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Introduktion 

Handboken är till för dig som vill använda utomhuspedagogik 

som inlärningsmetod. I den här handboken hittar du övningar 

som lätt kan tillämpas i naturen och kräver lite material. 

Metoderna kan du använda som de är eller själv utveckla och 

anpassa dem enligt klassens behov.  

I handboken presenteras utomhuspedagogiken och ger dig som 

pedagog tips på vad som kan vara viktigt att tänka på när du 

leder utomhuspedagogiken.  

Handboken är framtagen utgående från Folkhälsans Förbund r.f. 

/ Åbolands önskan om att kunna erbjuda skolorna material till 

verksamheten i utomhuspedagogik. Folkhälsan Åboland har 

länge arbetat med utomhuspedagogik tillsammans med 

grundskolor i Åboland. I handboken hittar du även några av 

Folkhälsans mest omtyckta övningar inom 

utomhuspedagogiken! 

Handboken är en produkt av Lotta Fredrikssons examensarbete 

vid Yrkeshögskolan Novia, utbildning till samhällspedagog 

(2017). 

 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken är än idag ett forskningsbegrepp som kan 

innehålla många olika definitioner. Gemensamt för alla 

definitioner är strävan efter att bryta det ”traditionella 

klassrummet” och att inlärningen sker utomhus. 
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Utomhuspedagogik gör det möjligt till att lära sig via handling 

och reflektion.  

Kärnpunkten för utomhuspedagogiken är att lära med hela 

kroppen. I utomhuspedagogiken används och stimuleras alla 

sinnen.  Forskning visar att vi människor kommer ihåg endast 10 

% av det vi läser, 20 % av det vi hör, 30 % av sådant vi ser, 50 % 

av både det vi hör och ser, medan hela 80 % av det vi upplever. 

Utomhuspedagogiken erbjuder eleverna upplevelser, och enligt 

forskaren Hannaford är det då vi upplever något som båda 

hjärnhalvorna stimuleras vilket leder till att inlärningsförmågan 

ökar.  

Utomhuspedagogikens syfte är att öka autenciteten, 

motivationen och elevernas upplevelse, vilket leder till 

inlärning.  

Utomhuspedagogiken bidrar även till en kreativ och skapande 

miljö, där elevernas kompetenser och talanger kan komma till 

uttryck.  

Det är även bevisat att utomhuspedagogiken främjar elevernas 

hälsa, fysiska motorik, samarbets- och koncentrationsförmåga 

samt social kompetens.  

Uteklassrummet skall inte strida mot inlärningen som sker inne, 

utan det som händer ute och det som sker inne i skolan skall 

komplettera varandra.   
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Att tänka på 

När du leder utomhuspedagogiken bör du ta hänsyn till fem 

centralfrågor som är grunden för utomhuspedagogiken. De fem 

central frågorna är: 

1. VAR – Var sker lektionen? Har platsen någon 

betydelse för lärandet? Granska närmiljön mot 

läroplanens mål och se hur ni tillsammans kan uppnå 

målen i närmiljön.  

2. VAD – Vad skall svara på vad som kan göras utomhus 

som sker inomhus idag och vilka effekter 

utomhuspedagogiken ger.  

3. HUR – Hur skall vi gå till väga när vi tillämpar ämnen 

och teman i det utvidgade klassrummet? Hur kan 

årstiderna tillgodoses med fakta, färdigheter och 

förståelse?  

4. NÄR – När är det mer lämpligt att vara ute och när är 

det mer lämpligt att vara inne? Som pedagog bör du 

fundera på när du använder utomhuspedagogiken och 

i vilket syfte.  

5. VARFÖR – Varför använder vi utomhuspedagogiken? 

Det gäller att lära sig förstå inlärandet som sker i 

utomhuspedagogiken för att få förtroende för 

uteklassrummet.  

Flytta inlärningen utomhus 

När inlärningen flyttas utomhus är det viktigt att tänka på att 

klassen skapar ett system. Systemet ger eleverna trygghet och 

efter att eleverna lärt sig systemet så är eleverna ofta mindre 
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oroliga. Ett exempel på ett system är att klassen alltid startar 

och avslutar lektionerna på samma sätt. Då vet eleverna att det 

är nu lektionen börjar och att de inte är där för att enbart leka 

utan för att lära sig. Utomhuslektionerna skall inte strida mot 

lektionerna som sker inomhus utan bör fungera som ett 

komplement till dem.  

