
”Hur kan olika platser i staden  
användas för att uppleva  
och lära om naturen"

- Tack gode Gud för Pokemon !

Tack för att jag fått komma hit!
men vem satte denna rubrik på mig?
 - låter alldeles för tråkigt! 
Jag vill byta rubrik: 

-Tack gode Gud för Pokemon! 
-Näe jag ska inte prata om det heller… 
-men visst är det en lockande rubrik?!



METODER
VERKTYG

PLATSER

Jag tänker helt enkelt fånga de bollar med rubrikerna för denna konferens (platser-verktyg-metoder)

och framför allt den här bollen…

…Är ni med? 
- kasta vidare när ni ser att någon somnat…



Stefan von Bothmer

Biolog, har arbetat vid SLU med pedagogik b.la. annat som lärare i utomhuspedagogik o skolträdgårdskurser.
Var också med i uppstarten av naturskoleföreningen med alla dessa fantastiska naturskolemänniskor! 
Ge dom ett how!

Universitetslivet blev alltför teoretiskt.
Jag ville få skit under naglarna.
Min fru och jag sa upp oss från fasta jobb
och hamnade här.



Köpte ett fiskehemman, byggt upp en besöksträdgård, restaurang, gårdsbutik, stenugnsbageri. och det är mer än 
bara naglarna som blivit skitiga!

Här försöker vi praktiskt visa hållbarhet i olika aspekter.

Det här har blivit vår plats.
men inte bara trädgården…



2009 blev Kosterhavet Sveriges första marina nationalpark.

Där har min plats utökats med 52 öar…

Där guidar jag och försöker levandegöra platsen för olika besökare.

och oavsett väder…



och det är såna här dagar folk minns.

Vad är en plats? 



Vi gör det klart redan från början.

Det är allt från stenen för det lilla barnet, 
till tunneln som ekar och inspirerar till att skapa dramatiska scener…



parkeringsplatsen, bakgården…



där en liten installation skapar
tankar, förväntan och möjligheter…



det är skogsdungen eller bara ett träd, 
där det kan ske spännande saker.
Där man hamnar i en anna värld!

Det formligen myllrar av platser där fantasi och fakta kan gå hand i hand.



När vi är riktigt små skiljer vi knappt på våra yttre platser och våra inre platser. 
Var slutar kroppen och var börjar resten av världen?
I barndomen lägger vi grunden för de goda platserna. Minnet av dessa bär vi sedan med oss resten av livet! Vi minns dofterna och de snälla 
morföräldrarna som visade hur man skulle plocka krusbär utan att sticka sig. Doften av hav eller tjära eller vanilj…

Det är dessa vi kommer minnas vid ålderns höst när allt annat är borta.



80 %

15 %

3%

2 %

1 %

Doften, luktsinnet och alla andra sinnen är
Våra främsta verktyg som utomhuspedagoger.
Jag kan nu avslöja att vi är syn- och hörseldjur. Men hur fördelar sig den information vi tar in för att kunna överleva? (80%, 15%, 3%, 2%, 1%) 
MEN för minnet är ordningen den omvända! Dessa sinnen ligger kopplade i en äldre del av hjärnan, där vi inte kan förvränga minnet med 
psykosociala filter, som syn o hörsel.

Ska vi kunna använda dessa verktyg så måste det finnas platser som faktiskt doftar, smakar och känns! och här har vi ett problem…



Den naturliga lekplatsen på gator o torg har försvunnit. Det har blivit för farligt.
Så vi kan inte ens få dofta på blöt asfalt, damm och avgaser.

Den täta staden o kampen om värdefull mark gör att barnens ytor krymper



Naturliga material, gräs o stenar ersätts av
konstgräs och gummiasfalt eftersom det blir för hårt slitage på små ytor.
I Stockholm har "utsläppsgårdar" så gott som blivit standard för förskolor i nybyggda områden. Takterasser 
planeras som lösning, trots dåliga erfarenheter i Danmark.



- Vi har valt att inte ha några förskolor i de här kvarteren på grund av närheten till vattnet.  …(läs från papper)

I stället för att diskutera skillnaden mellan 
risk - fara när det gäller vatten!

