en hel klassuppsättning sittunderlag som 
fanns på skolan. 
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Direkt efter första rasten gick eleverna och jag (Therese)till skogen som ligger alldeles 
bredvid skolan, det är bara en väg i mellan. Vi gick längre in i skogen för där finns det 
en stor plan yta som är perfekt att ha aktiviteter på. Vi samlades direkt i en cirkel, jag 
förklarade första aktiviteten Gissa mitt tal. Vi gick igenom några matematiska 
begrepp och vad dessa innebär som de kanske behöver vid aktiviteten. Jag gick sedan 
runt och satte fast tal med en klädnypa på jackorna vid deras nacke. Barnen började 
gå runt och fråga varandra olika frågor. Den som svarade sa bara ja eller nej till andra 
personens fråga. Den här aktiviteten tog lite tid att genomföra då barnen kom på sitt 
tal olika snabbt. De som kom på sitt tal berättade för mig vilket tal det var och jag 
kollade på deras ryggar om det stämde. Jag hjälpte dem att flytta sitt tal till framsidan 
av jackan så de kunde fortsätta att hjälpa sina kompisar med deras tal. När alla 
barnen hade kommit på sitt tal fick de ställa sig bredvid varandra i ett led och vi 
började med aktivitet nummer två. Jag stod i mitten och var den som ropade vilket tal 
som fick gå säkert över till andra sidan. Resten fick försöka springa förbi mig utan att 
bli tagen. Här använde jag också av matematiska begrepp exempelvis alla som har 
talet till hälften av sex får gå över, tal under sju, tal över åtta, tal som är dubbelt av 
två, tio - kamraterna och så vidare. Tyvärr hann vi inte påbörja några tal med 
addition, där de skulle summera ihop sina kort till det tal jag sa. Vi var ute i skogen 
sammanlagt ca 45 minuter.  
 
Tillbaka i klasrummet frågade jag (Therese) hur de hade upplevt 
matematikaktiviteterna. Alla utom en pojke var nöjda och de hade haft roligt. De ville 
inte att det skulle ta slut och frågade om vi inte kunde göra om det flera gånger. 
Pojken som inte var nöjd, tyckte inte att det hade varit roligt överhuvudtaget. När jag 
frågade om vad som inte hade varit roligt sa han bara: ” Allting var tråkigt, det var 
inget som var bra med det här.” En del av barnen ansåg att Gissa mitt tal var roligare 
medan andra ansåg att Alla talen ut och gå var roligare att genomföra. De var alla 
överens om att det var bra för de fick röra på sig eftersom det var ganska kallt ute. De 
upplevde aktiviteterna som olika svårt. Det var ungefär hälften av barnen som tyckte 
den ena aktiviteten var lättare och den andra var lite svårare och klurigare. Den andra 
hälften av barnen tyckte tvärtom. Några av barnen tyckte det var ungefär lika lätt 
eller svårt med båda aktiviteterna.  
 

5. Analys 
 
Analysen har gått till på följande sätt: Åse har analyserat aktiviteterna i förskolan och 
Therese har analyserat aktiviteterna i skolan. 
 
5.1  Förskola 
 
Genom att titta på de aktiviteter som jag (Åse)gjorde i svenska och matematik. Tittar 
jag på barnens vilja till att vara delaktiga i aktiviteterna som utfördes utomhus.  
 
Vid genomförande av svenskaktiviteterna då vi började med att lägga hela alfabetet så 
var alla barnen engagerade och hjälpte till så vi kunde lägga det från a till ö. Genom 
att de hela tiden fick repetera alfabetet när de skulle lägga nästa bokstav så är det ett 
sätt att lära sig hela alfabetet. Det är ett sätt att arbeta med bokstäver och det är något 
som Fridolfsson (2008) även beskriver att förskoleklassen och förskolan arbetar med 
bokstäver, samt att barnen blir intresserade och nyfikna på skriftspråket och 
bokstävernas roll i det. 
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Barnen hade inga problem att hitta sina bokstäver och stava till sitt eget namn, vilket 
visar att barn kan stava sina egna namn innan de har börjat skolan. Det visar att 
barnen i redan tidig ålder har ett intresse för bokstäverna i alfabetet och för 
skriftspråket. 
 
