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Många möjligheter
i skolskogen

F

lyttar man ut ”klassrummet” i det fria får det dimensioner som aldrig låter sig
skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen.
Och det handlar nu inte om att bara lära sig mer om den natur de befinner sig i. Så
gott som alla skolämnen kan med fördel tillämpas utomhus. På köpet föjer bättre hälsa,
ökade insikter om sambanden i naturen och om det högaktuella begreppet hållbarhet.

Ofta förändras också relationerna mellan eleverna när undervisningen sker utomhus.
De som inte märks så mycket i klassrummet kan blomma upp och få en större säkerhet
i kamratkretsen.
I det här häftet visar vi på en del av möjligheterna med utomhusundervisning.
Det finns gott stöd för det vi lyfter fram – både i läroplanerna och i resultaten av den
omfattande forskning som finns inom området utomhuspedagogik.
Här finns också några smakprov ur Skogen i Skolans omfattande övningsdatabas

där lärare fritt kan hämta handfasta instruktioner om utomhusövningar i så vitt skilda
ämnen som bland annat matematik, NO, idrott, teknik och samarbete.
Med förhoppning om att inspirera och väcka intresse önskar vi lycka till i skolskogen.
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Vindskydd på gång. Med markägarens
goda minne har många skolor fått lov att
bygga vindskydd och brasplatser i sina skolskogar. Inte minst brukar byggarbetet vara
både lustfyllt och lärorikt. Med vindskydd
och brasplats blir skolskogen ett uppskattat
klassrum även under de kulna årstiderna.

MÖJLIGHETER I SKOL SKOGEN

2

MÖJLIGHETER I SKOL SKOGEN

Innehåll
Starkt ökat intresse för undervisning ute _______________________________________________ 4
Ute ett vidsträckt begrepp ________________________________________________________________________________________ 4
Forskning bekräftar värdet av utomhuspedagogik ______________________________________________________ 4
Positivt för både den fysiska och psykiska hälsan ________________________________________________________ 6
Utevistelser bidrar till ett hållbart samhälle_________________________________________________________________ 6
Så säger läroplanerna ________________________________________________________________________________________________ 7
Undervisning ute för alla? _________________________________________________________________________________________ 8
Så kan man undervisa utomhus __________________________________________________________________________________ 9

Att arbeta med utomhuspedagogik _________________________________________________ 10
Några tekniklärares erfarenheter _____________________________________________________________________________ 11

Helheter och sammanhang blir tydligare ute ________________________________ 12
Praktiska förberedelser ___________________________________________________________________________________________ 14

Platsen ute och hur man startar en skolskog _______________________________ 15
Ämnen och aktiviteter i skolskogen _________________________________________________ 19
Övningar _________________________________________________________________________________________________________ 22
Övningar med teknik ______________________________________________________________________________________________ 22
Brobygge __________________________________________________________________________________________________________ 22
Repslaget___________________________________________________________________________________________________________ 22
Flytta stubbar _____________________________________________________________________________________________________ 23
Ishotell ______________________________________________________________________________________________________________ 24
Mänskligt brobygge ____________________________________________________________________________________________ 24
Flytta en kompis _________________________________________________________________________________________________ 25
Lätt att handskas med _________________________________________________________________________________________ 26
Skogliga installationer _________________________________________________________________________________________ 27
Övningar med matematik ________________________________________________________________________________________ 28
Kolla här, kolla där – klurisbana _____________________________________________________________________________ 28
Från frö till gigant _______________________________________________________________________________________________ 29
Vattenbowling ____________________________________________________________________________________________________ 30
Övningar med fysisk aktivitet – idrott ______________________________________________________________________ 31
Konsten att flytta en sticka___________________________________________________________________________________ 31
Tre på gång________________________________________________________________________________________________________ 31
Övningar med naturvetenskap _________________________________________________________________________________ 32
Tänk och tanka ___________________________________________________________________________________________________ 32
Ensam i skogen __________________________________________________________________________________________________ 33

Teknikbanor _____________________________________________________________________________________________________ 34
Knopar ett måste i skolskogen ________________________________________________________________ 36
Tips för lärare och andra ____________________________________________________________________________ 38
Komma igång med Skolskogslådan ________________________________________________________ 39
Inspiration och referenser

_________________________________________________________________________

40

3

MÖJLIGHETER I SKOL SKOGEN

Starkt ökat intresse
för undervisning ute
Intresset för utomhuspedagogik ökar bland svenska lärare. Kurser,
fortbildningsdagar och konferenser fylls snabbt av intresserade
pedagoger som vill lära sig mer om undervisning i det fria.

I

det här häftet visar vi möjligheterna med utomhuspedagogik. Här finns tips om vilka typer av
undervisning som fungerar utanför klassrummet och vad som krävs av pedagogen. Vi visar också
att utomhuspedagogik har stöd i läroplanerna och hur inlärning och lek kan smälta samman på ett
mycket effektivt sätt.
Men – det är viktigt att se utomhuspedagogik som ett komplement till traditionell undervisning.
Nationellt centrum för utomhuspedagogik www.liu.se/ikk/ncu definierar utomhuspedagogik
så här:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse
och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är
ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär:
att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.
att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.
att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.
Man menar att både själva utemiljön och upplevelserna i den är centrala för lärandet.

Utomhuspedagogik har också definierats som en metod där den traditionella, bokliga bildningen i klassrummet växelverkar med sinnliga upplevelser i olika landskap. Det innebär således
lärandeupplevelser som stimulerar alla sinnen och som på så sätt förbättrar inlärningsförmågan.
(Dahlgren, 2007)

Ute – ett vidsträckt begrepp
En kort sammanfattning av argumenten för
utomhuspedagogik ur
ett lärandeperspektiv:
lättare för elever att se
helheter och sammanhang.
meningsfulla erfarenheter leder till ökad
motivation att lära.
lärandet sker i samspel
med miljön, platsen är
betydelsefull.
lärandet sker i större
utsträckning sinnligt
och praktiskt.
lärandet underlättas
när de sociala interaktionerna mellan såväl
lärare och elev som
mellan eleverna själva
är mer avslappnade.

Enligt forskarna finns det ingen entydig definition av begreppet ”utomhus” i pedagogiska sammanhang. Det kan vara hembygden, staden, en park eller en skog. Men det kan också vara industrimiljöer
och liknande. Det viktiga är att lärandet sker utanför skolans område. Vi tar inte ställning i denna
fråga, men lyfter naturligtvis gärna fram skolskogen som en lämplig plats för utomhusundervisning.

Forskning bekräftar värdet av utomhuspedagogik
Inom utomhuspedagogiken samspelar teori och praktik med varandra. Det handlar, som en del
uttrycker det, om ”att gripa för att begripa”. Många hänvisar till John Deweys teorier om ”Learning
by doing”. Flera forskningsrapporter visar också att utomhuspedagogik underlättar för eleverna att
se helheter och sammanhang. Oftast ser de upplevelserna som meningsfulla, vilket i sin tur bidrar
både till kreativitet och lust att lära mer.
Grundskolans läroplan framhåller att lärande ska ske i samspel med miljön. Och att denna skulle
vara detsamma som ett klassrum är det nog få som anser.
Enligt rapporten ”Lärande och fysisk miljö” handlar det istället om utomhusmiljöer som ger
utrymme för lek, lärande och utveckling. Sådana kan vara såväl formella som informella, till exempel
skolgården, skolvägen, en park eller en skog.
Den forskning som bedrivs inom detta område tar inte bara upp den fysiska miljön utan handlar
också om miljöpsykologi och estetik (Björklid, 2005). De miljöpsykologiska argumenten behandlas
på sidorna 15 och framåt.
Lärande är ett resultat av interaktion mellan såväl den fysiska som den sociala och kulturella
omgivningen. Samma påverkan kan få olika effekter på olika individer, liksom att olika påverkan kan
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ge samma effekter. Miljön upplevs inte på
samma sätt av alla individer. Det här synsättet får pedagogiska konsekvenser, menar
Pia Björklid och Siv Fischbein, i en studie
gjord 1996. Lärande sker i samspel med
omgivningen. Det är en interaktiv process
som förekommer i skilda miljöer, framför
allt i de som är betydelsefulla för individen.
Inom dagens lärandeforskning ser man

lärande i relation till de olika sammanhang
och situationer som individen befinner
sig i. Lärandet ses alltså inte längre som
ett enbart kognitivt fenomen. Enligt
Ingrid Carlgrens studie 1999, handlar det
istället om att delta i en ”social praktik”
som är både sinnlig och social. De båda
Linköpingsforskarna Lars Owe Dahlgren
och Anders Szczepanski menar (2004) att
utomhuspedagogiken sammanlänkar olika
lärandedimensioner med varandra: språkliga, estetiska, känslomässiga, biologiska
och kulturella.
Utomhuspedagogik ska ses som ett

komplement till traditionell undervisning.
Mycket tyder på att elever, som har svårt
att ta till sig teoretisk inlärning får det lättare då den blir upplevelsebaserad, konkret,
praktisk och sinnlig. Och för de elever som
inte har några problem med texter förstärks
inlärningen genom utomhuspedagogik.
Det finns således många argument för

utomhuspedagogik, framförallt därför att
platsen för lärandet har en stimulerande
inverkan. En stor del av forskningen inom
området handlar om den miljö där lärandet sker. Den svenska forskaren Gunilla
Ericsson visar i en studie (2004) att elevernas upplevelser av lärandet ökar när det
sker i utemiljöer.
Hon noterar också att pedagogerna ser
färre restriktioner i utemiljön än inomhus.
De uppskattar den bättre kontakt de får
med eleverna och poängterar att lärarens
roll framförallt blir att stödja eleverna i
deras inlärning.
Andra forskare trycker på att kommunikationen, både mellan eleverna själva,
och mellan elever och lärare förbättras när
undervisningen sker utomhus.
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Det finns tydliga forskningsresultat som visar
att utomhuspedagogik
har ett tydligt hälsoperspektiv:
barn, elever och lärare
som vistas mycket utomhus är fysiskt friskare.
nivåerna av stresshormoner är lägre.
motoriken är bättre.
konflikterna blir färre.
känslan av välbefinnande ökar i natursköna miljöer.