Ett hinder vi kan uppleva med utomhuspedagogiken här i 

Norden är vädret. Vädret är tyvärr något vi inte kan bestämma 

men vädret bör heller inte vara ett hinder. Utomhuspedagogik 

går att utföra i alla väder men det gäller då för pedagogen att 

kunna anpassa övningarna. Är det blött ute i terrängen är det 

bra att ha övningar där eleverna inte behöver sitta och är det 

kallt är det bra att använda sig av rörelseövningar. Är det riktigt 

kallt ute (under – 10 ’c) är det bra att ha tillgång till en brasa där 

eleverna kan värma sig mellan varven.  

Det är också viktigt att inkludera både föräldrarna och eleverna 

så att alla partner vet vad utomhuspedagogiken kräver för 

kläder. Klär eleverna sig enligt väder så är det inget problem att 

hålla värmen och koncentrationen uppe.  

Om utomhuspedagogiken sker under en hel förmiddag eller 

eftermiddag kan det vara bra att be eleverna ta med sig 

mellanmål för att orka hela lektionen. Utomhusluften tar också 

på krafterna och det kan vara bra att fylla på med energi.  

För att både eleverna och föräldrarna skall kunna inkluderas i 

skolsystemet och att skolan skall få en fungerande 

utomhuspedagogik är det bra att inkludera både elever och 

föräldrar. Krävs det att eleverna har med sig reservkläder, 

mellanmål etc. är det bra att göra en packlista. Packlistan kan 
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göras tillsammans med eleverna dagen före eller av enbart 

pedagogen. Det är bra att uppmuntra eleverna att packa väskan 

tillsammans med föräldrarna kvällen innan. Då vet både 

föräldrarna och eleven vad eleven har med sig och det skapar en 

trygghet hos eleven under lektionen.  

För pedagogen kan materialet vara tidskrävande men 

färdigställer pedagogen materialet rätt går det nästan alltid att 

återanvända. Allt papper som används och kan återanvändas, 

laminera det. Det laminerade materialet håller vatten, blåst och 

hålls snyggt. Försök att samla allt material till en övning på ett 

och samma ställe, som till exempel material till övningar i olika 

lådor, på så sätt är det lätt att ta fram när det behövs och sparar 

mängder med tid. 

 

Tips 
 

För att skapa en trygg miljö för eleverna är det, som tidigare 

nämndes, viktigt att skapa ett system. Systemet kan vara att alla 

elever alltid ställer sig i cirkel och diskuterar tillsammans med 

pedagogiken om vad som kommer hända under lektionen. 

Ett annat tips för den trygga miljön är att alla elever alltid lägger 

sina väskor i en hög på ett torrare ställe. Då behöver eleverna 

inte störas av sina väskor men har dem nära till hands och vet 

var de ligger.  

Be alltid eleverna att packa med extra vantar och strumpor inför 

utomhuspedagogiken. Då kan eleven känna sig friare i 
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övningarna eftersom hen inte behöver vara rädd att bli blöt, 

utan kan i sådana fall byta till torra vantar och strumpor.  

Be eleverna packa hälsosamma mellanmål. Det är på skolans 

ansvar. Exempel på mellanmål kan vara frukt, yoghurt, 

mellanmålskex osv. Be alltid eleverna packa med en 

vattenflaska ifall det är varmare väder och något varmt att 

dricka, exempelvis varm saft, ifall det är kyligare.  

Om det är kyligt ute är det bra att införa korta 

aktivitetsuppgifter mellan de andra uppgifterna där eleverna får 

röra på sig och på så sätt kan hålla värmen uppe.  
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Matematik 

Kottematte 
 

  

TID 

30 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns kottar 

eller stenar nära. 

MATERIAL 

Naturföremål. 

SYFTE 

Övningen lär 

eleverna räkna 

föremål och kan 

använda sig av  

olika räknesätt. 

 

 

 

MATEMATIK 

Alla elever får i uppgift att samla så många kottar som 

möjligt under en utsatt tid (exempelvis 4 minuter). När 

tiden gått samlas alla igen och lägger ut kottarna i en linje 

på marken. Sedan får eleverna räkna kottarna och berätta 

hur många de kom till.  Eleverna får sedan nya 

räkneuppgifter som ges av läraren.  

Istället för kottar kan det också vara något annat från 

naturen, till exempel stenar. 

Övningen fungerar på samma sätt som att räkna med 

klossar i klassrummet. 

 
Exempel på uppgifter:  

 Hur många kottar har ni om ni tar bort 8 
kottar? 

 Hur många kottar får ni om ni dividerar 
kottarna på 2 (tar bort hälften)? 

 Hur många kottar får ni om ni i varje del 
om ni delar in kottarna i fyra delar (¼)? 

