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Sammanfattning 
Denna studies syfte var att ta reda på hur skogen kan användas som pedagogiskt hjälpmedel i 
slöjdundervisning. Vilka möjligheter ger en skolskog eleverna att utveckla sin kreativitet och 
fantasi? Genom en fallstudie på en stor skola i en norrländsk stad har lärare och elever i år tre 
till fem intervjuats om sin skolskog samt observerats där. De ämnen som behandlats har varit 
skolskogsundervisning och slöjdundervisning. Resultat som framkommit är att elevernas 
hjälpbehov minskar och att de är mindre stressade över att hinna med sin uppgift. Detta gör att 
eleverna hinner ta del av intryck som de utsätts för, vilka i skogen är många. Eleverna lär sig 
att lösa problem tillsammans och inspireras av naturen i sina alster. Utomhuspedagogik bör 
användas i undervisning då det tillför något som inte kan hanteras lika bra i en 
klassrumssituation. 
 
Nyckelord 
Motivation, samarbete, utomhuspedagogik och slöjddidaktik.  
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1 Inledning  
Jag har alltid haft ett stort intresse för natur och friluftsliv. Där har jag hämtat mycket av den 
kunskap som jag har i dag. Att under barndomen få tillverka pilbågar, bygga ladugårdar, fiska 
och grilla korv har gett mig ett intresse som ledde mig till att jag nu är en utbildad fjäll- och 
vildmarksledare som hämtar mycket av min kraft i naturen. Jag har fått med mig stora 
kunskaper och intresset för hur livet i naturen hänger ihop ökar för varje dag.  
 
Friluftslivet har alltid haft en speciell plats i det svenska samhället och vi har en stor tradition 
kring uteliv, en tradition som många vill föra vidare. Naturen har länge varit en stor källa till 
bildning. 
 
Media ger idag ett intryck av att skolor använder sig av alternativ pedagogik. Är det inte 
utomhuspedagogik kan skolan gärna ha en estetisk inriktning, idrottsinriktning, teknisk eller 
medial. Jag är framförallt intresserad av att se hur skolan skulle kunna använda sig av en 
skog, fortsättningsvis kallad en skolskog, i slöjdundervisning på ett sätt så att eleverna vidgar 
sitt slöjdande. Där kan alla ämnen integreras. 
 
Jag är blivande trä- och metallslöjdslärare och genom mitt intresse för friluftsliv har jag sett 
goda möjligheter att använda skogen som pedagogiskt hjälpmedel i slöjdundervisning. Det är 
en del av grunden till detta arbete. Slöjd använder mycket av naturen i undervisningen. En bit 
furu kommer från en levande tall. Att eleverna skulle få se och medverka under hela 
processen, inte bara från skiss till produkt utan även från träd till produkt, lyfter ämnet slöjd 
till en helt ny nivå. Trädens färg och form tillsammans med elevens fantasi kan bestämma vad 
som ska göras och hur det kan göras. Det resulterar i en fantastisk känsla att lyckas med ett 
sådant konststycke. Jag är klättrare och får samma känsla när jag bestiger en bergvägg. 
Känslan av att bergets utformning och min fantasi bestämmer utgången av om och hur jag 
kommer att ta mig hela vägen upp. 
 
När jag pratar med mina studiekamrater om utomhuspedagogik tycker de flesta att det är en 
intressant metod för att få variation i undervisningen. Det finns en del som är skeptiska till om 
undervisningen inte förlorar lite av det ämnesspecifika för slöjd. Skeptikerna ibland mina 
studiekamrater, menar att då skulle eleverna missa vissa delar av den estetiska processen och 
en del verktygskunskaper. Jag har inte hittat någon forskning som stödjer detta. Därför kan 
tänka sig att de flesta som forskar om utomhuspedagogik är intresserade av naturen och vill 
vara där eller att det helt enkelt är ett bra komplement till undervisning. Sverige har lång 
erfarenhet av gediget hantverksarbete i andra fostrande kulturer; scouternas arbete med 
hantverk och förskolans långa tradition av lek och lärande utomhus och i skogar (Sandell & 
Sörlin, 1999). 
 
Styrdokumenten menar att elever som får möjlighet att interagera och samverka i olika sorters 
miljöer ökar sina förutsättningar för inlärning (Lpo94). Genom elevernas och pedagogernas 
berättelser om upplevelser i skolskogen tillsammans med observationer undersöks 
utomhuspedagogikens möjligheter att förändra elevernas förutsättningar till inlärning. Det 
som utomhusundervisning tillför i många ämnen är den laborativa biten. Men eftersom slöjd 
till största delen består av arbete med kroppen är jag intresserad av vad mer som en skolskog 
kan tillföra. 
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1.1 Syfte  
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur skolskogen kan gynna elevers kreativitet och fantasi 
i slöjdundervisningen.  
 

1.2 Frågeställningar 
Genom följande frågeställningar besvaras syftet. 

1. Hur använder sig lärarna av skolskogen som pedagogiskt hjälpmedel? 
2. Vilka slöjddidaktiska ställningstaganden motiverar undervisningen i skolskogen? 
3. Vilket resultat av lärarnas olika slöjddidaktiska val för skolskogen går att se hos 

eleverna? 

1.3 Bakgrund  
Den forskningsöversikt som följer i detta kapitel omfattar det som har relevans om 
utomhuspedagogikens idé och hur slöjdämnet kan kopplas samman med den.  
 
Idéer om vad skolans uppgift är har funnits genom tiderna. Att skolan ska verka förberedande 
för arbetslivet, vara allmänbildande, vara personlighetsutvecklande samt att skolan skall fostra 
demokratiska medborgare. En läroplan finns för att styra och kontrollera utbildning, speciellt 
innehållet. Den behandlar frågor om vad vi kan veta, hur vetandet ska organiseras så det kan 
läras in och ut samt varför vi ska välja just detta vetande. Läroplanen återspeglar olika 
intressens uppfattning om vad som är värdefull kunskap och vilken moral som ska råda i 
samhället. Samhällets val av läroplan väljs utifrån dess historiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella förhållanden (Stensmo, 1994).  

1.4 Diskurser om relationen mellan lärande och natur  
Naturalism betyder att verkligheten är identisk med naturen. Schweizaren Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) hade denna natur och människouppfattning som grund. Människan var 
en del av naturens ordning och hämtade kunskap genom sina sinnen (Stensmo, 1994). 
Rousseau rekommenderade fysisk fostran, en uppväxt där kroppsövningar, lek, friluftsliv och 
praktiska göromål skulle dominera över stillasittande och teoretiska studier. En stark och frisk 
kropp ledde människors tankar i positiv riktning (Sundberg & Öhman, 1999). Rousseau 
räknades som upplysningsfilosof, kännetecknande var tilltron till kunskap och rationellt 
tänkande. Rousseau karaktäriseras som romantiker efter hans intresse för enkla livsformer och 
uppfattningen om känslans företräde framför förnuftet. Människorna skulle förstå det 
naturliga, gå bortanför det som människan skapat och se på naturen med ett nyfiket och 
oskyldigt barns ögon. Rousseau filosofiska mål var att skilja på sken från verklighet. Målet 
kunde då nås genom att studera naturen och naturligt levande människor. Människors strävan 
borde vara att leva enkelt och i nära kontakt med naturen (Stensmo, 1994).  
 
Rousseau ansåg att människans kunskap intog kvalitativt skilda former under 
människoutvecklingen samt i den enskilda individens utveckling. Sinneskunskap var den 
kunskap som det växande barnet hade. Den kunskapen bestod av intryck från syn, känsel, 
hörsel, smak och lukt. Kunskap kom, enligt Rousseau, främst genom handling. Pålitlig 
kunskap kom genom att sysselsätta sig med saken. Flera sinnen borde samverka vid den 
empiriska prövningen. I Rousseau människosyn genomgår människan utvecklingsfaser som 
var förknippade med ålder. Den tredje utvecklingsfasen enligt Rousseau var mellanfasen 
mellan barndom och yngling. Innan den fasen hade barnet lärt sig elementära saker genom lek 
och känslor. Nu först kunde barnet börja lära sig saker som läsning och skrivning. Men �det 
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gäller inte att känna till allt som finns, utan blott det som är nyttigt� (Stensmo, 1994, s.115). 
Barnet kunde intuitivt dra egna slutsatser av sina iakttagelser. Mellanfasen var åldrarna 12-15. 
Rousseaus ställde det lärande barnet i centrum. Utbildningen skalle utgå från det lärande 
barnets intresse och mognadsnivå. Lärandet skulle inte påskyndas. Det gällde att sovra och 
lära in rätt saker. Pedagogen måste kunna visa den praktiska nyttan av kunskaperna. Studier i 
naturen och praktiskt arbete var att föredra eftersom inlärningen skedde bäst i en konkret 
verklighet. Att bli människa var det viktiga, inte att uppnå ett speciellt yrke eller en social 
position. Barnet måste få befinna sig i sitt naturliga tillstånd, det behov som barnet hade. Ville 
barnet springa skulle det få springa, vill det sitta still skulle det få sitta still. Den pedagogiska 
metod som skulle användas var induktiv. Eleverna skalle observera, experimentera och dra 
egna slutsatser av sina erfarenheter. Pedagogens uppgift blev att ställa frågor som inspirerade 
till eftertanke och reflektion (Ibid.). 
 
Dysthe och Iland (Dysthe, 2003) nämner, med tidigare forskare, några tankar om barns 
inlärning. För att barnen skulle lära sig något nytt och bli en kreativ kraft, måste den praktiska 
skolan kopplas hårdare till det intellektuella. Författarna nämner tidigare forskares teorier om 
inlärning som krävde aktiva elever, aktiva lärare och en aktiv miljö. Vidare tar Dysthe upp sex 
centrala aspekter på sociokulturellt lärande; lärande är situerat, huvudsakligen socialt, 
distribuerat och medierat samt att språket är grundläggande i läroprocesserna och att lärande 
är deltagande i en praxisgemenskap. �Den lärare �som lösts ur tvånget att undervisa [måste] 
veta betydligt mycket mer än tidigare. När allt kommer omkring behöver man ytterst lite för 
att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket 
mer�� (Dysthe, 2003, s.88-89).  
 
Forskare har varit kritiska till traditionella undervisningsformer. God pedagogik kräver aktiva 
elever, aktiva lärare och en aktiv miljö. Det centrala ska vara kreativitet, processer och lärande 
i samspel med andra. Fantasi betraktas som �förmåga att kombinera erfarenheter, känslor och 
tankar� (Dysthe, 2003, s.87). Tyngd ska läggas åt att lärande sker genom samspel och 
kommunikation med andra.  
 
Enligt Vygotskij (1999) är ett barns fantasi fattigare än en vuxen människas. Detta eftersom 
barnet har mindre erfarenheter. Vi vuxna associerar mer medan barn härmar och kopierar. 
Barn kan exempelvis inte fantisera om pirater förrän de har sett en eller hört någon förklara 
vad det är. På samma sätt kan de inte hitta mönster om de inte vet vad det är. Fantasi är att 
kunna använda sig av två olika erfarenheter och hitta på något helt nytt.  
 
Forskare som Dysthe (2003) nämner ansåg att lärande inte var lärande om saker utan 
meningen om saker, och för att förstå meningen om saker krävs processen med tecken och 
språk. Vi borde då ha en dialogiskt organiserad undervisning i stället för monologiskt 
organiserad undervisning. Den dialogiskt organiserade undervisningen bestod av diskussioner 
och genom omvandling fick vi förståelse.  
 
Kunskap skapas genom interaktionen mellan olika röster, och källan för önskvärd kunskap är 
den lärandes tolkningar och personliga erfarenheter. �När öppna meningsbyten blir slutna och 
när facitsvar ersätter sökande� (Dysthe, 2003, s.104) då blir dialogen för monologisk. Desto 
oftare läraren tar initiativet till frågor desto mindre kommunikation blir det. Likadant med ju 
precisare och konkreta frågorna är desto kortare blir svaren. De flesta lärare lämnar allt för 
kort tid efter frågan till att låta eleverna svara på ett mer reflekterande vis (Ibid.).  
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Barnets lärande är en del i socialisationsprocessen, där barnets lärande påbörjas av en vuxen. I 
äldre samhällen var inlärningen kontextuell. Barnet såg den vuxne arbeta och använda olika 
verktyg, i leken härmade barnet den vuxne och lärde sig. Barnets lärande var en förberedelse 
inför vuxenlivet. Lärandet återgav kulturen generation efter generation. Men tillkomsten av 
särskilda hus för lärandet gjorde att lärandet institutionaliserades. Skriva och läsa ersatte 
handverktygen, barnen hade inte längre någon direkt upplevelse av det som de skulle lära sig 
(Ibid.). 
 
Den praktiska filosofin som Stensmo (1994) nämner behandlar etik, estetik, religionsfilosofi 
och socialfilosofi. Etik behandlar vad människor bör göra och hur de bör handla. Ett etiskt 
övervägande förutsatte att människan hade valmöjlighet och eftersom människan gjorde ett 
aktivt val i sitt handlande hade människan ett ansvar för följderna. Etiska frågor rörde plikt, 
moralisk skyldighet, moraliskt gillande eller klander.  

