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Utomhuspedagogik 7,5 högskolepoäng 
Outdoor Education, 7,5 Higher Education Credits 

 
Grundnivå  

 
Allmänt 
Målgruppen är yrkesverksamma lärare med inriktning mot förskola och fritidsverksamhet och 
grundskolans år 1-6. 
 
Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i hur man använder utemiljön i den pedago-
giska verksamheten. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenterna 
- kunna använda naturen som undervisningsrum  
- ha kunskap om utomhuspedagogikens teoretiska grund och lärande 
- kunna planera, praktiskt tillämpa och utvärdera utomhuspedagogik 
- ha kunskap om vanliga organismer i närmiljön 
- ha förmåga att integrera läs, skriv och matematikutvecklingen samt de estetiska  

ämnena i utomhuspedagogisk verksamhet 

 
Innehåll 

• Naturpedagogik 
• Skolskogen som plats för lärande 
• Att lära in – ute 
• Friluftsteknik  
• Vinterekologi 

 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Kurskod : LUPA18 
Ämnesnivå:  A 
Utb.omr.: NA 50% 
 SA 50% 
Ämneskod: DIA 

 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningsformerna utgörs av föreläsningar, exkursioner, fältstudier och litteratur-
seminarier. 

 
Examination och betyg 
Examination sker genom att fortlöpande utföra arbetsuppgifter. De obligatoriska kursmomen-
ten är kurstillfälle 1-3 och 6-7. Betyget grundar sig på en helhetsbedömning av samtliga presta-
tioner. Som betyg används uttrycken Underkänd eller Godkänd. Examinationsuppgiften och 
reflektionsuppgifterna utförs individuellt och skickas in via PingPong.  



 

Kursvärdering 
Kursvärdering skall utformas och genomföras i samråd med undervisande lärare och student-
grupp. Den inriktas huvudsakligen på kursens måluppfyllelse, innehåll och upplägg. Kursvärde-

ngens resultat sammanfattas skriftligen genom kursansvarige lärarens försorg.  

urslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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