Vi har en Barnkonventionen artikel 31; barns rätt till lek, vila, fritid… och vi vet en hel del av hur dessa platser bör se ut! Vi kan inte släppa 
detta till okunniga byggherrar! 
Vi får ge oss in i leken!



Vi behöver tydligare stadsplanering för barn!
En bostad är ju inte bara en lägenhet. Vi behöver mötesplatser utomhus och vardagslekplatser. Vi kan inte bara räkna i marknadsekonomiska 
termer. Vi måste få in värdet av folkhälsa och det grönas betydelse för vår utveckling. 
I norra Bohuslän har vi startart en process:
”Kom ut till oss" - samverkan över grönytorna! Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Lysekil
(- modellområde för hur utemiljön kan fungera som arena för olika verksamheter och målgrupper och samtidigt avspegla dessa platsers själ)



Platsens själ? Genius loci var i romersk religion en skyddsande för en viss plats. I religiös ikonografi avbildades platsens ande ofta som en 
figur hållande ett ymnighetshorn, eller en orm. Man kan säga att Genius loci är den specifika atmosfären hos en plats. Den mening som 
samlas på en plats.

men hur fångar man den? tips kommer…



Lärandets    
VAR

VEM - barn, vuxen, special pedagogik
HUR - didaktik i olika former
Äntligen börjar vi ta hänsyn till platsen för lärandet! Vilken kontext lärandet sker i!

MEN vilka verktyg och kunskaper använder vi till forma bra platser för lärande?



Platsens    
identitet

Om Genius Loci handlar om platsens atmosfär och mening - hur hittar vi den?

Jo genom att ta hänsyn till just DIN plats. 
Var din skola/förskola/naturskola ligger.

Det handlar handfast om allt från historia till materialval…



Platsens identitet:
Traditioner - älgjakt i Värmland
MAT; här serverar vi älggryta i skolan…



Platsens identitet:
Byggnadstraditioner
Husens form och färg - kan få påverka hur du formar cykelskjul eller solskydd till barnvagnarna…

Ja, där tog jag kanske i lite
(Robert Redfords cabin)



Platsens identitet:
Byggnadstraditioner
Husens form och färg - så här då?

Vem har bollen nu?
Är du med?



Platsens identitet:
Årstiderna, vädret - här inspiration från den Norrländska stjärnhimlen.



HEMBYGD

Fysisk Känslomässig

”Minskat utanförskap” kan också kopplas till
Platsens identitet genom begreppet
Hembygd, fysisk o känslomässig.
och vi kan skapa en ”känslomässig hembygd”
inte minst för barn som kommer från andra länder.



Ett verktyg för att forma en plats är alltså
att gräva där du står.
Hitta roliga, allvarliga, nyttiga, användbara
saker från historien, landskapet och traditionerna.

Ett annat verktyg är vad forskarna säger om vad som är viktigt för en bra utomhusmiljö på eller nära skolan. 
Inte minst alla duktiga som vi har i Sverige, Gunilla Lindholm, Maria Kyhlin, Petter Åkerblom, Susan Paget, Patrik Grahn, Fredrika 
Mårtensson… här kommer en sammanfattning…



Fredrika Mårtensson: Ytan tillräckligt rymlig så att även större barn får lust att springa. Något att ta sikte på. 
Buskage i mitten. Att ta sig runt (jämför häck längs staket) eller igenom. Något som ger leken en riktning. Gärna 
kuperat så man kan springa upp o hojta o sedan springa ner igen.
Man kan inte kompensera brist på yta med lekredskap!



Lösa material - så man kan pilla o plocka o ösa o forma o räkna o sortera…
och det här blir ju så jobbigt för städpersonal 
tekniska kontor o skötselansvariga, 
men dom har väl också barn…



Barnens platser ska tillåta olika mänskliga behov! Motorik, koordination, kunna dra sig undan o fundera, kunna 
tissla o tassla med en kompis.
När vi planerar miljöer skapar vi ofta platser där man kan göra saker. Vi behöver också platser där vi bara kan 
vara.

Det heter ju  faktiskt Human being inte Human doing!



Lekredskap bör placeras bland växtlighet o topografi.
Inte på rad och inte inhägnade!

Hur tillgodoser vi behovet ”gunga” ? 
Det finns inte bara ett svar! Ta tid att spåna så undviker du dyra eller farliga varianter.