1.5 Utomhuspedagogik som pedagogisk metod 
En av de viktigaste uppgifterna med utomhuspedagogik är att utveckla en relation med vår 
natur och kulturella miljö samt ett ansvar för alla levande ting, skriver Dahlgren och 
Szczepanski (2002). Vidare menar de att utomhuspedagogiken använder sig av både elevernas 
huvud och deras händer för att få behållning i kunskaper. Utomhuspedagogik står för den 
form av kunskap som inte kan upplevas genom böcker och texter. Möjligheter finns att ta in 
teoretisk och experimentell kunskap samtidigt. Ytterligare en orsak till att använda mer 
utomhuspedagogik är att det finns kritik mot att den traditionella klassrumsinlärningen brister 
i kunskapsbehållning hos eleverna. Det är inte ett tydligt tecken på bidrag till den individuella 
utvecklingen. Mycket talade för att detta problem kunde hanteras på annat sätt om landskapet 
och den kulturella miljön användes oftare i undervisningen. Erfarenhet och kunskap är inte 
samma sak, men de är släkt. En erfarenhet är kommen ur en specifik situation och reflektion 
av den situationen ger kunskap. Utomhuspedagogik har potential att, om den sker med 
pedagogisk medvetenhet, uppmuntra till meningsfull inlärning. Utomhuspedagogiken ska ses 
som ett komplement till text och böcker. Inlärning via en institutionell kontext har tendenser 
till att bli konstgjord för eleverna.  
 
Debatten har legat kring effekterna av utbildningssystemet. Dahlgren och Szczepanski (2002) 
menar att vi blev tvungna att välja sida, vilket var galet eftersom ett val mellan olika 
pedagogiska metoder var orimligt då kunskapsformerna skiljde sig åt. Författarna nämner tre 
olika kunskapsformer 
1 � katalog kunskap, memoreringskunskap 
2 � analog kunskap, gjorde att vi kunde förstå fenomen ur andra perspektiv 
3 � dialog kunskap, så vi kunde kommunicera med varandra och med den fysiska världen, här 
räknas även användande av verktyg in. 
 
Dahlgren (2007) menade att kunskapens synliga yta är av dialog karaktär. Tidigare har det 
varit viktigt med repetition och memorering, den kunskapen som kallades katalog kunskap. Vi 
har alla hört uttrycket repetition är kunskapens moder och många har under sina 
inlärningsprocesser repeterat och upprepat om vartannat för att lära sig. Repetition förutsätter 
dock inte förståelse och det finns en risk att elevernas föreställningar om vad kunskap och 
lärande innebär formas. Eleverna löper då en risk att närma sig uppgifter som kräver ett annat 
synsätt, på ett mindre lämpligt vis.  
 
Dahlgren nämner även tidigare forskning som visade att memoreringsstudier gav kunskaper 
med relativt låg behållning. Endast 25-30 procent av kunskaperna får vi behålla. Vi kan dock 
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motverka detta genom att ofta använda oss av kunskaperna. En annan aspekt av kunskap är 
den analoga. Genom analoga metoder söker vi kunskap som vi försökte relatera till något vi 
redan vet och på det viset skapa förståelse. Den analoga kunskapen verkar dock vara 
svåruppnådd. Den tredje aspekten på kunskap är den dialoga. Det är i samspel med andra som 
kunskapen kommer till användning och det är även så vi lär oss mer. Enligt Dahlgrens sätt att 
se på kunskap består kunskapen av sammansmältningar av kataloga, analoga och dialoga 
aspekter. Mellan dessa rådde ett komplext samspel av inbördes ömsesidig påverkan. Genom 
att använda sig av dessa tre aspekter anser Dahlgren att utomhusmiljö kombinerat med 
inomhusmiljö kan ge större vidd och förståelse av den kunskapen som ska hämtas i skolan. I 
utomhusmiljön skapas naturliga relationer mellan tanke och känsla.  
 
Szczepanski (2002) menar att �kärnan i utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av 
upplevelsebaserade, platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med 
textbaserade praktiker� (s.10) Förstahandserfarenheter är läroprocesser via lukt, smak, känsel, 
syn och hörsel. Ju fler av dessa sinnesintryck människan har möjlighet att använda sig av i sin 
inlärning desto större blir vår minneskapacitet. Vidare nämner Szczepanski ordet hälsa och 
vad som innefattas i det han nämner WHO:s definition �Högsta möjliga välbefinnande hos 
den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt, och inte endast frånvaro av 
sjukdom� (s.12)  
 
Szczepanski (2007) ritar en modell av hur hand � huvud � hjärta hänger ihop i 
lärandemodellen. Han menar att utomhuspedagogik är ett sammansatt samspel mellan flera 
faktorer. Hälsan omger allt och är avgörande för hur vi mår och vår tänkbara motivation till 
att lära. Mår individen bra fysiskt och psykiskt påverkades viljan att lära positivt och 
minneskapaciteten ökade.  
 

 
 
Diagram1. Szczepanskis lärandemodellen (Szczepanski, 2007, s.27)  
 
Vi lär oss mer om vi är högt motiverade, menar Grahn (2007). Tänk på en bebis och hur 
mycket den lär sig under en dag. Bebisen vill se vad som händer. Det är ingen som talar om 
för bebisen hur den ska göra, men ganska fort tittar den. När bebisen ser kan den börja härma 
saker runt sig men om huvudet ligger åt fel håll så ser den ändå ingenting. Då lär sig bebisen 
att vrida huvudet. Detta fortsätter bebisen med tills den kan prata, titta och röra sig. Enligt 
Grahn är det en omedveten inlärning som bebisen är högst motiverad att göra. Barn ska finna 
det som väcker intresse, men barnet måste även få tid till att genomföra sina upptäckter. Nu 
för tiden, flyr tiden. Barn hinner inte längre bygga kojor eller leka på samma sätt som förr. 
Grahn drar parallellen till vandalism. Är vandalism bara dagens ungdomars sätt att uttrycka 
sig i en miljö som inte tillåter kreativitet utanför ramarna? För att ett leklandskap ska vara 
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intressant att vistas i och ge stimulans bygger det på följande nio aspekter, enlig Grahn: 
rofylld, vild, artrik, rymd, allmänning, viste, samvaro, kultur och tillgänglighet.  
 
Av vuxna i åldern 20-65 år uttryckte stora flertalet ett behov av att dagligen vistas i en större 
otvungen miljö som t ex en park eller naturen. Var detta behov kommer ifrån går att diskutera 
i all oändlighet, har diskuterats länge och diskuteras ännu. Är det så att vi ärver vissa behov 
och beteenden eller kom allt från vilken miljö vi vistats i under uppväxten. Om det är så att vi 
har ett innebyggt arv som gör att vi mår bra utomhus var det väldigt väsentligt att vi kommer 
ut i naturen (Grahn, 2007). Nelson (2007) behandlade vikten av en bra arbetsmiljö. Nelson 
lade tyngd vid förebyggande arbete och nämner vidare att stress inte får förekomma. Då 
stress, enligt Nelson, är krav som överträffar den egna förmågan. Stress hotade välbefinnande, 
som leder till ökade kostnader i form av vikarier, sjukskrivningar och bristande kontinuitet i 
undervisningen. �Aktiviteter i naturen ökar arbetsglädjen (�) och är det något vi behöver 
återerövra i den svenska skolan är det glädjen över förmånen att få lära som skola och 
samhälle erbjuder� (Ibid., s.114). Disciplinära och psykosociala problem tar allt mer utrymme 
på bekostnad av det pedagogiska uppdraget. Nelson menar vidare att utomhusundervisning 
passar barn som besvärades av motorisk oro och känner osäkerhet i samspel med 
klasskamraterna. Utomhusundervisningen har visat sig ha positiva effekter på skolprestationer 
och den fysiska aktiviteten som barnen utsattes för i utomhusundervisningen leder till 
minskad stress, stimulerade samarbete och problemlösning, förbättrar kommunikation samt 
gör att immunförsvaret ökade. Enligt Sjölander (2007) ska vi få ut så många som möjligt i 
naturen för att skapa ett samhälle där vi värnade om miljön.  
 
Historiskt sett har friluftsliv varit en stomme i svensk fostran. Sandell och Sörlin (1999) 
skriver att när industrialiseringen tog fart i Sverige såg scoutrörelsen, friluftsfrämjandet och 
4H-rörelsen sig ha ett viktigt uppdrag i att fostra barn genom naturen. K-R Fredriksson 
avdelningsföreståndare vid uppfostringsanstalten Åkerbrukskolonien Hall år 1924 
propagerade för skidlöpning i arbetet med pojkar som hamnat snett. Pojkarna skulle genom 
sitt friluftsintresse lära sig att sätta värde på ett aktivt och sunt liv i skog och mark. Till följd 
skulle de �dragas från de kvalmiga och försoffande nöjena biograf, �kondis�, 
danstillställningar i trånga lokaler, kortspel mm� (s.38). Författarna menar att det under den 
tiden fanns en oro för stadslivets negativa påverkan och friluftslivet sågs som ett bra 
botemedel. 4H- rörelsen ansåg att kärlek till naturen och växtligheten ledde till kärlek och 
större förståelse för modernäringen. Tordsson (1999) skriver att rättshistoriker hävdat att 
allemansrätten är rester av den urgamla tillåtelsen att fritt använda mark till fångst, fiske, 
samling, skogshuggning, färdsel mm. Rätten att använda marken var starkare än ägarens rätt. 
Detta var en nordisk företeelse som inte gällde övriga Europa. En av anledningarna till att vi 
lyckades bevara denna rätt kan enligt författaren vara att det var svårt att kriga i skogsland. 
Därmed blev skogen en frihetssymbol som även kom att gälla på det individuella planet. 
Folket flydde in i skogslandskapet, blev skogslöpare och bröt sig ny mark. Tordsson skriver 
vidare att svenska etnologer menar att den friheten som fanns att använda marken verkade 
klassutjämnande. 
 
När Napoleonkrigen var slut på 1800-talet förändrades landsgränserna i Norden och i hela 
Europa söktes det folkliga, det äkta, det naturliga. Landskapet blev betraktat som en andlig 
frihet. Romantiken var här. Folket skapat av naturen, språket och historien, upplevdes som 
den sociala grundenheten och fick en kollektiv folksjäl. Det skapades i övriga Europa en 
romantisk bild om de nordiska skogarna. Folk reste till skogarna och dikter skrevs. Under 
upplysningstiden var skidåkning ett medel till nationell fostran, skidorna blev 
frihetsinstrument och patriotiska symboler. Friluftsliv gav personlig och nationell identitet, 
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naturupplevelser skulle odla och förfina människors karaktär och sinnen. Det gav även en 
mängd effekter i det kulturella sammanhanget och den pedagogiska processen. Friluftslivet 
kunde realisera värden. Friluftsliv var kulturellt och fick sitt innehåll i en kulturell kontext. Vi 
lärde ut friluftsliv genom en mångsidig socialiseringsprocess. �Det är när friluftsliv sätt i ett 
meningsskapande sammanhang, som det får sin mening� (Ibid., s.59). 

1.6 Slöjdämnet i Sverige 
Slöjdämnet har förekommit i svenska skolor sedan slutet av 1800-talet. År 1955 blev det ett 
obligatoriskt ämne och fick en stark ställning i grundskolan, men mot slutet av 1900-talet har 
ämnet gradvis minskat sitt undervisningsutrymme till annat pedagogiskt innehåll. Slöjdämnets 
innehåll aktualiserar förhållandet mellan teori och praktik på ett speciellt sätt, enligt Borg 
(2001). 
 
Den svenska skolslöjden var unik i sin utformning när den jämfördes med övriga länder 
utanför norden. Ämnet �lyfter fram personlighetsutvecklande grundsatser som skapande, 
självständighet, uppbyggande av självkänsla och tilltro till den egna förmågan� (Borg & 
Lindström, 2008, s.31). I andra länder utanför norden uppfattades slöjd som ett ämne med 
inriktning mot hantverk, konstruktion eller design. Slöjden fick sitt genombrott i Sverige när 
de yrkestränande motiven tonades ner och fokus lades på att fostra eleverna till självständigt 
tänkande och handlande individer (Ibid.). 
 
Den pedagogiska slöjden utvecklades till en början av Otto Salomon (1849�1907). Tidiga 
slöjdlärare kämpade för att slöjd skulle bli obligatorisk i folkskolan, eftersom folkskolan 
skulle vara förberedande för livet. Eleverna skulle inte bara lära sig de hantverksmässiga 
kunskaperna, slöjden skulle lära barnet att respektera och tycka om kroppsarbete, att bli ärlig, 
hederlig, noggrann, uppmärksam och uthållig. Arbetet skulle vänja barnet vid renlighet, fysisk 
aktivitet och att använda ögat. Det estetiska sinnet tillsammans med förmågan att tillverka 
goda produkter skulle utvecklas. Undervisningen skulle bottna i självständighet och 
självverksamhet. Eleverna skulle tränas i att lösa problem och all verksamhet skulle 
individualiseras. Att hålla barnets intresse vid liv var viktigt för inga provbitar fick kasseras, 
alla delar eleverna övat på skulle sluta i en produkt som gick att använda (Lindström, 2008).  
 
Att interagera med fysiska material var en del av den mänskliga utvecklingen. Hur skulle 
samhället se ut om människor inte var så ivriga att omvandla idéer till materiell form? I 
slöjden fick människor erfarenhet av att bearbeta material och lärde då känna dess 
egenskaper. Enligt Säljö (2008) blev vi mer och mer främmande för den materiella världen. 
Vi kunde inte reparera eller vårda våra saker. Genom att arbeta med material och verktyg fick 
vi kontroll på vår egen omvärld och det bidrog till en känsla av trygghet. Men slöjdens bidrag 
till människan var inte bara att hantera den materiella världen utan det var ett tillfälle att 
utveckla kunskaper på en mer generell nivå. Att lösa problem, att samarbeta med andra och att 
använda sitt intellekt och sina skapande händer i lärande miljöer hjälpte oss att tänka, 
kommunicera och forma i mänskliga processer.  
 