Positivt för både den fysiska
och psykiska hälsan
Utomhuspedagogikens hälsoeffekter på eleverna har blivit allt mer uppmärksammade under
senare år. Flera samstämmiga forskningsrapporter visar att till exempel problem med övervikt
kan minskas.
En rapport från Statens Folkhälsouniversitet (2008) lyfter fram flera studier som visar att
vistelse i utemiljö har goda effekter på stress. Den visar också att utevistelse ökar koncentrationsförmågan.
Vid Linköpings universitet bedrivs forskning om sambanden mellan utomhuspedagogik och
hälsa. En av forskarna, barnläkaren Nina Nelson konstaterar att utomhuspedagogik tycks passa
extra bra för motoriskt oroliga barn och elever med kronisk stress. Genom att barnen rör sig
ute, förbrukar de den energi som frigörs av stressen – istället för att lagra den som fettsyror
och socker.
Tidigare forskning visar också på samband mellan utomhusvistelse och hälsa. Forskaren
Patrik Grahn, SLU i Alnarp, konstaterade i en studie 1997 att barn som tillbringar större delen
av dagen utomhus i naturmiljö hade bättre motorik och koncentrationsförmåga än barn som
vistades större delen av dagen inomhus.
Författaren och förskolläraren Ann Granberg fann år 2000 att barn som vistas mycket

ute är betydligt friskare än andra barn. De har också starkare fysik, bättre motorik och större
koncentrationsförmåga. Frisk luft, fria ytor och möjligheter att dra sig undan anses vara några
av orsakerna till utevistelsens positiva effekter.
Samma uppgifter framförs i en artikel från Trygg Hansa 2007. Den lyfter också fram ett
annat perspektiv, nämligen pedagogernas hälsa. Även dessa blir friskare av att vara ute mycket,
vilket i sin tur leder till färre sjukskrivningar, mindre behov av vikarieanskaffning och därmed en
bättre personalmässig kontinuitet.
Hälsoperspektivet handlar inte bara om den fysiska hälsan. Forskarna har konstaterat att i

skogen blir leken mer kreativ och skapande.
Det uppstår också färre konflikter mellan barnen. Gruppen umgås under andra former än i
klassrummet. De barn som i innemiljön inte får så många chanser att ”glänsa” får en annan arena
att lyckas på. Sammanhållningen i gruppen stärks också genom de gemensamma upplevelserna.
Argument för utomhuspedagogik ur
miljöperspektiv:
förstärker utbildningen
i ämnet ”miljö”.
det krävs ”ekologisk
läskunnighet” för att
kunna bygga ett hållbart samhälle.
läroplanerna betonar
miljöperspektivet i
förskolan och grundskolan.
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I såväl förskolans som grundskolans läroplaner betonas elevernas sociala utveckling. Forskarna
menar också att man tränas i att njuta av det estetiska när man förnimmer naturen. Dess skönhet
leder till ökat välbefinnande. Just begreppet välbefinnande återkommer i många rapporter om
utomhuspedagogik, bland annat i Iann Lundegårds, 2004.

Utevistelser bidrar till ett hållbart samhälle
Dagens barn och ungdomar är morgondagens beslutsfattare. Många forskare som förespråkar
utomhuspedagogik menar att det krävs känsla för naturen för att man ska förstå att den är något
som är värd att värna.
I Franz Bogners studie 1998, som omfattade 700 elevers kunskaper om miljöfrågor, framgick
tydligt att undervisning utomhus i hög grad ökade både deras insikter och beteende i frågor som
har med hållbarhet att göra.
Grundläggande kunskaper om naturen kan benämnas ”ekologisk läskunnighet”. Denna
är central för att kunna bygga ett hållbart samhälle, menar Ola Magntorn i en studie år 2007.
Det är dock inte så att utevistelse automatiskt ökar förståelsen för ekosystemens funktioner, för
miljöfrågor eller det hållbara samhället. Men inlärningen i dessa viktiga ämnen understöds utan
tvekan om delar av undervisningen sker utomhus.
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Så säger läroplanerna
Såväl förskolans som grundskolans grunddokument lyfter fram miljöperspektivet:

Förskolan skall lägga stor vikt vid
miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv
framtidstro skall prägla förskolans
verksamhet. Förskolan skall medverka
till att barnen tillägnar sig ett varsamt
förhållningssätt till natur och miljö
och förstår sin delaktighet i naturens
kretslopp. Verksamheten skall hjälpa
barnen att förstå hur vardagsliv och
arbete kan utformas så att det bidrar
till en bättre miljö både i nutid och i
framtid. Lpfö 98.
I grundskolans läroplan betonas också miljöns betydelse i undervisningen:

I all undervisning är det angeläget att
anlägga vissa övergripande perspektiv.
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar
för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt
förhållningssätt till övergripande och
globala miljöfrågor. Undervisningen
skall belysa hur samhällets funktioner
och vårt sätt att leva och arbeta kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Lpo 94.
Skolan skall sträva efter att varje elev
visar respekt för och omsorg om såväl
närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.
Under mål att uppnå i grundskolan finns följande formuleringar:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:
– har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt
har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.
– känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande
ekologiska sammanhang.
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Undervisning utomhus – för alla?
Utomhuspedagogik är inte ett ämne i sig. Snarare är det en metod för lärande där alla kunskapsoch färdighetsområden kan praktiseras i större eller mindre grad. Detta är en åsikt som omfattas
av flera forskare, bland annat Lars Owe Dahlgren, Anders Szczepanski och Per Hedberg i en
rapport 2004.
I merparten av den litteratur om forskning och aktiviteter som finns inom området ligger

oftast fokus på förskolebarn och på elever i grundskolans lägre åldrar. Men till stor del är utomhuspedagogikens fördelar allmängiltiga och det finns aktiviteter som lämpar sig alldeles utmärkt
också för de äldre eleverna.
8
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På Skogen i Skolans hemsida finns material som är anpassat för denna åldersgrupp. I grundskolans senare år kan det ibland vara svårt att få tid till undervisning i utemiljö. Erfarenheter från
lärare i grundskolans senare år, visar dock att man kan hinna med mycket på ett tvåtimmarspass
på skolgården.
Genom att samarbeta med andra lärare kan det också vara möjligt att skapa mer samman-

hållen tid. Klasslärare i grundskolans tidigare år har bättre förutsättningar att vara ute med sina
elever även ur andra synvinklar – eleverna där är oftare mer lämpligt klädda för utevistelse än
elever i de äldre åldrarna.
Om eleverna är vana vid utomhuspedagogik när de kommer till de senare åren i grundskolan
underlättas mycket.
Närhet eller avstånd till skogar och parker kan också vara avgörande för hur mycket man
är ute med sina elever. Och liksom med annan undervisning krävs förberedelser och anskaffande
av visst undervisningsmaterial. Detta kan verka betungande, men har man en gång gjort förberedelserna och skaffat material, går det mycket lättare vid nästa tillfälle.
En del lärare känner sig osäkra inför uppgiften att undervisa utomhus. Det kan också ibland
vara svårt att se möjligheterna i just de ämnen man undervisar i. Ett sätt att komma igång är att
ta hjälp av Skogen i Skolan som har mängder av tips och kan förmedla erfarenheter från andra
skolor. Det finns också kurser att gå för att få mer kunskap om hur man som pedagog kan
arbeta i utemiljöer.
Den naturintresserade läraren ser kanske lättare möjligheterna med utomhuspedagogik,
men även för den som undervisar i svenska, SO eller andra ämnen finns det minst lika många
möjligheter.
Det är dock viktigt att inte se utomhuspedagogik som någon slags universallösning. Likaväl
som klassrummet inte alltid är den lämpligaste lärmiljön, gäller detta naturligtvis också utemiljön. Det handlar istället om att kombinera – inne med ute, teoretiska kunskaper med
praktiska tillämpningar. Som framgår i en stor del av den forskning som finns inom området,
är det just denna kombination som är styrkan.
Att våga prova uteklassrummets potentialer är ett första steg som kan leda till inspirerande
och värdefulla erfarenheter för både lärare och elever.

Sammanfattningsvis:
alla ämnen kan praktiseras utomhus.
Skogen i Skolan har
mycket materiel för
barn och elever i yngre
åldrar – men också en
hel del som lämpar
sig för äldre elever.
även om det ibland
kan upplevas enklare
att organisera ute-		
undervisning i förskolan
och grundskolans
tidigare år – kan man
med fördel tillämpa
den även i grundskolans senare år.
närhet till den pedagogiska utemiljön är
en fördel.
styrkan ligger i att
kombinera ute med
inne och teoretiska
kunskaper med praktiska tillämpningar.

Så kan man undervisa utomhus
De utomhuspedagogiska metoderna kan i princip variera hur mycket som helst. Om det är
möjligt att förlägga utevistelserna till samma plats är det bra, för det skapar trygghet hos barneller elevgrupperna, menar Ann Granberg i en studie år 2000. Och för pedagogen är det naturligtvis enklare att inte behöva undersöka nya miljöer vid varje tillfälle. Då kan en skolskog vara
en fantastisk tillgång. Den fungerar som en ”basstation” varifrån det mesta av arbetet utgår.
I en del skolor går man till skolskogen eller andra naturmiljöer en gång per vecka. Andra skolor

väljer att göra det mer koncentrerat under vissa perioder av året. Båda metoderna fungerar, och
vilken man väljer beror på förutsättningarna och de ambitioner man har.
Beroende på gruppens ålder och storlek varierar behovet av vuxna. Ofta fungerar det alldeles
utmärkt med en ensam pedagog, men i de flesta fall är det en fördel om man kan vara flera vuxna. I ett lärarteam kan man dela på ansvaret, vilket också bidrar till att göra verksamheten stabil.
Elever blir trygga när de känner igen sig. Samma struktur på undervisningen från gång till
gång kan bidra till detta. Genom att alltid ha genomgångar inomhus innan man går ut, och
alltid följa upp dagen på samma sätt, skapar man en fast ram för verksamheten.
Det är givetvis viktigt att alla ser och hör när man går igenom ett ämne. Utomhus finns

det ofta mer som distraherar än i klassrummet, men detta är något som kan överbryggas.
Genom att samla gruppen i ring eller halvcirkel blir det möjligt för alla att ta del av genomgången. Är man flera pedagoger fungerar det utmärkt med stationssystem. Mer om detta
i kommande kapitel.
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En av de verksamma
pedagogerna summerar åren med uteskola.
Det som gjorde att det
fungerade så bra var:
att vi kunde återkomma
till samma plats vid utevistelserna vilket skapade
trygghet hos eleverna.
att vi har haft samma
struktur på uteskoledagarna vilket förenklat
planeringen.
att vi har varit ett lärarteam med delat ansvar
och en en ambition att
vara ute.
att det varit nära till
basplatsen.
att vi fick stort stöd av
skolans matpersonal
som förberedde så att
matlagningen blev
hanterbar för oss. 		
Det gjorde att vi på
ett naturligt sätt kunde
arbeta också med ämnet
hemkunskap.
att vi kunnat tillämpa de
flesta skolämnen ute.