Gör du så här börjar man sjunga!



Bär in ”informella lekredskap”. 
Sådana som inte är helt färdigtänkta. 
Kan bli lite av varje; urtidsdjur, rymdvarelse eller bara en soffa…
Det finns något att lägga till hos den som ska nyttja den! - den är inte färdigtänkt!
Vem är kunnig att säkerhetsbedöma dessa?
Jodå kommunens folk börjar lära sig.
Ex Västerås - stor gran, byttes ut mot ek (alm, bok)



Maria Kylin: En bra utomhusmiljö har ett högt kojindex!



Förskolegårdens platser
1. ENTRÉZON

2. LEKBASER

3. LUGNA OMRÅDEN

4. ANHALTER

5. DYNAMISKT OMRÅDE

6. PLATSER FÖR SINNLIGA LEKAR

7. GRADIENT FRÅN TRYGGHET TILL SAMVARO

Den idealiska skolgården har följande platser.
1. Gränsen mellan ute o inne. trygg plats. Färre dagar med dåligt väder...
2. Klippblocket. Buskaget. Olika lekar. Involverar flera. 
3. Trött, ledsen. Vila, prata. Fantisera kring kottar, pinnar, stenar.
4. Undangömd vrå. Skatt. Liten; docka-gräs. Pinne-dörr

Bildar ett sammanhang med lekbaserna.
5. Öppna platser. Utvecklar kommunikation på långt håll, kroppsspråk.
6. Varm sand på bara fötter... Knusa blad o lukta på. Plaska bland stenhällarna. Ger fotfäste, mindre vilda lekar, mer intressant innehåll.



Statarlängan i Ljungbyhed ? Resultat:
- Naturinslag minskar bråk
- ökar motorik, o muskelstyrka
- ökad koncentrationsförmåga o tolerans
men inte minst viktigt är personalens inställning!
Dockorna kvar utomhus = mitt projekt är viktigt!



Farliga platser. - det finns sådana men…
Wendy Titman… ”trädet talar till mig”
Naturen talar om att kroppen ska vara aktionsberedd. Vi har mer vatten i kroppen när vi är barn. Fungerar som stötdämpare. Mer elastiska 
leder när vi är små = mer brosk, fungerar som färska grenar, går inte av.

Muskelpositionsinne (Grahn)
När alla sinnen är med är det totalmassage för kroppen!



VARNING FÖR LIV!
DET KAN LEDA TILL DÖDEN

Barn mår dåligt av att inte våga. 
Vi behöver utmaningar som stärker modet! 

Men då kommer ju föräldrarna o ska ha staket och lektillverkare med inspringningsskydd och
… till slut får man lust att skrika:
Varning för liv, det kan leda till döden!



- Barn har rätt till skrubbsår! (Petter Å.)
- "Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa, utan bara en lite 

lort”, (Bröderna Lejonhjärta)

och förespråkarna för formella lekredskap 
kanske inte alltid har rätt 
dom kanske inte är så säkra som dom ser ut…



RISK

FARA

Men vi ska inte skratta bort dessa dilemman.
Vi måsta våga ta diskussionen om 
skillnaden mellan fara - risk

Vi bör undvika fara, men utsättas för risker för att växa som människa.

Vi behöver TID till detta!



Lärandets
TID

Vi börjar släppa arvet från kyrkan med raka rader och 40 minuterspass eller… När ska vi börja ta hänsyn till TID 
för lärande?
- Längre sammanhängande pass tillsammans med andra lärare.
- Flex tid, sovmorgon, tidig hemgång.
- Barn ska ha den tid dom behöver. Inte den tid som blir över!
- Varför kan vi inte få spara lite tid till lärande senare i livet. klippkort?



”Integrerat lärande över ämnesgränserna”

Inga problem - bara att kliva ut! Ämnena finns ju inte egentligen. Utomhus finns allt på en gång. Vi har skapat 
ämnen för att kunna hantera tillvaron. Vi har skapat dom för att kunna avgränsa forskningsområden. För att 
kunna utbilda lärare. För att kunna bedöma elever… 



Ta ämnet biologi t.ex. Linné introducerade begreppet på 1700-talet. Idag tror väl fortfarande många att biologi handlar om studier av växter 
och djur. Men på universitetsnivå är det sedan länge en blandning av discipliner. På ICM i Uppsala hör biologi ihop med kemi, fysik, data, 
teknik o matematik. 
Det är ju i det gränslandet som de flesta stora upptäckterna görs. När ska grundskolan och gymnasiet blanda ämnena? 