Borg (2001) menar att slöjdämnet som låter oss jobba med händerna var en väg till 
behovsuppfyllelse, teknikförståelse och skaparlust. Borg skrev i sin avhandling att gamla 
slöjdelever oftast uppfattade slöjden som ett bra och nödvändigt ämne, där eleverna fick 
utveckla sin kreativitet.  
 
Det som av eleverna kunde uppfattas som negativt var den ständiga väntan. Även lärarna i 
hennes studie sade sig uttrycka att de var stressade för att försöka hinna hjälpa alla som 
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behövde hjälp. Arbetssättet i slöjdsalen minns informanterna i Borgs (Ibid.) avhandling som 
annorlunda och lyfte möjligheten till att röra sig fritt och prata med varandra som positivt, 
eleverna hjälptes åt. Informanterna verkade ha många slöjdminnen kvar, de kunde återkalla 
syn-, lukt- och ljudminnen, och den taktila känslan. Tillfredställelsen av att kunna ta hem en 
färdig produkt minns många informanter. 

1.7 Aktuell utvärdering och forskning i slöjd 
Enligt utvärderingen av slöjdämnet i Nationella Utvärderingen 2003 (NU-03) var elevernas 
bild av slöjd till stor del positiv, de kände engagemang, intresse och inflytande. En stor del av 
eleverna kände arbetsglädje till ett av de roligaste ämnena i grundskolan. I slöjden upplevde 
eleverna sällan stress, varken från lärare eller i jämförelse med kamrater, och det var tillåtet 
att misslyckas. Men eleverna hade ändå svårt att se nyttan med ämnet. Kunskaperna och 
erfarenheterna från slöjden upplevdes inte som viktiga inför fortsatta studier eller yrkesliv. Av 
föräldrarna värderades slöjd som ett av de två minst viktiga ämnena i skolan. Även fast slöjd, 
enligt eleverna, innefattar ökat självförtroende, var ett ställe där de fick ta egna initiativ och 
eget ansvar, detta var dock inget som eleverna räknade upp som kunskaper (Hasselskog & 
Johansson, 2008). 
 
Det skedde olika sorters undervisning i slöjd. Eleverna valde på en del skolor helt själva vad 
de ville tillverka och på en del skolor kunde de jobba inom vissa begränsade områden. Den 
metod där eleverna stod för hela processen hade i NU-03 överlägsna resultat när det gäller 
förutsättningarna för inlärning (Ibid.) 

1.8 Vad säger styrdokumenten? 
I skolans uppdrag i Lpo94 kan vi läsa hur utbildning och fostran handlar om att överföra och 
utveckla ett kulturarv, värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa. 
Vidare kan vi läsa hur:  
 

undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lpo94, Skolans uppdrag kap.1).  
 

Skolan skall genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 
främja elevernas harmoniska utveckling. Elever skall stimuleras till att bilda sig och växa 
med sina uppgifter: 
 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas (�) En harmonisk utveckling och bildningsgång 
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig 
(Lpo94, Skolans uppdrag).  

 
Vidare står det under rubriken God miljö för utveckling och lärande att varje elev har rätt till 
att i skolan: 
 

få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94). 

 
Slöjdarbetet syftar till att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och ge eleven kunskaper  
för att klara uppgifter i sitt vardagliga liv. Slöjdundervisningen startar i en idé för att utvecklas 
till en produkt. Vidare syftar slöjdundervisningen till att skapa medvetenhet kring estetiska 
värden och förståelse av materialval, bearbetning och konstruktion. Undervisningen avser att 
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ge kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor samt skapa kännedom kring vikten av 
resurshållning. Där tillkommer att eleverna tillägnar sig kunskaper om vad en god arbetsmiljö 
kan vara. Slöjden skall förbereda elever att använda vardagliga slöjdverktyg, bedöma estetik 
och användbarhet hos produkter samt stärka elevernas självförtroende till sitt eget slöjdande. 
Slöjdämnet ska lägga en grund för nytänkande och nyskapande. Utbildningen strävar mot att 
eleverna genom att jobba med slöjdtraditioner förr och nu får en insikt i vardagshistoria 
(Skolverket). 
 
2 Metod 
Metoden som användes var fallstudie där lärare och elever som jobbade med skolskogen som 
slöjdsal blev observerade och intervjuade.  

2.1 Studiekontext 
Studien genomförs på en stor F-9skola i en mellanstor norrländsk stad. Skolan låg i ett 
centralt bostadsområde och hade nära till sin skolskog. Skolskogen bestod av 11.8 ha skog i 
vilken det fanns fyra olika skogsdungar som det gick att befinna sig i under lektionstid. Karta 
på skolskogen är bifogad (bilaga 3). Skolskogen låg 2 km från skolan. För att komma dit 
färdades eleverna längst med cykelvägar, genom en tunnel under en europaväg och över en 
väg som hade övergång med ljussignaler.  
 
Skolan hade mandat att sköta om skogen som markägare. Detta gav tillgång till virke till 
slöjden, tillåtelse att så ett potatisland och experimentera med skogen. Det var detta som 
gjorde att denna skola hade bra resurser att utnyttja i sin skolskog.  
 
Skolskogen bestod utav fyra områden med eldstäder, se kartan. Den största dungen hette 
Lovevallen. I Lovevallen fanns många sittplatser runt brasan och en stor gräsplätt att springa 
och leka på. Det fanns en scen och en mindre brunn. Bredvid Lovevallen låg Lilla gläntan 
som såg ut som den låter, lite mindre, men med en eldstad och vedbod. Lite längre bort fanns 
Stora gläntan och det var här som eleverna brände sin kolmila varje år. I Stora gläntan fanns 
ett uteklassrum som var skapad av skolans gamla cykelförråd och en mindre vedbod, donerad 
av en förälder. Här låg även granar och väntade på att bli gärdesgård. Sedan fanns även 
bäcken som var det minsta området med eldstad. Här rann en liten bäck där olika experiment 
kunde genomföras. 
 
I resten av skogen fanns några andra områden som möjliggjorde aktiviteter. En bit in i skogen 
hade eleverna hjälpt till att kvista tall, så att de skulle få fint virke till slöjden en dag. Bredvid 
kvistningen hade eleverna medverka vid avverkning. Varje år avverkades 10 träd och nya 
planterades, allt av eleverna. Riset som blev kvar brändes och nästa kull som planterade träd 
skulle plantera i askan. På ett annat ställe i skogen hade de en bit plöjd mark, där potatis 
skulle växa under sommaren och plockas till hösten. Runt om i skogen syntes fågelholkar som 
ettorna hade satt upp. Tanken var att ettorna skulle sätta upp holkar och ta hand om dem under 
tvåan. I trean skulle de nya ettorna få ärva holkarna. Mycket av skötseln som måste göras stod 
eleverna för under en temavecka. Men från förskoleklass till och med år sex finns en 
arbetsplan för skolskogstimmen. Under skolskogstimmarna genomfördes också skötsel av 
skogen.  
 
I studien har fyra lärare medverkat och tre olika klasser. Lärarna kommer av etiska 
sekretesskäl att betecknas med bokstäverna A, B, C och D. Skolan valdes eftersom trä- och 
metallslöjdläraren C var en känd utomhusförespråkare som hade jobbat med skolskogen sedan 
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1980talet. Läraren C jobbade med en kollega från textilslöjden, hon benämns A. Läraren A 
jobbade även med år fem i skolskogen och då tillsammans med B. Läraren B jobbade även 
tillsammans med fritidspedagogen D på skolskogstimmarna i år tre en gång i veckan.  
 
Observationer har förekommit på år tres skolskogstimme. Skolskogstimmen var en lektion där 
eleverna skulle befinna sig i skolskogen. Lektionen förekom en gång i veckan och olika 
aktiviteter skedde varje vecka. År tre observerades eftersom deras ena lärare var slöjdlärare 
och jobbade mycket med slöjd under skolskogstimmarna. I år tre intervjuades fem elever. 
Slöjdverksamhet har observerats i två fyror och två femmor en gång vardera. I första år 
fyragruppen intervjuades fem flickor och i den andra år fyra gruppen fyra pojkar. Klasserna 
valdes utifrån att det var de som jobbade med slöjd i skolskogen. 
 
För att tydligare klargöra vilka som var lärare på vilka lektioner finns följande tabell: 
 
Tabell 1. Undervisningsformer i skolskogen. 
 
  Skolskogsundervisning Slöjdundervisning     
Årskurs År tre År fyra   År fem   
    Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 Grupp 2 
Pedagoger B och D A och C A och C A och B A och B 
 
Pedagogerna var anställda enligt följande: 
A var textilslöjdlärare, B och C var trä- och metallslöjdslärare och D var fritidspedagog. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Fallstudie är en metod som är vanlig att använda när målet med studien är att gå på djupet 
med ett studieobjekt. Studieobjektet i denna studie var utomhuspedagogiken i en skolskog och 
det var slöjdverksamheten som skedde där som undersöktes (Johansson & Svedner, 2006)  
 
En fallstudie lämpar sig bra som examensarbete då det inte finns så mycket tid att tillgå 
(Ibid.). Denna studie har utgått från ett flertal metodböcker för att få en bred grund att stå på i 
tillvägagångssätt och val av metod (Ibid. Patel & Davidsson 2003, Stensmo 2002). Det har 
varit av viktigt att läsa olika metodböcker för att förstå hur en fallstudie bör gå till. Genom att 
läsa hur en fallstudie ska göras (Ibid., Merriam, 1994) samt hur kvalitativa intervjuer med 
vuxna och barn utförs (Ekholm & Fransson, 2006, Doverborg & Pramling, 2004) lades 
grunden till denna studie. 
 
Ekholm och Fransson (2006) menar att en kvalitativ intervju bör innehålla frågor av 
berättande karaktär och inte bestå av för tvära svängar utan när intervjuaren byter inriktning 
på samtalet ska informanten förberedas. Vidare menar de att det är svårt även för en van 
intervjuare att inte påverka informanten. Då lärarna visste om bakgrunden till intervjuerna och 
intervjuarens intresse för natur, blev de troligen påverkade att belysa de positiva effekterna.  
 
Intervjuare kan med omedvetna nickningar och leenden påverka de svarande samtidigt som 
det krävs lite respons för att komma djupare in i intervjun. Det krävs mycket träning för att bli 
en bra intervjuare (Ekholm & Fransson, 2006).  Frågorna i denna studie är uppbyggda av 
berättande karaktär där intervjuaren sade så lite som möjligt för att göra en minimal påverkan 
på svaren. I största möjliga mån bör intervjuaren använda sig av ord som den intervjuade 
använder (Ibid.)   
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Svårigheter med observationerna kan vara att hinna med att anteckna. Kontexten utomhus gör 
möjligheterna att se allt ännu svårare; det finns träd i vägen. Tillvägagångssättet som 
användes var att i femminutersintervaller skriva ner så mycket som möjligt. Detta 
förhållningssätt gör att det blev ett selektivt urval av skeenden som antecknades. Utifrån 
intervjuernas resultat har nyckelorden för observationerna valts.  

2.3 Genomförande 
Två lärareintervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och skrevs sedan ut för att 
möjliggöra en mer ingående analys. Anteckningar fördes vid båda tillfällena. Slöjdläraren C 
blev intervjuad i trä- och metallslöjdslärarnas arbetsrum och slöjdläraren A i en soffa i 
textilslöjdsalen. Lärarna fick själva välja plats för intervjun. Det utfördes en kompletterande 
intervju med läraren C som ägde rum i lärarrummet. Under intervjun försökte intervjuaren ta 
så lite plats som möjligt för att det skulle finnas utrymme att tänka för de svarande samt för att 
påverka svaren så lite som möjligt. Intervjufrågorna är bifogade, se bilaga 1. 
 
Det utfördes även intervjuer med två av pedagogerna under mer samtalsliknande karaktär. 
Dessa spelades inte in men minnesanteckningar fördes. De intervjuade var en kvinnlig 
fritidspedagog D och en manlig trä- och metallslöjdslärare B som tillsammans har 
skolskogsundervisningen i år tre. Samtalen var av berättarkaraktär, där lärarna fick berätta vad 
de tyckte om att vara utomhus med eleverna. Samtalen hölls kring samma frågeställningar 
som intervjuerna ovan. Dessa samtal skedde i skolskogen medan eleverna från år tre var där. 
 
Elevintervjuerna började med att år tre intervjuades enskilt. Intervjuerna utfördes på scenen 
som stod i Lovevallen under skolskogstimmen. Andra tillfället intervjuaren träffade eleverna 
ägde intervjuerna rum. Denna klass observerades senare under deras skolskogstimmar. 
Observatören började första mötet med att berätta vem hon var samt i vilket syfte hon var där. 
Denna klass besöktes vid fyra tillfällen.  
 
Det skedde intervjuer med år fyra under en inomhuslektion i trä- och metallslöjd. Fem flickor 
intervjuades ur den första fyran och fyra pojkar ur den andra. Dessa intervjuer spelades in på 
en diktafon och skrevs sedan ut. I barnintervjuer ska intervjuaren börja med att förklara vad 
han eller hon gör där och sedan vara uppmärksam på barnens kroppsspråk, enligt Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2004). Efter intervjun bör barnet få lyssna på sin egen röst om det 
önskar. Samma fråga bör ställas på flera olika sätt för att få ett mer tillförlitligt svar. De bör 
också vara av berättande karaktär (Ibid.). Under intervjuerna försökte intervjuaren hålla sig 
till detta. 
 