Att arbeta
med utomhuspedagogik
Under flera år har lärarna vid en skola med elever upp till
årskurs fem arbetat med uteverksamhet. Skolan ligger invid
en sjö och har skogen precis utanför knutarna. Samtliga
pedagoger deltar liksom också bespisningspersonalen.
Uteaktiviteterna äger rum en dag varannan vecka.
Uteskoledagarna har oftast haft samma struktur. De har inletts inomhus där man gått igenom dagens program. Därefter har man genomfört olika aktiviteter ute under större delen
av skoldagen. Ofta ingick det att lösa frågor redan på vägen till skolskogens basplats som
ligger 600 meter från skolan.
Aktiviteterna under dagen har haft samma tema oavsett ålder på eleverna. Oftast har
eleverna arbetat i åldersblandade grupper. Maten har lagats utomhus med olika elever som
ansvariga. Detta har varit en uppgift som eleverna tagit sig an med stort allvar – och inte
så liten stolthet. Dagen har sedan summerats klassvis inomhus genom att skriva och måla
loggböcker.
Under ett läsår hade varje uteskoledag ett ordspråk som tema. Till exempel kunde det

en mattedag vara: Bättre en fågel i handen än tio i skogen. Vid ett annat tillfälle när temat var
sagor, inleddes samlingen med att eleverna fick höra en saga. Därefter diskuterades sagans
struktur. Pedagogerna hade förberett utedagen genom att lägga ut föremål i skolskogen
som inte hörde hemma där. Uppdraget till eleverna var att försöka hitta dessa föremål och
komma på i vilka sagor dessa saker kunde höra hemma. Till exempel skulle en sko associera
till Askungen.
Andra uppdrag under dagen var att dramatisera olika sagor genom att använda rekvisita

som eleverna hittade i naturen. Förutom sagotemat var det också möjligt att diskutera vad
som inte ska finnas i naturen – med budskapet att inte kasta ifrån sig skräp. Eleverna uppmanades också att fundera över vad som är tillåtet att plocka enligt allemansrätten.
Ytterligare något som pedagogerna lyfter fram är att de under en period avslutade dagen
utomhus på samma plats. Där berättade någon av dem en berättelse eller en saga. Detta
fungerade bra eftersom eleverna hade varit aktiva under dagen och många tyckte att det
var skönt att bara sitta ner och lyssna.
Ett annat lyckat tema som denna skola arbetat med är eld. Flera skolämnen kunde

integreras. I SO handlade det bland annat om brandkåren och deras verksamhet. I svenskämnet talade man om ordspråk som har med eld att göra. Under NO-lektioner gjorde man
experiment med eld och fick testa hur olika material brinner. Vid ett tillfälle gick pedagogerna igenom vad det finns för olika typer av eldstäder, varefter eleverna själva fick bygga
sådana. Övningen avslutades med att de gruppvis fick berätta för varandra om fördelarna
med de olika typerna av eldstäder. På så sätt integrerades också muntlig framställning,
som ju ingår i svenskämnet.
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Några tekniklärares erfarenheter
De här lärarna hade arbetat med utomhuspedagogik i ganska liten utsträckning,
men efter en kurs gick deras tankar så här:
Relationerna mellan elever och lärare stärks. Det är väl känt att
elever med koncentrationsproblem behöver särskilda lösningar.
Utomhus och vid sidan av den traditionella skolmiljön går det
att locka fram de flesta elevers goda sidor.
Både elever och lärare tycker det är trevligt att vara ute.
Vi fick ett tydligt intryck av att man som lärare uppfattas som
avslappnad och mer på samma nivå som eleverna när man är ute.
Vi kan knyta ihop flera ämnen i naturupplevelserna.
Man får en bra variation i undervisningen genom att vara
både inne och ute.
Det är lättare att träna samarbete och det blev en bättre
sammanhållning i gruppen.
Utan tvekan är det bättre att lära sig artkunskap utomhus där
det är möjligt att studera växter och djur i sin rätta miljö.

Genom utomhuspedagogiken har vi fått ett nytt verktyg för
att uppnå läroplanernas strävan efter helhet. Vi har blivit
påminda om hur viktigt det är att alltid försöka se helheten. 		
Detta missar man lätt i de traditionella, ofta detaljfyllda
läromedlen.
Liksom så många andra lärare var vi tidigare tveksamma till
uteundervisning därför att vi var oerfarna och rädda för att
tappa kontrollen. Men efter att ha lärt oss grunderna inser
vi att mycket går lättare när man är utomhus. Vi kommer
utan tvekan att i ökad grad använda oss av uterummet i vår 		
undervisning.
Det är viktigt med naturkänsla, att våga vara i naturen, att
njuta av det fantastiska arv som vi har att förvalta. Med tanke
på det framtida miljöarbetet är detta en viktig aspekt.

Sammanfattning
Utomhuspedagogik är naturligtvis inte den enda, saliggörande formen av undervisning. Men tillsammans med andra pedagogiska metoder kan den utan tvekan bidra till ett effektivare lärande – och till
att både elever och lärare får bättre hälsa och större förståelse för miljöfrågor.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former –
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer
och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lpo 94).
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Helheter och sammanhang blir tydligare ute
Att som lärare bestämma sig för att flytta ut undervisningen i det
fria kan framstå som lite skrämmande. Men när man väl kommit
över den första tröskeln framgår fördelarna. Både helheter och
sammanhang blir tydligare i naturen.

A

vsaknaden av skolans invanda struktur är inte en begränsning utan en tillgång. Med ordentliga förberedelser kan lärande i utemiljö ge nya perspektiv. Själva upplevelsen är utgångspunkten. Mycket av det du som pedagog gör i klassrummet för att tydliggöra abstrakta fenomen för
barnen blir ofta onödiga i uterummet – det ger sig helt enkelt av sig självt.
Det är också viktigt att se utomhuspedagogiÖvningsförslag:
– Björksav, gott och nyttigt
– Utvecklingen på hygget
– Hur många år är ditt träd?
– Skogens föryngring

R
E
T

VÅ

HÖ
12

AR

Alla övningar kan
du hitta i Skogen
i Skolans övningsbank på www.
skogeniskolan.se.

M

Övningsförslag:
– Älgstråk och trafik
– Botanisera i höstskogen
– Mätningar i skolskogen
– Småkryp i skogen

SOM

ST

R

VIN

Övningsförslag:
– Vad finns i snön
– Mätövningar i snön
– Gör en fenologilista
– Undersökning av snön

ken som en naturlig del av, och ett komplement till, den traditionella undervisningen
i klassrummet. Som pedagog måste man ha
en helhetssyn när man bestämmer vilken
undervisning som skall ske inomhus respektive utomhus. Men i det avseendet är det egentligen ingen skillnad jämfört med hur man traditionellt
planerar sin undervisning. Här har man bara ytterligare ett verktyg att tillgå.
Men man måste arbeta för att eleverna inte
ska få uppfattningen att undervisningen ute
bara handlar om lek, utan att det är en naturlig
del av skolarbetet. Med god planering kan
upplevelserna ute struktureras och dokumenteras i klassrummet och bli en grund för nästa
utomhusaktivitet.

För att uppnå kontinuitet i undervisningen
utomhus bör närmiljön vara utgångspunkten.
Kanske finns det ett lämpligt skogsparti eller
en park i skolans omedelbara närhet. För att
skapa verkligt fina förutsättningar för lärande
utomhus kan skolan starta en skolskog. Hur man
går tillväga med detta framgår på sidan 15.
När du som pedagog vill börja undervisa utomhus är det viktigt att hitta en modell som passar
både dig själv och din elevgrupp. Det är alltid
Övningsförslag:
– Hitta rätta lövet
bättre med en långsiktig plan baserad på
– Växtfärgning med naturmaterial
läro- och kursplaner än på kortsiktiga
– Markens pH-värde
aktiviteter, hur ambitiösa de än må vara.
– Titta närmare på ett träd

Som det betonas på flera ställen i detta
häfte är det viktigt att förbereda och följa upp
uteaktiviteterna i klassrummet. Läs på tillsammans med eleverna inför utelektionerna och sammanfatta erfarenheterna efteråt. Och redan vid sammanfattningen kan man bestämma vad nästa
utelektion ska handla om. På så sätt får man en naturlig kontinuitet i undervisningen. Ute och inne
kommer inte att framstå som ”skilda världar” utan som något som kompletterar varandra.
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Bild

Biologi

– foto

Språk

– växtpress

– arter

– måla

Slöjd

– drama

– naturväv

– växtfärgning

– bioteknik

Musik

– beskrivningar

– växtfärgning

– kåsor

– pH-mätning

– sånger

– forest words

– naturfilm

– vindskydd

– miljövård

– sälgpipa

– bildtexter

– motiv från
skogen

– holkar

– kretslopp

– spela in ljud

– papperstillverkning

– plantering

– danslekar

– dikter

– energi

– rapporter

– fågelläten

– recept

– instrument

SO
– skogsbruk och
skogsekonomi

Teknik

– produktion

– skogsmaskiner

– konsumtion

– trädförädling

– miljö

– GIS

– skogsskötsel

– papper, trävaror

– skogen igår
och idag

Hemkunskap
– svamp och bär
– kokgrop
– medicinalväxter
– trangia
– recept

– eld

Möjligheter i
skolskogen

Idrott
– teknikbanor
– lek
– äventyrsskogar
– spel
– orientering

Kontinuiteten innebär också att uteundervisningen inte bara sker under årets varma månader.

Som pedagog har man alla möjligheter att utnyttja vad de olika årstiderna erbjuder för att skapa
variation i undervisningen.
Många lärare som tagit till sig de utomhuspedagogiska metoderna vittnar om att det i uterummet knappast finns några begränsningar. Här möts barnens kreativitet med den vuxnes
tankemönster. Det innebär att pedagogen kan ta till sig av barnens initiativ. Således måste han
eller hon vara flexibel och öppen för att förändra och att inte till punkt och pricka följa i förväg
uppgjorda planer.
Läraren behöver inte kunna ”allt” om naturen. Det är en seglivad myt att den lärare som jobbar

med utomhuspedagogik måste vara ”fena” på biologi, ekologi och miljö. Så är inte fallet.
I utemiljön kan man finna tillämpningar inom en lång rad ämnesområden – även sådana som
det inte finns några som helst biologiska kopplingar till. De övningar som vi ger exempel på längre
bak i häftet, har till exempel fokus på ämnena matematik, NO, teknik och samarbete. Det är sådana
insikter som detta häfte vill öppna dörrarna för.
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Några råd till
dig som lärare:
Visa att du själv tycker
om att vara ute!
Anpassa tiden i skogen
så att hela gruppen
orkar.

Praktiska förberedelser
De praktiska förberedelserna inför en utomhusaktivitet skiljer sig en del jämfört med en lektion
i klassrummet. Här några tips på vad som kan vara bra att tänka på:
Var rätt klädd! Att hålla sig varm och torr är A och O för en givande utelektion. Det är viktigt

att kunna reglera klädseln så att man varken svettas eller fryser. Se därför till att eleverna är 		
klädda enligt ”flerskiktsprincipen”. Hellre fler tunna plagg än ett tjockt. Då är det enkelt att
ta av eller sätta på ytterligare ett lager under utevistelsen.

Var intresserad och utforska skogen tillsammans med dina elever!

Tänk på vilken årstid det är. Vintern kan bjuda på härliga upplevelser – så länge alla är

Använd fantasin och
ta vara på det situationen ger dig!

Om det är risk för regn är självklart regnkläder ett måste. Kängor eller gummistövlar är

Stanna och samla gruppen så nära dig som
möjligt när du eller någon annan vill visa något!
Om det är små barn
du är ute med, sätt dig
gärna på huk så att ni
kommer på samma nivå.
Prata inte mot vinden.
Placera dig själv med
solen i ögonen, det
är eleverna som ska
kunna se.
Hitta en bra plats för
rast, i skydd från blåst
och regn. Se om möjligt
till att din skolskog har
ett bra vindskydd.
Tänk på att barnen
gör som du gör och
inte som du säger!

rätt klädda.
vad som gäller.
Ta med något att sitta på. Här finns en mängd varianter: vanligt sittunderlag, avklippt

liggunderlag eller kanske helt enkelt en dagstidning i plastpåse.
Satsa på att äta lunch vid samma tid som vanligt. Och låt måltiden få ta en stund så att

den blir en rejäl och skön paus.
Det kan vara både praktiskt

och mysigt med en levande eld.
Börja med att göra en ordentlig
eldstad av stenar. Lägg stenar
också i eldstadens botten för
att inte skada marken. Elda
aldrig på stenhällar, det orsakar
evig skada på dem.
Om det är väldigt torrt bör
man förstås inte elda ute. Kolla
med brandförsvaret om du är
tveksam.
Inför längre skogsturer är det

bra att träna eleverna i hur de
använder karta och kompass.
Ha alltid med lite ”nödutrustning” i form av första förband, häftplåster och skavsårsplåster. 		