(Kvernhuset Fredrikstad)



I Umeå har man tagit fram ett utbildningsmaterial kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI 
Vad är miljöfrågor om inte just detta.
(Christina Ottander naturvetenskapochteknik.skolverket.se)

Att vi har valt Ma, Sv, Eng som krav för högre studier är ju bara en konvention. Vi skulle ju lika gärna kunna välja musik, litteratur, dans - ja det som 
faktiskt gör oss till människor! och detta har jag sent om sider fattat som biolog. Det är ju få andra djur som skriver dikter, böcker, skapar musik och 
dansar till det hela. Det sista vi verkar ha kvar när man ser på oroshärdarna i världen är ju just detta.



- + x

När det gäller matematik är det alldeles för lite minus. Hela vår tillvaro är fylld av + och x. Det blir bara mer av 
allt, elektronikskrot och CO2…Det bara plussas på och maximeras. Vi behöver skala av och ta bort också. Mer 
minus i matten!



Varför skär man ner på viktiga ämnen som slöjd och gymnastik. 56% av pojkarna och 78% av flickorna når inte upp till den dagliga dosen motion som 
idrottsforskningen rekommenderar. Dom sitter stilla. Sverige har minst antal idrottstimmar av samtliga nordiska länder. I Danmark har man rörelse på 
schemat 45 min varje dag. Ytterligare skäl att komma till naturskolorna och upprusta skolgårdarna så dom lockar till rörelse.
Vi vet att:
Motoriken och koordination krävs för att träna bort primitiva reflexer (amningsreflex, åla etc). Det är viktigt för vårt sätt att uppfatta tre dimensioner, 
skriva från hö till vä t.o.m vår språkutveckling! (Vestibularis; Mats Niklasson)



Hur vi undervisar måste väl bero på vad vi vet om lärandet eller?
- Lärandet något naturligt. Vi kan inte undvika det som människor. Vi har det medfött! Vi tillhör gruppen lärande 
djur, men hur utvecklades det? (visst fick jag 45 min extra för att utveckla detta). Redan de gamla rundmaskarna 
(jag sa väl att jag var biolog…) 



En människa har ca 86 miljarder nervceller i hjärnan. Den millimeterstora rundmasken Caenorhabditis elegans 
har exakt 302 nervceller i cns. Men den kan trots detta lära sig saker! Om man låter masken följa lukten av sin 
favoritmat (vissa bakterier) men erbjuder oätlig föda så rör den sig bort från det doftspåret.



Den kan också lära sig hitta i labyrinter. Lukten styrs av bara 4 par celler. Ett par registrerar lukten, ett par styr 
muskler resterande celler är slumpgeneratorer. 
Att lära sig är inte reserverat för komplexa hjärnor, utan lika fundamentalt som blodets förmåga att transportera 
syre!
Inlärning är något naturligt!



Hur borde vi då arrangera lärande situationer?
Här är fem förslag:

1. Som i naturskolorna, med förstahandsupplevelser och där vi talar om att "världen inte är färdigupptäckt". Det finns något för dig att lägga 
till Ex. Blåsippa o appen My Flora.

Ge barnen självförtroende genom att odla sin egen morot, göra upp eld och bygga vindskydd - helt enkelt en känsla av att jag klarar att 
överleva med mat, värme o tak över huvudet. 



2. Genom lärlingskap. Ex. "Rör till lagom konsistens". Att få gå med en erfaren människa så får man både 
handlaget och förhållningssättet! Detta borde gälla för alla yrken.

Pojke förvandlar sin sandlåda till odlingslåda!



3. Ge barnen skärmfri tid. Hugo Lagercrantz (barnmedicin KI) När "Baby Einstein o Baby Mozart" (dataprogram) 
granskades vetenskapligt så visade det sig att barnens språkutveckling blev försenad. Motsatsen: amerikanska 
småbarn fick träffa kinesiska studenter och lärde sig kinesiska (inte kontrollgruppen vid dator) Den sociala 
interaktionen var avgörande för lärande. 