Vid den sista aktiviteten trodde jag (Åse) att det skulle bli svårare för barnen att 
kunna lista ut vilka olika ord det blev av de utvalda bokstäverna, utifrån föremål som 
finns ute i skogen. Jag placerade ut bokstäverna slumpvis på vaxduken för att ge 
barnen en utmaning. Dessa barn hade förmågan att koppla ihop bokstäverna till det 
enskilda ordet. Det barn som kom på vilket ord det var fick lägga ordet på vaxduken 
och försöka stava det. Det visade sig att alla barnen kunde se ordet och stava det på 
egen hand eller med hjälp av de andra barnen och lite hjälp från mig. Alla svenska 
aktiviteter som jag genomförde kan göras både inomhus och utomhus. Däremot tror 
jag att aktiviteten där de fick koppla ihop bokstäver till ett ord, föremål från naturen 
främjar barns språkinlärning genom att vara utomhus, då det blir lättare och mer 
konkret upplevelse för barnen att koppla samman föremålets namn ute i skogen. 
 
När jag frågade barnen vad de tyckte om svenskaktiviteterna som vi hade utfört, 
tyckte de att det hade varit roligt och ville gärna göra det igen. Men barnen tyckte det 
blev lite kallt och de frös om händerna, eftersom det var lite svårt att plocka bokstäver 
med vantarna på.  
 
Vid genomförande av matematikaktiviteterna bad jag (Åse) barnen att titta på korten 
och frågade om de kunde para ihop de olika siffer- och motivkorten med varandra på 
något eller några sätt. Det var några av barnen som försökte men de tog upp korten 
med siffrorna ett till fem på. Min tanke var att de till exempel skulle ta ett kort med 
tre moln på och siffran tre på när de parade ihop de olika korten. Jag tror att barnens 
tanke var att räkna ett, två, tre, fyra och fem och att de korten hörde ihop med 
varandra. Jag kunde ha varit tydligare i min förklaring till vad jag menade med att 
para ihop de olika korten, till exempel visa ett kort med siffran fem tillsammans med 
ett kort med fem stycken moln på, då hade barnen förmodligen fått en bättre 
förståelse för vad de skulle göra med de olika korten.  
 
Därefter plockade jag (Åse) bort korten med motiven på och tog fram ytterligare fem 
kort med siffror på och delade ut två kort var till varje barn. Barnen fick en åt gången 
lägga ut sina siffror i två olika rader där ena raden började med siffran ett och raden 
bredvid började med siffran fem. De hade inga problem med att lägga ut korten med 
siffrorna i rätt ordning vare sig raden började med den lägsta eller högsta siffran. 
Denna aktivitet med kort av siffror och motiv fungerar lika bra att genomföra 
inomhus som utomhus. 
 
Vid aktiviteten Under hökens vingar kom upplevde jag (Åse) att barnen tyckte det var 
roligt att genomföra leken. De väntade med spänning om deras kort skulle ge fri 
övergång till andra sidan eller om de behövde springa ifrån höken. Den sista 
aktiviteten som bestod av varierande uppdrag kände jag att barnen var engagerade 
och genomförde uppdragen med inlevelse och koncentration. Denna lek passar bäst 
utomhus eftersom det är spring och rörelselek. Inomhus är det inte lika stora ytor och 
det är lätt att barnen krockar med varandra. 
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När jag (Åse) frågade barnen om vad som hade varit roligast av aktiviteterna som vi 
hade gjort, var det några som tyckte Under hökens vingar kom var roligast och de 
ville göra den flera gånger. Fast det var kallt ute så tyckte jag att det var bra aktiviter 
att använda sig av, då vi satt en liten stund med korten och att vi sen fick röra på oss 
med de övriga aktiviteterna. Det gjorde att vi höll värmen bättre och inte frös vid de 
rörliga aktiviteterna. 
 
