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Utomhuspedagogikens 
möjligheter, där valet av 
platser för undervisning 
och lärande bidrar till en 
utvidgad lärmiljö i förskola 
och skola 
- kanske den enda pedagogiska inriktning som 
fokuserar på platsen utomhus och den didaktiska 
var-frågan i ett utbildningssammanhang 

I och med att plattformen Utenavet 

bildades för ca 10 år sedan 

tillvaratogs olika kunskaper och 

kompetenser från dels akademin 

(SLU- Movium, Centrum för 

Naturvägledning och Nationellt 

Centrum för Utomhuspedagogik, 

Linköpings universitet) och dels 

NGO:s (Friluftsfrämjandet, 

Naturskoleföreningen och Skogen 

i Skolan). 
Här skapades en kreativ "smältdegel" 

för att utveckla och påverka dagens 
fysiska lärmiljöer utomhus för lärande 
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och undervisning i växelverkan 
mellan skolans och förskolans 
inomhuslokaler. Under Utenavets 
kunskapsresa i anslutning till fem 
nationella konferenser "Ute är Inne" 
(2007-2017) med planeringsinternat 
fördes intensiva diskussioner kring 
barn och ungas uppväxtmiljöer. 
Här bildades en gemensam 
gränsöverskridande plattform med 
både professionell och social öppenhet. 
När Utenavet nu utökats med Sveriges 
Hembygdsförbund och Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) lyfts även det 
kulturella landskapsperspektivet, det 
vill säga det immateriella kulturarvet 

och relationen stad och land i ett 
hållbarhets perspektiv ( ekologiskt, 
ekonomiskt, socialt) avseende kost
och djurhållning, odling, skog och 
klimat. Härmed kan den platsbaserade 
kompetensen som Utenavet besitter 
utökas. 

KUNSKAP I OCH OM LANDSKAP 

Redan i Uppsala på 1700-
talet fick land ska pet och 
åskådningsundervisningen status 
som läromedel med rötter i Carl von 
Linnes herbarationer (växtvandringar) 
i stadens närhet. Detta till trots 
att han av delar i akademin ansågs 
"förföra" ungdomen genom att 
undervisa studenter utomhus. Denna 
landskapsbaserade bildningstradition 
förvaltades av många folkskollärare 
p å fältet. Både innan och efter / 
folkskolereformens genomförande 
1842 läste läraren ofta högt före i 
boken men använde sig också av en 
icke textbaserad kommunikation i 
dialog med sina elever om fenomenen 
utomhus i naturen. Detta gjordes i 
avsikt att både lära sig med texten 
som bas och genom "verkligheten'' 
som arena för undervisning och 
lärande. Denna bildningstradition 
förstärktes ytterligare i och med att 
läseboken i geografi "Nils Holgerssons 
underbara resa"(1906) som gavs ut av 
folkskolläraren och nobelpristagaren 
i litteratur Selma Lagerlöf. Kanske 
man redan på den tiden kunde 
tala om begreppet "pedagogisk 
markanvändning". Landskapet är 
här överordnat platsen som i sin tur 
är överordnad det individuella mycket 
personliga stället, t.ex. badstället eller 
svampstället ... 

UTOMHUSPEDAGOGIK OCH 

UTOMHUSDIDAKTIK 

Utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt som syftar till 
lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett 
tvärve tenskapligt 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 (NCU:s vetenskapliga råd, 
2004). 

Genom att undervis a b arn och 
unga i ett utvidgat landskap blir det 
utomhuspedagogiska sammanhanget 
ett tematiskt kitt som knyter 
lärprocessen till den fysiska platsen 
( var-frågan) och binder därmed 
samman ämnesinnehållet (vad
frågan) utomhus (i) landskapet. 

Med fokus på utomhusdidaktikens 
(fem) frågeställningar för att kunna 
planera undervisning supplägg 
nämligen, Vad-frågan - innehåll, 
ämne och teman, var- frågan -
val av det didaktiska rummet, 
inomhus - utomhus, hur-frågan 
- undervisningens tillgänglighet, 
när-frågan - relaterad till tid och 
årstidsväxlingar, varför-frågan -
varför undervisar lärare som de gör 
(vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet) vilka utvecklar lärarnas 
"verktygslåda". 

