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Sammanfattning
Syftet med studien har varit att beskriva undervisning i utomhuspedagogik ur ett didaktiskt
och sociokulturellt perspektiv. De frågeställningar vi hade var: Hur kan man arbeta med
naturen som inspirationskälla? Hur kan undervisning i utomhuspedagogik ske utifrån ett
didaktiskt perspektiv? Vad kan vi som blivande pedagoger lära oss av denna studie utifrån ett
sociokulturellt perspektiv på lärande? Varför är det viktigt att elever får kunskaper om naturen
och vad ett hållbart samhälle är? Studien har utförts genom bearbetning av relevant litteratur
samt en kvalitativ intervjuserie med elever i år 6 och lärare på tre skolor. Lärarna undervisar
på följande nivåer: förskola, fritidhem, år 3, och år 9. De resultat som framkommit är att
lärare och elever gemensamt upplever att kunskaper om utomhuspedagogik är av största vikt.
Samt att kunskapsinlärningen av utomhuspedagogik underlättas i autentisk miljö.
Sökord: Utomhuspedagogik, biologisk mångfald, hållbart samhälle.
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Inledning
Natur och friluftsliv är något som vi båda varit intresserade av sedan barnsben. Det är nog den
inneboende känslan av att få vara ute i skog och mark som vi båda delar som har gjort att vi
nu sitter tillsammans och skriver på ett examensarbete som vi valt att kalla ”Med naturen som
inspirationskälla”. Detta intresse av moder jord och viljan av att kunna förmedla de kunskaper
och erfarenheter som vi bär med oss från våra stunder ute i skog och mark är den drivkraft
och inspirationskälla som vi kommer att använda av oss under arbetets gång. Vi har båda efter
kursen ”Lärande för hållbar utveckling”, upptäckt hur viktigt det är att barn och unga får
kunskaper i bevarandet av den biologiska mångfalden. Samt att de lär sig hur ett hållbart
samhälle fungerar. Dessa nyvunna kunskaper från den kursen samt det vi själva genom
empirisk erfarenhet tillskansat oss genom år av utomhusvistelse, har resulterat i att vi valt
detta för oss så självklara ämne att skriva om. Dels har vi valt det för att själva lära oss mera,
dels för att kunna vara naturinspiratörer i vårt blivande yrke som lärare. Vi har under våra vfuperioder sett att det (ibland) både saknats vilja bland skolpersonal och att det inte funnits
lämplig närnatur att vistas i för barn och ungdomar på vissa skolor. Därför är vår vilja och vår
intention att undersöka närmare hur närnaturområden nyttjas som skolskog eller liknande.
Tankar inom detta ämne föddes även under en utbildning som en av oss fick chansen att gå
som närnaturguide. Den kursen lärde ut hur betydelsefullt det är för oss människor med närhet
till naturen. Forskning har bl.a. visat vilka positiva hälsoeffekter som vistelsen ute i naturen
ger oss människor, allt ifrån minskad stress, inre lugn, lägre hjärtfrekvens samt att det har
positiva effekter på blodtrycket.
”Vi tror att det är viktigt att ha en personlig kontakt med naturen - för att få hemkänsla
i naturen, för att förstå miljöproblemen och för att bättre förstå sig själv. I naturen kan
man leta efter mat och andra nyttigheter, leka, arbeta, utöva idrott och mycket annat.”1
Varför vi nu väljer att skriva om detta ämne är att vi tycker det är viktigt att vuxna känner till
och förstår vilken potential som naturen i sig själv är, för att skapa rum för lärande både för
dem själva och för de elever som de skall undervisa.
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Syfte

Huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur undervisning i utomhuspedagogik bedrivs på tre
skolor i en Västerbottenskommun. Vi vill undersöka om lärandeprocesser och kunskapsbildning
utifrån begreppet utomhuspedagogik underlättas om inlärningen sker ute i ”rätt” miljö, eller om
det går lika bra att undervisa om och lära om naturen inne i klassrummet.
Vi avser att belysa och analysera utomhuspedagogikens nytta i undervisningen dvs. varför det är
viktigt att lära om natur och hållbar utveckling.

Frågeställningar:

•

Hur kan man arbeta med naturen som inspirationskälla i de olika skolämnena?

•

Hur kan undervisningen i utomhuspedagogik ske utifrån ett didaktiskt perspektiv?