 Hur många kottar får ni om ni skulle lägga 
till 13 kottar (+13)? 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfkvfRvbfRAhXdOFAKHV4iCzkQjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D28340%26picture%3D%26jazyk%3DSE&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNHEPFh1RVLVDwXNUMO3nrh2YoGPVw&ust=1484134340516195
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1-Meter 
 

 

Börja med att alla elever får uppskatta med hjälp 

av armarna hur lång de tror att en meter är. Dela 

sedan ut rep eller käppar som är en meter långa 

till varje elev eller låt eleverna hitta en meters 

långa käppar själva. Eleverna får jämföra deras 

uppskattning med repet eller käppen. Sedan får 

eleverna mäta olika föremål eller avstånd som är 

utgivna av läraren. De kan med hjälp av 

repet/käppen hitta något som är en meter långt, 

mäta det minsta trädet de ser, mäta tjockleken på 

det tjockaste trädet, hur många kottar som 

behövs i rad för att sträcka sig en meter, hur långa 

klasskompisarna är, hur långt de kan hoppa och 

sedan mäta avståndet osv. 

Exempel på uppgifter: 

 Mät det minsta träd du ser 

 Mät tjockleken på det tjockaste 

trädet 

 Hur många kottar behövs i rad för att 

raden skall bli en mäter lång? 

 Hur lång är din klasskompis? 

 Hur långt kan du hoppa? Mät 

avståndet. 

 Hur bred är stigen du ser? 

TID 

40 minuter 

MATERIAL 

Tärningar. 

Laminerade lappar 

där uppgiften 

beskrivs samt 

material som 

behövs för 

uppgifterna. 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta, räkna, 

kommunicera.  

 

 

 

 

MATEMATIK 



 9 
 

 

Uppgiftstärning  

TID 

20 minuter 

MATERIAL 

Rep eller käpp som 

är en meter lång. 

SYFTE 

Eleverna lär sig 

uppskatta och 

uppfatta avstånd 

 

 

 

MATEMATIK 

Lägg ut stationer med uppgifter utspritt på området 

före övningen börjar. Uppgifterna kan exempelvis 

vara rörelse-, matematik-, dikt-, rim- eller 

språkuppgifter. 

Dela in klassen i mindre grupper. Varje grupp får ett 

visst antal tärningar, till exempel tre stycken/grupp.  

Vid varje station kastar eleverna så många tärningar 

som uppgiften anger. Sedan utför eleverna uppgiften 

vid stationen.  

Uppgifterna vid stationerna kan till exempel vara “slå 

tärningen tre gånger, addera summan av alla 

tärningar”, visar tärningarna då till exempel 3, 4 och 2 

skall eleverna addera summan (3+4+2 = 9). 
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Exempel på stationer till Uppgiftstärning: 
 

 Slå tre tärningar, räkna sedan ihop summan på alla 

tärningar. Gör så många x-hopp som tärningarna 

anger.  

 Slå två tärningar. Addera tärningarna. Vad blir 3 + 20 - 

tärningens summa? 

 Slå tre tärningar. Addera resultatet på de två 

tärningarna som visar störst antal, subtrahera det sista 

antalet med summan av de två första. (största antal + 

näst största antal - minsta antal =?). Hitta sedan på en 

saga där talet skall förekomma minst tre gånger.  

 Slå två tärningar. Addera tärningarna (t + t =?). Hitta så 

många kottar som summan anger.  

 Slå tre tärningar, en tärning åt gången. Det antal som 

den första tärningen visar hämtar ni lika många 

pinnar, på det andra antalet som den andra 

tärningen visar hämtar ni lika många pinnar och vid 

den sista tärningen hämtas lika många saker som är 

gröna.  
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Omgivningslära 

Sinnesstigen  

Placera ut bilder på människans olika sinnen (till 

exempel en bild på en näsa) längs en stig. Eleverna 

får sedan gå längs stigen i par eller mindre grupp 

och stanna upp då de hittar en bild. 

Om det är en näsa på bilden som är placerad vid ett 

träd skall eleverna dofta på trädet osv. Diskutera 

sedan vad eleverna upplevde längs stigen. 

Försök hitta varierande föremål i naturen 

där eleverna får använda olika sinne.  

Om ätbara föremål inte hittas i området kan 

exempelvis barrte placeras ut och eleverna 

får smaka på det. Det ger eleverna en 

starkare upplevelse.  

Var försiktig med ätbara föremål om du som 

pedagog känner dig osäker inom området.  

 

TID 

20 minuter 

PLATS 

Välj gärna en stig i 

skogen. 

MATERIAL 

Bilder på sinnen, 

klädnypor. 

Varierande 

naturföremål. 

SYFTE 

Eleverna får 

använda alla 

 sina sinnen. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
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Minnesstigen 
 

Placera ut bilder i ett tema längs en stig i skogen. 