5.2 Skola  
 
I min analys har jag (Therese) inte bara utgått ifrån utomhuspedagogikens perspektiv 
utan även observerat själva aktiviteterna, hur gruppen och den enskilde eleven har 
fungerat under genomförandet av dessa moment. 
 
Svenska: Jag började med alfabetsordningen av bokstäver för att se om de var säkra 
på vilken följd bokstäverna är i. Deras lärare hade tidigare sagt att eleverna kunde 
alfabetet bra, det var en pojke som fortfarande hade svårt med bokstäverna. Jag 
upplevde att de flesta eleverna kunde alfabetet utantill. Men det var också några 
elever som var lite osäkra med vissa bokstäver och tog hjälp av sina kompisar. Det var 
även svårt för en del elever att komma på ord till bokstäverna. Detta kan ju ha flera 
orsaker. Bland annat var arbetsmiljön ny, att vara utomhus och ha lektion. En del 
elever kanske tittar på bokstäver som är uppsatta i klassrummet som hjälp när de 
arbetar med svenskan. En del elever kanske inte har fått möjlighet eller haft intresset 
att träna och komma på ord utifrån en bokstav tidigare. 
 
När eleverna sedan fick välja tio valfria bokstäver, fem vokaler och fem konsonanter, 
var det till en början svårt för några av grupperna att komma överens om vilka 
bokstäver de skulle välja. En grupp valde två bokstäver var. En grupp diskuterade 
fram och tillbaka vilka av bokstäverna som var bäst att ha med. Den tredje gruppen 
lät en person välja alla bokstäver. Den sista gruppen var oense och ville ha med olika 
bokstäver. Till slut valde jag tio bokstäver från deras hög de hade valt ut och gav dem 
dessa, annars hade de aldrig hunnit med att göra några ord. Grupperna fick tillslut 
fram några nya ord som de skrev ner i sitt häfte.  
 
Jag (Therese) upplevde att flera av eleverna inte var vana med att ha 
samarbetsövningar och arbeta tillsammans i en grupp. Många av eleverna hade egna 
starka viljor och hade svårt att lyssna och acceptera kompisarnas förslag. Många av 
eleverna var å andra sidan mera lyhörda och hjälpsamma. De var mer samspelta med 
varandra i aktiviteterna. Gruppindelningar är sällan lätta att göra. Det är oftast någon 
som blir ledsen eller missnöjd. Det är dock viktigt att elever får träna och pröva vara 
med i olika gruppkonstellationer för att lära sig samarbeta med andra personer än 
bara med sina nära kompisar. Jag kände inte eleverna så bra och gjorde kanske 
mindre lyckade gruppindelningar. Hade jag gjort om aktiviteten med samma klass, 
skulle jag delat in eleverna i andra grupper. Alla aktiviteter som jag genomförde i 
svenskan utomhus kan även genomföras inomhus. Jag tror det hade varit en fördel 
att börja arbeta med dessa moment inomhus, för att sedan förflytta oss ut i naturen 
och genomföra aktiviteterna ute. Barnen hade då fått en större möjlighet att förstå 
och skapa sig förstahandserfarenheter i sitt lärande vilket Szczepanski (2007) menar 
att platsrelaterade utomhusmiljöer i samspel med inomhusverksamheten ökar 
barnens förstahandsupplevelse till sitt eget lärande. Tyvärr hann vi inte genomföra 
den sista aktiviteten, så den kan jag inte analysera. 
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Matematik: Jag (Therese) anser att matematiska begrepp och siffror mellan ett och 
tio är bra att träna med barnen, det ger dem en grundförståelse för matematiken som 
sedan kan utvecklas vidare. Jag upplevde att både aktiviteten Gissa mitt tal och Alla 
tal ut och gå var bra övningar att genomföra utomhus. Barnen fick röra på sig 
samtidigt som de fick koppla ihop tal och olika begrepp med varandra. Det gällde att 
tänka ganska snabbt och komma ihåg vad de hade ställt för frågor för att kunna gissa 
sitt eget tal i nacken. 
 