Observation skedde på slöjdtimmen i år fem vid två tillfällen efter varandra. Grupperna var 
uppdelade på trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Lärare var A och B. Observatören satt först 
med trä- och metallslöjdsguppen och efter fem minuter observerades textilgruppen, under 
resterande lektionstid fortsatte denna alternering mellan trä- och metallgruppen och 
textilgruppen. Upplägget var att under dessa fem minuter skriva ner så mycket som möjligt av 
det som hände. När nästa grupp kom började observationer hos textilgruppen. Det blev 
omöjligt att få med allt varpå observatören efter ett tag koncentrerade sig på nyckelorden som 
framkommit under intervjuerna: samarbete, fantasi, kreativitet, lägre stressnivå och elevernas 
hjälpbehov. Observationerna i år fyra gick till på samma vis. Men fyrorna rörde sig mer över 
hela dungen så observatören satt efter ett tag kvar vid eldstaden där hon hade relativt god 
överblick. 
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Observationerna i år tre var annorlunda. Trean observerades vid fyra tillfällen och 
observatören var stilla vid brasan. Vid något tillfälle tog observatören en promenad till skogen 
eller ut på gräsmattan för att eleverna skulle få berätta vad de gjorde. Eftersom att 
observatören återkom på flera besök blev eleverna nyfikna och försökte lära känna henne, det 
blev då svårt att få en helhet i vad som skedde i resten av klassen. Eftersom observatören var 
medveten om detta gjordes försök att hålla avstånd. 

3 Resultat 
I resultaten redovisas inte varje informants åsikt utan de citat och slutsatser som redovisas är i 
linje med vad flera informanter tyckt, om inte annat anges. Observationsredovisningen sker 
tillsammans med citaten och slutsatserna.  

3.1 Förvalta lärares erfarenhetsbaserade kunskaper 
Vi måste vänja eleverna vid skogen under skoltid. När eleverna blir vana vid skogen och kan 
springa utan att ramla över rötter kommer de att låta skogen inspirera dem. Läraren C sade att 
pedagogerna inte bara kunde förvänta sig att eleverna kunde vara ute i skogen:  
 

Nånstans är det väl så att man måste ge dom någon form av redskap, erfarenhet och 
verktyg för att dom själva ska på nåt sätt skapa sin egen, vi säg utveckling utav dom 
tekniker och konstruktioner som dom kan skapa de här är ju inge, dom har ju ingen 
erfarenhet av det här. Asså de finns inga barn idag som egentligen leker i skogen 
utan de är på fotbollsplaner. 

 
När vi diskuterade år fyra beskrev läraren C slöjdundervisningen som ett smörgåsbord:  
 

Med fyra olika aktiviteter å då får dom välja en aktivitet, där gör man på nåt sätt 
eleven ansvarig att ett beslut, att tälja en visselpipa eller en hängare eller en 
väderpinne eller klyva ved till exempel, å då har man ju lett in dom på någonting. Då 
när dom kommer dit då får man fråga om dom kan och vet hur man gör, annars får 
man visa hur dom ska göra.  
 

Under observationerna i år fyra stämde detta. Läraren C visade väderpinne, hängare och 
insekter som eleverna skulle få göra, men sade även att de fick tälja valfritt om de ville eller 
brodera på textilen. Flickorna i första gruppen gjorde båtar som de gick till bäcken med och 
genomförde race. Pojkarna i andra gruppen producerade flera hängare innan de övergick till 
att tillverka och kasta spjut. Det var vid båda tillfällena tre elever som satt runt eldstaden och 
täljde lektionen ut. Grupperna med textil hade beteende som skilde sig åt mellan varandra. En 
av flickgrupperna sprang mellan trådarna och tavlorna för att hinna färdigt med sina 
broderier och hälften av pojkarna i nästa grupp gick runt på gräset och pysslade med diverse 
aktiviteter, medan några pojkar broderade. En pojkgrupp var väldigt ambitiös och jobbade 
energiskt i ungefär 60 min innan de vilade.  
  
Lärarna jobbade olika, C hade mer öppna arbetsformer än övriga lärare. B började med att 
visa år fems elever hur de gjorde en insekt, från pinne till färdig produkt och alla elever satt 
runt eldstaden när de täljde. Eleverna fokuserade ungefär 60 min i båda hans grupper innan de 
fick spring i sina ben. I C: s klasser var det svårare att se exakt när eleverna övergick helt till 
lekande eftersom det var friare former. Efter 45 min var det ingen som täljande längre. A: s 
elever höll sig mer på sin sida av Lovevallen under B: s lektioner än under C: s. Detta 
medförde att när A och C undervisade såg lektionerna betydligt rörigare ut än när A och B 
genomförde lektionen tillsammans. 
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I genomgångarna inför täljlektionerna på skolskogstimmen i år tre frågade lärarna vad 
eleverna kunde och eleverna fick berätta hur kniven användes. Det fokuserades på regler och 
ramar. Eleverna skulle inte springa med kniven, inte stå och tälja, de skulle tälja från sig själv 
och sina kompisar. Sedan visade läraren processen hur produkten blev till och eleverna fick 
välja varsin bit för att sedan starta sitt arbete. Bitar var framtagna innan lektionen. 
Skolskogstimmen var till för att vänja eleverna vid skog.  
 
Avslutningarna såg också olika ut. Medan år tre cyklade tillbaka tillsammans med 
pedagogerna cyklade år fyra och år fem tillbaka själva eller med klassernas resurspedagog. 
Flickorna i år fyra väntade vid bäcken på att de sista eleverna skulle bli klara. Bäcken var en 
bit bort längs med vägen så den gruppen fick ingen gemensam avslutning. Pojkarna i år fyra 
samlades runt eldstaden och satt tysta i 45 sekunder innan de cyklade hem. I år fem finns 
ingen utmärkande avslutning. 
 
Att läraren C hade lektioner som byggde på lek berodde på att han ansåg att eleverna måste 
bli vana förhållandena i skogen och trivas för att vilja återkomma. Om eleverna inte visste hur 
de skulle göra eller var ovana att vara i skogen befann de sig längre ner på den stege som C 
nämnde:  
 

om man jämför vi säg utveckling på en människa med en stege. Alla måste 
egentligen börja på den nedersta stegpinnen för att komma upp de går inte att hoppa 
upp o lämna stegpinnar, för att då har du ett hål å de sker ju så olika på varje individ. 
Hur dom är utvecklade och vilka förutsättningar dom har men alla måste få ta sin 
utveckling i sin egen takt å jag upplever då man har varit i skolskogen så man ser 
barn som kanske myser och sitter å bara myser å grejar på med nåt litet å sen finns de 
dom här som är mycket större och gör större saker asså dom är i olika faser i sin 
utveckling men jag tror att de är där vi missar mycket vi säg den kreativa 
utvecklingen bland barn i dag vi håller dom på nåt sätt styrda i den här så att säga 
fållan och törs inte låta vi säg barn själva klättra 

 
Den undervisning som C pratade om att han hade i skolskogen gick lika bra att ha inomhus. 
Undervisningen kunde, enligt C, se olika ut mellan olika lärare men den undervisning han 
bedrev gick lika bra att utföra inomhus som utomhus. Skilda undervisningsformer skulle ge 
eleverna olika erfarenheter.  
 

Likadant där de gäll ju att de går att ha olika typ utav slöjd, dels på nåt sätt en slöjd 
man har styrt. Man styr vi säg uppgift och styr arbetssätt o man styr. Ungefär samma 
form utav undervisning som man har i ett klassrum, sidan 38 engelskaboken sidan 63 
matte, räkna till stoppet, man kan köra så även i slöjd men då får du ingen vi säg 
elevutveckling. Eleverna får inte på nåt sätt hitta nya vägar å de är de som jag tyck är 
så kul att se, vi säg när man låt eleverna fatta beslut om att dom ska jobba nu med sitt 
gossedjur och utifrån gossedjuret ska dom nu skapa någonting och man ser vilken 
mångfald utav olika vägar, vilket gör att dom här vägarna inspirerar andra dom ser 
hur andra har gjort och de är på nåt sätt en maximal inlärningssituation för dom kan 
se hur Lisa har gjort, och hur Saga har gjort eller Erik eller Pelle 

3.2 Många sinnesintryck främjar barns kreativitet 
Läraren B beskrev hur barnen kunde se saker i naturen som vi vuxna inte såg. Det gjorde de 
också i restlådan som stod vid bandsågen inomhus där överblivna träbitar landade. Han 
menade att barnen hade mer fantasi än vuxna i det fallet.  
 
Att välja aktivitet fritt var inte helt självklart under observationstillfällena. Lärarna visade 
först hur eleverna skulle göra produkten som var planerad för den dagen. Sedan härmade 
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eleverna lärarna, en mäster- och lärlingliknande situation. Men pedagogerna använde olika 
metoder. På B: s lektioner fick eleverna en gång tälja vad de ville och även hämta grenar var 
de ville. Vid två andra tillfällen var redan pinnar hämtade. Eleverna täljde längst tid den 
lektion då de valt bit och projekt själva men det tog även längre tid att komma igång med 
själva täljandet. Eleverna lekte i skogen när de hämtade grenar. Det var bara i år fyras 
täljgrupp som friheten att tälja helt fritt fanns. Det var även den enda grupp som fick en ytterst 
kort instruktion. Övriga grupper fick metoderna presenterade för sig. Eleverna som fått 
metoden visad för sig har haft möjligheten att själva styra hur insekten skulle se ut eller vad 
broderiet skulle föreställa.  
 
En del av eleverna visade tecken på att vara noga med sina insekter och sina broderier. Fler 
elever brydde sig om slutresultatet då de hade fått en given aktivitet, som på läraren B: s 
lektion var insekter. Mot slutet av lektionen i år fem ville en pojke som snickrade en 
nyckelpiga ha hjälp för att göra den rundare. B tyckte att den dög, men pojken var inte nöjd 
och kämpade vidare. Pojken berömde även en insekt som stod på stubben som en av flickorna 
hade tillverkat.  
 
En flicka i år fem berättade om den tavla som de broderade och hon sade att det föreställde en 
blomma men att den blev konstig. Hon var frustrerad över att tråden hamnat konstigt. De 
gjorde en landskapsbild och blomman var inte helt klar. Flickan på baksidan försökte pricka 
rätt men fick sticka in nålen flera gånger innan det blev rätt. Eleverna visste hur deras 
avbildningar såg ut i verkligheten och hade en bild av dem i sitt minne. Eleverna var inte 
nöjda så länge alstret inte överensstämde med deras minnesbild. 

3.3 Den fria leken inspirerar lärande 
Eleverna i år tre var väl medvetna om vad som var bra och kul i skolskogen. De berättade 
mycket om �den fria leken� som även pedagogerna talade gott om. I den fria leken fick de 
möjlighet att använda sin kreativitet och kom på andra sorters lekar än på skolgården. En 
pojke berättade att när han var ute och lekte i skolskogen lekte han att det var förr i tiden och 
när han lekte på skolgården var det nutid eller framtid. Han sade också att det var så bra i 
skogen med alla träd. När han lekte på skolgården måste han låtsas att husen var träd och det 
var inte lika roligt. En flicka berättade att det var så bra utan klätterställningar för hon kom på 
mer varierade lekar vid sådana områden:  
 

Den fria leken är roligast, då får man välja vad man vill leka och det är lättare att 
komma på lekar i skogen än på skolgården.  

 
I ännu fler av barnens berättelser kommer det fram att skolgården hindrade dem att tänka fritt 
och att barnen stördes av det. Observationerna i år fyra visade att den fria formen av slöjd 
gjorde att eleverna inspirerade varandra att göra samma saker. När en flicka skapat en båt, 
spred det sig till fler flickor och när en pojke skapat ett spjut, gjorde fler pojkar spjut. 
 
Läraren C tyckte att barn i dag hade svårt att ta egna beslut. Aktiviteter fanns i överflöd, och 
de var ofta förutbestämt hur de skulle gå till:  
 

idag ska ju allting på något sätt vara styrt från dagis o vaggan i stort sätt, man lär sig 
att det ska vara sovstund, det ska va utelek, vuxna styr hela tiden o för barn blir de 
svårt att komma in på att man kan bestämma själv och de är de här man märker hos 
vissa barn, va svårt de är när dom ska fatta egna beslut  

 
den fria leken gav barnen möjlighet att utveckla lekar utan några bestämda ramar. 
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3.4 Att bygga ger ämnesövergripande kunskaper 
Eleverna har varje år en temavecka där alla elever får välja var de vill vara under en hel 
vecka. De som valde Natur var i skolskogen och fick bland annat bygga en koja. Eleverna 
gjorde även andra saker som att baka över eld, fiska och hugga ved. Under veckan sattes 
elevernas vänskap, samarbete och kreativitet på prov. De skulle vara överens om hur, var och 
med vilka metoder som exempelvis kojbygget skulle gå till. De elever som valt Natur hade ett 
minne som de gärna berättade om. 
 