Låt sedan eleverna gå parvis längs stigen. När 

eleverna kommer har gått hela stigen skall de 

försöka komma ihåg vad de såg på bilderna och i 

vilken ordning bilderna kom.  

Använd ett tema på bilderna som klassen har 

behandlat eller behandlar som till exempel djur, 

svampar, blommor osv.  

Placera ut bilderna i en logisk ordning, 

exempelvis från största föremål till minsta. 

  Exempel på diskussionsfrågor: 

 Vad såg ni längs stigen? 

 Var det svårt att komma ihåg vad 

ni såg längs stigen? 

 Hur gjorde ni för att komma ihåg 

dem lättare? 

TID 

20 minuter, 

beroende på 

stigens längd. 

PLATS 

Välj gärna en stig i 

skogen. 

MATERIAL 

Bilder, klädnypor. 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta.  

De får öva sig på 

temat som 

behandlas och  

att använda 

minnet. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
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Pinnföremål 
 

Bondgården 
 

Eleverna delas in i grupper. Grupperna får bygga 

varsin bondgård utgående från vad som 

behandlats i skolan eller efter deras egna 

erfarenheter och fantasier.  

När alla elever har byggt sin bondgård går hela 

klassen tillsammans och ser på bondgårdarna. 

Gruppen som byggt bondgården får förklara vad 

det finns på deras gård.  Låt elevernas fantasi 

flöda i uppgiften. Diskutera tillsammans med 

eleverna.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Exempel på diskussionsfrågor: 

 Hur upplevdes övningen? 

 Hur ser en traditionell bondgård 

ut i Finland? 

 Vad finns på en bondgård? 

 Hur lekte barn förr i tiden? 

 Varför behövs bondgårdar? 

TID 

40 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns rikligt 

med naturföremål. 

MATERIAL 

Naturföremål, 

ståltråd, tång 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta, 

använda händerna 

och sin kreativitet. 

Kreativiteten 

används både i 

byggandet och i 

historien om 

föremålet.  

Elevernas fantasi 

och även 

erfarenheter 

kommer lätt fram  

i uppgiften. 

 Eleverna lär sig om 

den traditionella 

bondgården. 

OMGIVNINGSLÄRA 
HISTORIA, SPRÅK 
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Pinngubben 

 
Pinngubben kan användas som alternativ till 

Bondgården.  

Eleverna får individuellt bygga sin egen 

pinngubbe eller ett pinndjur med hjälp av 

föremål i naturen. Ståltråd och tång kan 

användas så att eleverna lättare kan bygga sin 

gubbe.  

När alla byggt sin egen pinngubbe får alla elever 

berätta en liten historia om sin gubbe. Eleven kan 

berätta om var gubben bor, vad hen arbetar 

med, gör på fritiden osv. Diskutera sedan 

tillsammans med eleverna.  

 

  Exempel på diskussionsfrågor: 

 Vad lekte barn med förr?  

 Hur såg elevernas föräldrars 

barndom ut? 

 Hur skiljer sig leksaker som vi har 

idag och som barn lekte med förr 

sig från varandra? 

TID 

40 minuter 

MATERIAL 

Naturföremål, 

ståltråd, tång 

SYFTE 

Eleverna får sina 

händer och sin 

kreativitet. 

Kreativiteten 

används både i 

byggandet och i 

historian om 

föremålet.  

Eleverna får  

sedan diskutera 

tillsammans om  

hur leksaker såg  

ut förr i tiden till 

skillnad från idag. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
HISTORIA, SPRÅK 
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Vem är djuret 
 

Dela upp eleverna i par. Eleverna får sedan bygga 

valfritt eller givet djur med hjälp av 

naturföremål. Eleverna får sedan berätta för de 

andra var djuret bor, vad det äter, vad som 

kännetecknar dem osv.  Resterande elever får 

sedan gissa utgående från hur de byggt djuret 

och från förklaringarna vilket djur paret har 

byggt.  

Diskutera sedan övningen med eleverna. 

 

  
Exempel på diskussionsfrågor: 

 Hur upplevdes övningen? 

 Lärde eleverna sig något nytt om 

djuren? 

 Är det något någon vill tillägga 

som fakta om något av de djur 

eleverna byggt? 

 Använde ni er av kunskap ni lärt 

er i skolan, av egna erfarenheter 

eller antog ni hur djuret lever, 

bor, äter osv.? 

TID 

30 minturet 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns kottar. 

MATERIAL 

 Naturföremål 

SYFTE 

 Eleverna får sina 

händer och sin 

kreativitet. 

