Utomhuspedagogi ens inver an på lärande
Bes rivning av satsning
Allt fö få nyanlända ba n uppnå behö ighet till minst y kesfö be edande gymnasiep og am. O saken ä
bland annat att b iste na i svenska sp åket upplevs som ett hinde . De nyanlända int oduce as inte helle till
vissa teo etiska ämnen innan de ha lä t sig det svenska sp åket. Skolan behöve hitta komplette ande
metode fö unde visning som möjliggö ett lä ande fö eleve na dä kunskape na i det svenska sp åket inte
bli lika avgö ande. I satsningen ska vi utveckla och p öva metode fö att tillämpa utomhuspedagogik och
upplevelsebase at lä ande som ett komplement till den t aditionella unde visningsfo men samt att
implemente a dessa på en skola med hög andel nyanlända.
Satsningen pågår: 2016-08-15 - 2018-08-15

Arbetssätt och metod
I satsningen sama beta vi med skolans lä a e fö att utfo ma lektione i exempelvis biologi och matematik
som bygge på utomhuspedagogiska och p aktiska metode och vi hjälpe lä a na att genomfö a dessa
lektione med målsättningen att lä a en själv ska kunna gö a detta i f amtiden.
Förväntade effe ter
Att nyanlända eleve snabba e kan delta i t aditionellt sp åktunga ämnen som t ex biologi och fysik och att
en hög e andel eleve uppnå gymnasiebehö ighet efte å sku s 9. Att pedagoge na använde
utomhuspedagogiska och p aktiska unde visningsmetode . Att eleve na hitta vägen ut i natu en och få en
bätt e natu kontakt och en me ö lig f itid.
Medel beviljade: 3 250 000 kr
Involverade förvaltningar: K mmunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen försk la ch sk la,
S cialförvaltningen ch Förvaltningen för utbildning, försörjning ch arbete

Mer information
F ågo om satsningen? Kontakta p ojektleda en fö Utomhu pedagogiken inverkan på lärande:
Niklas Ja l, niklas.ja l@o eb o.se, 019-21 68 50
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