Svar som kom från eleverna kommer att betecknas E och frågor som ställts av intervjuaren 
betecknas I. En flicka i år fyra som en gång tidigare byggt koja och även i år valt Natur 
berättade att: 
 

Elev (E): man fick välja dom kompisarna man ville vara med och sen då bygger man 
och så tar man så här pinnar som ligger på marken och så ibland får man hugga ner 
träd. Och så lägger man sån här ris på så de blir varmt och så för några år sedan 
innan vi gick här då fick man sova över asså i skogen, det får man inte göra nu. 
Intervjuaren (I): �Berätta hur det gick till att bygga kojan� 
E: �Vi började bara bygga och så blev det nåt, de blev typ ett kök och ett sovrum 
också typ ett vardagsrum och så gjorde vi en tv också. En asså ganska stor träbit och 
sen måla vi den. så var de massa hyllor och sånt.  

 
Hon berättade vidare att eleverna fick lite hjälp med hur det var bäst att bygga och att hon 
tillsammans med samma flickor skulle fortsätta bygga även nästa temavecka. 
 
Läraren C minns ett av dessa kojbyggen extra bra när han berättar om något tillfälle det inte 
gick riktigt som han tänkt. Det var när en grupp elever valde att fälla ett lite för stort träd: 
 

hum ja nå finns de, såna saker eh va ska man jo! vi har ju prata om när vi när vi har 
den här temaveckan då har vi prata om att man får inte fälla träd som är tjockare än 
man kan nå runt. De e ju framförallt då gran för att eh väx oftast mer kvist på en sån 
mindre gran tätare än på en sån stor gran och de här ä ju ganska många år sen men nu 
då hörde vi hur de brakade å braket kände jag igen för att de var alltså ett träd som 
föll och man vart väl lite het och tog då riktning mot brakets ljud och kom dit och då 
var de ju fällt ja en rejäl gran och dom förstod ju att dom hade ehm eftersom vi pratat 
om att man gjort fel men den här pojken nu då som som va som gruppchef han hade 
då en utläggning om att dom hade uppskattat bestånd utav gren på detta träd så pass 
mycke mer än att fälla fem andra träd å dom räknade även ut att ja med den här 
skulle de va mindre än om dom fällde fem andra träd så p g a den vi säg förklaringen 
så fick ja på nåt sätt säga att �ja ja accepterade den för den här gången� 

 
I denna berättelse framgår tydligt hur eleverna tillsammans har övervägt och medvetet tagit ett 
beslut även om det var mot lärarens direktiv. C anser att detta är en del av skolskogen. Som 
lärare gick det inte förutse allt och det var inte meningen heller. Det var positivt med oväntade 
vändningar. Lärarna kunde inte förutse allt och barnen måste upptäcka saker själva, enligt C.  
 
 
Det var enligt läraren C inte bara viktigt att eleverna fick upptäcka saker själva. Han såg en 
viktig poäng i att ta del av kulturarvet. Därför byggde eleverna i år 4 varje år en kolmila. 
Detta för att ta del av samhällets historia, vänja sig vid att vara ute och få använda vanligt 
förekommande verktyg. Läraren C berättade om kolmilan: 
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å sen får då eleverna kapa av dom hära metersbitarna här då, först kvista o sen kapa 
upp då stappla upp dom men asså ja tyck att egentligen är de satt de gå som aldri fel 
int, utan bli re nåt så kan man väl lära utav de asså vi säg, att man kan som int förutse 
allting för de sku ju livet va så tråkigt, men asså mm ja, men oftast är de ju positiva 
saker man se att dom har tänkt till, å de e ju då skillnaden i utveckling hos den här 
människan eller den här gruppen, å de e ju den som man kanske aldri kan få inne i 
klassrummet men genom att man är utomhus så lär dom sig väldigt, väldigt mycket 
genom att ta egna initiativ och fatta beslut och de e ju en del i vuxenvärlden man e på 
nåt sätt inne i 

 
Läraren C sade även: 
 

nä men jag tyck att de är ett kulturarv att eh att göra dom här säg ja gamla sakerna 
som gjorde att bonden i västerbotten kunde tjäna några pengar.  

 
Eleverna kunde berätta om andra tillfällen som de övat på samarbete. Det var många som kom 
ihåg vedhuggningen och staplingen. Skilda åsikter om hur kul det var fanns, men träning i att 
samarbeta fick de. Det var läraren C som hade kommit på hur eleverna skulle göra när de 
staplade upp veden. Två flickor i år fyra berättade hur de gjort: 
 

E: Vi har gjort, nå sånt hära att man ska, stå i så hära led eftersom o sen så bär man 
så hära, en tar en planka och sedan ger den till en annan o så går det så kan man 
bygga på en sån stor hög så fort som möjligt  
I: Hur gjorde du då? 
E: Ja, jag fick en gång stå där längst fram och skicka och en gång fick jag va sist och 
lägga ner. Det var kul. Det var bara roligt. 
 
E: En gång har jag lagt in ved i de där vedhuset, de var tråkigt. Vi stod på ett 
jättelångt led, å sen så skickade dom en ved som gick efter ett led så här och sen fick 
man lägga den så här. 
I: på en hög? 
E: Nej det var en hel sån här vägg ungefär och en annan gång, det här de var när jag 
gick i typ tvåan, då hade vi, då var min storasyster i skogen och då fick vi hugga ved  
I: Berätta. 
E: De var jätteläskigt för om man, dom hade någon grejs som man släppte nånting 
satt de gjorde sönder träbiten, så där flupp, och sen så. 
I: fick du släppa den? 
E: Ja  
I: Berätta mer 
E: Det var läskigt för att de var en kille som skrämde mej genom att han, de var en 
kille som hade tappa sina fingrar på den dära. 

3.5 Elevers motivation påverkas av aktivitetsnivå 
Eleverna kände igen skogens kontext bättre än slöjdsalens kontext enligt lärarna och kunde 
därför lösa problemen lättare. Eleverna hade fler erfarenheter från skogen och hade därför en 
större bas att utgå från. Då blev det lättare för dem att utnyttja sin kreativa förmåga, ansåg 
lärarna. 
 
Läraren C kunde känna att både eleverna och han själv blev mer stressade av att vara inomhus 
än utomhus. Eleverna kunde tänka mer själv och ropade, enligt läraren, inte hela tiden på 
honom. Eftersom skogsklassrummet var större än klassrummet hade eleverna inte samma 
möjlighet att få snabb hjälp. De löste därför fler problem själva. Under observationerna 
hjälpte C många elever med yxan att hugga till spjutspetsar och med hammaren att hamra fast 
ben till insekterna. Han hjälpte dem också att hitta pinnar till respektive bygge. Allt med ett 
leende på läpparna. 
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Läraren C uppfattade inte att eleverna tröttnade under lektionerna. När A kunde tycka att en 
lektion på 80 min var tillräckligt eller skulle kunna kortas, sade C att eleverna kunde hålla på 
hela dagen utan någon paus. Eleverna höll som längst fokus 60 min under observationerna, 
sedan fick de börja cykla hem. C tyckte inte att lärarna skulle ha samma tidsramar inne som 
ute. 
 
Eleverna som hade textilslöjd jobbade bland annat med att brodera på jättestora vävar som 
spänts upp mellan träden. För att jobba på dessa stod de ungefär fyra stycken bredvid 
varandra på ena sidan och på andra sidan stod fyra till för att ta emot nålen. Eleverna hade 
tillsammans ritat ett mönster och det syntes bara från ena sidan. Denna övning var bra 
eftersom eleverna förstod att de fick göra på det sättet, jobba med stora konstverk på skolans 
mark. Att göra stora konstverk var inte så vanligt i elevernas tillvaro, enligt A. Denna aktivitet 
var dessutom svår att genomföra inomhus eftersom den tog stor plats. A menade att: 
 

ja men rent praktiskt dom lär sig utföra det å sen att det är tillåtet att göra, att hålla på 
så där de är ju ingenting som man håller på med hemma eller inne i klassrummet 
heller de e ju så mycke mindre saker över. 

3.6 Slöjden skapar trygghet med omgivningar, material och verktyg  
Elevernas svar överensstämde med C: s påstående att många barn inte längre kom ut i skogen 
lika mycket som förr. De tyckte det var både spännande och läskigt att vara i skogen. Men 
trots risken att gå vilse och risken att det fanns björnar så tyckte eleverna om skolskogen i alla 
fall. 
 
De slöjdmetodiska kunskaperna som lärarna nämnde att eleverna kunde lära sig utomhus var 
olika stygn, färgsättningar och verktyg som nål, stickor samt att måla på textilen. Verktyg som 
användes på träslöjden och som eleverna hade nytta av var knivar, yxor, sekatörer och olika 
sorters sågar. Med dessa verktyg kunde de sedan lära sig att tälja, hugga ved och bygga olika 
saker.  
 
En flicka i år tre berättade om vad hon hade lärt sig och nämnde följande saker: göra spjut, 
tälja mönster på pinnar, tälja hängare, att människor inte skulle vara för livfulla för då 
skrämdes fåglarna och att hugga ved. En annan flicka nämnde också att tälja pinnar, men 
menade också att vägen dit var rolig att cykla på för det var så många hål i den. En pojke 
nämnde att han visste någon som stoppade pinnar i myrstackar och det visste han att ingen 
borde göra. Eleverna berättade mest om de metodiska kunskaper som de inhämtat.  
 
Gemensamt för de lärare jag har pratat med var att det var viktigt att �bara komma ut�, för att 
eleverna skulle bli vana vid naturen. Det fanns en tro att eleverna inte gick ut med familjen 
lika mycket som förr, vilket även bekräftades av eleverna som berättade att när familjen kom 
ut var det ofta på gården eller någon park. Men det fanns undantag. En flicka berättade hur 
hon tältat helt ensam med en kompis två gånger. Det var lite läskigt men spännande. Lärarna 
tänkte att om eleverna får möjligheten att komma ut under trygga former kommer de att vilja 
ut när de blir äldre. Lärarna själva gick gärna ute i naturen på fritiden. De ville sprida den 
upplevelse de kände i naturen vidare till eleverna. När eleverna fick se lugnet och tryggheten i 
skogen sprider sig lugnet: 
 

Å de är ju de här som de gäll att på nåt sätt tänka sig före så att man inte säger svaret 
utan man hör att vad tror dom för lösningar satt man får dom fortsätta tänka kreativt 
å �learning by doing� på nåt sätt för att de är ju på nåt sätt �de man gör med kroppen 
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de fastnar ju i knoppen� utan att man behöv plugga å de är en erfarenhet som du har 
med dig hela livet å de är ju en sån kunskap som jag vill att eleverna på skolan ska få 
med sig, 

3.7 Genom samarbete utvecklas elevernas arbetsprocesser 
På textilen krävs det ett stort tålamod och god samarbetsförmåga. Eleven som ser mönstret 
måste kunna få eleven på andra sida att sticka in nålen på rätt ställe. De ritade mönstret ihop, 
valde färger och utförde stygnen tillsammans. Eleverna gjorde små saker som de kunde klara 
själva utan att ropa på läraren C. Men även större saker som krävde elevsamarbete:  
 

att dom om alla drar på den här stocken tillsammans så är dom ju starka, om en sku 
dra så skull han eller hon int orka me å de e ju de som på nåt sätt tränas automatiskt i 
just den här verksamheten. 

 
Enligt läraren C löste eleverna fler problem själva genom sin grupp när det var långt att gå för 
att få hjälp. Eleverna kunde inte bara ropa rakt ut efter C för det hörde han ändå inte. När 
eleverna insåg detta. ropade de mindre och stressen att få hjälp minskade. Mycket eftersom C 
har gett sig in på att han inte skulle hjälpa dem utan svarar då enligt han själv: �Nä det vet inte 
ja�. När eleverna blivit vana kunde C känna följande:  
 

o de är de som jag upplev så skönt, att ibland när man är ute på skolskogen då kan 
man finnas centralt, säg vi eldstaden, å sen ser men inte ett barn, å då upplev ja, fan 
va bra! De kan va för då har dom, på nåt sätt är dom ute och grejar på med sina 
uppgifter eller gör nånting som gör att dom fixar de här, då får man på nåt sätt, då får 
dom lösa dom problem som dom ställs inför i den här gruppen  
 

Eleverna hittade en syssla som de kände var naturligt för dem att utföra. Eftersom uterummet 
var så stort behövde de inte bry sig om varandra om de inte ville. Men läraren C såg att det i 
skolskogsundervisningen ofta blev grupper  
 

sen bli ju oftast även här att de kan bli pojk- och flickgrupper vilket gör att flickorna 
får på nåt sätt visa sina vi säg hur duktiga flickor kan va på samarbeta, jobba å sätt 
upp mål. 

3.8 Eleverna har behov av rörelsefrihet 
Enligt eleverna var pojkarna mer utrymmeskrävande och gick med pinnar i skogen eller 
sprang runt på stora ytor, medan flickorna lekte på mindre ytor. Läraren C pratar mycket om 
ytan och vilken frihet det stora uteklassrummet bidrar med. Pojkarna verkar enligt sig själva 
ha ett behov av att röra sig på dessa ytor.  
 
Observationerna visar dock att även flickorna hade stort rörelsebehov. Även om det många 
gånger var pojkarna som rörde sig i skogen med pinnar så hade en av flickorna klättrat högt 
upp i ett träd och ropade ut hur stark hon var. Pedagogen bekräftade att det var hon, men nu 
var hon tvungen att komma ner för att klassen väntade. Flickan satt kvar en stund innan hon 
klättrade ner. 
 