Kreativiteten 

används både i 

byggandet och i 

historian om 

föremålet. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
HISTORIA, SPRÅK 
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Känn igen platsen 
 

Naturfotografen  

Parvis. Paren ställer sig parvis. Ena eleven fungerar 

som fotograf och leder den andra eleven som 

blundar medan paret går. Den elev som blir ledd 

(blundar) fungerar som kamera. Paret går till ett 

bestämt antal platser, till exempel tre platser.   

När fotografen säger att det är dags för att 

fotografera så öppnar kameran ögonen. Fotografen 

trycker sakta på kamerans huvud och kameran 

utför ett överenskommet kameraljud när hen 

öppnar ögonen. När paren fotat x antal platser 

återvänder de till samlingspunkten. 

Alla elever som agerat kamera försöker sedan lista 

ut vilka platser paret fotograferade och vilken väg 

hen tror att paret gick. 

 

För att göra övningen roligare kan 

eleverna även zooma ut och in med 

kameran. Vilket betyder att eleven 

som agerar kamera går längre eller 

närmare objektet enligt ”fotografens” 

instruktioner. 

 

TID 

20 minuter 

 

PLATS 

Välj en plats där få 

hinder (ex. rötter) 

förekommer för att 

göra övningen 

tryggare. 

MATERIAL 

Ingen rekvisita 

behövs. 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta och 

tvingas lita på 

varandra samt ge 

instruktioner. 

Eleverna får vara 

kreativa.  

Deltagarna 

använder även 

olika sinnen i 

övningen. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
SPRÅK 
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Hitta platsen 
 

Hitta platsen kan användas som en variation till 

naturfotografen. 

 

 

 

  

Parvis. Den ena eleven i paret får en ögonbindel 

att sätta för ögonen. Den andre skall leda eleven 

med ögonbindeln till exempelvis ett träd, en sten 

eller en annan plats med hjälp av ord på engelska 

eller finska. När de har kommit fram till trädet får 

den med ögonbindel känna och dofta på 

föremålet vid platsen. Sedan går paret tillbaka till 

samlingsplatsen, antingen samma väg eller en 

annan. När de kommit till startpunkten tar de av 

sig ögonbindeln och gissar var de har gått och 

vilket föremål de gick till. 

För att utveckla övningen kan paren gå till flera 

platser.  

Ledaren i paret kan använda sig av ett 

annat språk, till exempel finska, för att 

förklara vägen. 

TID 

20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där få 

hinder (ex. rötter) 

förekommer för att 

göra övningen 

tryggare. 

MATERIAL 

Ögonbindel 

SYFTE 

Eleverna 

 får samarbeta  

och tvingas  

lita på varandra  

samt ge  

instruktioner. 

Eleverna får 

 vara kreativa.  

Deltagarna 

använder även 

olika sinnen 

 i övningen. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
SPRÅK 
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Alfabetet 
 

Hitta bokstaven 

Snörordet  

Alla elever får i uppgift att hitta föremål i naturen 

som liknar olika bokstäver under en utsatt tid. När 

tiden har gått ut samlas alla och eleverna lägger 

föremålen på ett lakan. Sedan diskuterar alla vilka 

bokstäver de ser och funderar på vilka som saknas. 

För att göra övningen svårare kan eleverna sedan 

bilda ord av bokstäverna på lakanet. Ordbildningen 

kan ske enligt ett visst tema som exempel jul, påsk, 

skola, natur osv. eller så kan orden bildas på ett 

visst språk. 

TID 

20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns olika 

naturföremål. 

HITTA BOKSTAVEN 

MATERIAL 

Lakan 

SYFTE 

Eleverna lär sig se 

föremål, symboler 

och bokstäver. 

Eleverna lär sig 

bilda ord utgående 

specifika bokstäver. 

SNÖRET 

MATERIAL 

 Snören 

SYFTE 

 Eleverna lär sig 

bygga former då de 

bildar bokstäver 

och ord med hjälp 

av snören. 

OMGIVNINGSLÄRA 
SPRÅK 

Kan användas som en variation av Hitta bokstaven och 

Alfabetskorkar. 

Dela upp eleverna i par. Ge alla par ett långt snöre. 

Låt sedan eleverna bilda ord kring temat som 

behandlas.  
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Alfabetskorkar 
 

 

 

 

 

 

  

Kan användas som variation eller alternativ till 

ovanstående övningar. 

Lägg ut korkar med bokstäver på ett lakan. Låt 

eleverna sedan med hjälp av korkarna komma på 

ord som börjar på samma bokstäver. Orden kan ha 

ett angivet tema som t.ex. naturföremål, högtider 

osv. Övningen kan göras på valfritt språk.  

  

TID 

20 minuter 

PLATS 

Går att utföra 

varsomhelst.  

MATERIAL 

Flaskkorkar med 

bokstäver 

SYFTE 

Eleverna lär sig se 

bokstäver och ord. 