Glöm heller inte tändstickor, toapapper, kompass, yxa och kniv.
Det är alltid bra att ha några reservövningar till hands. Ibland tar saker och ting kortare

tid än man tror.
Ta med en kamera – både för att dokumentera vad klassen gör, men också för att kunna

använda bilderna i efterarbetet inomhus.
Bli inte avskräckt om barngruppen är lite stökig de första gångerna. Det är naturligt

eftersom de ju befinner sig i en ny situation. För att göra dem tryggare är det bra att redan 		
innan gå igenom de rutiner och regler som gäller. Inled gärna med att berätta om området,
visa var dess gränser går och var samlingsplatsen ligger. I skolskogen brukar det oftast finnas
en eldstad eller ett vindskydd som det är naturligt att samlas vid.
Berätta alltid för eleverna hur länge ni ska vara ute, vad ni ska göra och vad syftet med

aktiviteten är.
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Platsen ”ute”
och hur man startar
en skolskog
För att uppnå den kontinuitet som är så viktig för undervisningen
utomhus bör man utgå från miljöer som ligger i närheten av skolan.
Det ska vara lätt att ta sig till och från uteklassrummet.

O

avsett vilken utemiljö man väljer är det viktigt att barnen har möjlighet att återvända till
samma område. Till en början kan nyfikenheten vara stor inför ett nytt område, men detta
övergår så småningom till att man känner sig trygg i uterummet. Den tryggheten är en förutsättning för ett bra lärande. Samtidigt kan de olika årstiderna utnyttjas fullt ut.
För att skapa verkligt fina förutsättningar för lärande utomhus kan skolan starta en skolskog.
En sådan definieras som ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelse. Det är ett av många verktyg som finns att tillgå via Skogen i Skolan. I skolskogen kan man
kombinera undervisning, upplevelse och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum.
Miljöundervisning, konkretion och ämnesintegrering kan tillämpas så mycket som fantasin
tillåter och ett undersökande arbetssätt kan tillämpas i oändliga kombinationer. Att det dessutom
finns frisk luft, gott om utrymme och att elevernas behov av rörelse tillfredsställs är en inte
oföraktlig bonus.

Framgångsrika skolskogar
Enligt den studie som Lina Bergquist genomförde
2008 finns det vissa gemensamma nämnare för
framgångsrika skolskogar.
Till att börja med bör etableringen förankras
hos såväl skolledning och lärarkollegor som hos
elever och föräldrar. Att anlägga en skolskog kräver
en hel del arbete inledningsvis och ju fler som kan
delta desto bättre är det. Med fördel kan också
eleverna delta i arbetet. Det blir ju då en del av
själva utomhusundervisningen.
Skogen i Skolan har kontaktpersoner i hela
Sverige som kan fungera som rådgivare. De kan
också förmedla kontakter med lärare som tidigare
anlagt skolskogar.

Närhet och tillgänglighet
Som tidigare nämnts är närheten till skolan en
viktig förutsättning. Försök därför välja ett område
som ligger på rimligt promenadavstånd även för de yngsta eleverna. Om detta inte är möjligt kan
man lösa det genom att dela skolskogen så att de äldre eleverna har en skolskog lite längre bort
medan de yngre har ett område närmre skolan.
Tänk också på att skolskogen bör vara så tillgänglig som möjligt – oavsett elevernas ålder, skogsvana eller eventuella rörelsehinder. Om det är möjligt bör området ligga i nära anslutning till väg
eller jämna stigar. Försök också förlägga skolskogen till en plats som går att nå även vintertid.

Rita gärna upp en karta över
skolans skolskog tillsammans
med eleverna. Börja med att
tillsammans inventera området
och rita sedan en enkel skiss.
Ett trevligt arbete är sedan att
bestämma namn på vägar och
stigar, öppna ytor och andra
speciella platser i området.
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Varierade miljöer är att föredra
Tänk igenom vilka aktiviteter som ska genomföras
i skolskogen och vilka miljöer som kan utnyttjas. Fundera också över områdets storlek. Är det
litet finns risken för att marken slits – tre till fem
hektar är en lämplig storlek. Men avfärda för den
skull inte de små områdena. I brist på optimala
områden kan små vara bättre än stora som kanske
bara sällan kan besökas.
I skogsbygderna finns det exempel på skolskogar som är flera hundra hektar stora. Men där har
man lagt upp verksamheten på annat sätt och får
tillsammans med markägaren delta i planeringen
och även i vissa skogliga åtgärder, till exempel
plantering.
Försök hitta ett område med olika miljöer.

En varierad växtlighet är bra ur undervisningssynpunkt. Det finns också mycket spännande
att lära kring vattenmiljöer. De pedagoger som
ingick i Lina Bergquists studie och som arbetade
i skolskogar där det saknades vatten, skulle
mycket gärna ha haft tillgång till detta. Försök
därför hitta en plats där det finns någon form av
vatten – sjö, bäck eller å.
Kuperade landskap upplevs av eleverna som mer spännande än flacka, vilket i sin tur påverkar
deras intresse och motivation. Men även flacka skogar fungerar naturligtvis, inte minst genom
möjligheterna att hitta bra uteklassrum i gläntor eller öppna områden.
Lina Bergquist noterade också att eleverna gärna ville ha tillgång till snåriga och buskiga områden

Tips:
Branschorganisationen
Träinformation erbjuder
en förnämlig ritning
och byggbeskrivning
av ett vindskydd, som
gjorts av arkitekten Hans
Mårtenson, Ljungbyholm.
Ritningen finns att ladda
ner från:
www.skogeniskolan.se

där de kunde ”sitta och bara vara”. Detta önskemål ska ställas mot lärarnas önskan om att kunna ha
uppsikt över sina elever.
Det är gynnsamt för den pedagogiska verksamheten i skolskogen om det finns miljöer som
känns vilda, spännande och originella. Det kan handla om till exempel vildvuxna träd eller speciella
stenblock som sätter elevernas fantasi och upptäckarlust i rörelse.

Byggnationer
Verksamheten i skolskogen kan göras effektivare och mer lustfylld genom att etablera till exempel
brasplatser med sittbräden runt om. Sådana blir naturliga knutpunkter för samling, undervisning
och matraster.
Det är också vanligt att man bygger vindskydd i anslutning till brasplatserna. Eleverna tycker
det är mysigt att kura i dem om det börjar regna. De är också bra att lämna ryggsäckarna i under
aktiviteterna. Det finns också skolor som uppfört förråd i skolskogen för att slippa bära den
utrustning man behöver fram och tillbaka. Förstås är det bra att kunna bygga ett dass i skolskogen,
särskilt om den ligger en bit ifrån skolan eller då man vill genomföra längre utbildningspass. För
att uppföra den här typen av byggnader krävs alltid markägarens tillstånd.
Det är också viktigt att ta hand om avfall i skolskogen. Soptunnor som står utan uppsikt
”förfaller” snabbt. De flesta skolor löser frågan genom budskapet: ”Nu är vi i skogen och där
finns inga soptunnor så därför tar vi alltid med oss skräpet hem.”
Ett uppskattat inslag i skolskogen är att döpa stigar, enskilda träd eller andra landmärken.
Tillverka gärna skyltar men undvik att sätta dem i träden, utnyttja istället buskar eller slå ner
egentillverkade pålar i marken.
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Långsiktighet – en förutsättning
Ofta initieras skolskogsarbetet av en eller flera engagerade lärare på skolan. Då verksamheten i skolskogen kommit igång kan det därför vara bra om den kan tryggas så att inte allt arbete står och faller
med enskilda individer. Det är således bra att så många lärare som möjligt engageras i arbetet.
Även skolans ledning bör delta för att på så sätt stötta verksamheten och uppmuntra till fortbildning inom ämnet utomhuspedagogik. Det optimala är att arbetet skrivs in i skolans verksamhetsoch arbetsplaner. Det sänder tydliga signaler om vilken vikt skolan tillmäter de utomhuspedagogiska
metoderna. Det är bra om all information om skolskogen dokumenteras och görs tillgänglig för
skolans samtliga lärare.
På Skogen i Skolans hemsida finns ett lättanvänt verktyg där den här typen av information kan
samlas. Den här delen av hemsidan är öppen för alla och ju mer som läggs in på den, desto mer
informativ och inspirerande blir den.

Avtal med markägaren ett måste
För att kunna etablera en skolskog krävs att skolan träffar en överenskommelse med markägaren.
Där regleras vilka rättigheter skolan har utöver allemansrätten. Det är viktigt att skolan noga redogör
för sina önskemål men också att markägaren berättar om sina planer för skogen under överskådlig
tid. Kommunen eller närmaste Skogsstyrelse kan ge besked om vem som äger den skog man är
intresserad av. Ofta ägs skog som ligger nära skolor av kommunen.

Man kan göra mycket i skolskogen
Redan från början bör du som pedagog tänka på att dokumentera och registrera det som sker
i skolskogen. Anteckningar kan föras över besök, lektioner, arbeten och upptäckter i skolskogen.
Fotografera gärna med digitalkamera så att ni kan se förändringar med tiden.
Fotografierna kan användas i klassrummet för att diskutera vad som gjorts i skogen eller till en
utställning på skolan som visar vad olika klasser gjort. Klassen kan också presentera sitt arbete i

Att tänka på inför
överenskommelsen
med markägaren:
Eldning/eldplatser/ved från 		
skolskogen.
Fasta och tillfälliga skyltar.
Vindskydd/kojor/toaletter/
överiga byggnationer.
Borra i något träd för att
bestämma dess ålder.
Tillstånd att plantera, röja, 		
avverka träd m.m.
Förslag på hur en överenskommelse kan se ut finns på
Skogen i Skolans hemsida:
www.skogeniskolan.se

En överenskommelse
– bra för båda parter
Skolan vinner:
Att området är klart
definierat och att alla
känner till vilka rättigheter och skydigheter
man har.
Anställda, skolledning,
vikarier, nyanställda och
föräldrar kan se vad som
är överenskommet.