I aktiviteten Alla tal ut och gå var de dels tvungna att ha koll på olika begrepp 
samtidigt som sin siffra så det överenstämde för att gå över säkert. Olsson (2000) 
menar att barn behöver få möjlighet att genomföra tillsammans med andra 
matematikuppgifter som är intressanta och spännande. För att på så sätt reflektera, 
samtala och diskutera med varandra och därmed få en större förståelse för 
exempelvis begreppen. I aktiviteten Gissa mitt tal fick barnen samtala, samarbeta 
och hjälpa varandra för att få fram sitt eget tal. I aktiviteten Alla tal ut och gå hade de 
sin egen siffra och försökte springa över till andra sidan när de inte hade rätt siffra. 
Men blev de tagna så hjälpte de höken att ta sina kompisar när de sprang över. 
Tanken var ju att de även skulle ha samarbetat när de skulle addera eller subtrahera 
sina siffror till det tal som höken sa, men det momentet hann vi aldrig utföra. Gissa 
mitt tal fungerar bra att genomföra både inomhus som utomhus. Det behöver dock 
finnas lite utrymme för barnen att gå runt och fråga varandra om sitt tal vid 
inomhusvistelse. Däremot bör leken Alla tal ut och gå genomföras utomhus då det 
krävs stort utrymme för spring och rörelse. 
 
Min analys sammanfattning: Jag (Therese) upplevde att eleverna gillade att vara 
utomhus och genomföra både svenska- och matematikaktiviteter. De var nyfikna på 
hur vi skulle gå tillväga med matematik- och svenskaktiviteterna, då de inte hade haft 
utomhuslektioner tidigare. Vid varje ny aktivitet samlade jag eleverna i en cirkel så 
alla såg varandra och fick lättare att lyssna till instruktionen hur aktiviteten skulle 
utföras. Det gjorde att eleverna var mer fokuserade på uppgiften och hängde med i 
aktiviteten från början. Eleverna tyckte generellt det var roligt att genomföra både 
matematik- och svenskaktiviteterna, det märktes att alla var engagerade i de olika 
lekarna.  
 
Däremot upplevde jag att eleverna gav mera positiv respons till matematiken än till 
svenskan. Många av lärarna i Szczepanski (2008) studie ansåg att matematik och 
naturorientering var mest givande att använda sig av utomhus ur ett lärande 
synpunkt däremot tyckte lärarna att det var svårare att få in språkövningar genom 
utomhuspedagogiken. Aktiviteterna både i svenska och i matematik tog också mycket 
längre tid att genomföra utomhus än vad jag trodde det skulle göra. Jag hade behövt 
minst två lektioner till för att återkoppla och göra de aktiviteter som inte hanns med. 
Därefter hade jag gärna velat göra en uppföljning inomhus av orden som eleverna 
bildade med sina valfria tio bokstäver. Samma grupper skulle då fått gå igenom sina 
ord och antingen skriva enskilda meningar som innehåller ett ord i taget. Eller 
komma på och skriva ner en saga, där orden fanns med någonstans i texten. De skulle 
få hjälpas åt att skriva och eventuellt rita något till sagans innehåll. 
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6. Diskussion 
 
Här kommer en gemensam diskussion och reflektion av vårt arbete. 
 
De syften som vi hade gällande vårt utvecklingsarbete var att få in mera aktiviteter 
och undervisning utomhus. Vårt mål är att våga flytta ut lärandetillfällen på andra 
platser än bara vara inomhus när det handlar om lärandesituationer. Det handlar om 
att våga göra annorlunda saker mot hur det brukar vara i förskolan och i skolan.  
 
Före både svenska- och matematikaktiviteterna så pratade vi om allemansrätten med 
barnen. Vi anser det är viktigt att barn får kunskap och förståelse för vår natur, att vi 
alla människor måste ta ett ansvar och vara rädd om naturen och djur. Det gäller att 
redan tidigt i förskoleålder och även i skolan prata om hur man ska ta hänsyn och 
inte skräpa ner eller störa och så vidare. Det bör ske kontinuerliga diskussioner och 
samtal om allemansrätten tillsammans med barnen både i förskola och i skola. 
 
