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Svar på motionen om utomhuspedagogik ”Outdoor
education”.
Sammanfattning
Ledamoten Eva Pethrus (mp) har i kommunfullmäktige den 19 juni 2017 väckt
motionen ”om utomhuspedagogik - outdoor education”. Ledamoten föreslår i
motionen att kompetensutveckla pedagoger i Täby i ”outdoor education”, att ge
verksamma lärare på alla nivåer tillgång till utomhuspedagogiska verktyg för
undervisning och lärande, att utbilda föräldrar om fördelarna med
utomhuspedagogik och att kartlägga goda exempel från andra kommunala och
privata verksamheter som använder sig av utomhuspedagogik som metod.
Barn- och grundskolenämnden har i verksamhetsplanen 2018 beslutat om
prioriterade områden och strategier för utbildningsområdet. Prioriteringen
inbegriper inte motionens förslag.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Ärendet
Ledamoten Eva Pethrus (mp) har i kommunfullmäktige den 19 juni 2017 väckt
motionen ”om utomhuspedagogik - outdoor education”. Ledamoten föreslår:
-

-

-

Att kompetensutveckla Täbys lärare i utomhuspedagogiska (outdoor
education) forsknings- och utbildningsområden där kunskapen relaterar till
fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet samt därmed behandlas i
det utvidgade klassrummet.
Att ge verksamma lärare på alla nivåer (förskola, grundskola, särskola,
gymnasieskola) tillgång till utomhuspedagogiska verktyg för undervisning
och lärande.
Att utbilda föräldrar om fördelarna med utomhuspedagogik och naturens
påverkan för att stärka lärandet.
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Att kartlägga goda exempel från anda verksamheter, kommunala såväl
som privata, som använder sig a utomhuspedagogik och dess effekter.

Motionens förslag grundar sig i att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar och
att en högre andel barn har fetmarelaterade sjukdomar vilket enligt motionären
utomhuspedagogiken har effekter att motverka.
Motionären anger att utomhuspedagogiken har rörelse inbyggt i undervisningen
samtidigt som inlärningen sker genom alla fem sinnen vilket ska förstärka
inlärningen då eleven direkt möter fenomenet, objektet och platsen för lärandet.
Minneskapaciteten och koncentrationsförmågan hos barn och elever ökar om en
blandning av traditionell undervisning i klassrumsmiljö blandas med
utomhuspedagogik.
Motionären hänvisar till forskning om kopplingen mellan miljöfrågornas
behandling och utomhuspedagogik.
Barn- och grundskolenämnden har i verksamhetsplanen 2018 beslutat om
prioriterade områden och strategier för utbildningsområdet. Prioriteringen
inbegriper inte motionens förslag.

Ekonomiska aspekter
Förslagen i motionen kan ha ekonomiska konsekvenser. Resurser för utredning
och framtagande av riktlinjer samt kompetensutveckling av pedagoger och
vårdnadshavare är inte en del av budget för verksamhetsåret 2018.

Patrik Forshage
Utbildningschef