Markägaren vinner:
Att han/hon vet vad
skolan gör på den
upplåtna marken.
Att han/hon aktivt medverkar till att eleverna
lär sig mer om skog
och skogsbruk.
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skolskogen för andra genom att lägga in dem i skolskogsdatabasen på Skogen i Skolans hemsida.
Media kommer gärna på besök i skolskogen. Av

erfarenhet vet vi att media gärna bevakar det som sker i
Sveriges många skolskogar. Det kostar inte mer än mödan
att slå en signal till lokala tidningar, radio- och TVstationer. Och barnen brukar gilla att hamna i media.
Tänk på att markera skolskogens gränser tydligt för

att minimera risken för att någon ska gå vilse. De yngre
eleverna kan förses med visselpipa om de känner sig
otrygga. Små barn måste också få klart för sig att ingen
blir arg om de råkar komma vilse.
Träna gärna orientering i skolskogen. Ofta kan den

lokala orienteringsklubben hjälpa till med övningar, tips
och material. De kanske till och med kan komma ut till
skolskogen under en dag för en kurs.
”Hitta Vilse” med Civilförsvarsförbundet. Den här
kursen kan vara lämplig för yngre elever. Civilförsvarsförbundets instruktörer och barnledare håller kurser över
hela landet. Kontakta verksamhetsledaren på din ort för
vidare information.

Exempel på invigning
av skolskog från
Boråstrakten:
Hela skolan tågar i procession till skolskogen.

Andra aktiviteter

Musik av musikskolan.

Förutom undervisning finns det fler sätt att använda skolskogen på.

Tal av rektor och kommunens skogsansvarige.

Föräldramöten. På flera platser i landet har man hållit föräldramöten i skolskogen. Eleverna har

Tal av SiS kontaktperson
som överlämnar böcker
eller verktyg som kan
vara till nytta i skolskogsarbetet. Varje klass får
en pärm som skall användas under klassens
tid i skolskogen.
Musik av musikskolan
och sång om skog.
Varje klass genomför
någon övning/aktivitet
i skolskogen innan man
tågar hem igen.
Annat som passar vid invigningen är till exempel
plantering av skolskogens
vårdträd, klippa band, avverka ett träd som skall sågas till brädor att användas
till fågelholkar i skolskogen.
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Skolskogen behöver inte kosta något för skolan. Markägaren kan i sin tur få lite skogsvårdande
insatser utförda, vilket gör att båda parter kan ha nytta av skolskogen. Undersök möjligheten att
få projektmedel för inköp av naturböcker, luppar, lite verktyg, virke till vindskydd etc. Redskap
för röjning och plantering får skolan som regel låna från Skogsstyrelsen eller något skogsföretag.

då genomfört program för föräldrarna och informerat om skolskogen och vilka aktiviteter som sker
i den.
Högtidligheter. Varför inte fira någons födelsedag med fika och bullar i skolskogen. Eller avsluta

terminen i det fria. Att en mörk decembereftermiddag kura invid en öppen eld kan bli en upplevelse för livet. Luciafirande i skolskogen är också populärt – och mycket stämningsfullt.
Konferenser och kurser för skolchefer och beslutsfattare. Här kan du med fördel använda dig

av upplägget i Skogen i Skolans skolskogslåda som presenteras i slutet av boken.
Fortbildning av lärare. Det är inte bara elever som kan lära sig saker i skolskogen. Också deras
lärare kan ha stor nytta av att förlägga en del av sin fortbildning i utomhusmiljö.
Jippon. När skolskogen väl har etablerats är det självklart roligt med en riktig invigning! Ge

skolskogen ett tilltalande namn, kanske efter en namntävling i skolan. Bjud in föräldrar, politiker
och representanter för media. Det är nästan garanterat att media nappar på sådana inbjudningar.
Pressklippen talar sitt tydliga språk om att man gillar att skriva om sådana här aktiviteter.

MÖJLIGHETER I SKOL SKOGEN

Ämnen och aktiviteter
i skolskogen
De övningar som beskrivs på följande sidor är hämtade ur Skogen i
Skolans övningsdatabas. De är exempel på några av de nästan 200
övningar som finns där för att underlätta för lärare att genomföra
utomhusaktiviteter i olika ämnen. De flesta finns i olika svårighetsgrader och kan anpassas till olika åldersgrupper.

A

v beskrivningarna framgår att också tidsåtgången kan varieras
och anpassas till olika förutsättningar. Flexibilitet är nyckelordet
för hur du använder dessa aktivitetstips! Allt är möjligt!
För samtliga aktiviteter finns följande beskrivet:
– Syfte
– Målgrupp
– Tidsåtgång
– Materialbehov
– Genomförande

Tillämpningar av kunskaper och färdigheter i teknik dominerar. Även
övningar i matematik, NO och idrott finns representerade. Men de flesta
skolämnen går att koppla till aktiviteter som man kan göra i skolskogen.
Det finns särskild litteratur utgiven av Naturskoleföreningen med övningar
bland annat i engelska, matematik, svenska och biologi i utemiljö.
I flera av aktiviteterna handlar det om att använda olika typer av

material och att bygga och konstruera.

Teknik
I skolämnet teknik kan man till exempel arbeta med teknikutveckling
i ett historiskt perspektiv, att praktiskt lösa tekniska problem eller att
arbeta med konstruktion genom att använda olika typer av redskap.

Matematik
I aktiviteter inriktade på matematik kan man arbeta med följande mål:
– Att göra eleven intresserad av matematik och få tilltro till sin förmåga att lära sig och
använda matematik i olika situationer.
– Att eleven utvecklar förmågan att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik,
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet.

Idrott och hälsa
Med teknik- och motorikbanor kan man arbeta med målen i ämnet Idrott och hälsa. I kursplanen
beskrivs inte bara strävansmål för den fysiska hälsan, där beskrivs också hälsa i ett psykiskt och socialt
perspektiv.
”Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet. En allsidig rörelserepertoar kan lägga
grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar
och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger
möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och
rörlighet.
Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas
i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och

Så säger förskolans
läroplan:
I tidigare kapitel kommenterades utomhuspedagogik
kopplad till läroplanerna för
förskolan och grundskolan
(Lpfö 98 och Lpo 94). För
förskolan finns följande
formulering:
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom bild,
sång och musik, drama,
rytmik, dans och rörelse
liksom med hjälp av tal- och
skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans
strävan att främja barns
utveckling och lärande.
Detta inbegriper också
att forma, konstruera och
nyttja material och teknik.”
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erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar
på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.”
Det är också möjligt att arbeta för följande uppnåendemål:

– Eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans
och kroppskontroll.
– Eleven skall ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna
för allemansrätten.

Naturvetenskapliga ämnen
Också för de ämnen som ryms under denna rubrik finns flera mål att arbeta med. Eleverna kan
göra observationer och deras nyfikenhet för att utforska naturen kan väckas.
”Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om
natur och människor. Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att
eleven beträffande natur och människa:
– tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker
denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet.
– utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen.
– utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller.

Naturorienterande ämnen
”Inom de naturorienterande ämnena utgör modeller verktyg för att synliggöra och bearbeta frågor
och känslor som uppstår i kontakten med naturen, med den egna kroppen och med tekniken.
Modellerna ger också möjlighet att skapa nya frågeställningar och hypoteser.”
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Värdegrundsfrågor i skolskogen
Förutom möjligheterna att arbeta med olika skolämnen i skolskogen ger alla erfarenheter besked
om att aktiviteter och undervisning utomhus stärker gruppen. Det är nödvändigt att samarbeta
om man ska bygga en trefot eller en bro. Nya sidor av eleverna kommer fram och de barn som inte
märks så mycket i klassrummet kan plötsligt bli synliga.
I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra
människors egenvärde, att de kan leva sig in i andra människors situationer och utveckla en vilja
att handla med deras bästa för ögonen.
Vidare står det att alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Många
gånger behöver man också arbeta med detta inom en grupp. Samma typer av formuleringar finns
i förskolans läroplan.
Att aktivt arbeta med olika varianter av samarbetsövningar i skolskogen är ett sätt att jobba
för dessa mål. I flera av aktiviteterna som beskrivs i boken är ett av syftena att öva samarbete och
därmed stärka gruppen. Samtliga aktiviteter som beskrivs kan användas för att öva samarbete.
I såväl förskolans som grundskolans läroplan finns även formuleringar om att skolan ska
sträva mot att varje elev visar respekt och omsorg om såväl närmiljö som miljö i ett
vidare perspektiv.
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten. För att kunna göra det krävs en personlig relation
till miljön. Det är naturligt att visa respekt och omsorg för naturen då man vistas
i skolskogen.

Nedanstående aktiviteter kopplade till olika ämnen beskrivs på de följande sidorna.

Övningar med teknik:
Brobygge

Övningar
med matematik:

Övningar med fysisk
aktivitet – idrott:

Övningar med
naturvetenskap:

Flytta en kompis

Från frö till gigant

Flytta en kompis

Ishotell

Flytta stubbar

Kolla här, kolla där

Konsten att flytta en sticka

Från frö till gigant

Ishotell

Mänskligt brobygge

Lätt att handskas med

Tänk å tanka

Lätt att handskas med

Vattenbowling

Repslaget

Mänskligt brobygge

Flytta stubbar

Tre på gång

Repslaget

Mänskligt brobygge

Skoglig installation
Tre på gång
Tänk å tanka

Samtliga dessa övningar stärker gruppsamarbetet.

Förutom dessa finns ytterligare ett stort antal övningar och aktiviteter att ladda ned från
Skogen i Skolans hemsida – såväl för förskolebarn som för elever i andra åldrar. Alla övningar
är sorterade efter ämnesområden. De flesta ämnen i grundskolan är representerade.
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NR 1
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övning

OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Övningar med teknik

Brobygge
Klassisk teknikövning – för att bygga en bro krävs goda kontakter.
Syfte med övningen: Övar samarbete och ger kunskaper om hållfasthet och konstruktion.
Du behöver:

Några brädor (ej så långa att de når över bäcken/diket)

		

En bäck, eller ett dike.

