
Denna text kommer från inledningen till boken Att lära in matematik ute 2 och boken 

Learning in the Outdoor Classroom. Här beskriver vi vad vi utomhuspedagogik är och 

vad vi uppnår med detta arbetssätt. Vi får också veta vad forskningen säger. 

 

Ett sätt att skapa lust och engagemang hos eleverna är att komplettera sin vanliga 

undervisning med att arbeta ute i verkligheten. Vi som arbetar på naturskolor runt 

om i landet slås varje dag av hur lätt det är att engagera eleverna för en uppgift ute 

och hur väl de kommer ihåg det de lärt sig, även långt efteråt. Det är detta vill vi dela 

med oss av. 

 

Utomhuspedagogik 
Sättet vi arbetar på kallar vi för utomhuspedagogik. Det är ett pedagogiskt 

förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på 

upplevelser i autentiska situationer.1 Det handlar både om platsen, innehållet och 

sättet att lära på. 

 

Platsen – Vi är gärna ute i naturen, men också i parken och på skolgården. 

 

Innehållet – Aktiviteten utgår från verkligheten, den bygger på det som finns på 

platsen.  

 

Sättet – Alla elever ska vara aktiva. De ska själva få en upplevelse av något, gärna 

tillsammans med andra.  

 

Reflektionen – Det räcker inte med upplevelser för att kunskap ska uppstå, reflektion 

och efterarbete är nödvändigt. 

 

Utomhuspedagogik används som komplement till övrig undervisning för att eleverna 

ska förstå och komma ihåg bättre. Ofta används utomhuspedagogik för att 

konkretisera och förtydliga teoretiska modeller och sammanhang. 

                                                           
1 Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet 2004 



Vad vi uppnår med detta arbetssätt 

Olika lärstilar 

Skolan ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

eftersom eleverna lär sig på olika sätt. Howard Gardner har lanserat teorin om 

multipel intelligens och menar att vi har sju olika intelligenser2: 

- lingvistisk 

- musikalisk 

- visuell/spatial 

- kroppslig/kinestetisk 

- social 

- självkännedom 

- logisk-matematisk. 

Han menar att vi har alla dessa intelligenser men att en eller fler vanligen är mer 

framträdande. När man använder sig av utomhuspedagogik aktiveras hela kroppen, 

alla sinnen och vi använder fler intelligenser samtidigt. Chansen ökar därför för att 

fler elever hittar sitt sätt att lära på. När fler sinnen är inblandade, förstår och minns 

eleverna också bättre. 

 

Lust och engagemang 

Skolan ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 

Att göra saker på ett nytt sätt skapar motivation och väcker intresse. Att få lyckas 

med konkreta uppgifter ute stärker självförtroendet. Självförtroende är viktigt såväl i 

skolarbetet som i andra sammanhang. Att först låta eleverna arbeta med ett problem 

efter eget huvud för att sedan diskutera och jämföra de olika lösningarna brukar vara 

ett bra sätt att arbeta. Därefter är de mottagliga för mer teoretiska resonemang. 

 

Skapande och lek 

Yngre barn lär genom lek. Vår övertygelse är att leken är en god inkörsport även för 

äldre elever. Lek, skapande och övningar ute är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Att arbeta med olika begrepp med hela kroppen är ett bra sätt att komma ihåg.  

Ett exempel är en lärare i en årskurs 1, som var ute med klassen en snöig dag på 

vintern och hade matematiklektion. Hon lät eleverna trampa upp en stor cirkel i 

snön. När hon sade omkrets, fick de springa omkretsen det snabbaste de kunde. När 

hon sade area, fick de dansa arean över hela ytan. Just då var det som en lek; 

eleverna blev varma och glada. Den dagen sitter säkert kvar i minnet hos eleverna 

och gör det lättare för dem att hålla isär begreppen, när de senare sitter och arbetar 

med area och omkrets i sin matematikbok. 

 

Samarbeta och kommunicera  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra. 