Läraren A nämner att storleken på ett slöjdklassrum kan vara begränsande. I skogen ryms alla 
elever. Det blev inte störande om en elev tog stor plats i skogen tyckte läraren A. De var inte 
heller lika störande om eleverna ledsnade, för då kunde de bara: 
 

gå och vila en stund och kanske kommer tillbaka o sen om de dom nu gör i stället de 
kanske är lika bra (�) dom är ju ute i naturen de e ju bra att vara ute i naturen, 
kanske inte lika störande som i ett klassrum, de rummet är ju större ute i naturen.  
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Det visade sig under observationerna i år fem. Det var två pojkar som inte kunde koncentrera 
sig som resten av klassen och när det var 20 min kvar av lektionen fick de låna var sin sekatör 
och gå ut i skogen för att knipsa lite. I år fyra sprang eleverna runt mer i båda grupperna. 
Flickorna sprang nere vid bäcken och pojkarna sprang runt med sina spjut, medan en del 
elever som ville tälja eller brodera klarade av att sitta kvar stilla. 
 
Många av pojkarna i år tre sprang under flera av mina observationstillfällen snabbt ut i skogen 
efter att de gjort dagens uppgift och sedan sågs de inte till förrän det blev dags att gå hem. Vid 
ett sådant tillfälle skedde en spontan intervju med pojkarna som fick berätta vad som hände 
ute i skogen. Pojkarna berättade att de slogs med pinnar. Oftast var det två lag, ibland fler, 
som jagade varandra. När någon blev stucken dog den tills personen räknat till 10 eller 30. 
Det rådde skilda meningar om hur långt personen skulle räkna. Det var ibland en flicka som 
var med.  
 
Men generellt sätt har mina observationer i år tre visat att flickornas lekar skedde närmare 
eldstaden, på den öppna ytan. Ibland tog en till tre flickor promenader ut i skogen. Ibland var 
en del av pojkarna med i flickornas lekar. Lärarna gav uttryck för att pojkarna använde större 
utrymme. Under observationerna i år fyra sprang både pojkarna och flickorna runt med 
leksaker de byggt. Pojkarna skrek eftersom resurspedagogen berättat att kastaren skulle skrika 
då den kastade spjutet. I år fem koncentrerade de flesta sig på uppgiften. 

3.9 Arbetsförhållandena påverkar lärarna 
Sedan läraren C började med att jobba i skolskogen hade hela hans arbetssituation förbättras, 
ansåg han. Läraren A sade att hon blev så glad när hon kom till skolan och märkte vilken 
kontakt den hade med skolskogen. Alla fyra pedagogerna menar att skolskogen förbättrar 
deras dagar. I undervisningen minskar elevernas stress, som läraren C sade: 
 

skillnaden, nånstans är den som att du får bort den här stressen asså skogen är inte 
lika stressigt upplev jag, sen kan man på nåt sätt koppla av. De finns inga på nåt sätt 
fotbollsplaner eller stressiga, de ska ut å rast o de är som att man räcker till upplev 
jag mer i skogen själv och jag får eleverna mer i harmoni och att dom själva kan 
tänka framförallt å jag mår ju själv också så mycket bättre av va ute dels på grund 
utav att tror jag de är en helt annan miljö, asså de e andra dofter de e annan luft de e 
andra ljud de är fåglar, å de e vind i trädena å blommor å vi stimuleras utav enormt 
många intryck omedvetet man ser 

 
Trä- och metallsslöjdslärarna såg fördelar med att utnyttja resurserna i materialen som skogen 
bjuder på. Att eleverna fick jobba i färskt virke. Läraren C sade:   
 

nu använder vi ju mycket rått, skär i råa bitar å de går ju tio gånger lättare å färskt 
virke även om de är torrt så är det färskt de har inte lega i en källare i 20 år och torka 
ihop. Just de här att se vad man kan göra igen med naturen som en resurs. Att utav 
små kvistar kan man göra små hängare visselpipor utav sälg eller rönn eller 
väderpinnar utav gran eller barkbåtar av bark asså de finns ju så mycke. De kostar 
som ingenting, de finns där och bara på nåt sätt växer nytt, nytt, nytt å de tyck jag är 
en resurs som vi är dåliga på att nyttja, men sen är de ju mycke beroende på vad du 
själv har för inställning till naturen och såna saker.  

 
Men det fanns faktorer som var negativa. Lärarna B och D berättade om att nuförtiden var 
samhället så tryggt att föräldrarna knappt lät sina barn cykla till skolskogen själva. Bara för 
två år sedan cyklade lågstadiet och nu låter B knappt högstadiet cykla själva. Eleverna visade 
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inga tecken på att de inte skulle klara av att cykla den 2 km långa vägen själva, utom att en del 
elever påstod att de inte orkade.   
 
Något annat som var problematiskt var äldre elever. Lärarna kände att det var i de yngre 
åldrarna som det gick att ha utomhusundervisning men när eleverna kom upp i år sju ville de 
inte till skolskogen längre. Läraren C berättade att eleverna helst ville gå ner på stan. Läraren 
B ansåg också att det var mycket svårt att få äldre elever ut i skogen. Lärarna ville inte tjata. 
Det skulle vara kopplat med nöje att komma ut. 
 
Skolans resurser påverkar också, eleverna fick inte sova över i kojorna för det betydde att 
lärarna var tvungna att vara lediga dagen efter och då behövdes vikarier. Enligt lärarna skulle 
en övernattning ge eleverna tilltro till sin egen förmåga och öka deras självförtroende. 

4 Diskussion 
Det har varit uppfyllande att granska skolskogens möjligheter att utveckla slöjdämnet. Jag har 
blivit intresserad att fortsätta jobba med naturen som resurs. Lärarna har fått mig att förstå hur 
elever lär sig genom lek och hur de i praktiska situationer som lärare alltid kan bidra med 
kunskaper. Jag har även förstått att intresserade lärare måste kunna argumentera för sin tro på 
utomhuspedagogik för både elever, föräldrar, andra lärare och rektorer för att kunna 
genomföra det med gott resultat. I detta arbete har jag breddat mitt eget förråd av argument 
både för slöjdundervisning och för utomhuspedagogisk undervisning.  

4.1 Skolskogen som pedagogiskt hjälpmedel 
Enligt Rousseaus bör så mycket undervisning som möjligt vara utomhus. Där finns stora 
möjligheter att visa på den praktiska nyttan av kunskaperna (Stensmo, 1994). Detta var lite 
svårt att se just på slöjdundervisningen. Slöjdundervisning är ett praktiskt ämne även inomhus 
och eleverna har problem att se nyttan med ämnet inför deras framtid (Hasselskog & 
Johansson 2008). Jag kan tänka mig att eleverna har samma svårighet att se nyttan med slöjd 
utomhus. Eleverna hade en förmåga att se på vilken praktisk nytta de hade av övningarna. Att 
hugga ved kunde eleverna se nyttan med, men att sätta upp stora tyger och brodera var mest 
underhållande. Eleverna ville inte ta dit sina föräldrar för att visa och de förstod inte syftet. 
Av mina egna erfarenheter vet jag flera bakomliggande syften med de övningar som används. 
Men det var problem för lärarna att i klartext formulera målen för skolskogen vilket bidrar att 
det kan vara svårt för eleverna att förstå. Att eleverna ska få göra stora saker på textilen samt 
att öva på broderitekniken. I denna upplevelse skulle eleverna kunna känna hur det är att göra 
stora synliga konstverk som allmänheten får se. Att jobba mot allmänheten skulle kunna ge en 
del av eleverna behovsuppfyllelse. 
 
Men upplevelserna i naturen lägger grunden till en mer bestående kunskap, enligt Szczepanski 
(Dahlgren & Szczepanski, 1996). Jag tror att han har rätt i att människor lär sig bäst genom att 
använda så många olika inlärningstekniker och sinnen som möjligt. Det är så jag lär mig och i 
skolskogen finns alla möjligheter till att använda flera sinnen och inlärningstekniker. 
Intrycken är många, men reflektion kring det inträffade får inte glömmas bort. Vi ska enligt 
vetenskapsmän koppla ihop det praktiska och intellektuella mer (Dysthe, 2003). I skolskogen 
får eleverna upplevelser som de inte kan få genom läroböcker, men det är viktigt att reflektera 
kring dessa upplevelser för att befästa kunskaperna. Vetenskapsmän menar att lärande är 
meningen med saker och reflekterar vi kring det inträffade har vi större möjlighet att förstå 
meningen (Dysthe, 2003). 
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Reflektioner kan ske på olika sätt. Det går att se slöjdens process som en reflektion på ett 
teoretiskt arbete det går även att se mer teoretiska arbetssätt som reflektion på praktiska 
upplevelser. Vetenskapsmän menar att det är under samtalet och reflektionen kring det gjorda 
som kunskaper blir beständiga och fördjupade (Dysthe, 2003). Samtal kring det gjorda efter 
att det är klart är något jag såg i ganska låg grad på den skola som min studie ägt rum. Samtal 
under själva processen sker och där kan eleverna utvecklas. Om det är så att lärarna pratar om 
vad som hänt i skolskogen på någon annan lektion senare vet inte jag men det borde vara 
nödvändigt för att nå utomhuspedagogikens kärna. 
 
Eleverna som får reflektera kring upplevelserna får en djupare kunskap. Som forskare menar 
krävs processen med tecken och språk för att det är att förstå meningen med saker som är det 
viktiga i lärande (Dysthe, 2003). Varken eleverna eller lärarna har gett mig några tecken på att 
eleverna har tid till att reflektera över skolskogstimmarna, men det är inget som jag utesluter. 
Den utomhusverksamhet som bedrevs på skolan skulle kunna kombineras med ämnena som 
den mer teoretiska skolan bestod av. 
 
En elev berättar om hur han ibland ser andra barn förstöra myrstackar. Det kan vara någonting 
som han lärt sig i skolan, av föräldrar eller andra vuxna. I enlighet med mål och riktlinjer i 
Lpo94 kap. 2.1 skall skolan sträva efter att varje elev: �utvecklar en förmåga att göra och 
uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter� samt �visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv�. 
 
Rousseaus menar, att barn har en naturlig etik �naturens första impulser är alltid riktiga� 
(Stensmo, 1994, s.112) Själen har en medfödd princip av rättvisa och moral, enligt den 
bedömer människan sitt eget handlande och andras handlande. Känslan styr människans val 
och förnuftet bekräftar om handlingen var god eller ond. Människans missbruk av val gör 
henne olycklig och ond. Ett naturligt levnadssätt gynnar hälsan och en positiv etisk 
utveckling. Ett onaturligt stadsliv kan leda till ohälsa och negativ etisk utveckling, enligt 
Rousseaus. Jag anser att vi alla har en känsla för hur det är att bete sig moraliskt riktigt, 
huruvida denna pojke har lärt sig detta i skolan eller inte kräver en mer ingående 
undersökning. Men möjligheterna till att lära eleverna som inte har denna känsla så stark kan 
vara goda i naturen. Där får eleverna möjlighet till att utveckla en känsla för naturen. Är 
denna känsla god och sund kommer eleverna förhoppningsvis att värna om naturen och i 
förlängningen även miljön.  
 
Om vi tar med oss barnen ut i skogen ofta vidgar vi deras sätt att se på världen och kan låta 
dem inspireras av naturliga ting. Detta skapar en vilja att behålla skog i sitt naturliga tillstånd, 
ett miljötänk, och förhoppningsvis en vilja att komma ut i skogen som vuxen. Att människor 
vistas i naturen har positiva effekter på deras hälsa och minskar deras stress (Nelson, 2007). 
Utomhuspedagogikens syfte är inte bara att verka för god hälsa och arbetsmiljö, men det är 
några färdigheter som är viktiga i många sammanhang. En god arbetsmiljö är i sig något 
värdefullt. 
 
Den syn på kunskap som utomhuspedagogiken står för går bra att kombinera med andra idéer 
om inlärning. Utomhuspedagogiken kan bottna i Rousseaus teorier om en inlärningsmiljö i det 
fria (Stensmo, 1994). För att utomhuspedagogiken ska bidra till skolans undervisning ska den 
kombineras med inomhusstudier, enligt Szczepanski (2007).  
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I enlighet med Lpo94 ska eleverna utveckla sin förmåga till att samarbeta och visa solidaritet 
för andra människor. Undervisningen ska vara individanpassad och vi har en skola som ska 
vara till för alla. Vi ser i studiens resultat att eleverna tränar mycket samarbete och 
problemlösning i den undervisning som försiggår. Eleverna tränar på att förstå hur det är att 
jobba i skogen. Läraren C nämnde att han ville att eleverna skulle få kunskaper som 
förbereder dem för livet. Livet idag handlar inte som förr om att kunna så potatis och röra sig i 
svår terräng. Det är aktiviteter som har tillfredställt svensken historiskt sätt (Sandel & Sörlin, 
1999). Idag kan människor leva ett helt liv utan att ta sig ut i skogen en endaste gång. Så vad 
är det som är så bra med att ta sin undervisning ut? Handlar det om att det blir lättare att lära 
sig då eleverna får använda flera sinnen samtidigt?  
 
Se på Szczepanskis lärandemodell (Szczepanski, 2007, s.27). Illustrerar med ett kort exempel. 
Tillsammans med eleverna sätts potatis. Då får vi något att utgå från i så många olika ämnen. 
Historia: vad har potatisen gjort för vårt samhälle? Språk: skriv en dikt, prata och läs om 
potatis, Kemi: vad är potatis, Idrott och hälsa, eller hemkunskap: vilken näring finns i potatis. 
I lärandemodellen kan potatisen vara aktiviteten, miljöundervisningen kan bestå i vad, hur och 
varför potatis. När vi sätter potatisen får vi personlig och social utveckling bland annat genom 
interaktionen med klasskamraterna. Då har vi hälsoeffekten kvar. Av att vara ute mår vi bättre 
(Grahn 2007).  
 