•

Vad kan vi som blivande pedagoger lära oss av denna studie utifrån ett sociokulturellt
perspektiv på lärande?

•

Varför är det viktigt att elever får kunskaper om naturen och vad ett hållbart samhälle
innebär?

Litteraturgenomgång

Utomhuspedagogik
Vid beskrivning av vad utomhuspedagogik står för kan betonas att utomhuspedagogiken är ett
komplement till den traditionella pedagogiska undervisningen. Utomhuspedagogik som
undervisningsform innebär att upplevelser i den miljö som omger oss skall vara en bas för
inlärning.2 Utomhuspedagogik är ett organiserat lärande utomhus med betoning på
problemsituationer som inte går att skapa på konstgjord väg i klassrummet.
Utomhuspedagogik är att flytta ut lärandet i natur-, kulturlandskap och samhälle. Det
är direktupplevda autentiska inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och
2
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teman kan genomföras. Det är en pedagogik som betonar vikten av samverkan mellan
klassrummet och uterummet. Utomhuspedagogik lyfter fram platsens betydelse för
lärandet.3
För att ytterligare beskriva vad utomhuspedagogik är kan man förklara det med en
förklaringsmodell i form av en trappa. Trappsteg 1. Lära sig att vara ute och skapa en skön
känsla av naturen; Trappsteg 2. Lära sig uppleva och iaktta, barn är i grunden nyfikna men
måste få träning i att observera; Trappsteg 3. Lära sig samband i naturen; Trappsteg 4. Förstå
människans påverkan på naturen, Trappsteg 5. Ta ställning och påverka. Det gäller att börja
med rätt steg för att få rätt start från början. Syftet med dessa beskrivna steg är att få en
”grön tråd” av förståelse från första trappsteget till det översta.4
Utomhuspedagogik är inte bara naturstudier i läran av olika arter utan rymmer en hel sfär av
användbara ord som beskriver utomhuspedagogikens innersta väsen. Dramatik, skönhet,
ödmjukhet, respekt, ljud, spänning, glädje, fascination, rörelse, stillhet, tystnad, vördnad och
ansvar. Dessa ord tillsammans bildar en helhet, och bör finnas med som ledord i det
pedagogiska arbetet utomhus. Att lära känna naturen med våra fem sinnen är grunden till all
senare kunskap om naturen. Ingen kunskap är så tydlig, så lätt att uppfatta och har så lätt att
sätta sig kvar i minnet som den vi får genom våra fem sinnen.5
Det blir sålunda en kunskap som vi måste hämta ute i verkligheten, därför får just utevistelsen
en sådan stor betydelse för barnen i tidiga år.
Vi ställer oss i det godas tjänst när vi känner ansvar för alla levande varelser; det må
vara en människa, en fjäril eller en fluga. Ty vartenda levande väsen har ett stort
egenvärde.6
Filosofen John Dewey (1859-1952) visar tydligt vikten av att i framtidens skola ha ett
samspel mellan en aktiv elev och en aktiv miljö. För att kunna känna ansvar för sin miljö
krävs det att vi har tillgång till våra sinnen.
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Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av
ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår
hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus t.ex. i fågelsång och vindsus, solreflexer
och skuggor, fukt och dimma och färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra
hjärncellers tillväxt är beroende av denna särskilda stimulans som naturen erbjuder.
Särskilt i åldrarna 3-6 år då energiflödet iden mänskliga hjärnan är som störst.7