De får komma på 

föremål som de kan 

koppla till en 

bokstav. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
SPRÅK 
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Vem bär du på ryggen?  

  

Alla deltagare får en bild på till exempel ett djur, 

en historisk person eller ett föremål fäst på 

ryggen. Deltagarna vet inte själv vilket vem eller 

vad de har på bilden.  

När alla fått bilderna fästa får alla deltagare gå 

runt och fråga frågor av varandra. Den som svarar 

får endast svara ja eller nej. 

När deltagarna har frågat så många frågor att de 

tror sig veta vilket vem eller vad de bär på ryggen 

säger de gissningen högt ut åt resten vilket eller 

vem det är på deras rygg. Är gissningen rätt får de 

hjälpa resterande deltagare att kunna gissa sig 

fram till deras djur och är gissningen fel så 

fortsätter deltagaren ställa frågor.  

Anpassa bilderna på djuren, personerna eller 

föremål efter nivån och teman klassen har 

behandlat eller skall behandla.  

 

 

TID 

15 minuter 

PLATS 

 Välj en plats där 

alla ryms att röra 

sig enkelt. 

MATERIAL 

 Bilder med olika 

djur, personer eller 

annat på samt 

klädnypor. 

SYFTE 

 Eleverna lär sig 

ställa frågor som de 

vill ha svar på. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
SPRÅK, HISTORIA 
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Exempel på frågor till Vem bär du på 

ryggen: 

 Har djuret fyra ben?  

 Är det ett däggdjur? 

 Flyger djuret? 

 Lever djuret i skogen? 

 Har djuret horn? 

 Har personen glasögon? 

 Är det en han? 

 Har han mustasch? 

 Arbetade han som författare? 

 Är det en känd person? 

 Lever djuret i Finland? 

 Har djuret päls? 
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Människostatyn 

  
Eleverna delas in i mindre grupper (3 – 5 

elever/grupp.)  

Pedagogen säger sedan t.ex. ”Fyra fötter, fem 

händer”. Då skall grupperna placera sig så att 

endast fyra fötter och fem händer rör i marken. 

När alla elever placerat sig enligt uppmaningen kan 

grupperna diskutera vilka djur grupperna liknar.  

 

Ett annat alternativ är att pedagogen säger ett djur 

grupperna skall likna. Grupperna skall sedan ställa 

sig efter det djuret.  

Som exempel: Pedagogen uppmanar - Ställ er som 

en myra! Då ställer eleverna sig så att endast sex 

fötter rör marken och kroppen är avlång. 

 

TID 

20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

alla ryms att röra 

sig enkelt. 

MATERIAL 
Ingen rekvisita 

behövs. 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta, 

använda sin 

kreativitet och 

 röra på sig. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
 



 23 
 

Den hemliga bilden 

 

 

 

 

Dela in klassen parvis. Paren får sedan söka material 

från naturen. Båda i paret skall ha samma 

uppsättning av materialet, exempelvis tre kottar, 

fyra pinnar, två stenar, sex löv.  

När paren har samlat in materialet sätter de sig rygg 

mot rygg. Ena i paret lagar en bild av materialet på 

marken och förklarar sedan för den andra hur bilden 

ser ut. Till exempel: uppe i högra hörnet finns en 

pinne som ligger vågrätt, nedanför pinnen ligger tre 

kottar, den mellanstora först, den största i mitten 

och den lilla till höger om den stora osv. Den andre 

försöker då lägga upp samma bild med hjälp av 

förklaringen. När de är klara med bilden ser de på 

bådas bilder och diskuterar hur lika de har fått 

bilderna. Sedan byter de om så att den som 

förklarade nu följer.  

Ni kan även använda ett rep, garn, käppar eller 

annat för att göra en ram för bilden. Det gör det 

enklare att förklara för eleverna. 

TID 
20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns kottar 

eller stenar nära. 

MATERIAL 

Sittunderlag, 

rep/käppar, 

naturföremål. 

SYFTE 

Eleverna får 

förklara samt lyssna 

och genom 

beskrivning göra. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
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Hämta påse  

TID 
20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns rikligt 

med naturföremål. 

MATERIAL 

Påsar samt lappar 

där det står vad 

eleverna skall 

samla. 

SYFTE 

Eleverna aktiveras 

bra och får tänka 

till. De lär sig om 

olika saker i 

naturen, om 

bokstäver osv.. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
 Eleverna arbetar individuellt eller i par.  

Varje elev tilldelas en påse och en lapp med vad de 

skall samla i påsen. På lappen kan det stå att de skall 

hämta exempelvis något grönt, brunt, gult, mjukt, 

hårt, nytt, gammalt, ätbart, levande, något som är 1 

cm, något som börjar på någon bokstav osv.  

