
 

 

 

 

 
 

 

 

Årsplan för utomhuspedagogiken i 

Kronoby läsåret 2022-2023   

 

 

 

 



 

 

 

Utepedagogikens mål  

Utomhuspedagogikens håller sig till samma läsårstema  som skolorna detta läsår. Det vill 

säga skogen.  Det ska vara enkelt, roligt  och på samma gång lärorikt att ta sig ut i skogen.  

Det finns så många möjligheter i skolskogen, men för att få en röd tråd i upplägget detta 

läsår kommer det läggas extra mycket fokus på skogens träd. Uteundervingen kommer vara 

ämnesövergripande och inte bara ta upp skogens  träd utan även mycket annat.  

Detta läsår kommer alla elever i åk 1-6  få ta del av utomhuspedagogik projektet. Alla 

årskurser kommer att  ha minst 5 utedagar under läsåret.  De andra stadierna kommer ha 

utedagar men inte något regelbundet. 

Utepedagogiken ska förmedla positiva naturupplevelser och stärka eleverna förhållande till 

naturen samt väcka intresset för naturen och för att vara utomhus. Men på samma gång 

även lära eleverna att respektera naturen  och ta hand om den.  

Utepedagogikens inlärning baserar sig till en stor del på upplevelsebaserad inlärning. Vi lär 

genom att göra, observera, samarbete och ha det roligt tillsammans.  

 

Utepedagogikgens årsplan  

Alla elever i åk 1-6 kommer att ha 6 stycken utedagar under läsåret. Tre på höstterminen och 

tre på vårterminen. Årskurserna har samma teman på utedagarna men olikt innehåll.  

Förändringar kan förekomma eftersom projektet är i startgroparna. 

 

 

Utedagarnas teman  

Höstterminen  

Vårt skogsgäng (september- oktober)  

Lära känna varandra och förbereda oss för kommande skogsäventyr  

Skogens träd ( oktober-november) 

Art kunskap våra barrträd  

Värme (december)  

Skogen som energikälla och jul mys 

 



 

Vårterminen  

Papper (januari- februari) 

Olika produkter från träd  

Skogsbruk (mars- april)  

Hållbarhet och hur tar vi hand om vår skog, skogen som en arbetsplats 

Samarbete men Metsä group en gemensam utedag för antingen åk 5 eller åk 6 

Blad och knoppar ( april- maj)  

Art kunskap om vår bladträd och fåglar (fågelveckan)  

 

Ut(e) maningen   

Ut(e)maningen är en utmaning som görs utomhus. Tanken är att så många klasser som 

möjligt gör den varje vecka. En ny ut(e)maning publiceras på instagram varje måndag och 

skickas också ut som ett meddelande till lärare och förskolor i kommunen. Ut(e)maningen tar 

inte länge, passar bra som pausgymnastik eller som ledd uteaktivitet.   

Detta koncept finns redan från förr men uppgifterna i Kronobys ut(e)maningar är utvalda av 

utepedagogen i kommunen.  

 

Ådalens skola, Kronoby gymnasium och kommunens förskolor 

Inga regelbundna utedagar inplanerade under läsåret.  Information om veckans ut(e)maning 

skickas även ut till förskolorna i kommunen. Ifall tid och möjlighet finns ordnas en utedag i 

alla förskolor under vårterminen. Samarbete både med Ådalen och Kronoby gymnasium 

gällande deras utedagar under läsåret.  

 

Utepedagogikens i relation till Kronoby kommuns läroplan för den grundläggande utbildning 

Utomhuspedagogiken kunde egentligen kopplas ihop med vilket läroämne som helst 

eftersom det finns många fina möjligheter i skolskogen.  Detta läsår kommer 

uteundervisningen innehålla bland annat art kunskap, naturupplevelser i närmiljön, vett och 

etikett ute i naturen, skogsbruk, hållbarhetstänk, sammabetsövningar och problemlösning.  

En utedag bidrar även till att eleven är mera fysiskt aktiva jämfört med ett traditionellt 

undervisningstillfälle  inomhus . I Kronoby kommuns läroplan tas dessa moment upp på ett 

eller annat sätt beroende på årskursen.  

 

 


