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I boken presenteras också ett stödmaterial med interkulturellt och historiskt innehåll i varje 

kapitel för att främja kommunikationen med eleverna. Från historien lär vi oss att den första 

systematiska undervisningen skedde utomhus. Själva ordet pedagog kommer från antikens 

Grekland och betyder ’att leda barnet’. Där skedde också en del av undervisningen under 

promenader. Modern medicinsk forskning visar på betydelsen av rörelse (promenader) för 

inlärning och kognitiv prestation (Anelli, Lugli, Baroni, Borghi & Nicoletti, 2014). Det fanns 

säkert erfarenhetsbeprövad kunskap om ett positivt samband mellan vandrande och tankearbete 

redan under antiken.  

Interkulturella aspekter lyfts fram i boken för att visa på behovet att anpassa undervisningen för 

att tilltala barn från andra kulturer. Det finns stora kulturella skillnader i hur naturen nyttjas i 

olika kulturer. Det första mötet med svensk natur, exempelvis snö och is, har säkert stor 

emotionell påverkan på människor som kommer från länder med varmt klimat. Det ska man 

tänka på när undervisningsaktiviteter förläggs utomhus.  

Om läraren uppmuntrar elevernas undersökande arbete och reflektion, öppnas en möjlighet för 

dem att skapa egna erfarenheter om naturens beskaffenhet. Meningen är att vägleda eleverna så 

att de kan upptäcka fysikens tillämpningar för att förklara och utveckla förståelsen för de 

principer som styr olika fenomen och händelser i vår omgivning. Likaså att utveckla förmågan 

att använda fysikkunskaper i olika sammanhang.  

Idégrund och överväganden 

Boken presenterar inte något uttryckligt teoretiskt perspektiv, däremot vilar utformningen av de 

föreslagna aktiviteterna i texten på kulturhistorisk verksamhetsteori (VT). Läsaren kommer att 

upptäcka att utforskningen av fysik i utomhusmiljö sker genom praktiska målpådrivna aktiviteter 

som enligt VT är grundläggande för kunskapsutveckling. VT förklarar att människans utveckling 

inte sker inom isolerade egoramar, utan i samverkan med andra och genom att använda olika 

artefakter som är laddade med kulturell och historisk kunskap. Det är lättare för en person att 

internalisera kunskap när man ser en kulturell och historisk samhörighet med det som presenteras 

och erfars. Till den historiska dimensionen knyts naturligt det konstruktivistiska perspektivet – 

nya kunskaper utvecklas enklare när de är relaterade till redan existerande. 

VT påpekar kontextens viktiga roll för lärande och utveckling. När man reser till nya platser sker 

mycket lärande naturligt, som av sig självt. Människor är historiskt betingade att lära sig nya 

saker hela tiden och utforska nya miljöer (Bronowski, 1982). Det kan förklara att vi tycker om att 

resa; resan tillfredsställer ett – kanske dolt – lärandebehov. När barn är ute på utflykter kan det 

skapas gynnsamma kontextuella förutsättningar för lärandet. Platsen har betydelse för vad och 

hur man kan lära sig. Därför passar inte de didaktiska metoder som utvecklats för klassrumsbruk 

på samma sätt för utomhusundervisning. Här behövs det nya didaktiska lösningar och 

pedagogiska fynd för att stimulera lärandeprocessen.  

I lärarutbildningen vid Umeå universitet har utomhusfältet under flera decennier använts som 

arena för bland annat fysikaktiviteter för såväl lärarstuderande som för fortbildning av lärare. Vi 

har gjort en del forskning och utvecklingsarbete inom utomhusfysikfältet (Popov & Engh, 2006; 

Popov, 2008; Popov & Engh, 2013; Popov & Tevel, 2007; Popov, 2015) men generellt är 

området föga utforskat, i såväl Sverige som internationellt. Enligt vår kännedom har det inte 

gjorts någon mer omfattande avhandling som behandlar utomhusfysiken. Här finns det mycket 

att göra för dem som är intresserade. 



Ett område som dock på senare tid har uppmärksammats i Sverige är fysiken på lekplatser. 

Professor Ann-Marie Pendrill har gjort ett gediget didaktiskt arbete inom lekplatsfysik (jfr 

Pendrill, 2012). Nationellt centrum för fysikundervisning har på sin webbplats ett ganska 

omfattande material om fysikövningar i lekparker.  

Bokens fokus och uppläggning 

Ett av bokens huvudmål är att främja utomhusaktiviteter i fysik som är relevanta för såväl den 

lokala sociokulturella som den naturliga miljön. Genom att använda uterummet som pedagogisk 

arena erbjuds den som utforskar en i allmänhet lättåtkomlig rekvisita. Pinnar, stenar, växter och 

andra vanliga föremål i vår omgivning stimulerar uppfinningsrikedomen och bidrar till 

aktiviteternas utformning. 