Eleverna hämtar sedan föremålen och samlas vid den 

utgivna samlingspunkten när de hittat allt eller när 

tiden är ute. 

Övningen går lätt att anpassa/utveckla efter nivå och 

tema. 

Källa: K. Molander, M. Wejdmark m.fl., Leka och lära matematik ute (2008) – Förskola  
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Fågel och fjäril  

TID 
20 minuter 

PLATS 

Välj en plats där 

barnen kan springa. 

MATERIAL 

Käppar och 

påståenden. 

SYFTE 

Barnen får ta 

ställning till vad 

som stämmer.  

Med hjälp av 

övningen lär de  

sig minnas vad  

som stämmer in 

 på påståenden. 

Barnen får även 

röra på sig. 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
 Dela in klassen i två lag. Ett lag är fjärilar och det andra 

är fåglar. Lägg ett föremål som en mittpunkt, till 

exempel en käpp. Placera ut två stycken bon på varsin 

sida av mittpunkten med cirka 10 m avstånd från den. 

Boen kan markeras med hjälp av pinnar.  

Båda lagen får alltid starta på varsin sida av 

mittpunkten. Läraren säger sedan ett påstående och 

om det stämmer skall fjärilarna spring till sitt bo 

medan fåglarna försöker ta fast fjärilarna. Om 

påståendet är falskt så springer fåglarna mot sitt bo 

medan det är fjärilarna som försöker få fast fåglarna.  

Fjärilarna = Sant, påståenden 

stämmer. 

Fåglarna = Falskt, påståenden 

stämmer inte. 

När övningen är slut samlas hela gruppen och 

diskuterar påståenden samt hur övningen upplevdes. 

 
Med yngre grupper kan det vara bra att 

deltagarna stannar på sitt eget lag för att 

undvika att det blir stökigt. Äldre elever kan 

byta lag om de blir fast under jakten. 
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Exempel på påståenden till Fjäril och Fågel: 

 

 Eken har kottar 

 Björnen är ett däggdjur 

 2+3 är 7 

 Gul är ett verb 

 Finland har en kung 

 Tallen har längre barr än granen 

 Ordet hoppa är ett substantiv 

 8-3 är 5 

 7 + 11 är 19 

 Man kan säga stor större störst 

 Finland firar 100 år självständighet (2017) 

 Istua, betyder ligga på finska 

 Alla människor har en njure 
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Finlands karta 
 

Eleverna delas upp i två grupper och får varsitt 

rep. Repet bör vara ganska långt. Med repet 

hjälps eleverna åt att markera ut Finlands 

gränser. 

Eleverna får sedan märka ut objekt som anges av 

läraren. Det kan vara städer, landskap, stora 

sjöar osv.  

Pedagogen kan även ha bilder på vissa kända 

byggnader eller ställen som finns i landet. 

Eleverna får placera ut bilderna på kartan var de 

tror att de ligger. Som t.ex. Åbo slott placerar de 

var Åbo ligger på kartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

För att utveckla övningen kan till exempel 

eleverna forma hela Norden eller Europa. De 

kan även placera ut bilder på kända 

byggnader eller andra fenomen som 

beskriver något land på kartan, t.ex. 

Colosseum i Rom, Eiffeltornet i Paris, Globen 

i Stockholm, Akropolis i Aten etc. 

TID 
Beror på hur 

uppgiften utförs. 

PLATS 

Välj en ganska platt 

plats öppen plats. 

MATERIAL 

Långa rep, lika 

många som antal 

grupper.  

Eventuella bilder. 

SYFTE 

Eleverna får 

samarbeta. De lär 

sig mer om ämnet 

som behandlas 

genom att själva 

göra. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
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Färgkarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Övningen utförs individuellt. 

Varje elev får varsin färgkarta. Eleverna får sedan 

samla föremål i naturen som motsvarar färgerna på 

färgkartan 

När eleverna utfört hittat alla föremål diskuterar 

gruppen tillsammans. 

  
Exempel på diskussionsfrågor: 

 Vilka föremål/växter har 

eleverna hittat? 

 Är det någon färg som inte 

hittats? Vad kan det bero på? 

(t.ex. årstiderna) 

 Vilka färger var lättast att 

hitta? 

 Vad såg eleverna för andra 

färger i naturen? 

TID 
30 minuter. 

PLATS 

Använd gärna 

platser med mycket 

växtlighet. 

MATERIAL 

Färgkarta/-kartor 

SYFTE 

Eleverna ser vilka 

färger det finns i 

naturen ur ett 

annat perspektiv 

samt lär sig olika 

naturföremål. 