Problemet är omedelbar tillfredsställelse (dataspel, godis) dopamin- endorfinpåslag som lockar. Det bör krävas lite ihärdighet för att få positiv 
effekt menar kognitionsforskare (Torkel Klingberg). Sjunga o spela musik kräver fokus o koncentration som visar sig ge bättre arbetsminne o 
bättre prestationer i skolan även i andra ämnen.

Små barn behöver en erfarenhetsbank av emotionella signaler för att utveckla sin empatiska förmåga - det får dom inte via datorn. Jag blir 
gråtfärdig när jag ser hur barn i barnvagn söker ögonkontakt m mamma eller pappa som stirrar ner i sin mobil.



4. Ta bort myter. A) - ”Jag är dålig på matte”.  Reagera på detta uttalande! Ge inte barnen bojor att bära resten av livet. Det är inte nedärvt!
B) ”Försök lite hårdare”. Om man med det menar att göra samma sak om och om igen är inget bra recept för att lära sig - pröva varianter. 
C) ”Du får betyg på detta sen”. Ge omedelbar feedback och låt eleverna förstå att vi skapar våra egna mentala strukturer och vår egen 
potential som vi sedan kan bygga vidare på, (Anders Ericsson; Deliberate practice, PEAK.



5. Vi minns platsen och dess funktion - vad vi gjorde på en viss plats. Utomhus är det lätt att hitta olika "rum/platser" för olika ämnen och 
tillfällen. 

(ligg på golvet/bergshällen) 
Under mig finns ornitokoprofila lavar…

Dessutom är vi "neofila djur", vi är allätare, liksom grisen och kan i princip klara oss i vilken miljö som helst. 
Bara vi får utforska den. Bara vi blir utsläppta! 
(till skillnad från neofoba; koalan, bara några få arter eukalyptus).



Var finns din plats som pedagog?
- Att lära sig,  är att växa som människa. Att vidga sitt livsutrymme!
Det vill vi väl göra hela livet… När ska vi våga bära in mer av oss själva. Våra förmågor, diamanter som kan utvecklas på arbetstid!
(John Muir: "my only self is nothing…”)
Var kan du putsa på din diamant (gitarrspelet, sången, berättandet).Var finns dina platser, som gör att du får syn på dig som pedagog? 
(ev. avslöja för varandra vilken din diamant skulle vara och vilken plats du behöver 1 min 2o2)



När det gäller att komma tillrätta med Pisa resultat har politiker missat det kanske mest centrala: 
Vi utvärderar eleverna men inte undervisningen!

Pedagogisk forskning en del av problemet: (ja inte dom duktiga jag nämnt)
av 453 avhandlingar (1992-2006) har bara 6% bedömt effekter eller jämfört metoder för undervisning eller lärande. I år 2017,  har vi 175 professorer i 
utbildningsvetenskap, pedagogik, didaktik och en mängd doktorander samt 1,2 miljarder i beviljade forskningsmedel (Harald Eklund m.fl.) nog kan vi 
skattebetalare kräva lite mer för att få forskningsbaserade rekommendationer till politikerna, och inte tyckande från konsulter.



I andra länder är det här blodigt allvar;
bildning är ingen hobby- det är självförsvar. 

Det är vägen till demokrati - det är mod när flickor i Afghanistan törs gå till skolan fast dom riskerar att få syra kastad i ansiktet. 



Nog borde vi, som inte har lika stora problem kunna skapa en plats, en skola 
där både barn och vuxna kan känna sig trygga och accepterade. 
Att deras dagar är meningsfulla 
och där en god auktoritet, med ordning och ömsesidig respekt, förbättrar trivsel och undervisning! 

(var tyst…) jag vill bara att detta ska sjunka in!



Plats!
Sitt!

Begreppet plats får en helt annan innebörd om  man är hund…

Nu har ni suttit fint härinne alldeles för länge,
men snart ska ni bli utsläppta
till en massa härliga workshops



Hopp och lek!

och då ska ni få ett nytt kommando:
Hopp och lek!

Tack för att ni orkade!