De föreslagna fysikövningarna utomhus betonar upplevelser och praktiska undersökningar av 

verkliga fenomen i utemiljön och samarbete i olika gruppkonstellationer. Att stimulera reflektion 

och kommunikation i anslutning till de genomförda aktiviteterna betraktar vi som en viktig del 

av utomhusundervisningen och ett visst stöd för detta presenterar vi i boken, bland annat i form 

av produktiva frågor. Det är frågor som väcker nyfikenhet och uppmuntrar eleverna att göra 

undersökningar och observationer: Går det att forma leran så att den flyter? Hur mycket vatten 

blir det när en snöboll smälter jämfört med snöbollens volym? 

Uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter och grupprocesser under 

reflektionsstunder är givetvis också viktigt, men skrivs inte fram specifikt för varje aktivitet för 

att undvika upprepningar.  

De olika fysikområdenas aktiviteter är uppdelade i tre nivåer: 

Upplevelsenivån syftar till att uppleva vardagliga fysikaliska fenomen för att synliggöra och 

skapa intresse. Fokus ligger på att ge barnen positiva emotionella upplevelser. Mycket enkla 

tekniska konstruktioner används.  

Undersökandenivån kräver lite mera avancerade tekniska färdigheter och baseras på elevers 

praktiska erfarenheter av vardagliga fysikaliska fenomen, utan krav på formella fysikaliska 

kunskaper. 

Utforskandenivån innebär mera systematiska undersökningar, insamling av data, analys och 

reflektion. Förståelse av enkla formler, som till exempel v = s/t (hastighet är lika med sträcka 

delad med tid), krävs för reflektion över genomförda aktiviteter. Här finns också möjligheter för 

elever att identifiera regelbundenheten i fenomenet och själva försöka komma fram till en regel. 

De två första aktivitetsnivåerna riktar sig till barn i lägre ålder (F–4) medan den tredje nivån 

passar för de högre skolåldrarna (5–6). En viktig del av arbetssättet på nivåerna 2–3 innebär att 

prova sig fram till en bättre fungerande design och tekniska lösningar, som grundas i fysikaliska 

principer. Att reflektera, lära sig av misstag och felaktiga antaganden är kännetecknande 

karaktärsdrag i naturvetarens och ingenjörens arbete. Vi hoppas att boken hjälper läraren att 

uppmärksamma elevernas möte och upplevelse av dessa karaktärsdrag i de föreslagna 

aktiviteterna. 

Boken består av tre delar organiserade efter platsen i närheten av skolan:  

1. På skolgården  

2. I staden 



3. Vid vatten 

Övergripande syftar de föreslagna aktiviteterna till att främja utveckling av förmågorna att 

 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 

samband i naturen och samhället 

 genomföra systematiska undersökningar i fysik  

 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. 

Förmågor förutsätter att eleven kan utveckla och använda sin kunskap i handlingar. Den aktuella 

läroplanen, och bedömningar som är kopplade till den, handlar huvudsakligen om kunskap och 

förmågor. 

Våra intentioner är att uppmuntra till aktiviteter som utmanar elever att fundera över världen 

omkring dem och reflektera över vad och hur de gör med hjälp av ”fysikglasögon”. 

Lärande utomhus – avslutande reflektioner 

Elever har ofta bakgrundsföreställningar, baserade på sina tidigare erfarenheter i vardagslivet, 

som är djupt inrotade och formar individuella världsåskådningar. När eleverna lär sig 

vetenskapliga förklaringar av olika fenomen i skolan kan två separata världsuppfattningar och 

”kunskapsbanker” bildas och samexistera i deras medvetande: den ena används i skolan och den 

andra i det vardagliga livet. Därför finns det stora fördelar med att eleverna lär sig och validerar 

fysikkunskaper i de kontexter där de ska brukas, i vårt fall direkt i naturen och i utomhusmiljön.  

Undervisning i och lärande av fysik i en naturlig omgivning medför en rad didaktiska fördelar 

vad gäller att tillgodogöra sig vetenskapliga kunskaper och färdigheter. Denna åsikt har länge 

funnits inom utomhuspedagogiken i såväl Sverige som i andra länder. Däremot har 

utomhusaktiviteter inte tidigare använts i någon större utsträckning i relation till fysik. Vi hoppas 

att den här boken kan fylla en funktion som inspirationskälla och bidra till utvecklingen av 

fysikundervisning utomhus i landets skolor. 

Den franske upplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseau (1712–1778) publicerade 1762 sitt 

verk Émile ou de l'éducation. Där underströk han vikten av balansen mellan barns lärande via 

leken och utvecklingen av deras intellekt, genom sensoriska erfarenheter i naturen. I dagens 

samhälle, mer än 250 år senare, är hans idéer fortfarande lika aktuella.  
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