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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l

l

l
l

Använda utomhusmiljön för att stimulera lärande hos barn i åldrarna 612 år
Reflektera över och exemplifiera utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och
hälsa
Visa praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i utomhusdidaktik med
avseende på teknik och biologi
Beakta frågor kring säkerhet i samband med utevistelser och praktiska moment
Reflektera över och visa prov på ledarskap

Innehåll
Kursen har sin grund i aktuell forskning inom områdena utomhusdidaktik och friluftsliv
samt friluftsliv som natur och kulturtradition. Kursdeltagarna får möta friluftsliv genom
naturupplevelser och praktiska övningar som ger möjlighet att utveckla färdighet i
friluftsteknik.
Att skapa stabila konstruktioner med hjälp av lättillgängligt material, hantera verktyg som
kniv och yxa samt göra upp och hantera eld utgör exempel på praktiska övningar. I
samband med detta behandlas rutiner och säkerhetsfrågor i hanteringen, allemansrätten
samt första hjälpen. Reflektion över handlingar under utomhusvistelsen i relation till
barns lärande och hälsa sker fortlöpande. Ledarskap i relation till
utomhussammanhanget studeras och problematiseras främst genom teoretiska uppgifter.
Naturen, i form av ekosystem studeras för att träna att se samband mellan olika
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kniv och yxa samt göra upp och hantera eld utgör exempel på praktiska övningar. I
samband med detta behandlas rutiner och säkerhetsfrågor i hanteringen, allemansrätten
samt första hjälpen. Reflektion över handlingar under utomhusvistelsen i relation till
barns lärande och hälsa sker fortlöpande. Ledarskap i relation till
utomhussammanhanget studeras och problematiseras främst genom teoretiska uppgifter.
Naturen, i form av ekosystem studeras för att träna att se samband mellan olika
organismer och naturmiljön. Artkunskap, gällande växter, djur och andra organismer,
ingår och denna kopplas till användning och kulturarv. Äldre teknik för att exempelvis
bevara mat och hantera ull ingår.

Undervisningsformer
Undervisningen omfattar två fysiska träffar a´ två dagar i naturmiljö med praktiska
övningar, exkursioner och möjlighet till övernattning i vindskydd. Utöver kursträffarna
sker undervisningen med stöd av digitalt kursrum där kursdeltagarna arbetar med
litteraturstudier, egna uppgifter av både teoretisk och praktisk karaktär samt seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom en skriftlig, individuell reflektionsuppgift knuten till aktiviteter
vid kursträffarna och kurslitteraturen i kursen. Ledarskap och praktiska uppgifter
examineras vid de fysiska träffarna, samt vid seminarier. Artkunskap examineras som
individuell inlämningsuppgift.
Reflektionsuppgift, U/G/VG, 2,5 hp
Ledarskap U/G, 0,5 hp
Seminarier U/G, 1 hp
Praktiska uppgifter teknik, U/G 2 hp
Artkunskap, U/G/VG 1,5 hp
För att få betyget godkänd godkänt på kursen behöver studenten fullgjort alla
deluppgifter. För betyget väl godkänd krävs betyget VG på de båda VGgrundande
momenten.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Kostnader för övernattning och eventuellt material tillkommer.
Kursen innehåller 5 hp teknik och 2,5 hp biologi.
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