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera för flera åldersgrupper, 5 år och uppåt.
Tidsåtgång: 10–30 minuter
Genomförande: Uppdraget är att gruppen ska bygga en bro över bäcken/diket. De får t ex 6 brädor
som var och en är kortare än bäcken/dikets bredd. Inga spikar eller rep får användas, endast brädorna.
Konstruktionen ska vara så stabil att deltagarna sedan ska kunna gå på den.
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Övningar med teknik

Repslaget
Syfte med övningen: Övar samarbete och motorik samt tillämpar kunskaper i knopteknik.
Du behöver:
		
		

Rep, ca 6 meter långt, (1 rep för varje grupp)
Frystejp.
5–6 personer i varje grupp

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera för flera åldersgrupper, passar dock bäst för elever i grundskolan,
förutsätter att någon av eleverna vet hur en råbandsknop ser ut.
Tidsåtgång: 5–15 minuter
Genomförande: Först ska eleverna ha haft möjligheten att se hur en råbandsknop ser ut eller ha övat sig
i att slå knopen. Aktiviteten går ut på att slå en råbandsknop runt midjan på en lagmedlem (”stolpen”)
med ett rep som är bundet till fyra andra lagmedlemmar. Den sjätte lagmedlemmen ska fungera som en
instruktör för gruppen. Om antalet deltagare stämmer bättre med 5 st i laget kan stolpen även fungera
som instruktör.
Tejpa fast två elever, med frystejp vid handleden, till varsin repände. Tejpa fast de andra två eleverna
med en meters avstånd från de första två. Repet ska nu se ut så här: elev 1 – en meter rep, elev 2 – 1,5
meter rep, stolpeleven – 1,5 meter rep, elev 3 – 1 meter rep, elev 4 . Råbandsknopen ska slås runt
”stolpens” midja och emellan elev 2 och 3. Det lag som först lyckas att slå en riktig råbandsknop vinner.
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Övningar med teknik

Flytta stubbar
I beskrivningen av denna aktivitet finns tips
på hur du kan använda den på olika sätt.
Syfte och sammanhang kan variera. I de
kommande aktivitetsbeskrivningarna går vi
inte in lika djupt på hur de kan användas,
men principerna och tankarna är detsamma.
Meningen är således att aktiviteterna intebara ska vara en kul grej, utan finnas med
som meningsfulla pusselbitar i en helhet.
Syfte med övningen: Den kan användas för att träna samarbete, balans och motorik. Övningen kan även ge upplevelser
av geometriska former som t ex kvadrat, rektangel eller triangel. Eleverna kan uppleva tyngden hos olika träslag. Som
en del av träslöjdens verksamhet kan övningen användas
för att lära elever att se skillnad på träslag om ni använder
stubbar från olika arter. Antalet stubbar av olika träslag kan
anpassas efter hur fördelningen av olika träslag ser ut i Sverige. Detta kan eleverna ta del av under en lektion inomhus
där man tittar på tabeller och diagram över träslagsfördelning. Flytta stubbar kan sedan bli en aktivitet som ytterligare
förstärker dessa kunskaper. Ni kan markera stubbarna med
olika färger om det är svårt att se skillnad på träslag, eller om
det är svårt att få tag i många olika träslag. Flytta stubbar kan vara en naturlig del i ett större arbetsområde,
t ex om ni arbetar med temat Skog.
Övningen kan utföras i vanlig naturterräng, gärna med ojämnheter och hinder. Den kan fungera som en
lagtävling och i stafettform om man så önskar.
Du behöver:

Stubbar med en ögla fastskruvad på snittytan

		

4 rep à 5 meter som fästs samman i en krok – en uppsättning för respektive grupp.

		

Fyra personer i varje grupp.

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera från årskurs 4 och uppåt
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Genomförande: Inom ett markerat område på ca 100 kvadratmeter finns minst10 stubbar med öglor på sin
snittyta. Områdets storlek kan ändras i förhållande till repens längd. Svårighetsgraden ökar med repens längd.
Antal stubbar kan också varieras. Gruppen har till uppgift att med hjälp av rep flytta stubbarna till ett annat
markerat målområde som inte behöver vara större än någon kvadratmeter. Deltagarna får inte gå in i området
där stubbarna är placerade eller in i målområdet. Målområden kan markeras med hjälp av rep i form av kvadrater eller andra geometriska former för att öva begreppsbildning. Detta är den enklaste varianten där det bara
gäller att samarbeta och så snabbt som möjligt flytta stubbarna.
En annan variant är att stubbarna är värda olika mycket poäng beroende av om de är av olika träslag
alternativt så kan de poängsättas genom någon form av färgmarkeringar. Då gäller det inte bara att flytta så
många stubbar som möjligt, utan även att flytta de som är mest värdefulla i första hand. De träslag som är
ovanligast får då högst värde. Vid poängberäkningen blir det naturligtvis tillämpad matematik.
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Övningar med teknik

Ishotell

Syfte med övningen: Övar konstruktion och ger kunskaper om egenskaper hos
vatten och is. Övningen kan även utföras skalenligt och tränar då praktisk matematik.
Du behöver:
		

Isblock gjorda i gamla mjölkkartonger, gräddpaket eller
andra förpackningar

		

Flytande vatten i flaskor eller sprayflaskor

		

Salt (vanligt koksalt)

Målgrupp: Kan anpassas för flera åldersgrupper, från förskolan till årskurs nio
i grundskolan.
Tidsåtgång: Beror på hur avancerad konstruktion som ska byggas. Ca 15–60 minuter.
Genomförande: Uppdraget kan vara att med hjälp av isblocken bygga ett hus med fria former eller
enligt någon känd byggnad som modell. I det senare fallet kan uppdraget vara att bygga modellen
i en viss skala jämfört med den kända byggnaden. Konstruktionen ska vara stabil och kunna stå utan
att någon måste hålla i den. Hur får man isblocken att fastna i varandra? Vad händer om man använder
salt som hjälpmedel? Hur lägger man blocken för att det ska bli stabilt? Detta är exempel på frågor
som kan diskuteras.
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Övningar med teknik

Mänskligt brobygge
Syfte med övningen: Övar samarbete, koordination och balans. Teknikkunskaper om konstruktioner
och hållfasthet kan tillämpas.
Du behöver:

Inget material, bara människor! 7–8 personer i varje grupp.

Målgrupp: Alla åldrar
Tidsåtgång: 5–15 minuter
Genomförande: En start- respektive mållinje markeras med t ex 4 meters avstånd. Uppdraget är att
varje grupp ska göra en mänsklig bro från start till mål. Endast två händer, två fötter och två bakar får
dock vidröra marken. Det måste vara en sammanhållande länk mellan start och mål och bron ska hålla
i minst fem sekunder. Det finns många möjliga lösningar. Om man är fler eller färre deltagare i varje
grupp får förutsättningarna med antal kroppsdelar som nuddar marken anpassas. Svårighetsgraden
kan även ändras genom att ändra avståndet mellan start och mål.
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Övningar med teknik

Flytta en kompis
Syfte med övningen: Träna samarbete, balans och motorik. Förberedelsearbetet att bygga
konstruktionen som kompisen ska flyttas med är en övning i teknik.
Du behöver:
		
		
		
		

Två stycken 3 meter långa slanor.
En stycken 2 meter lång slana.
Rep för att fästa slanorna till varandra.
4 ytterligare rep ca 6 meter långa som ska fästas i toppen av konstruktionen.
5 personer i varje lag eller grupp.

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera från årskurs 4 och uppåt.
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Genomförande: Först måste konstruktionen som kompisen ska förflyttas med byggas. Slanorna ska
fogas samman till ett A. De två längsta slanorna fästs till varandra genom att börja med ett dubbelt
halvslag och därefter surra 4–5 varv diagonalt. Den kortare slanan placeras ca 40–50 centimeter
i nederkant av de längre slanorna. Se bild ovan.
En person ska stå upprätt i A:et och hålla i de två längre slanorna. De andra fyra personerna hjälper
till att balansera sin kompis genom att dra i repen och vippa konstruktionen sidledes för att föra den
framåt. Förflyttningen ska ske från punkt A till B alternativt över ett dike, en bäck eller ett hinder
beroende på vilken svårighetsgrad man önskar.
Denna övning finns även beskriven på www.skogeniskolan.se.
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Övningar med teknik

Lätt att handskas med
Syfte med övningen: Tränar samarbete, balans och motorik. Visar hur ett dubbelt halvslag ser
ut och fungerar.
Du behöver:
		
		

Ett träd där det sitter ett rep (ca 8 meter långt) som är fäst som ett dubbelt halvslag.
På repet är det 6 par handskar fastsydda (se bild).
6 personer

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera från årskurs 4 och uppåt
Tidsåtgång: 10–15 minuter
Genomförande: Deltagarna ska trä sina händer i varsin handske. När de har satt på sig handskarna
är uppdraget att lossa det dubbla halvslaget för att sedan gå till ett nytt träd och göra ett nytt
dubbelt halvslag. Hela tiden ska deltagarna ha sina händer i handskarna!
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Övningar med teknik

Skogliga installationer
Syfte med övningen: Övar samarbete och konstruktion. Diskussioner kan även göras om vad som är
tillåtet enligt allemansrätten. Eventuellt kan ni använda er av knopar. Övningen kan även utföras enligt
skala och bli tillämpad matematik.
Du behöver:
		

Rep eller snören
Pinnar, stockar och annat som ni hittar på marken

Målgrupp: Kan anpassas för flera åldersgrupper, såväl i förskola som i grundskolans samtliga år
Tidsåtgång: Beror på hur avancerad konstruktion som ska byggas. Ca 15–60 minuter
Genomförande: Uppdraget kan vara att med hjälp av material som man hittar i naturen och rep eller
snören bygga en konstruktion t ex ett djur i naturlig storlek, eller en känd byggnad (eventuellt i en viss
skala). Konstruktionen ska vara stabil och kunna stå utan att någon måste hålla i den. Vad får man ta
i naturen? Hur bygger man stabilt? Detta är frågor som kan diskuteras. Om man har jobbat med knopar
tidigare kan det ingå att gruppen ska använda knopar i sin konstruktion när de t ex surrar ihop pinnar.

Övningarna Tre på gång (sid. 31) samt Tänk och tanka (sid. 32) passar även som övningar inom
ämnet teknik.
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Övningar med matematik

Kolla här, kolla där
– klurisbana
Syfte med övningen: Att träna sin förmåga
till att upptäcka och uppmärksamma saker i
naturen. För att upptäcka vanliga företeelser
i naturen kan det krävas att vi som pedagoger
tar till ett knep. Det kan t ex vara att lägga ut
föremål som normalt inte ska förekomma i
naturen, men i denna övning skapar vi figurer,
så kallade klurisar som blir ett oväntat stimuli.
Bild och konst, förmåga att se former och
skapande kan övas. Enkel matematik kan
ingå som en del av övningen.
Du behöver: Målarfärg (svart, vit och röd t. ex.)
och penslar. Om man målar i förväg och vill att
den ska finnas kvar ett tag bör den vara vattenfast. Vanlig hobbyfärg fungerar alldeles utmärkt.
Färgen skadar inte träden eller stenarna, men
för säkerhets skull bör du förstås kolla med
markägaren att det är ok.
Målgrupp: Aktiviteten kan fungera för flera
åldersgrupper, passar kanske bäst för förskolan
och grundskolans tidigare år.
Tidsåtgång: Beror på hur lång bana man vill
anlägga. Krävs att man i förväg målar klurisarna.
Förberedelserna för att måla längs en 400–500
meters bana tar max en timme. Att sedan gå
banan tar ca 5–15 minuter.
Genomförande: En kluris är en enkel figur
som målas direkt ute i naturen, på träd, kvistar,
stenar, stubbar osv. Klurisen kan bestå av bara
ögon, men kan även ha en näsa, näbb, snabel
eller dylikt. På olika höjder och på olika naturföremål målas figurerna. Utnyttja naturens
egna former. En kvist på ett träd kan t ex bli
en fågel med näbb. Gör en slinga. Uppdraget
för barnen/eleverna kan sedan bli att man ska
gå slingan och försöka att upptäcka så många
klurisar som möjligt. I ett senare skede kan
uppdraget bli att barnen/eleverna ska måla
egna slingor och att de sedan går varandras
klurisbanor.
Så här kan klurisar se ut!
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Övningar med matematik

Från frö till gigant
Syfte med övningen: Tränar avståndsbedömning och perspektiv samt ger naturupplevelser
Du behöver:
		

Granfrön. Om det är svårt att få tag i kan även linfrön användas,
då de är av ungefär samma storlek som granfrön

Målgrupp: Alla åldrar
Tidsåtgång: 5 minuter
Genomförande: Att bedöma höjder på träd utan att ha någon mätutrustning är svårt, även för en vuxen.
För att underlätta detta kan man göra en enkel gestaltning. Mät upp en sträcka på 48 meter. Markera en
startlinje. Ställ alla deltagare på denna. Ge dem var sitt frö i sin hand och be dem att titta på detta en kort
stund. Fröet är inte stort! Säg sedan att alla ska följa efter dig. Gå fram till den uppmätta platsen som är
48 meter från starten. Sikten bör vara fri så att startlinjen går att se. Titta tillbaka mot startlinjen. Berätta att
avståndet är detsamma som höjden på Sveriges högsta gran till för några år sedan (trädet fälldes 2003).
Visst är det häftigt att det av ett litet frö kan bli något så stort! Fortsätt sedan och gå så att sträckan blir
115 meter. Vänd er återigen om och titta tillbaka mot startpunkten. Berätta att världens högsta träd
(en sequoia, en sorts barrträd som växer i Kalifornien) är så här högt och att sträckan skulle bli denna om
man högg ned det och lade det på marken. Om du har ett föremål vid startlinjen kan du visa hur det
kommer att se mindre ut då man kommer längre bort från det. Här kan du ha en diskussion om avstånd
och perspektiv i bildämnet. En lektion i svenska kan vara ett sätt att efterarbeta övningen genom att be
eleverna beskriva sin upplevelse av denna övning.
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Övningar med matematik

Vattenbowling
Syfte med övningen: Övar motorik, reaktionsförmåga och matematik i form av volymmätningar.
Du behöver:

Ca 10 Petflaskor (eventuellt av olika storlek; 1,5 liters och 50 centiliters).