Då vi inte direkt hade några förkunskaper om barnens kunskapsutveckling, är det 
svårt för oss att tolka om våra aktiviteter berikade deras lärande framåt. Däremot 
upplevde vi barnens glädje, engagemang och intresse till aktiviteterna. De hade 
väldigt roligt och vill inte avsluta och de frågade på en gång om vi inte kunde göra det 
här flera gånger. Barnen visade också en nyfikenhet till att vara utomhus. Många 
barn uttryckte att det var skönt att vara ute och röra på sig. Vi kände det var positivt 
att vara utomhus, då det fanns mer yta att vara på. Rörelseaktiviteter är något som 
Brügge och Szczepanski (2011) anser främjar tankeprocessen hos människor. Vi 
upplevde även att barnen både i förskolan och i skolan var koncentrerade och 
delaktiga i aktiviteterna. Enligt Szczepanski (2007) visar forskning att 
utomhusmiljöer och kontakt med naturen har en positiv effekt för barns 
koncentrationsförmåga.  
 
Szczepanski (2007) menar att det är bra om det blir ett samspel mellan inomhus- och 
utomhusaktiviteter via olika ämnen och teman, då barnen får större möjlighet till 
förstahandsupplevelser. Vi anser också att samspelet mellan inomhus- och 
utomhusaktiviter bör ske i så stor utsträckning som möjligt. Vi hade därmed i förväg 
samtalat med en förskolelärare vid förskolan och klassläraren till klass årskurs 2 vad 
de arbetade med just för tillfället gällande matematik och svenska. Förskolan 
arbetade inte aktivt med dessa ämnen under denna period. Skolan årskurs 2 arbetade 
kontinuerligt med alfabetsträning, skrivande och läsning, då passade det bra att 
arbeta med alfabetets bokstäver och bilda ord utomhus. I matematiken var det 
framförallt begrepp, addition och lite subtraktion, vilket vi också genomförde i våra 
matematikaktiviteter. I förskolan fokuserade vi mer på begrepp och att barnen fick 
para ihop siffror med motsvarande antal former. Vår matematik- och 
svenskaktiviteter fungerade alldeles utmärkt att genomföra utomhus både i förskolan 
och i skolan. Vi hade anpassat svårighetsgraden utifrån barnets ålder och kunskaper.  
 
Flera av våra utomhusaktiviteter i matematik och svenska fungerar att genomföra 
både inomhus och utomhus. Vi ser fördelar att börja inlärningen inomhus. Därefter 
göra de teoretiska inlärningsmomenten mer konkreta och mer förståeligt för barnen, 
genom att utföra praktiska moment utomhus. För att sedan gå in igen för 
återkoppling av de genomförda aktiviteterna. Detta samspel mellan inomhusteori och 
utomhuspraktik gör att barnen får en helhetsbild av ämnena. 
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Vi ser många möjligheter med utomhuspedagogik och ha utomhusaktiviteter 
tillsammans med barnen. Vi tror att det främjar ett lustfyllt lärande genom att 
genomföra aktiviteter utomhus med barnen. Det är också viktigt att vi förskolelärare 
och lärare är delaktiga i de olika momenten, då barnen uppskattade att vi var med i 
utförandet av leken till exempel var vi hökar som skulle ta barnen vid aktiviteteten 
Under hökens vingar kom och Alla tal ut och gå. Brügge och Szczepanski (2011) 
menar att leken är viktig för att skapa trygghet hos barnen vid utomhusvistelser. 
Genom lekfulla aktiviter stärks barnens lärande. Detta anser även Lillemyr (2002) 
och Molander. m.fl.(2012) de menar att leken bör få mer utrymme även i skolans 
verksamhet. Det är något vi har tagit fasta på och använt oss av lekfulla aktiviteter i 
både svenska och i matematik.  
 