Övningarna som eleverna har beskrivit inom den fria leken och kojbygget visar på att de får 
träna på kunskaper i enlighet med Lpo94 kap.2.2: 
�Skolan ska sträva mot att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar ett eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel tillsammans 

med andra, 
• lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att formulera 

och pröva antaganden och lösa problem.� (Lpo94) 
 
Detta är sex av tretton punkter under strävansmål i kunskaper. Visst går det att utveckla dessa 
kunskaper inomhus likaväl som utomhus. Det som är viktigt att komma ihåg är att det går att 
jobba med dem utomhus. 

4.1.1 Faktorer som minskar lärarnas handlingsutrymme 
Enligt två av lärarna är undervisningen årstids- och väderberoende då det finns flest aktiviteter 
att göra under hösten och våren samt på grund av att eleverna har svårt att få med sig rätt 
utrustning. Men läraren B har lyckats med att genomföra all sin slöjdundervisning utomhus då 
klassrummet reparerades. Jag tror det är viktigt för eleverna att se att det går att vara ute året 
om. Klädproblemet bör skolan kunna komma ifrån. Det är dock lite konstigt att en skola med 
så utpräglad utomhusundervisning i så många år inte lyckats lösa problemet. Att problemen 
blir värre är skrämmande.  
 
Denna skola hade elever från förskolan hela vägen till år nio. Något som jag tycker är synd är 
att skolskogen bara används kontinuerligt till och med år sex. När eleverna börjar sjuan 
kommer det elever från omkringliggande mindre skolor och detta ser lärarna som ett problem. 
Det blir att börja om från början och lärarna uttrycker att de måste slita så för att få ut 
eleverna, som helst bara vill till stan. Nu har denna skola en skolskog men utomhuspedagogik 
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kan ske i vilken landskapsmiljö som helst. Poängen är att koppla samman praktiska studier 
med intellektuella studier. Landskapet kan därför användas med fördel även i de äldre 
årskurserna.  
 
Enligt Szczepanski (2007) ska utomhusundervisningen ske året om. De ramfaktorer som 
lärarna pratar om går att överbygga. Szczepanski menar att det är viktigt med en kontinuerlig 
utomhusundervisning och jag håller med. Blir den kontinuerlig skulle nog 
utrustningsproblemen minska. Kontinuerligheten behöver inte vara i samma ämne. Ett ämne i 
veckan skulle kunna flytta sin undervisning ut. Skolan har i de lägre åldrarna skolskogstimme 
en gång i veckan året om, eleverna har med andra ord en lektion i veckan ute, varje vecka, 
året om. Dessa elever bör vara vana vid vilken utrusning som de ska medföra och jag tror att 
det ligger andra faktorer bakom det faktum att äldre elever inte har rätt utrustning.  
 
Om lärarna tror att slöjd är årstids- och väderberoende på grund av aktiviteterna har de ont om 
fantasi. Att utnyttja andra sorters slöjdaktiviteter skulle bidra till att även den undervisningen 
kunde ske utomhus året om. Eleverna kan gå till skolskogen för att välja material, jobba med 
färgsättning och experiment av olika slag. Snöskulpturer eller isskulpturer, kanske forma med 
trådar och träd.  Det finns aktiviteter för slöjd och vinter också. Men det kan vara så att 
eleverna vill vara inne och jobba med sina alster under en längre period. Slöjdverksamhet går 
inte så fort och det ska ta tid, slöjdaren ska vara noggrann och räknat på ett år har eleverna 
40h sammanlagt av vardera slöjdfärdighet (textil samt trä- och metall). 

4.1.2 Flickors och pojkars rörelsebehov 
Jag har i min studie inte gått närmare in på hur flickor och pojkarna beter sig eller om det 
finns skillnader i hur pedagogerna är mot elever av respektive kön. Men jag har lagt märke till 
vissa möjligheter att jobba med genus i skolskogen. Jag anser att möjligheterna att jobba ur ett 
genusperspektiv lämpar sig bra utomhus. Dessutom är slöjd ett ämne som av traditionen har 
en bunden könsuppdelning.  
 
Det visade sig under observationerna att det fanns flickor som var i behov att synas och höras 
på stora ytor, vissa skrek och sprang, de höll sig ofta nära pedagogerna i syfte att få 
uppmärksamhet och det var en flicka som klättrade högt upp i ett träd. Även om både elever 
och lärare menade att flickorna ofta höll sig närmare elden stämde inte alltid detta. Eftersom 
mina observationer varken spelades in eller är i den omfattning som skulle behövas. Mina 
observationer lade dessutom av praktiska skäl mer märke till elever som höll sig inom synbart 
område, även om jag ibland rörde mig till skogen för att se vad som inträffade där. 
 
Den textilverksamhet som sker på stora dukar uppspända längs sidorna är ett utmärkt sätt att 
träna barnen att synas, anser jag. Nu kan alla som är intresserade av att se vad eleverna 
tillverkar på slöjden gå ut i skogen och titta. Föräldrar får en chans att se vad eleverna kan 
tillverka tillsammans. Här synliggörs att pojkar kan brodera och flickorna får chansen att 
jobba med stora, synliga konstverk. 

4.2 Didaktik i skolskogen 
Den skolskog som denna skola använder sig av fungerar att använda på så otroligt många sätt. 
Moment och färdigheter som styrdokumenten nämner som tränas bra i skogen är: 
- uppgifter i sitt vardagliga liv 
- estetiska värden 
- förståelse av materialval 
- förståelse av bearbetning 
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- förståelse av konstruktion 
- kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor 
- kännedom om vikten av resurshushållning  
- kännedom om vad en god arbetsmiljö kan vara 
- stärka elevernas självförtroende 
- nytänkande och nyskapande,  
- insikt i vardagshistoria (Skolverket) 
 
När vi talar om slöjd där det exempelvis är perfekt för eleverna att finna sitt eget material och 
skapa, att utveckla elevernas känsla för om en gren sitter så på ett träd, kommer den att sitta så 
på min krok, och då kanske den liknar en � och så vidare. Om eleverna får se var materialet 
kommer från i början, skapas ett helhetsperspektiv och därigenom kan eleverna utveckla sitt 
kretsloppstänkande. Att skolan dessutom har byggt alla vedbodar och skjul som finns i skogen 
av återvunnet material ger eleverna möjlighet att utveckla returtänkande. Miljömedvetenhet 
ligger hand i hand med utomhuspedagogik. Eleverna bör få erfarenheter kring hur de kan 
nyttja skogen miljömässigt. Jag tycker att vi bör vilja ge eleverna så många erfarenheter som 
möjligt. Enligt Vygotskij använder människor sig av gamla erfarenheter för att komma på nya 
idéer (Vygotskij, 1995). Eleverna är framtidens stora tänkare och utvecklare. I dagens 
miljödebatt och i framtidens miljödebatt behövs och kommer att behövas många fantasirika 
människor. 
 
Om vi ska ha en skola för alla (Lpo94) och eleverna lär sig på olika sätt, måste vi använda 
olika metoder för att nå ut till så många som möjligt. Om vi lyckas starta en process hos ett 
barn kanske vi får en ljusare framtid. Tänk detta framtidscenario. Ett barn blev mycket 
intresserad av stenen efter det ämnesövergripande arbetet i skolskogen, vilken ledde till att 
barnet började läsa geovetenskap så småningom. Det leder till att barnet började forska och 
samhället kan fortsätta utvecklas. Den faktakunskapen som finns i omlopp idag är oändlig, det 
vi behöver i Sverige är att sovra och välja ut fakta. Alla har tillgång till fakta genom Internet, 
vi måste lära oss att känna igen den i verkligheten och vår fantasi blir viktigare och viktigare. 
Om det fanns människor som cyklade och människor som körde bilar, behövdes det en person 
som kom på att om motorn togs från bilen och sattes på cykeln så hade vi en motorcykel. Det 
är den personens fantasi som jag menar vi behöver i ett framtida samhälle. 
 
Den frihet som existerar i skolskogen visar på att det är en svår balansgång mellan största 
möjliga kunskapsinhämtning och stor frihet. Pedagogerna måste inför varje lektion se över 
vad som är tanken med lektionen. Det kan vara att eleverna ska, som det framgår på många 
ställen i resultatet, vänja sig vid att vara i naturen och det kan vara att samarbeta. Men det kan 
också vara att föra en fördjupande dialog med pedagogerna och sina klasskamrater för att 
genom samtalen lära sig så mycket som möjligt (Dysthe, 2003). Enligt Vygotskij krävs en 
aktiv miljö, lärare och elever. Läraren C anser sig lyckas när eleverna inte kommer och frågar 
honom. Då vet han att de lär sig som mest.  
 
Enligt Dysthe (2003) ska eleverna vara dem som söker upp pedagogen för att största möjliga 
inlärning ska ske. Men då krävs det att pedagogen hjälper eleven att reflektera kring sina 
beslut. Delvis har läraren C rätt i att eleverna tränar sig själva när han varken ser, hör eller 
märker av dem. Eleverna genomgår då en utveckling i sitt eget problemlösande. Den 
undervisningen blir uppbyggd så att eleverna ställs inför ett problem som ska lösas. Det finns 
en risk att den sortens undervisning stannar vid att vara av faktakaraktär och 
samarbetskaraktär. Den fördjupande, reflekterande kunskapen kan komma i skymundan. Men 
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i och med att eleverna för dialog med varandra kommer de att fortsätta lyfta varandra. Det är 
genom dialog som människor lär sig enligt forskare (Ibid.).  
 
Utomhuspedagogik går att kombinera med olika sätt att se på lärande eftersom i 
utomhusmiljön går det att jobba bland annat genom dialog, analog och katalog kunskap. 
Undervisningen kan bygga på problem, vilket skulle likna den undervisning som förs på 
skolan där denna studie ägt rum. Av utomhusundervisningen får vi erfarenheter. De är dessa 
erfarenheter som kunskapen ska komma ur. För att det ska ske måste pedagogerna följa upp 
det som eleverna gör utomhus med diskussioner eller vidare forskning inomhus.  

4.3 Främja elevernas kreativitet och fantasi 
De fyra intervjuade lärarna är alla positiva till undervisningen som sker i skolskogen. Det som 
lärarna genomgående tyckte var bra och som eleverna gillade var att när de jobbade i skogen 
var de tvungna att använda sin fantasi för att lösa problemen. Eleverna som jag har intervjuat 
berättar om hur de var tvungna att samarbeta i skolskogen och hur de kunde tänka ut nya idéer 
lättare i skolskogen där miljön främjade deras tankar. En av anledningarna till att eleverna 
trivdes så bra i skolskogen kan vara eftersom att den innehåller alla de faktorer som Grahn 
(2007) menar påverkar ett bra leklandskap: rofylld, vild, artrik, rymd, allmänning, viste, 
samvaro, kultur och tillgänglighet.  
 
Eleverna menade själva att de lekte nya och olika lekar i skolskogen eftersom miljön var så 
inspirerande. Jag håller mig dock kritisk till det. Under mina observationstillfällen då eleverna 
i år tre hade fri lek lekte eleverna för det mesta samma lekar med vissa små skillnader. 
Däremot kan skolskogen mycket väl tillföra variation i själva leken eller genom att eleverna 
leker en annan lek än på skolgården.  
 
I naturen händer det hela tiden nya saker som väcker barnens nyfikenhet och intresse. Om vi 
lyckas ta vara på detta leder det till en ökad inlärning hos eleverna. Enligt Grahn (2007) lär vi 
oss mest om vi är mycket motiverade. För att kunna motivera eleverna tror jag att det är 
viktigt att lärarna är motiverade och trivs på sin arbetsplats. Lärarna var överens om att deras 
arbetssituation var bättre när de fick tillbringa en viss tid utomhus. Enligt Nelson (2007) ökar 
utomhusundervisningen arbetsglädjen hos både elever och lärare.  
 
En av lärarna är övertygad om att det smittar av sig på eleverna, det faktum att han trivs så bra 
i naturen. Jag tror att han har rätt. Om jag själv träffar på en person som verkligen brinner för 
något, då blir det roligare och intressantare för mig att lära mig mer om den saken. Om vi 
lyckas väcka elevernas intresse tror jag att elevernas inlärning kommer lite på köpet. Mina 
observationer visade att när läraren hade genomgångar frågade eleverna mycket. Det kan bero 
på att de inte förstod men det kan även bero på att de var nyfikna. De frågade troligen 
eftersom de var intresserade då det senare visade sig att eleverna ville göra fler. Barn är 
naturligt intresserade av att veta mer saker, menar vetenskapsmän (Dysthe, 2003). 

4.3.1 Eleverna motiveras av utmaningar  
Det finns en arbetsplan på hur skolskogen ska användas. I planen står det tydligt vilka 
uppgifter som ska genomföras varje år. Planen innehåller inte några tydliga målformuleringar 
till varför just de övningarna ska göras. Antingen är det underförstått eller inte diskuterat. 
Uppgifterna är de som har framkommit och några till som knopar, första hjälpen, en 
bilduppgift och allemansrätten. När jag läser uppgifterna kan jag tolka bakomliggande syften. 
Dessa handlade om att eleverna skulle bli vana att vara i skogsmiljö och lära känna vårt 
svenska kulturarv. Skolskogsundervisningen har här stort potential att utvecklas, om lärare 
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tillsammans formulerar mål ökar motiven till varför de bör använda sig av skolskogen som 
pedagogiskt hjälpmedel. Det kan då bli lättare att få föräldrar att förstå och ordna fram kläder 
och skor till sina barn. Med tydliga målformuleringar blir det lättare att beskriva 
verksamheten för rektorerna och det skulle kanske gå att ordna så att eleverna får möjlighet att 
sova i sina kojor.  
 