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
 

Källa: K. Molander, M. Wejdmark m.fl., Leka och lära matematik ute (2008) – Förskola 
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Allemanscharader  

TID 
60 minuter 

PLATS 

Platsen spelar 

ingen roll. 

MATERIAL 

Lappar med 

påståenden  

om allemansrättens 

regler, eller som 

går emot dem. 

SYFTE 

Eleverna får  

utöva drama, 

samarbete och  

stå framför publik. 

Eleverna får även 

lära sig/repetera 

allemansrätten och 

diskutera den.  

 

 

 

OMGIVNINGSLÄRA 
 Övningen utförs individuellt, parvis eller gruppvis.  

Eleven/eleverna får gå en i taget och dra en lapp av 

läraren. På lappen läses någon av reglerna eller 

något som går emot reglerna för allemansrätten. 

Eleven/eleverna försöker sedan visa åt de andra 

vad som står på lappen med hjälp av charader 

medan de andra eleverna försöker gissa. När de 

andra gissat rätt får nästa elev/eleverna dra en 

lapp.  

Övningen är lättare om påståenden stämmer 

överens med allemansrätten men de behöver inte 

stämma överens med den. Ifall de inte stämmer 

överens får eleverna gissa vad som är sant och 

falskt.  

Låt eleverna diskutera efter varje påstående. 

Diskutera till exempel på varför det är bra att ha 

hunden i koppel, var man får tälta osv. 

På lapparna med påståenden kan det finnas 

ett exempel på hur eleverna kan visa 

övningen för resten av gruppen. Det skapar 

en större trygghet hos eleverna. 
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Exempel på påståenden till Allemanscharader:  

 

(S= får göra, F = Får inte göra) 

 Du rör dig utomhus till fots i skogen (S) 

 Du cyklar på din grannes gård (F) 

 Du skidar på en åker där det odlas på 

sommaren (F) 

 Du tältar på kungens gård (F) 

 Du tältar i skogen (S) 

 Du plockar bär (S) 

 Du plockar blommor (S, men fridlysta 

blommor får inte plockas) 

 Du metar vid en brygga (S) 

 Du skidar på isen (S) 

 Du åker båt en varm sommardag(S) 

 Du kollar i en främmande mans fönster (F) 

 Du skrämmer djuren (F) 

 Du kastar skräp på vägen (F) 

 Du kör motorcykel på en åker (F) 

 Du cyklar på vägen (S) 

 Du fiskar och jagar (S, men behöver finnas 

vederbörligt tillstånd) 

 



 31 
 

Biologi 

Människokroppen 

    

 

  

Gruppvis. Eleverna får i uppgift att bygga upp hur 

kroppen hjälp av naturföremål. När alla har byggt 

upp sin egen bild av kroppen går de igenom bilden 

tillsammans med läraren. Sitter alla delar rätt? Vad 

har delarna för funktioner? 

I övningen kan ni behandla hela kroppen eller delar 

av kroppen så som muskel, inälvor osv. 

 
Gör uppgiften när klassen har behandlat 

människokroppen eller före ni kommer 

behandla den. 

Använd bilder på kroppen för att skapa 

ökad förståelse hos eleverna.  

TID 
30 minuter. 

PLATS 

Välj en plats där 

det finns tillgång till 

naturföremål. 

MATERIAL 

Bilder på ämnet 

som behandlas, 

t.ex. kroppens 

delar. 

SYFTE 

Eleverna lär sig hur 

kroppen ser ut. 

Vidare diskussion 

ger också ökad 

förståelse. 

 

 

BIOLOGI 
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Frågesportsstigen 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TID 
30 minuter. 

PLATS 

Använd gärna en 

stig i skogen. 

MATERIAL 

Laminerade lappar 

med frågor. 

Eventuellt pennor 

och papper. 

SYFTE 

Eleverna får röra på 

sig medan de får 

repetera ett visst 

tema eller ämne.  

 

 

ALLA 
 

Görs parvis eller i mindre grupp. 

Placera ut frågor på ett tema/ämne ni behandlat 

längs en stig i skogen. Låt eleverna sedan gå parvis 

eller gruppvis och besvara frågorna vid punkterna. 

Ge instruktioner om var paren/grupperna skall 

börja så att alla elever kan delta i frågesporten 

samtidigt utan att störa varandra.  

När eleverna gått till alla frågepunkter samlas 

klassen igen och diskuterar frågorna. 

Övningen är mycket bra att göra till exempel 

då eleverna behöver repetera inför ett prov 

eller när ni i klassen behandlar ett tema.  

Som exempel kan ni använda som tema 

”Finland 100 år” för att uppmärksamma att 

Finland varit självständig i 100 år.  

Övningen fungerar i alla ämnen och är mycket 

enkel att utföra.  
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