                                                           
2 Gardner, H, De sju intelligenserna, 2002 
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När eleverna arbetar i grupp, blir den samlade kunskapen större. Eleverna får 

använda den kunskap de redan har, samtidigt som de får använda fantasi och 

kreativitet och tänka nytt. Ute finns mer plats, eleverna kan diskutera och arbeta i 

grupp utan att störa varandra. Läraren har möjlighet att gå runt och lyssna hur 

eleverna resonerar.  

 

Rörelse och hälsa 

Daglig fysisk aktivitet är viktig för att eleverna ska orka prestera bra i skolan. Många 

elever behöver röra på sig mer. Ute är det lätt att få in rörelse, samarbete och 

upptäckarglädje. I Bunkefloprojektet i Malmö visade det sig att elever som får fler 

timmar rörelse på schemat också presterar bättre i skolan – särskilt de elever som 

inte rör sig så mycket annars och elever med motoriska problem.3  

 

Förankra skolkunskaperna i verkligheten 

Läraren ska organisera arbetet så att eleven successivt får fler och större 

självständiga uppgifter och ett ökat ansvar, samt får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande. 

Att använda sina kunskaper i olika miljöer och sammanhang skapar djupare 

förståelse. Eleverna behöver få uppleva att deras skolkunskaper är generella, att det 

de lär sig på lektionerna gäller överallt, både i klassrummet, i samhället och i naturen. 

För eleverna kan det vara en aha-upplevelse när deras teoretiska skolkunskaper 

hjälper dem att lösa ett praktiskt problem. 

 

 

Vad forskningen säger 
Rörelse och lärande 

I sin bok Den lärande hjärnan (2011) beskriver Torkel Klingberg hur konditionsträning 

har positiv effekt på inlärningen genom att stimulera tillväxtfaktorer som påverkar 

nervcellerna. Det påverkar både den kognitiva förmågan och skolresultaten. Han 

visar också hur konditionsträning får hjärnbarken att växa till. Hjärnbarken är viktig 

för vårt arbetsminne, som bland annat är viktigt för att klara matematiska 

operationer. Fysisk aktivitet gör också att vi sover bättre, vilket i sin tur är positivt för 

minnet och koncentrationsförmågan.  

Stress påverkar däremot hjärnan och de kognitiva funktionerna negativt, vilket i sin 

tur påverkar skolresultaten. 

 

Nina Nelson skriver om hur vistelse i naturen får oss att samarbeta och kommunicera 

bättre. Både detta och den fysiska aktiviteten minskar stressnivåerna och gör det 

lättare för oss att lösa problem. 4 

 

 

                                                           
3 Ericsson, I, Rör dig - lär dig, 2005 
4 Dahlgren, L-O m.fl. Utomhuspedagogik som kunskapskälla, 2007 
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Skolkunskaper och verkligheten 

Det är viktigt att eleven har egna erfarenheter att förankra kunskapen i. Förståelse 

bygger på ett samspel mellan kunskap och erfarenhet. Pisastudier publiceras 

regelbundet av OECD i Paris och redovisar jämförelser av elevernas prestationer i 

olika avseenden mellan OECD:s medlemsländer. Pisastudien 2009 mätte bland annat 

elevernas förmåga att integrera och tillämpa kunskaper och färdigheter i en mängd 

realistiska situationer. Många elever behöver träna mer på detta. 

 

Undersökningar har visat att färdiga studenters sätt att förklara olika 

naturvetenskapliga fenomen ofta inte skiljer sig från förskolebarns sätt att göra det. 

Skolkunskaperna påverkar inte deras syn på verkligheten 5. Detta visar på behovet att 

oftare utgå från verkligheten i skolarbetet. 

 

En studie på flera tusen mellanstadieelever i Florida6 visade att elever som själva fick 

göra experiment och dra slutsatser fick betydligt större förståelse för 

naturvetenskapliga samband än elever som fick traditionell undervisning med 

utgångspunkt från läroboken. 

