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FORTBILDNING UTOMHUSPEDAGOGIK 

FÖR PEDAGOGER I FÖRSKOLA 

 

Norrtälje Naturcentrum erbjuder fortbildning gällande utomhuspedagogik, hållbar 

utveckling, ledarskap och lär- och lekmiljöer. Fortbildningen vänder sig till dig som vill 

veta mer om utomhuspedagogik och vill förflytta mer av verksamheten ut.  

Naturen och verkligheten är en fantastisk lek- och lärmiljö som utvecklar barnen 

motoriskt, socialt, kunskapsmässigt, konditionsmässigt och språkligt. Kontinuerlig 

vistelse i naturen gynnar även barnens och pedagogernas hälsa och välbefinnande. 

Utomhuspedagogik handlar om lärande inne och ute i växelverkan för att skapa ökad 

förståelse och helhet, samt att förskolan arbetar hälsofrämjande och med hållbar 

utveckling långsiktigt. 

Fortbildningarna är praktiska till stor del och varvas med teori. Ta på lämpliga kläder 

efter väder. Vi kommer vara utomhus huvudsakligen, men inleder och avslutar 

inomhus. Fortbildningarna vänder sig till all personal i förskola och pedagogisk 

omsorg. Kom gärna hela arbetslaget eller delar av det! Genom gemensamma 

upplevelser är det lättare att ta nya grepp hemma i verksamheten. 

Alla utbildningar är kopplade till läroplanen för förskolan Lpfö18, Barnkonventionen 

och FN Globala mål.  
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Kurs F1. Naturen och verkligheten som självklara miljöer för förskolan 

En inspirationsdag för förskola där Ni får prova på ett ”utomhuspedagogiskt smörgåsbord”. Låt Dig 

inspireras av skiftande utemiljöer och se möjligheterna i naturen och landskapet. Barn lär där de är. 

Aktiviteterna är sinnliga och barnen lär med alla sinnen Genom egna upptäckter och erfarenheter, 

väcks frågor och nyfikenhet. Det medvetna ledarskapet är den stora kvaliteten i förskolan. 

Kursinnehåll: 

• Teoretisk del om utomhuspedagogik, dess vinster för barns lärande, utveckling och för dem att växa som 

människor. Lära ute med läroplanen. Kort om forskning. Vad är teknik eller fysik i förskola?  

• Workshops utomhus där vi arbetar med matematik, språk, skapande och naturvetenskap. 

• Matlagning över öppen eld. 

• Reflektion och koppling till läroplanen Lpfö18. 

 

För vem: Alla pedagoger som arbetar med barn i förskoleåldern (1-5 år) 

Tid: Heldag. Kontakta oss för bokning. 

Kostnad: 950:- ex moms per deltagare inkl fika, lunch samt ev material. 

 

Kurs F2. Teknik och naturvetenskap utomhus i förskola- med alla 

sinnen och hela kroppen 
I den förtydligade läroplan för förskola betonas uppdraget att öka barns förståelse och intresse för 

teknik och naturvetenskap. Vad står det för egentligen? 

Utbildningstillfället börjar med kaffe i trädgården och följs av en teori/diskussionsdel inomhus.  Därefter 

blir det, övningar och upplever gällande naturvetenskap och teknik med hela kroppen och våra sinnen. 

Alla övningar knyter an till förskolans läroplan och ger kunskaper och aktiviteter som du som pedagog 

direkt kan använda med din barngrupp. Barn är nyfikna och det måste vi ta vara på. Utbildningstillfället 

är främst utomhus med praktiska övningar och upplevelser. Vi avslutar tillfället inomhus med 

reflektion, diskussion kring övningarna och förskolans läroplan. 

Kursinnehåll: 

• Teoretisk del om utomhuspedagogik, dess vinster för barns lärande, utveckling och för dem att växa som 

människor. Hur placerar vi tekniken och naturvetenskapen i sin rätta miljö för barnen - utomhus i 

verkligheten? 

• Workshops utomhus där vi arbetar med teknik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt. Aktiviteterna är 

inriktade på nämnda områden, men i utomhuspedagogiken är ämnesintegrationen stor 

• Matlagning ute. 

• Diskussioner och reflektion i grupp angående dagens erfarenheter och aktiviteter, kopplat till den egna 

verksamheten hemma på förskolan och Lpfö18. 