Att undervisningen bygger på lek i de lägre åldrarna stödjer Rousseaus (Stensmo, 1994). Men 
när eleverna blir äldre bör leken övergå i mer motiverande övningar och ytterligare reflektion. 
Kanske skulle även det motivera äldre elever att vilja komma till skolskogen ibland. Enligt 
forskare styrs elevernas motivation av fyra behov och intressen. Ett socialt behov av 
gemenskap, nyfikenhet att utforska, lust att skapa och tillverka samt ett estetiskt intresse 
(Stensmo, 1994). Anledningen till att eleverna tappar intresset i de äldre åldrarna kan beror på 
att det behövs mer motiverande övningar. 
 
De fyra behoven som forskare nämnt kan vara morötter som är svårare att tillfredställa i de 
senare åldersklasserna. Jag tror att eleverna kan behöva blir påminda om hur det känns när 
alla dessa behov tillfredställs. Undervisningen ska börja på en konkret nivå för att röra sig mot 
det mer abstrakta. Praktiska hanteringar av objekt som sätter igång sinnena när de används i 
olika sammanhang. Svårigheter kommer då att visa sig och intresset för objektet övergår till 
en intellektuell uppgift. Objektet studeras närmare och när eleven sedan reflekterar över 
händelserna utvecklas tanken (Dysthe, 2003).  
 
Jag tror att känslan efter att ha blivit förtrogen med något som jag inte förstod i början och 
inte trodde att jag skulle orka lära mig, ger en stor tillfredställelse. En tillfredställelse som kan 
jämföras med att bestiga ett berg eller segla över ett hav. För mig är processen väldigt viktig 
för att lyckas med detta. En del av processen är rörelsemönster till mål, olika individer väljer 
av naturliga skäl skilda rörelsemönster. I livet utanför skolan finns det inget facit. Men för att 
eleverna ska veta om att det finns möjlighet till att få denna känsla måste de ha upplevt den 
och kontinuerligt fortsätta upptäcka den. För vi människor tar lätt den enkla vägen om det inte 
verkar mycket mer spännande och bättre med den svåra. Det måste vara värt besväret. Men 
lyckas vi få eleverna intresserade kommer de av sin nyfikenhet att söka svaren själva (Dysthe, 
2004). Övningar som bygger på denna princip passar bra att utföra i naturen och det är många 
gånger som de intervjuade lärarna jobbar på detta vis. Det är ungefär som att skriva ett 
examensarbete. I början är det svårt att veta om rätt väg är vald, mot mitten av processens 
gång är det svårt att veta om vägen följdes och när målet börjar synas blir arbetet bli riktigt 
kul. I alla processer finns uppförsbackar och betalningen kommer efter backen är slut. Det 
krävs disciplin och en vetskap om att tillfredställelsen är ungefär i proportion med ångesten 
som fanns i uppförsbacken. 
 
Läraren A talar om att det kan vara svårt att motivera eleverna en hel lektion, medan läraren C 
säger att eleverna inte behövde en rast på hela dagen. De dagar som läraren C talade om var 
heldagar vilket betydde antingen kojbygget eller när de högg kolved. Inget av tillfällena har 
jag haft möjlighet att observera. Kojbygget är baserat på lek och sker under en hel temavecka. 
Det fanns andra ämnen att välja som exempelvis idrott, vilket betydde att eleverna som 
byggde kojor hade valt det själva och uteslutande var elever som gillade naturen. Under 
temaveckan jobbade eleverna inte bara med kojbygget. De reparerade, städade, fyllde upp 
vedbodarna och fräschade upp skogen inför sommaren. Att eleverna inte tröttnade kunde bero 
på att de själva valt att vara i naturen hela veckan, det kunde även bero på att aktivitetsnivån 
var hög och varierande eller så kunde det bero på något helt annat. Det var lärarens 
uppfattning att eleverna inte tröttnar, så det kunde även vara selektivt seende från läraren.  
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Läraren A talar om hur eleverna som tappar intresset efter ett tag, kan gå undan utan att det 
stör övriga elever, är något som jag känt av under mina besök. Eleverna tappade intresset för 
att tälja en bit in på lektionen och ville i stället ha fri lek. Det kan bero på att aktiviteten var 
lärandestyrda och inte startade i elevernas intressen. Det var vad som hände under A: s 
broderilektioner och den aktiviteten var lärarestyrd. När eleven tar initiativ till lärandet ökar 
motivationen och intresset (Dysthe, 2003). Att elevens intresse blev högre när initiativen var 
elevernas visade sig under observationerna, och det som lockade fram intresset var att lärarna 
satt för sig själva och täljde. Eleverna såg vad lärarna täljde och härmade sedan dem.  
 
Under mina observationer i slöjd såg jag en hel del elever som blev rastlösa och ville göra 
något annat. Nu är det, tycker jag, som A säger att det kanske inte spelar någon roll alltid vad 
eleverna gör för de är i alla fall utomhus. Men när C säger att eleverna inte tröttnar kan det 
vara för att han inte tycker att det gör så mycket att eleverna pysslar med andra aktiviteter, 
men det kan också vara så att C inte märker eleverna som blir rastlösa. På 
observationstillfällena i år tre var det fler elever som ville gå hem tidigare de gånger som 
pedagogerna inte förberett aktiviteter. Om eleverna då vill gå hem kan det vara så som C 
säger: att elever i dag har svårt att använda sin fantasi, men det kan också bero på att de inte 
ville vara ute längre.  
 
Det som förvånade mig var att under skolskogstimmarna som det var fri lek hela lektionen 
tröttnade eleverna men under slöjdlektionen i år fyra som var mer fri än den i år fem ville 
eleverna inte hem tidigare. Även om aktiviteterna inte var slöjdmässiga. Det kan bero på att 
under lektionstid som i vanliga fall skedde i skolan blev det en omväxling för eleverna att få 
komma till skolskogen.  

4.3.2 Motivation ger fantasi och fantasi ger motivation 
Både lärarna C och B säger att undervisningen likväl går att genomföra inomhus som 
utomhus för att få samma resultat när det gäller kreativitet och fantasi. Det jag sökt är vad 
som skolskogen tillför slöjden som inte går att få inomhus. Enligt Vygotskij (1995) härmar 
barn vuxnas beteende. Vuxna har större fantasi än barn eftersom vi har mer erfarenheter. B 
och C säger att eleverna har mer fantasi än vuxna. B beskriver hur barn kan se saker som inte 
vi vuxna kan se.  
 
Vygotskij (Ibid.) menar att fantasins utveckling och förnuftets utveckling går starkt isär under 
uppväxten, och att detta relativa oberoende inte är ett tecken på rik fantasi utan på brister hos 
den barnsliga fantasin. Barnet kan föreställa sig avsevärt mindre än en vuxen människa, men 
tror mer på produkten av sin fantasi och kontrollerar fantasierna mindre. Därför finns det mer 
av overkligt och påhittat i fantasin hos ett barn. Däremot är det bara en liten del av de vuxna 
som klarar av att hålla fantasins utveckling på samma nivå som förnuftet vilket leder till hög 
grad av kreativitet, medan de flesta vuxna låter fantasin falla i glömska.  
 
Jag anser att det är så att vuxna besitter en kreativitet som bara väntar på att komma ut. 
Naturen är ett perfekt ställe att låta kreativiteten flöda. Eftersom i skogen fanns inga hinder av 
saker som redan var klara, vi kan påverka och skapa vad vi vill. Precis som en flicka i år tre 
beskrev att i skogen är det lättast att komma på nya lekar för det finns inga klätterställningar 
som begränsar. När vi tillåter oss att se saker i sitt naturliga tillstånd och kan nyttja all den 
erfarenhet vi har från det mer konstgjorda världen (städer, vägar, byggnader etc. etc.) kan vi 
skapa fantastiska saker. Vi kan låta formerna som finns i träden, djuren, mossorna och så 
vidare inspirera vår kreativitet.  
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4.4 Avslutningsvis 
Detta arbete har som sagt gjort mig än mer positiv till att ta med mig min undervisning 
utomhus i viss omfattning. Jag har fått många idéer på hur pedagoger kan jobba tillsammans 
med kollegor. För att eliminera några av faktorerna som står i vägen. Arbetet har varit 
intressant från början till slut och bytt riktning några gånger. Jag har fått vara med om 
uppförsbackar och nerförsbackar samt en hel del sköna diskussioner med lärare och elever, 
som jag alla tackar för att ha delat med sig av sina minnen och åsikter. Det finns vissa delar i 
arbetet som jag känner att jag nosat på men inte haft utrymme att gå djupare in på.  
 
Något som saknas i denna studie är en jämförelse med en annan kontext och även högre 
åldersgrupper. Anledningen till att lärarna inte tar med äldre elever ut i skolskogen uppger de 
vara att eleverna inte vill. Att det tar för mycket till för att motivera eleverna att det inte var 
värt det. Jag kommer i framtiden att jobba med senare åren och då skulle det vara av vikt att 
veta hur en lärare skulle kunna bära sig åt. Det skulle vara intressant att undersöka ur 
elevperspektiv. Kan det ha med aktiviteterna att göra? Kan det vara avståndet (2 km)? Ligger 
det egentligen hos lärarna med förutfattade meningar? Det finns otroligt många orsaker som 
kan ligga bakom. Skulle kanske äldre elever välja en annan kontext? Utomhuspedagogik går 
att utföra i centrum, på skolgården eller i ett bostadsområde. Att jämföra skolskogen med en 
skola som inte har en egen skolskog men mycket utomhusundervisning skulle vara intressant. 
 
Lärarna berättar vid flera tillfällen att pojkarna med stort rörelsebehov inte störde de övriga 
eleverna i skolskogen. Detta kanske gav lärarna mer tid till övriga elever. Det är inget som har 
undersökts i detta arbete men skulle vara intressant att forska kring. Skolans skall vara för 
alla. Studien fokuserar mycket på lärares perspektiv. Är det så att några elever missgynnas av 
utomhuspedagogik? Om det är det, vad kan det bero på. Är det några elever som gynnas 
särskilt av att undervisas utomhus? Den sista frågan har jag varit och nosat på lite. Elever med 
ett stort rörelsebehov verkar ta plats i skogen. Men där tar de inte plats från övriga elever. 
 
Även en djupare analys på hur det estetiska värdet i slöjdundervisningen kan komma i uttryck 
under utomhusundervisning. Hur eleverna jobbar med byggnaderna som exempelvis scenen 
och grillplatserna. Är det så att eleverna får vara med och bestämma hur och var dessa 
föremål ska vara? Vilken färgsättning som eleverna vill att verken ska ha? Ser eleverna de 
stora broderierna som ett konstverk och hur känner eleverna när ekorrarna varje år tar trådarna 
till sina bon? Under denna studie var inte eleverna så mycket själva ute i skogen och valde sitt 
material, utan antingen kollade dem i gamlapinnarhögen eller så tog de av materialet som 
läraren lagt fram. Hur påverkas elevernas kreativitet när de ska välja material helt fritt i 
skogen?  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Lärareintervjufrågor 
 

- Berätta om din utomhusundervisning 
- Berätta om någon gång som det inte gått som du planerat 
- Berätta hur det kommer sig att du har utomhusundervisning 
- Berätta om utvärderingar som skett av utomhusundervisningen 

 
Elevintervjufrågor 
 

- Berätta vad du tycker om att vara ute på skoltid 
- Berätta vad du tycker om skolskogen 
- Berätta om något som du lärt dig i skolskogen 
- Berätta om någon gång det gått på tok i skolskogen 
- Berätta om någon händelse du varit med om. 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag heter Cathrin Lindberg och är en trä- och metallslöjdslärarstudent från Umeå Universitet 
som skriver mitt examensarbete om skogen som slöjdsal. Jag önskar få observera ditt barns 
klass vid minst ett slöjdtillfälle och genomföra intervjuer. Intervjuerna är av samtalskaraktär 
där barnen får berätta om hur de upplever att vara utomhus på slöjdtimmarna. Den 
redovisningen som sker är i mitt examensarbete och helt anonym. 
 
För att jag ska kunna utföra denna undersökning så snart som möjligt vore jag tacksam om du 
som förälder lämnade in detta papper som godkännande på att jag observerar och pratar om 
skolskogen med ditt barn. Har du några funderingar om arbetet är det bara att du hör av dig 
till mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med soliga skogshälsningar 
Cathrin Lindberg 
cathrin.lindberg@gmail.com 
 
Mitt barns namn: _____________________________________ 
 
 
____________________________________________ Umeå den_____________________ 
Målsmans underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 3 
 
Kartan täcker ett område på 11.8 ha. Avgränsningarna är vägen till vänster, stigen upptill som 
går mot höger övre hörn. Från hörnet följer avgränsningen vägen ner till T-korsningen. Från 
korsningen begränsas området nedåt med en linje till vänster nedre hörn.  
 
1 = Lovevallen 
2 = Lilla gläntan 
3 = Stora gläntan 
4 = Område där eleverna fäller och planterar träd 
5 = Potatisland 
 

 