Om strävan är att åstadkomma en 
skola för bildning som skapar variation 
och sammanhang, i autentiska, 

direktupplevda situationer i närmiljön, 
på förskolegårdar och skolgårdar, i 
parken och stadsmilj ön med dess 
museer och återvinningscentraler 
- blir det didaktiska perspektivet 
centralt. Men även i den tätortsnära 
skogen, vid vattensamlingen, längs 
bäcken eller vid havet - alla kreativa 
lärmiljöer under förutsättning att 
läraren är väl förtrogen med platsen 
och dess stödjande funktioner i sin 
undervisning. Här gäller det också att 
tillvarata barn och ungas alla frågor 
och tidigare erfarenheter i planering, 
genomförande och reflektion. 

I en hälsofrämjande och mer 
rörelseintensiv lärmiljö, integreras 
kunskapsformerna: fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet i sitt 
naturliga rätta sammanhang. Här kan 
ett lärande landskap skapas i kropp 
(affektiva) och hjärna (kognitiva). 
Om detta inte äger rum finns det 
en risk för att lärare utvecklar ett 
platslöst sätt i undervisningen, där 
inte alla de fem sinnena tas tillvara 
fullt ut. Människan utvecklas då 
till en "huvudfoting" (metafor) av 
benlösa generationer, om anden och 
handen - kroppen och huvudet inte 

kopplas samman i själva lärprocessen. 
Den växande naturklyftan i samhället 
med minskad naturkontakt påtalas 
i en nyligen genomförd studie från 
Svenska Turistföreningen (2017). En 
ytterligare aktuell studie från Centrum 
för Idrottsforskning (CIF), (2016) 
visar också på att barn och unga rör 
sig alltför lite i dagens stillasittande 
samhälle med dess skärmkultur. 

Utomhuspedagogiken är här i 
sitt meningsskapande sammanhang 
relaterat till ett lärande både inomhus 
och utomhus i olika pedagogiska 
situationer. Därmed har denna form 
av pedagogik en förutsättning att 
utvecklas om man fortsätter att 
definiera in och inte definiera ut olika 
undervisnings- och lärandeperspektiv. 
Vi behöver dock förstå och veta mera 
om hur elever tänker och hur en 
växande hjärna och kropp fungerar i 
integration med lärmiljön. 

När landskapsarkitekten med sitt 
fokus på locus (plats), miljöpedagogen 
med fokus på (hållbarhet) 
hittar gemensamma ytor mot 
utomhuspedagogens ( undervisning 
och lärande i form av pedagogisk 
markanvändning), hälsopedagogens 
fokus på (rörelse, välbefinnande 
och hälsa) och specialpedagogens 
inriktning mot (särskilda behov 
och funktionsnedsättningar) skapas 
nya förutsättningar för möten, 
frågeställningar och problemlösningar 
i ett lärande för hållbar utveckling. Där 
man i teori - praktik kan identifiera 
utomhus- och inomhusbildningens 
gemensamma kärna, genom att 
utomhusmiljön ges en ökad legitimitet 
och likställdhet i förhållande till 
inomhusmiljön på alla nivåer i hela 
utbildningssystemet. 
Således borde utomhuspedagogiken 
ingå som en obligatorisk del i all 
svensk lärarutbildning. 

TANKESMEDJA 

* Skapar dagens utbildningssystem 
möjligheter till att lära barn och unga 
att "lära sig läsa landskap", det vill säga 

Talar med naturens väsen 
(Laminaria digitala - fingertång) 
som speglar den biologiska 
mångfalden i våra havsmiljöer. 
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att lära sig att läsa sitt yttre och inre 
landskap utan mellanled, att se och 
höra men även smaka, lukta känna och 

beröra - gripa för att begripa, 

* Hur kan kreativa lärmiljöer byggas 
och designas både inomhus och 
utomhus för undervisning och 

lärande, 

* Avsätts idag tillräcklig med 
planeringstid för lärare till att 
diskutera och reflektera kring 

olika undervisningsupplägg för 
utomhusundervisning relaterat till 

ämnen, teman och lärmiljöer, 

* Har kombinationen hand 
(handlingsburen), huvud (kognitiv) 
och hjärta (affektiv) ett tillräcklig 
framskriven styrka och utrymme i våra 
nationella styrdokument (läroplaner), 
där begreppsmässiga strukturer 
utvecklas i undervisningen, 

* Hur uppfattar lärare möjligheter till 
ökad fysisk rörelse i alla ämnen i ett 

utomhuspedagogiskt sammanhang. 