När barnen får träna på matematiska begrepp och de första siffrorna upp till tio på ett 
lärorikt och lustfyllt sätt, tror vi det främjar deras intresse och förståelse för 
matematikens värld. Vi anser att det är viktigt att låta barnen redan i tidig ålder få 
möjlighet att lära sig grunderna till matematiken, då det underlättar för dem att gå 
vidare med större tal, eftersom barnen då har lärt sig och förstår själva räkne-
principen. Vi anser det är viktigt att barn får träna alfabetet grundligt både genom att 
uttala bokstäverna, men även att skriva dem och få möjlighet till att leka och laborera 
med bokstäverna så det bildas ord, vilket även Bjar och Liberg (2003,2010) belyser är 
viktigt att barn får möjlighet till. Genom att känna igen bokstävernas utseende samt 
veta hur de uttalas är ju grunden till läs- och skrivinlärningen. Detta främjar deras 
språkutveckling och självförtroende till att samtala och till att skriva. Är barn säkra 
på bokstäver och deras uttal ökar förmodligen intresset för att läsa och skriva. 
Lättman-Masch, m.fl. (2010) menar att det är viktigt med språkträning för barnen, då 
vi människor använder oss av språket dagligen med andra för att samtala och 
uttrycka känslor. Arbetsformerna bör även variera så alla barns inlärningsstil 
stimuleras. Utomhusmiljöer kan då enligt Lättman-Masch, m.fl. (2010) vara en 
tillgång för barns inlärningsprocesser. Detta är något vi anser bör ske kontinuerligt 
och med varierande lekfulla uttrycksformer i matematik- och svenskaktiviteterna. 
Både när det gäller förskole- och skolverksamheter. 
 
De hinder vi upplevde med utomhuspedagogik är framförallt att det krävdes en större 
planering innan genomförandet, material behöver tillverkas och det behövs en bra 
och vädertålig väska att packa ner materialet i. Det tar även tid från 
undervisningspasset då vi måste ta oss till en annan plats än själva klassrummet. I 
skolan behövdes aktiviteterna tidsanpassas så det inte drog över tiden för nästa 
lektion. I förskolan fanns det mer tid till att genomföra aktiviteterna i lugn och ro. Då 
det var kallt, fuktigt och blött ute vid båda aktivitetstillfällena i både förskolan och i 
skolan, håller vi med Brügge och Szczepanski (2011) och Strotz och Svenning (2004) 
att alla årstider har sin charm men det är viktigt att ha kläder efter väder. Vi anser 
även att aktiviteterna bör anpassas efter vädret och ha mer rörelseaktiviteter vid kalla 
årstider än stillasittande moment, då barnen blev mer frusna vid svenskaktiviteterna. 
Åse hade vid båda sina tillfällen några barn med sig åt gången och upplevde att det 
fungerade väldigt bra. Therese hade helklass med sig vid båda sina tillfällen och 
upplevde att det fungerade bra. Men det var inte att föredra, då aktiviteterna tog lång 
tid att genomföra med så många barn. Vår slutsats av det är att om möjligheten finns 
dela upp barnen i mindre grupper åt gången. Vi känner även att det hade varit bättre 
att ha en aktivitet per ämne åt gången, alltså utföra den mer ingående och vid flera 
tillfällen, än att ha alla matematik- och svenskaktiviteter vid bara ett tillfälle per 
ämne och gång. Det gäller både vid förskolan och vid skolan.  
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När vi tillverkade materialen till matematik- och svenskaktiviteterna kände vi att det 
tog tid att färdigställa, då vi klippte ur, klistrade på färgade papper och laminerade 
flera uppsättningar av både siffror, uppdragskort och bokstäver till de olika 
övningarna. Men det är värt att lägga ner tid på tillverkning av material, då vi nu kan 
använda det till samma och många andra aktiviteter gällande utomhuspedagogik för 
barnen. Självklart går det även att använda sig av naturens tillgångar av material till 
matematik- och svenskaktiviteter. 
 