Forskning
Forskning om utomhuspedagogik är en relativt ny företeelse i Sverige och har en begränsad
omfattning. En del forskare anser att det finns klara samband mellan hälsoaspekter och
uteaktiviteter. Människan är enligt forskare anpassad att leva i naturen eftersom vi känner oss
harmoniska och trygga där. Exempel har visat att om det ingår en bit natur på eller i direkt
anslutning till skolgården stimuleras både elever och vuxnas skaparförmåga. Där det finns
naturmark leker barnen fler och varierande lekar och lärarna har möjlighet att variera sin
undervisning mera.8
Till de forskare som betytt mest för forskningen om utomhuspedagogiken hör Jean Piaget
(1886 – 1980). Han var ursprungligen zoolog och disputerade i detta ämne. Piaget menade att
organismen (människan) är anpassad i att leva i fysiologisk och ekologisk jämvikt med sin
omgivning, homeostasis. Piaget menade även att människan i sitt tänkande för att förstå sin
omgivning strävar efter jämvikt. Han såg att barns utveckling kännetecknades av att barn
genomgår bestämda stadier i sin utveckling. Varje stadium kännetecknades av fyra
huvudfaktorer som bidrar till tankestrukturen. De fyra faktorerna var mognad, erfarenhet,
socialinteraktion och självreglering9
Bengt Molander (Filosofiprofessor vid institutet NTNU)10 beskriver fenomen som den tysta
kunskapens form, se, göra och vara. Den röda tråden enligt honom var kunskap i handling
dvs.ett kunnande som en form av uppmärksamhet i människors verksamheter, praxis, där vi
7
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ser både skogen och träden, helheten i ett handlingssammanhang. Molander skiljer inte på
tänkande och handling. Enligt honom lever huvud och kropp i en handlingsgemenskap, vilket
ansluter till vad utomhuspedagogiken menar med att ”the doing side” måste kopplas till ”the
thinking side.”Detta för att tankeförmågan kring görandet skall leda till verkligt kunnande.11
Professor Mark Francis anser att den fysiska omgivningen har stor betydelse för
inlärningsförmågan. Enligt honom kan olika platser stimulera till ökad förståelse av fakta.
Denna kunskapsinhämtning kallar han ”interaktiv kreativitet”12.
En annan forskningsmetod för lärande i utomhuspedagogik är den empiriska. Man kan säga
att den bygger på all kunskap som vi erhåller genom erfarenheter. Det vill säga företeelser
från vår omvärld som förmedlas till oss genom våra sinnen, som ger oss egentolkade bilder av
verkligheten. Metoden bygger vidare på det vi har hört och sett samt själva deltagit i.
Metoden skapar en omvärldsförståelse som har stor betydelse för vår egen tolkning av vad
naturen är.13

Didaktik

(Avsnittet bygger på Jank & Mayers didaktiska teorier från artikeln Nyttan av kunskaper i
didaktisk teori ur boken Didaktik av Mikael Uljens.)
Om man i ett pedagogiskt uppslagsverk slår upp ordet ”didaktik” finner man följande:
Didaktik är ett centralt begrepp i tysk och nordisk pedagogik…Sammanfattande och
förenklat kan man säga att didaktiken rör sig om normativa frågor om
-Vad som ska undervisas (innehållsaspekten)
-Hur det ska undervisas (metodaspekten)
-Varför eller i vilket syfte något skall undervisas (målaspekten)14

11

Dahlgren, L-O.,& Szczepanski, A (1997). Utomhuspedagogik- Boklig bildning och sinnlig erfarenhet.
Linköpings Universitet. s. 31
12
Ibid. s. 34
13
Ibid. s.15
14
Henningson Lars (2006) Utomhuspedagogik analys av en fortbildningskurs ur ett sociokulturellt perspektiv
D-Uppsats. Linköpings Universitet. s. 7

5

Werner Jank och Hilbert Mayer ger en tydlig definition på vad ordet didaktik står för i sin
artikel. De förklarar att ordet didaktik kommer från det grekiska verbet ”didaskein” och kan
översättas på flera olika sätt: på ett aktivt sätt- att undervisa; på ett passivt sätt- att lära eller att
bli undervisad och på ett medierande sätt – att lära sig själv. Substantivet ”didaxis” betyder
lära, undervisning. ”Didaktiké téchne betyder konsten att undervisa. Vad de menar är att
didaktiken svarar på fler frågor än ”bara” vad, varför och hur.
Didaktik handlar även om:

•

Vem som ska lära sig

•

När man ska lära sig

•

Med vem man ska lära sig

•

Hur ska man lära sig

•

Varför man ska lära sig

•

Var lärandet skall ske (miljön)