 

Richard Lesh beskriver hur laborativa aktiviteter inte bara fungerar som en länk från 

det konkreta till det abstrakta, utan också för att eleverna ska få tillfälle att tillämpa 

sina abstrakta kunskaper i konkreta situationer.7  

 

Lovisa Sumpter har analyserat hur gymnasieelever resonerar när de löser 

matematiska problem. De använder oftast formler eller tidigare inlärda metoder. Det 

förekommer mycket få kreativa resonemang.  Om de inte kommer ihåg den 

matematiska formeln, kan de inte lösa uppgiften.8 

 

Lusten att lära 

Om man kan se mönster och strukturer, kan man också tillämpa kunskaperna på nya 

problemställningar. Har man förstått och sett mönstret kan man härleda 

detaljkunskaper om man glömt dem. Med mönstrens hjälp kan vi generalisera från 

en situation till en annan. Detta skriver Peter Gärdenfors om i sin bok Lusten att 

förstå.9 Han visar också hur viktig motivationen och lusten att lära är. Känslomässigt 

engagemang höjer uppmärksamheten, liksom när man tycker något är roligt. Då 

minns man bättre. Leken är mycket användbar som motivationshöjare.   

 

Psykologen Jerome Bruner har skrivit om vår vilja att lära. Den är medfödd och kan 

delas upp i tre huvudmotiv:   

- nyfikenhet: människans naturliga nyfikenhet är stark redan från födseln. 

                                                           
5 Andersson, B. Elevers tänkande och skolans naturvetenskap, Skolverket 2001 
6 Granger, EM. m.fl., Science 5/10 2012  
7 Lesh, R. (1981), citerad i Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM 2010  
8 Sumpter, L. (2009), citerad i Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM 2010 
9 Gärdenfors, P. Lusten att förstå, 2010 

Hur stort isblock klarar vi 

av att lyfta?  

Vad väger is, och hur 

räknar man ut volymen  

på ett rätblock? 

 



- kompetens: det finns en grundläggande vilja att visa att man kan något eller 

klarar av något. 

- ömsesidighet: människor tycker om att uppnå mål tillsammans med andra.10 

En pedagogik som bygger på dessa tre komponenter har stora förutsättningar att 

leda till framgång. 

 

Emilia Fägerstam11 beskriver i sin avhandling hur högstadieelever som fått 

undervisning i biologi och matematik delvis utomhus fått lika bra eller mer 

utvecklade resultat än elever som fått ren klassrumsundervisning. Dessutom ökade 

motivationen och förståelsen och de mindes bättre. 

 

Sammanfattning 
Gedigna kunskaper och förståelse får eleverna genom att varva teori och praktik och 

genom att de får använda sina kunskaper i många olika sammanhang. För läraren 

gäller det att skapa situationer där eleverna får använda hela sitt jag, sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper, sitt intellekt och inte minst sin fantasi. Samarbete med 

andra ger större gemensam kunskap och erfarenhet. Samarbete med andra innebär 

också att man måste argumentera för sin ståndpunkt och då använda sig av ämnets 

terminologi.  

 

Den enskilt viktigaste inlärningsfaktorn är vad eleverna redan kan. För vissa elever 

kan det plötsligt bli väldigt svårt om 

de inte förstått eller kommer ihåg det 

de lärt sig tidigare. Detta gäller inte 

minst i ämnet matematik. Därför kan 

man ibland behöva gå tillbaka och 

repetera tidigare moment. Gärna i 

lekform ute, som repetition, för att 

stärka självförtroendet och få tillbaks 

motivationen. Många av övningarna i 

boken Att lära in matematik ute 2 

fungerar bra i detta sammanhang. 

Det är viktigt att eleverna förstår 

syftet och målet med övningen, och 

att läraren tydliggör vad eleverna lärt 

sig. Återkoppling till eleverna är en 

förutsättning för att de ska komma 

vidare i sitt lärande. 

 

Text: Kajsa Molander, Foto: Uppsala Naturskola och Robert Lättman Masch 

                                                           
10 Bruner, J. (1966), citerad från Lusten att förstå, Gärdenfors (2010).  
11 Fägerstam, E. Space and Place: Perspektives on outdoorteaching and learning, Linköpings  

universitet 2012 

 

Samarbeta och lösa problem. 

Leken som motivationshöjare – rörelse mår vi bra av. 