		

2–3 st bollar av olika storlek, typ handboll och fotboll.

		

Tillgång till vatten.

		

Eventuellt 10 liters hink, tillbringare eller kärl med volymgradering.

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera för flera åldersgrupper, 5 år och uppåt. Regler och svårighetsgrad
kan anpassas.
Tidsåtgång: Kan varieras, en spelomgång kan ta ca 10–15 minuter.
Genomförande: Fyll flaskorna med vatten och placera dem i en formation liknande en uppsättning käglor
i bowling. Flaskorna ska ej ha korken på. En grupp ställer sig på ett givet avstånd från flaskorna och den
andra gruppen ställer sig på lika stort avstånd, men åt andra hållet, så att det blir som en spelplan där
flaskorna står på mittlinjen och de två grupperna på varsin bakre linje av sin planhalva. Innan spelet startar
kommer man överens om hur många ”slag” som ska göras. Det kan t ex vara att varje spelare i gruppen
ska kasta en boll var. Denna grupp ska försöka att få omkull flaskorna, så att så mycket vatten som möjligt
rinner ut. Den andra gruppen ska försöka att rädda så många flaskor och så mycket vatten som möjligt
från att inte rinna ut. På signalen klara, färdiga, gå kastar bollgruppen sin boll, på samma signal får en
från räddningsgruppen kasta sig fram mot flaskorna för en räddningsaktion. När alla slag är gjorda kan
grupperna mäta hur mycket vatten som har runnit ut. Sedan gör man om samma sak, men grupperna byter
plats och flaskorna fylls med vatten igen. När spelet är över kan man jämföra vilken grupp som var bäst
på slag och vilken som var bäst på räddning. Vill man vara noggrann kan man göra exakta mätningar av
volymer, annars kan man bara göra uppskattningar.
Övningarna Mänskligt brobygge (sid. 22) samt Flytta stubbar (sid. 23)
passar även som övningar inom ämnet matematik.
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Övningar med fysisk aktivitet – idrott

Konsten att flytta en sticka
Syfte med övningen: Tränar samarbete, balans och motorik. Övningen kan utföras i vanlig naturterräng,
gärna med ojämnheter och hinder. Kan fungera som en lagtävling och i stafettform om du så önskar.
Du behöver:

1 tändsticka per lag

		

Minst två personer i respektive lag

Målgrupp: Aktiviteten kan fungera för flera åldersgrupper.
Tidsåtgång: Ca 5–15 minuter.
Genomförande: En start- respektive mållinje markeras i terrängen. Två och två ska deltagarna transportera
en tändsticka genom att de bara håller varsin fingertopp mot tändstickans ändar. Eventuellt ska de passera
hinder efter vägen och runda en slutlinje för att återvända till startlinjen och låta nästa par utföra övningen.
Om paret tappar stickan måste de börja om från början. De får prata med varandra under tiden som uppdraget utförs. Det gäller att vara så snabb som möjligt utan att tappa stickan. (Övningen kan även utföras
i en teknikbana.) Efter övningen kan ni ha en diskussion om vilken taktik det vinnande laget hade. Vilken
teknik hade de? Pratade de med varandra under tiden?

Skogen i Skolan
TIDNINGEN

INFORMATION

NR 1
2007

övning

OCH INSPIRATION FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Övningar med fysisk aktivitet – idrott

Tre på gång

Syfte med övningen: Att träna samarbete, balans och motorik. Kan fungera som en lagtävling
och i stafettform om man så önskar.
Du behöver:

Två brädor, ca två meter långa med tre fästen på varje i form av rep som fästs med knopar/lag.

		

Minst tre personer/lag eller grupp

Målgrupp: Aktiviteten passar framför allt elever i grundskolan år 4–9.
Tidsåtgång: Ca 5–15 minuter
Genomförande: En start- respektive en mållinje markeras. Lagens deltagare placerar varsin fot i öglorna
på brädorna, så att det blir som skidor och där man står tre personer i rad på varje skida. Laget ska sedan
samarbeta för att så snabbt som möjligt ta sig från start till mål. Sträckan kan vara rak eller göras svårare
genom att placera ut föremål så att det blir som en slalombana som man ska ta sig igenom.
Övningarna Mänskligt brobygge (sid. 22), Repslaget (sid. 22), Lätt att handskas med
(sid. 26) samt Flytta en kompis (sid.25) passar även som övningar inom ämnet idrott.
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Övningar med naturvetenskap

Tänk och tanka
Syfte med övningen: Lära sig principen för hur en hävert fungerar. Övningen tränar även samarbetsförmåga.
Du behöver:

1 uppsättning material för varje grupp

		

2 – 3 personer i respektive grupp.

		

1 st plastdunk 10 liters, fylld med färgat vatten, t ex färgat med karamellfärg.

		

1 st plastdunk 5 liters, tom.

		

2–3 meter plastslang av två olika dimensioner, en smal (ca 5 mm), en medelgrov (ca 15–20 mm)

		

1 st sax

Målgrupp: Huvudsakligen för elever i grundskolans senare år.
Tidsåtgång: 5 minuter.
Genomförande: Aktiviteten kan utföras som en lagtävling där det gäller att vara först att lösa uppgiften. Uppdraget kan inledas med en historia där man berättar att det är två förare i samma lag som tävlar i en rallytävling. Den
ena av förarna har fått motorstopp p g a att bränslet har tagit slut i både tanken och reservdunken. Kollegan har
just fyllt sin bil med bränsle från reservdunken. Bränslet i denna bil skulle kunna räcka till bådas bilar. Nu gäller det
att föra över bränsle från den ena tanken (dunken) till den andra så att det finns bränsle i båda. Dunkarna ska vara
fyllda till ungefär hälften. Dunkarna får inte lyftas och bränslet (det färgade vattnet) får inte hällas eller ösas över
till den andra dunken. Hur ska man göra? Sax och slangar finns som hjälpmedel.
Övningarna Ishotell (sid. 24) samt Från frö till gigant (sid. 29)
passar även som övningar inom ämnet naturvetenskap.
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Ensam i skogen
Beräknad tidsåtgång: 2 timmar.
Material: Enkel ritad karta över det ställe där skattjakten ska äga rum
och en enkel karta över skolskogen.
Genomförande Övning 1

Genomförande Övning 2

I denna övning bör det ingå två vuxna tillsammans
med en klass. En lämplig plats för övningen är längs
en tydlig stig genom en skog.
En av de vuxna stannar kvar vid startpunkten
och den andre vuxne går med klassen längs stigen.
Eleverna lämnas nu ensamma i skogen (en och en)
men med tillräckligt stort mellanrum så att de inte
ser eller hör varandra. Eleven får sedan slå sig ner
på den plats den vuxne anvisar och ska sitta tyst
och uppleva naturen.
När 20 minuter gått börjar den vuxne som stannade kvar vid startpunkten gå stigen framåt och
plocka upp eleverna en efter en. När alla eleverna
är uppsamlade fortsätter gruppen framåt till den
första vuxne som finns framför den sist utplacerade
eleven.
Det går att variera denna övning allt eftersom
eleverna blir mer skogsvana. Då kan en elev bli den
som stannar kvar vid startpunkten och får då uppgiften att på ett givet klockslag gå längs stigen
och samla in sina kamrater.
När klassen gjort övningen några gånger och
blivit mycket mer modiga kan man göra övningen
i skymning eller i mörker.

En annan övning är Skattjakten som är både en
spännande lek och en orienteringsövning. Med en
ritad karta som alla får ska de leta efter en skatt
i terrängen. För de yngre eleverna är det bra om
skatten finns inom 25 meters radie så att läraren
hela tiden ser eleverna. De äldre eleverna kan få
använda hela skolskogen för övningen.
Eleverna tränas i att orientera sig i skogen
efter kartan och man kan exempelvis genomföra
övningen så att varje elev får söka skatten ensam
för att träna sig att vara ensam i skogen.
När de blivit allt duktigare kan en elev få
gömma skatten och även rita kartan till sina
kamrater. Snart har kanske alla elever blivit skattgömmare och kartritare i klassen.
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Teknikbanor
Teknikbanor är mycket användbara som pedagogiska instrument.
Här får eleverna utveckla sina konstruktionstalanger och praktiskt
lära sig mer om hållfasthet, töjbarhet och stabilitet. Dessutom
utvecklar de barnens förmåga att samarbeta.

F

örutom dessa positiva effekter innebär det fysiska aktiviteter
av eleverna både när de bygger och använder teknikbanan.
Detta är viktigt mot bakgrund av att forskarna kan visa att barns
och ungdomars hälsa inte är den bästa. Studier vid Linköpings
universitet (Szczepanski m fl, 2006) visar att utomhuspedagogik
har positiva effekter på elevers hälsa.