Jank och Mayer sammanfattar sin definition av didaktik med att nämna att didaktik är
undervisningens och inlärningens teori och praktik, och att det inte bara handlar om
undervisning och inlärning, utan om hur processen verkliggörs i alla möjliga sammanhang.
Det är alltså en del av de praktiska pedagogiska handlingar som utförs av lärare och elever.
Praktik förutsätter två saker; dels att levnadsförhållanden där vi verkar är ofullkomliga och att
man kan och måste förbättra dessa förhållanden, dels att människan har förmåga till
självförverkligande och självbestämmande.
Varför är det så svårt att tillägna sig kunskaper i teoretisk didaktik? (Författarna Jank och
Mayer ger sin syn) Teorierna är inte naturvetenskapligt exakta, där alla enskilda fenomen kan
förklaras. Det finns teorikunskap som är resultatet av litteraturstudier i didaktisk litteratur, en
kunskap som krävs om man ska tala om en lärares teoretiska kompetens. Teorikunskapens
styrka blir således att man kan ifrågasätta och reflektera över handlingsrutinerna i
undervisningen. De menar vidare att man tillägnar sig ett didaktiskt koncept, att man
bearbetar detta till en undervisningsplanering och att man förverkligar sin planering.
Författarna menar även att andra ramfaktorer spelar in såsom lärarnas och elevernas

6

personlighet, erfarenheter samt kunskaper för att omvandlingen av teori och praktik skall
kunna ske och ge den handlingskompetens som man strävar efter. Man utvecklar på så sätt
”sin egen didaktik”.15 Det är dock viktigt med teoretiska kunskaper och med hjälp av dessa
kan man:

•

Med det teoretiska språket beskriva sin egen undervisning

•

Vidareutveckla sin undervisning

•

Genomskåda sina rutiner och bryta mönster för att få en bättre utveckling

Lärande och kunskapsbildning ur ett sociokulturellt perspektiv

I boken Dialog, samspel och lärande beskriver Olga Dysthe lärandet ur ett sociokulturellt
perspektiv. Sociokulturell kunskapsteori bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och
kunskapsbildning men man betonar att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext”
Man menar att interaktion och samarbete är helt avgörande för lärandeprocessen och inte bara
något som stimulerar processen. Att ta del av en lärandegemenskap blir en väsentlig del av
kunskapsbildningsprocessen. Man utgår ifrån sex olika aspekter:
Lärande är i grunden socialt. Samspelet och mötet med andra i en lärandesituation är
avgörande både för vad som lärs in och hur det lärs ut. Detta gäller inte bara i klassrummet
utan i alla grupperingar man är en del av. Läroprocessen är också social, både ur ett kulturellt
och historiskt perspektiv såväl som i interaktionen människor emellan. Deltagandet i gruppens
praxis blir en del av själva lärandet.
Lärande som deltagande i en praxisgemenskap. Jean Lave och Etienne Wenger beskriver
att lärande pågår överallt och alltid och konstaterar att lärande är ett socialt fundamentalt
fenomen. Vi lär genom en handlingsgemenskap tillsammans med andra människor. Detta kan
jämföras med J Deweys klassiska uttalande ”Learning by doing”. Man arbetar sig allt
eftersom in i en praxisgemenskap genom att steg för steg erövra den kunskap som är
nödvändig för att bli en del av densamma. I en praxisgemenskap är deltagarna involverade i
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en gemensam verksamhet där ett ömsesidigt engagemang med gemensamma referensramar
och känslan av en gemensam identitet råder.
Lärande är situerat i specifika fysiska och sociala sammanhang. Detta innebär att hur en
person lär och situationen där han/hon lär är en viktig del av det som lärs. Situerat lärande
riktar sig särskilt mot inlärningssammanhanget. En konsekvens av detta blir betydelsen av
verkliga miljöer och aktiviteter. Lärande sker i fysiska och sociala kontexter där känslan av
meningsfullhet är avgörande.
Lärande är distribuerat bland flera personer. Kunskaper är fördelade bland flera individer
och i gemenskapen dem emellan sker kunskapsbildning. Man känner till och är bra på olika
saker som är nödvändiga för helhetsförståelsen. Eftersom kunskapen är uppdelad måste
lärandet vara socialt.
Lärande är medierat. Människan som art är unik genom att vi använder oss av så många
olika verktyg och redskap för att kommunicera med varandra. Det viktigaste medierade
redskapet är språket men andra exempel är olika räknesystem, formler, regler, vetenskapliga
begrepp, film, video samt datoranvändning. Olika typer av språkuttryck genom olika medier
effektiviserar lärandeprocessen.
Språket är grundläggande i läroprocessen. Språket är utifrån sociokulturell teori något som
placerar användaren i en historisk och kulturell tradition. De främsta tänkarna runt språkets
betydelse för lärande är Lev Semjonovitj Vygotskij och Mikhail Bakhtin. Vygotskij
intresserade sig särskilt för hur språket medierar världen till oss och av förhållandet mellan
språk och tänkande. Det är därför som det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion
och individens tänkande. Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell.16
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Metod