 

För vem: Pedagoger i förskola och förskolechefer. 

Tid: Heldag. Kontakta oss för bokning. 

Kostnad: 950:- ex moms per deltagare inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe, samt ev 

material. 
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Kurs F3. Naturslöjd i förskola 
Låt Dig inspireras vad Du kan slöjda med barn med naturens som resurs. Människan har i långa tider 

arbetat med slöjd i naturen. Skapandet ger barnen en kulturell identitet med plats för egen kreativitet. 

Slöjdande ute kan ge rekreation, gemenskap, självkänsla och lust att lära mer. Slöjd handlar också om 

teknik, vilket är aktuellt i de nya målen i förskolans förtydligade läroplan.  

En utbildningsdag, där Du som pedagog får känna rekreation och lust i att skapa med naturen! Kom 

gärna hela arbetslaget och se det som en skön och intressant dag tillsammans i en skön miljö i Färsna 

gårds trädgård och natur! 

Kursinnehåll:  

• Kort teoretisk del: Miljön och naturen som inspirationskälla. Ämnesintegration ute- barnen  arbetar mot 

många mål i läroplanen samtidigt. 

• Var hittar vi lämpligt slöjdmaterial i skogen? Vilka träslag är lämpliga att slöjda i med barn? Vad får man 

plocka? Vad gäller enligt Allemansrätten? 

• Vi provar på slöjdande med vass, mossa, löv, ull….det blir både hård- och mjukslöjd. 

• Matlagning över öppen eld 

• Reflektion och diskussion kopplat till nya förtydligade läroplanen Lpfö18. 

 

För vem: Pedagoger i förskola  

Tid: Heldag. Kontakta oss för bokning. 

Kostnad: 950:- ex moms  per deltagare inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe samt 

material 

Maxantal: ca 8-10 st 

 

Kurs FS5. Matlagning utomhus med barn- lärande, njutning och 

gemenskap 
Matlagning ute är en fantastisk pedagogisk verksamhet. Barnen samarbetar kring skärbrädorna, 

dukar, räknar, eldar, sorterar, samlar ved och äter tillsammans. Ute smakar det mesta fantastiskt gott 

och barnen vågar prova nya smaker. Känslan över att sitta runt en eld och äta tillsammans är minnen 

som barnen bär med sig genom livet.  

Kursinnehåll: 

• Kort teoretisk del om matlagning ute, friluftsteknik och säkerhet. 

• Friluftsteknik; eld, ved, kniv och yxa. 

• Matlagning ute. Vilka olika tekniker finns det förr matlagning ute? Vilken utrustning behövde man förr och 

vilken kan man använda idag? Kan man laga mat utan kok- och stekkärl? Vilka olika bra och nyttiga 

mellanmål kan vi laga ute i förskolan och på fritidshemmet?  Vilka olika luncher kan vi laga med barn ute 

på förskolans gård eller i skogen? 

• Säkerhet, enkel riskbedömning kring matlagning ute med barn, för en trygg verksamhet. 

• Reflektion och diskussion till fortbildningsdagen och förskolans och skolans läroplan. 

 

För vem: All personal i förskola, skola och fritidshem 

Tid: Halvdag kl 9-13. Kontakta oss för bokning. 

Kostnad: 600 kr ex moms . Förmiddagsfika, lunch och ev material ingår. 
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Kontakta Norrtälje Naturcentrum Anna Westerlund för bokningar anna@norrtaljenaturcentrum.se 

Kontakta oss om Ni vill ha andra fortbildningar eller föreläsningar gällande barns kreativa 

lek- och lärmiljö ute, odling med barn, metodkurser kopplade till olika mål i läroplanen, skog 

eller ledarskap. Vi erbjuder också rådgivning till arbetslag angående lärande ute kring Er 

förskola. Vi kan också vara en resurs på föräldramöten där vi kan föreläsa om vikten av 

utevistelse, lämpliga kläder mm. 

 

Norrtälje Naturcentrum 

Anna Westerlund, leg lärare  och verksamhetsutvecklare NNC 

anna@norrtaljenaturcentrum.se 

Färsna gård 1 

761 54 Norrtälje 

 

 

Norrtälje Naturcentrum är ett resurscenter gällande utomguspedagogik, förskolans 

utemiljö, elevhälsa och hållbar utveckling. 
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