Genom utförandet av detta utvecklingsarbete känner vi att vi har blivit tryggare och 
mer bekväma i våra ledarroller när det gäller utomhuspedagogik tillsammans med 
barnen. Vi kommer även i fortsättningen använda oss av att vistas i utomhusmiljöer 
med ett lärandeperspektiv. Vi anser att även många andra ämnen som NO, bild, SO 
med mera kan utföras med utomhusaktiviteter, det är bara vår egen fantasi som 
sätter gränserna.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till alla föräldrar och vårdnadshavare. 
 
Hej!      2013-10-18 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen mot tidigare år vid  
Mälardalens högskola (MDH), med inriktning Lek, lärande och utveckling. Vi ska 
skriva ett examensarbete som handlar om utomhuspedagogik för att få in ett 
lärandeperspektiv genom lekfulla aktiviter/lektioner.  Vi ska genomföra ett 
utvecklingsarbete som både passar för förskoleverksamhet och skolverksamhet. Detta 
innebär att vi kommer genomföra 2 utomhusaktiviteter och lektionspass med barnen 
och eleverna, en matematik och en svensk lektion. Vi kommer vara ute i skogen. 
 
Vi kommer att dela upp oss vid själva genomförandet av aktiviteterna och 
lektionerna. Åse kommer vara vid förskolan och Therese kommer vara vid skolan. 
Inför matematik- och svenskaktiviteterna och lektionspass berättar vi för barnen och 
eleverna vad de kommer få göra och vårt syfte ”varför” vi gör det.  
 
Therese lektioner i årskurs 2, kommer att ske måndag v.45 den 4/11 – 2013 
(matematik) och onsdag v.45 den 6/11 – 2013(svenska). 
 
Åse har sina aktiviteter på förskolan också under v. 45. Vilka dagar är ännu inte 
bestämt, återkommer om det. 
 
Att tänka på inför dessa aktiviter och lektioner. Det har börjat bli kallt och blött ute, 
så tänk på att ha bra kläder efter väder. Har ni ett sittunderlag, tag gärna med den. 
Då vi kommer att sätta oss ner en stund mellan de olika aktiviteterna för lite samtal 
och reflektion. 
 
Under aktiviteterna och lektionerna kommer vi att följa vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Vilket innebär att det är anonymt och ingen specifik 
person, förskola eller skola kommer att nämnas vid namn i det skrivna arbetet. Det är 
även frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta er medverkan i studien. Vi ser 
helst att barnen och eleverna följer med ut till skogen och sedan bestämmer sig för att 
delta eller inte. Allt material är konfidentiella handlingar och kommer endast 
användas till detta studiesyfte.   
 
Hör gärna av er vid eventuella frågor och funderingar. Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar: Åse Andersson och Therese Dahmberg 
 
Kontaktuppgifter 
 
Förskola: Åse, mobilnummer: 070-xxx xx xx 
Mail: namn@student.mdh.se  
 
Skola: Therese, mobilnummer: 076-xxx xx xx 
Mail: namn@student.mdh.se   
 
Handledare för examensarbetet: Margaret Obondo, Mail: namn@mdh.se 

mailto:namn@student.mdh.se
mailto:namn@student.mdh.se
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29 

 

Bilaga 2 
 
Vår fördelning av arbetet 
 
Hur vårt samarbete har varit oss emellan 
Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete om utomhuspedagogik eftersom vi både är 
intresserade av att få in mera lärandesituationer utomhus.  I med att vi var 
intresserade av samma ämne valde vi att göra detta arbete tillsammans. Vi har 
samarbetat runt texten i examensarbetet.  Vid genomförandet av våra aktiviteter så 
har vi utfört dessa var och en för sig. Där vi även har analyserar våra egna utförda 
aktiviteter i förskolan och i skolan.  
 
Vi har läst och skrivit både enskilt och gemensamt utifrån litteraturen. Vid 
nedtecknandet av rapporten har vi hjälpts åt att färdigställa den. Det slutgiltiga 
resultatet och diskussionen av arbetet har vi sammanställt tillsammans.  
 