Att tänka på när man
anlägger en teknikbana
Markägarens tillstånd krävs inte om man bygger en bana som rivs
samma dag eller vecka och man inte slår i spikar i träden. Ska man
däremot göra någon form av fast installation måste man alltid försäkra sig om att markägaren är med på noterna.
Försök så långt det är möjligt att utnyttja de naturliga förutsättningarna på platsen, markens lutning, speciella träd och liknande.
Det är bra om man redan från början bygger in olika svårighetsgrader så att banan kan utnyttjas av flera åldersgrupper. Banan
måste utformas så att de som använder den inte riskerar att skadas.
Givetvis får inte naturen skadas och inte heller får man avverka
träd utan tillstånd.
Att anlägga en teknikbana är ett lustfyllt uppdrag för eleverna
som får chansen att låta kreativitet och skaparkraft blomma. Ett tips
är att låta de lite äldre eleverna konstruera banor till de yngre. Banan
kan vara av olika längd. Gör den inte för stor och avancerad.
Bäst är att enbart använda rep därför att banorna

Det här behövs
när man anlägger
en bana:
Rep
Stockar
Stubbar
Plank
Bildäck
Hönsnät

då blir enkla att anlägga och plocka ner. Inte heller
krävs särskilda tillstånd (utom förstås då man behöver
klena träd att bygga med). Konstruktionen hålls samman med rep och knopar. Utnyttja i första hand det
som finns i form av stockar och stubbar. Barrträd är
bättre att fästa i än lövträd.
Begagnade bildäck brukar man kunna få gratis

från däckverkstäder och kan användas som hinder
på olika sätt.
För att göra en stock säkrare att gå på kan man klä ovansidan
med hönsnät. Fäst dem med märlor istället för spikar för att undvika
att någon river sig på uppstickande spikhuvuden. Använd helst
märlor av aluminium som inte rostar eller orsakar skador då
stocken/plankan sågas till ved i framtiden.
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Så kan teknikbanan användas
Det finns olika sätt att använda en teknikbana.
Man kan ordna lagtävlingar där eleverna ska ta sig genom banan så snabbt som möjligt.
Man kan lägga till matematikinslag och låta eleverna räkna ut genomsnittstiden för
gruppens medlemmar att ta sig igenom banan.
Eleverna kan också tävla mot sig själva och försöka ta sig igenom banan två eller flera
gånger på så lika tid som möjligt.
Man kan också träna upp motoriken ytterligare genom att låta eleverna gå banan baklänges.
Eller också får de gå den med förbundna ögon med hjälp av en ledsagare för att öva sig
i kommunikation, tillit och samarbete men också för att visa hur en synskadad upplever
tillvaron.
För yngre barn kan det handla om att lära sig olika begrepp genom att fysiskt uppleva
dem när man t ex kryper över, under eller genom ett hinder.
Möjligheterna med teknik- och motorikbanor är ”hur många som helst”.
Teknikbana, motorikbana eller hinderbana?

Säkerhetsförskrifter för teknikbanor
Den som anlägger en teknikbana med fasta installationer ansvarar för att den
uppfyller samma säkerhetsregler som gäller för lekplatser. Dessa säkerhetsregler
framgår av foldern ”Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap”, som kan
laddas hem från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, www.skl.se
Handboken ”Säkra lekplatsen” ger vägledning till hur lekplatser ska utformas
och finns på www.konsumentverket.se
Naturligtvis måste man sätta säkerheten främst också när man anlägger
tillfälliga banor, men för sådana finns inte något regelverk.
Banor som inte är inhägnade och därmed tillgängliga för allmänheten ska
vara anpassade enligt de standarder som finns för lekredskap.
För så kallade äventyrs- och höghöjdsbanor gäller särskilda regler.
Övervakning krävs om de används av barn.

Kärt barn ha många namn,
men det finns ändå vissa
skillnader mellan dessa tre
begrepp. Skogen i Skolan
gör följande definitioner:
En teknikbana bygger man
på egen hand. Själva konstruerandet står i centrum
och kan med fördel vara
en del av undervisningen
i ämnet teknik.
När man sedan använder
banan är det oftast för att
träna färdigheter i motorik
och för att stimulera fysisk
aktivitet. I sådana sammanhang brukar man då tala
i termer av motorik- och
hinderbanor.
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Knopar – ett måste
i skolskogen
Ordet knop kommer från holländskans
”knoop” som betyder knut. Knopar
används för att sammanfoga tågvirke
och rep eller för att fästa föremål vid
något. Knut är en landterm, medan
knop mest används i sjösammanhang.
Till sjöss finns också begreppet stek
för speciella knopar.

D

et finns otaliga sorters knopar och lika många
indelningar (nästan) som det finns knopboksförfattare. Varianterna är tusenfaldiga och alla har sina respektive för- och nackdelar. Man behöver nu inte lära sig alla
dessa knopar utan klarar sig gott med fem, sex stycken.
Det viktiga är att välja rätt knop för ändamålet – och att
också kunna lösa upp den.
Råbandsknop, eller dubbelt halvslag som den också

kallas, är oftast den knop man lär sig först. Den är mycket
gammal och användes redan på stenåldern.

Många användningsområden
Knopar används i många sammanhang, inte minst i samband med segling, klättring, fiske, camping och lantbruk.
Under första världskriget utvecklades en särskild knop –
kirurgknopen – för att snöra åt blodkärl under operationer.
När skogsarbetare skulle dra tunga timmerstockar kom
timmersteken väl till pass.
Till sjöss utvecklades många olika typer av knopar för olika ändamål. För att sjömännen skulle veta
om någon varit inne i deras säckar och stulit, använde de en speciell knop att försluta dem med.
Hästintresserade använder ofta grimskaftsknopen för att fästa en häst. Exemplen är många.

Lämpliga rep
Bäst är att använda treslagna rep – det vill säga rep tvinnade av tre trådar – som ger stabila knopar.
Undvik de ”plastiga” varianterna som är svåra att hantera. Välj repets tjocklek efter vad det ska
användas till. Mellan sex och 16 millimeter täcker de flesta behov i skolskogen.
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1

Användbara knopar
Med knopar kan man snabbt, enkelt och säkert anlägga en teknikbana.
Vissa knopar kan användas för att bygga till exempel en trefot. Knopar kan också
användas vid samarbetsövningar. Här finns nio olika sorters knopar som är mycket
användbara i skolskogens teknikbanor eller andra aktiviteter.
1. Dubbelt halvslag – användbar i konstruktioner
2. Råbandsknop – användbar i konstruktioner

2

3. Skotstek – används främst för att binda ihop två rep av olika tjocklek
		och material
4. Pålstek – också kallad brandmansknop. Säker och stark, kan göras
med en hand.
5. Timmerstek – kan användas för att dra en tung stock.
6. Konstrictor – används bland annat för att förtöja båtar.
7. Grimskaftsknop – används för att knyta fast en häst vid grimman.
		 Kan göras med en hand.

3

8. Jens knop – en kombination av två knopar som kan användas där det
		 är tung belastning i hinderbanor.
9. Åttan eller överhandsknop i åtta (en vanlig seglarknop, stoppknop)

4

6

8

5

7

9
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Tips för lärare och andra!
Förutom övningar och tips om aktiviteter i skolskogen erbjuder Skogen i Skolan ett läromedelspaket med ett brett anslag på ämnet skog. Det färdigställdes under 2010 och består
av fyra häften som beskriver olika aspekter av skogen. Till paketet hör också lärarhandledningar. Därutöver finns bestsellern Mat i skolskogen, samt det häfte du just håller i handen,
Möjligheter i skolskogen.
Samtliga läromedel kan beställas via Skogen i Skolans hemsida. Specialpris gäller för
klassuppsättningar och hela läromedelspaketet, inklusive lärarhandledning.
Boken om skogen. Grundboken som innehåller det mesta om skog. Trädslag, biologisk
mångfald, skogens många roller, hur man sköter skogen och varför skogen är så viktig
för oss alla.
Skogens produkter. Av virke från skogen gör man papper, trävaror och energi – men
också många andra saker. Och i framtiden kan skogen ta över en stor del av oljans roll
i samhället.
Skogen och samhället. Om skogens roll i det svenska samhället. Att den ger jobb och
nyttigheter men att den också är en viktig källa till rekreation.
Skogen och klimatet. Det gradvis allt varmare klimatet är en ödesfråga. Mer biologisk
energi och biologiska produkter och minskad avskogning i tropiska länder är några av
de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med problemen.
Mat i skolskogen. Tips, råd och recept på mat som både är god och skojig att laga utomhus.
Mer om skog. På Skogen i Skolans hemsida finns också faktablad, skogsstatistik, nyheter
och tips på andra bra hemsidor där man kan fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet.
www.skogeniskolan.se
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Kom igång i skolskogen
Skogen i Skolans Skolskogslåda är

ett pedagogiskt hjälpmedel som gör
det lätt att komma igång i skolskogen.
Lådan innehåller bland annat höjdmätare som man kan mäta höjden på
träd med, en så kallad ludde, mätband,
såg, kniv, rep, snören, snitselband,
röjsnöre, första förband, läromedel,
trätrissa med olika trädslag och dessutom en mängd roliga och givande
övningar att arbeta med i skolskogen.
Övningarna genomförs i spindelform, vilket innebär att eleverna hämtar information om övningen i centrum och därefter går

de ut i terrängen för att lösa uppgifterna. Som pedagog har man god överblick över vad som
pågår. Dessutom är det enkelt att utveckla övningarna eller förändra deras svårighetsgrad.
Beställ Skolskogslådan från Skogen i Skolans hemsida. Där finns också nedladdningsbara

faktablad om skog, skogsbruk och skogsindustri samt annat material som kan användas som
underlag för till exempel projektarbeten.

Skojiga övningar
för teknikbanan
Spindelns nät
I övningen Spindelns nät är uppdraget att ta sig
igenom öppningarna som finns i spindelnätet utan
att vidröra nätet. Från början är samtliga deltagare
på ena sidan av nätet. Var och en ska ta sig genom
olika öppningar. När några har tagit sig över går
det naturligtvis bra att hjälpa en kompis igenom.
Samarbete och god kroppskontroll är en viktig
ingrediens för att klara uppgiften.

Löplina
Här ser du två elever som tävlar mot
varandra i löplinor. De har ett band
runt handlederna. Vid bandet är en
karbinhake fäst. Den hakar man även
på löplinan. Sen gäller det att följa
linan så snabbt som möjligt. Ibland
korsar linorna varandra och den ena
personen måste krypa under repet
och den andra personen kliva över.
De två löplinorna är lika långa.
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Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges
skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och
praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om, skogen och
alla dess värden. Skogen i Skolan är uppbyggt kring 11 regioner och ett nationellt
kansli. Varje region har en eller flera kontaktpersoner.
På riksnivå styrs Skogen i Skolan av en ledningsgrupp
som består av representanter för Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien, LRF Skogsägarna, Lärarutbildningen Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet,
Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet,
Sveaskog, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kyrkan,
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Sveriges
Lantbruksuniversitet samt Umeå universitet.
skogeniskolan.se
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En rikstäckande verksamhet
Skogen i Skolan finns i hela landet. Varje region har en egen styrgrupp som består av företag och organisationer som är verksamma i regionen. Denna styrgrupp utser en samordnare
som gärna hjälper dig att komma igång med aktiviteter i skogen eller verklighetsstudier av
skogsbruk eller industribesök. Många regioner har dessutom kontaktpersoner på kommunal
nivå, och genom vår skolskogsdatabas kan du komma i kontakt med pedagoger som aktivt
jobbar med skolskogar.
Runt om i landet ordnar Skogen i Skolans samordnare och kontaktpersoner kurser för lärare och andra som är intresserade av att
lära sig mer om hur skogen kan användas som undervisningslokal.
Din lokala Regionsamordnare hittar du på www.skogeniskolan.se.
Skogen i Skolans nationella kansli finns i Stockholm och ansvaret
ligger hos Föreningen Skogen.

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan!