Val av metod
Vi har i vår studie ”Naturen som inspirationskälla” valt att studera vad litteraturen ger för svar
på de frågor vi ställt, samt en deltagande observation av eleverna ute i skolskogen. Vi har
genomfört en intervjuserie med kvalitativ karaktär med lärare inblandade i olika naturprojekt.
Frågorna presenterades i förväg så att de intervjuade skulle kunna förbereda sig och kunna
tänka igenom sina svar. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så
uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar.17 En nackdel med att lämna ut
frågorna kan vara att vi går miste om spontana svar, men vi tyckte att det var viktigare att få
genomtänkta svar.
Urval
Vi har valt att studera tre skolor i inlandet som har kommit en bit på väg med sina uteprojekt.
Skolorna valdes för att vi visste att skolorna har valt att satsa på naturen som inspirationskälla.
Skolorna har hunnit olika långt i sitt arbete beroende på olika förutsättningar. Skola 1 har en
anställd på 30% som arbetar nästan uteslutande med skolskogen och på den andra skolan,
skola 2 ligger ansvaret på två klasslärare som fungerar som naturinspiratörer. Skola 3 är en
förskola som bedriver Ur och Skur verksamhet18. Vi valde att intervjua de eldsjälar på varje
skola som är inblandade i skolskogenprojekten. Sammanlagt är det tre lärare fördelat på två
skolor och deras elever. Skola 1 och 3 har åretrunt aktiviteter i sin skolskog och vi har under
två förmiddagar mött fyra grupper av elever som visat oss runt i sin skog. I urvalet av
intervjuade elever valde vi den grupp elever som med föräldrarnas tillstånd först hade
möjlighet att vara med på intervjun. Antalet elever som vi intervjuade var 8st (pojkar) vid ett
intervju tillfälle. Eleverna intervjuades vid sitt vindskydd uppe i skolskogen Samtliga
intervjuer spelade vi in på band. Intervjuerna och fotograferingen av eleverna förankrades
genom att föräldrarna fick information genom skolans veckobrev. Namnen i intervjuerna
fingrerades.

Tillvägagångssätt
Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förväg formulerade
frågor. Man skall ju i möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet
och val av delaspekter av intervjun.19 Vi valde att skriva ner frågor20 som vi ville behandla
17

Johansson, Bo. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget.s.25
Bilaga 3-7.
19
Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund Studentliteratur. s.47
20
Bilaga 1.
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och få större kunskaper om. Dessa frågor ställdes till eleverna och deras lärare. Beroende på
vad elever och lärare svarade på frågorna användes kompletterande följdfrågor för att få ett
mera uttömmande svar. Lärarna från skola 1 och 3 intervjuade vi ensamma, och lärarna på
skola 2 intervjuades tillsammans. Intervjuerna skedde i båda fallen på lärarnas arbetsplatser i
avskilda rum där vi fick sitta helt ostörda från telefoner och annan personal. Vi valde att
intervjua eleverna i grupp på eget ”territorium”, dvs. ute i deras egna vindskydd som de med
gemensamma krafter byggt upp i sin skolskog.
Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna
ord.21
Den deltagande observationen av elever gjordes i deras ute miljö under pågående aktiviteter,
där eleverna fick guida oss i deras skolvardag.

Resultat av litteraturstudier
Naturen en källa till hälsa
Naturen ger oss ett rikt mått av friskluft och motion. Kontakten med naturen ger oss
naturkänsla och gemenskap. Friluftsliv kan på så sätt ge eleverna en livsstil där man utvecklar
en vana att vistas ute och få ett ansvar för det som växer och lever. Barn och unga har ett
större behov av friskluft och fria ytor än vad vuxna har. Barn behöver röra sig på ojämnt
underlag för att träna sina muskler och sin koordination. Barndesupplevelsernas betydelse för
hela personlighetsutvecklingen är väl dokumenterade. Detta ”väckta” intresse för natur och
friluftsliv kan bli ett värdefullt alternativ till de kommersiella krafter som lockar i samhället.22
Forskaren Patrik Grahn23 har i studier visat att barn som vistas mycket ute i naturen, är
betydligt friskare och har bättre fysik, bättre motorik samt är vigare. Dessutom har han
upptäckt att koncentrationsförmågan är större hos barn som har tillgång till omväxlande
utomhusmiljö. Han menar att barnen är inblandade i färre konflikter och leker mer varierade
21

