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• Saknas det vetenskaplig grund?

Varför händer det inte mer?



Evidensen är tillräckligt 
stark för att överväga 
implementering av fler 
utomhusbaserade inslag 
i undervisningen bland 
barn och elever på alla 
nivåer i hela 
utbildningssystemet



• Saknas det vetenskaplig grund?
• Saknas det tydlig definition?

Varför händer det inte mer?



Det innebär
• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur-

och kulturlandskap,
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och 

boklig bildning betonas,
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar 
till lärande i växelspel mellan upplevelse och 
reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska situationer. (LiU, 2004)







• Outdoors
• Play
• Learning
• Teaching
• Education









• Saknas det vetenskaplig grund?
• Saknas det tydlig definition?
• Beror det på för lite utbildning?

Varför händer det inte mer?



Naturskolan får en central roll vid 
fortbildningen av i första hand lärare men 
också av förskollärare och fritidspersonal. 

Denna fortbildning gäller inte bara kunskaper 
om naturen utan också arbetssätt vid 
naturstudierna.



Gröna skolgårdar 1992-

Stimulerande och 
pedagogiskt använd-
bara utemiljöer ska 
skapas på skolor och 
förskolor i kommunen. 







• Ekonomer
• Rektorer



• Pedagogik och förvaltning i samverkan
• Råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor 

och skolor



Först ute, 
sen IT



Utomhuspedagogik och sund livsstil. 
Grundkurs i utomhuspedagogik:
2+2 dagar och mellanliggande litteraturstudier samt 
eget arbete



utomhus



• Saknas det vetenskaplig grund?
• Saknas det tydlig definition?
• Beror det på för lite utbildning?
• Eller kan det vara något annat?

Varför händer det inte mer?



Rädsla



KFC Kit, Fence, Carpet





Mariana Brussoni, Associate Professor of Pediatrics, University of British Columbia

Vad är vi rädda för? 

Vuxnas rädsla för trafik
Vuxnas rädsla för kriminalitet
Vuxnas rädsla för vad andra ska tycka och tänka

https://theconversation.com/profiles/mariana-brussoni-392133




... men blir ofta hindrade. Både kognitiv, social, 
psykisk och fysisk utveckling kan hämmas. 

Barn vill utmana sina egna gränser… 

Sex olika former av utvecklande, men riskfylld lek:
• undersöka höjder
• uppleva hög fart
• utforska potentiellt farliga verktyg
• närma sig potentiellt farliga landskapselement
• fysisk kamp (bråklek)
• att vara ute på egen hand

Ellen Beate Hansen Sandseter
Professor at Queen Maud University College of Early Childhood Education in Trondheim, Norway.



• Barns utveckling är det viktigaste

• Inga aktiviteter kan vara 
garanterat säkra

• Barn o unga behöver uppleva 
och lära sig hantera risker

• Tro på, och tillit till, människors 
förmågor (inklusive barns)

• Bygga upp motståndskraft och 
uthållighet

David Ball, Professor of Risk Management, Middlesex University, London, UK 

World view 1 World view 2

• Säkerhet är det viktigaste

• Utomhusaktiviteter ska vara 
säkra

• Risker ska elimineras 
(minimeras)

• Ledningssystem och tekniska 
lösningar



En potentiell risk är samtidigt en
potentiell möjlighet för lärande.

Risk-Benefit Assessment (RBA)



International School Grounds Alliance (ISGA)







Hur säkert är “tillräckligt säkert” ?

Risk eller fara –
hur använder vi orden?

• Ett blåmärke?
• En bula /svullnad?
• Ett blödande sår?
• Ett brutet ben? 

När är det farligt?



• Vårt jobb är att ge barn möjlighet att 
lära genom att ta risker på ett sätt som 
inte allvarligt skadar dem.

• Vistelse i naturmiljö erbjuder 
ofta sådant risktagande.

Acceptabelt och  
positivt risktagande
(Kalkylerat risktagande)



Sharon Danks, Environmental City planner, San Francisco Bay Area

Kraften och potentialen 
i Gröna skolgårdar

• Tillgång till natur
• Ekosystemtjänster och hållbar 

infrastruktur
• Varierad undervisning och 

lärmiljöer
• Hälsa och välbefinnande
• Samhällsengagemang



Våga utmana era barn och elever, så de blir 
nyfikna, modiga och lyckliga vuxna! 

Tack för att ni har lyssnat!
anders.wange@gmail.com


