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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. beskriva och reflektera över barns lärande och utveckling i utomhusmiljön
2. visa kunskap om praktiska lärprocesser
3. visa grundläggande kunskaper om organismer, geologi och naturmiljö samt friluftsliv för
att stimulera barns utveckling och lärande i naturen
4. planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete i utomhusmiljön.

Kursens innehåll

Idéhistorisk introduktion till synen på människans förhållande till natur och miljö samt
utomhuspedagogiken i ett historiskt perspektiv
Didaktiska aspekter på barn, natur och miljö
Upplevelsebaserat lärande i utomhusmiljö
Utomhusvistelsens och naturens betydelse för motorisk-perceptuell utveckling, social
utveckling samt hälsa
Ledarskap
Friluftsteknik
Barns lek och utforskande i utomhusmiljön
Introducerande orientering av forskningsfältet
Barns utomhusmiljöer för upplevelse och lärande

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Grundläggande organismbiologi, några svenska naturtyper samt berg och jord.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Deltagande i seminarier,
övningar är obligatoriska.

Förkunskaper

Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A
eller Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a/A6
a). Undantag ges för kravet En B.

Examinationsform

Skriftlig, muntlig och praktisk examination. För betyget minst E krävs aktiv närvaro och
godkänt på de obligatoriska momenten.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Kursens olika delmoment vägs samman och ligger till grund för bedömning av slutbetyget.
Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig vid kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Teori, natur

1,5hp

Betyg: UV

0020 Teori, rörelse

1,5hp

Betyg: UV

0030 Seminarier och övningar, natur

2,3hp

Betyg: UV

0040 Seminarier och övningar, rörelse

2,2hp

Betyg: UV

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