Min ambition som naturvetare 

(biologi, kemi, geovetenskap 
och geografi) har varit att i detta 
textbidrag kortfattat försöka förklara 
och synliggöra utomhuspedagogikens 
platssammanhang och dess 
didaktiska identitet (av dida'sko", 
undervisningens och inlärningens 

teori och praktik). 
Låt oss tillsammans i Utenavet 

skapa ett gemensamt "Utomhuslyft" 
för barn och unga i en skola där det 

inte bara ringer IN utan även ringer 
UT till undervisning och lärande. 
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En padda 
elever! 

Människan använder hela kroppen 

för att förstå och behärska världen 

omkring sig. Att lära sig klättra i 

träd, simma, skejta och odla morötter 

förutsätter landskap att öva sina 

färdigheter i. Utan den fysiska miljön 

är detta slags lärande helt enkelt inte 

möjligt. Hur tar samhället vara på 

detta grundläggande livsvillkor i 

barns och elevers utveckling? 
Historiskt har landskapet och 

de autentiska sammanhangen varit 
den naturliga utgångspunkten för 
lärandet (Dahlgren 2007). Men 
idag när lärandet fokuseras till 
böcker, internet och andra media 
är det inte längre lika självklart att 
använda det fysiska landskapet som 
resurs i skolarbetet. Det leder till en 
bildningskultur där barn och unga lär 
sig om naturen via böcker och andra 
medier istället för att lära sig om 
naturen i naturen. En kultur där vi 
tycks sträva efter att frikoppla snarare 
än att sammanföra lärandet med de 
begripliga sammanhangen. 

Där sammanhangen finns borde 
ju rimligen förutsättningarna öka för 
ett mer motiverat och lustfyllt lärande. 
Detta borde i sin tur leda till positiva 
kognitiva effekter - kort sagt: bättre 
betyg. 

SE LANDSKAPET SOM ETT 

SKEENDE! 

Landskapets egenskaper kan definieras 
på många sätt. Kanske uttrycker 
kulturgeografen Torsten Hägerstrand 
detta allra elegantast: "landskapet är 
ett skeende iscensatt av människa och 
natur (Carlestam och Sollbe 1991). 
Landskapet utvecklas både till form 
och till innehåll av de människor 
som använder det samtidigt som sol, 
vind och vatten har stort inflytande 
över hur det förändras över tid. 
Skolträdgården och bondens åker 
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är två exempel på detta. Självklart 
har landskapet stor inverkan på det 
lärande som äger rum. 

Aktiviteter i landskapet ger oss 
livserfarenheter som också påverkar 
hur vi mår. Både barn och vuxna 
binder sig till platser både socialt 
och känslomässigt där trivsel, 
tillit och trygghet hänger ihop. 
Förutsättningarna är en taktil, sinnlig 
och fysiskt aktiv barndom. 

LÄRANDE MED 

LANDSKAPSPERSPEKTIV 

För pedagoger och skolledare kan den 
Europeiska landskapskonventionen 
inspirera till mer utomhusaktiviteter 
bland barn och unga. Landskapets 
pedagogiska potential kommenteras 
inte i direkta ordalag, men är inte långt 
borta i passusen "Varje part förbinder 
sig att i lag erkänna landskapet som en 
väsentlig beståndsdel i människornas 
omgivningar, ett uttryck för 
mångfalden i deras gemensamma 
kultur- och naturarv samt en grund 
för deras identitet." (artikel Sa). 

Riksantikvarieämbetet förenklar 
detta på ett genialt sätt: "landskapet 
är den helhet där allting händer" 
(Riksantikvarieämbetet 2008, sid 5). 
Om landskapet är en helhet där allting 
händer, borde närmiljön och landskapet 
i närheten av skolor och förskolor vara 




