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Utomhusdidaktik 
 Ett stödmaterial för föräldramöte om undervisning utomhus på vårt fritids 

 

Koppling till Lgr 11 : 

Natur och samhälle  

● Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel 
genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan 
beskrivas, till exempel med ord och bilder. 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

● Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och 
på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.  

● Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.  

● Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk 
aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. 

Hur? Vad säger vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet om hur ni ska göra för att nå 
bästa resultat? 

Vi arbetar med kunskapsformerna: fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse och med fokus 
på elevernas nyfikenhet och motivation som vi stimulerar i lärprocessen. 

Vi utgår från verkligheten och låter eleverna utforska, pröva, uppleva och känna med alla sina 
sinnen.  

Bara för att eleverna vet något om någonting, betyder inte alltid att de har förståelsen. 



Lärandesammanhang av realupplevelser där elevers frågeställningar står i centrum utifrån vad 
de upplever i lärmiljön utomhus. 

I lärprocessen är det en fördel om hjärnan lär - det fingrarna berör.  På detta vis kompletterar 
inom-och utomhusundervisningen varandra mycket bra. 

 

Varför? Vilka effekter ger Utomhusdidaktik enligt vetenskaplig grund/beprövad 
erfarenhet? 

 
Särskilt starkt vetenskapligt stöd finns för positiva effekter via indirekta faktorer av betydelse 
för förbättrad skolprestation och måluppfyllelse, bland barn och unga, däribland: 

● förbättrad koncentration 
● förbättrat arbetsminne 
● förbättrad personlig och social utveckling 
● ökad studiemotivation 
● mer positiva beteenden under skoltid 
● ökad självkontroll och impulskontroll 
● växande självkänsla och självförtroende 
● ökad samarbetsförmåga 
● intention till hälsosammare livsstil (motion och matvanor) för barn och unga 

                                              (Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018) 

 