Stenar, Kvale. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund Studentlitteratur. s.70
Johansson Stina (2004) Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen Books – on - Demand, Visby.
s. 147
23
Grahn Patrik, professor vid lantbruks universitetet i Alnarp
22
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lekar. Grahn förklarar resultaten med att människan är gjord för att vistas i naturen och att
naturupplevelser aktiverar och stärker immunförsvaret. Slutligen lyfter han fram aspekten
med frisk luft, fria ytor och möjligheter att dra sig undan som några orsaker till utevistelsens
positiva effekter.24

Friskvård

Det har alltid ansetts härdande och befrämjande för hälsan att vistas utomhus ”Friskluft ger
sunt förnuft”, är en gammal devis som det ligger mycket sanning i. Flera moderna studier
bekräftar att det är hälsosamt att vistas utomhus. Amerikanska forskningsresultat har bland
annat visat att patienter med utsikt mot parker tillfrisknar snabbare och var mindre
deprimerade än andra. De såg även att gamla människor som vistas utomhus var i bättre
kondition och behövde mindre medicin.25

Friluftsliv och naturupplevelser tränar och utvecklar:

•

Allsidig kroppslig rörelse, alla muskler kommer till användning.

•

Både fysisk och mental prestationsförmåga tränas utan tävlan.

•

Känsla för den egna kroppens förmåga och begränsning.

•

Alla sinnen, hörsel, känsel, lukt, syn och smak.

•

Ett tänkande i system och samspel som har med ekologi att göra.

•

Tekniskt skapande och konstruktionsförmåga.26

24

Granberg Ann, (2000) Småbarns utevistelse- naturorientering, lek och rörelse Eskilstuna. s. 10
Granberg Ann, (2000) Småbarns utevistelse- naturorientering, lek och rörelse Eskilstuna. s. 10
26
Johansson Stina (2004) Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen Books – on - Demand, Visby.
s. 149
25

11

Friluftsliv och naturupplevelser ger:

• Förståelse för vår ömtåliga livsmiljö.
• Gemenskap med människor och natur.
• Kontakt med vårt ursprung.
• Intresse för natur och djur som varar livet ut.
• Motion och kondition.
• En sund livsstil.27
”Friluftsliv ger perspektiv på vår kommersiella omvärld. Ett regelbundet bedrivet friluftsliv
är friskvård.”28

Hållbar utveckling

Under kursen ”Lärande för hållbar utveckling” som vi båda gick under våren 2006 berördes
många nya begrepp för oss, däribland ”ut från väggen samhället.” (Kursen lärande för hållbar
utveckling är en valbar kurs som institutionen för Ma/Na håller i vid universitet i
Umeå.)29Med hållbar utveckling menar man att vi människor i allt högre grad osynliggör
naturen som resursbas. Vi tar ut pengar från ett hål i väggen, vatten kommer från väggen och
el som vi förbrukar kommer ifrån ”två hål” i väggen. Känns begreppet igen? Föreställningen
om att vi är oberoende av naturen växer, samtidigt som vi använder och förbrukar mer
resurser från ekosystemen än någonsin förr. Det står allt mer klart för oss som lever i dag att
miljön inte tål att utnyttjas mer. Hållbar utveckling innebär att vi inte längre kan tära på
naturens kapital utan att vi måste lära oss att leva på ”räntan”, vilket våra förfäder väl var
medvetna om. I ett hållbart samhälle går det inte längre att dumpa avfall i luft, hav och mark.
Vi blir tvungna att anpassa oss till ett resurssnålt samhälle, där återbruk och
kretsloppstänkande ingår i den dagliga planeringen. Skolverket har i sin skrift ”Hållbar
27

Johansson Stina (2004) Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen Books – on - Demand, Visby.
s. 149
28
ibid. s.149
29
Umeå Universitet (2006-12-12) Kurser och program
http://www.info.umu.se/utbkat/Kurs.asp?Kurskod=PEAA17&termin=
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utveckling i skolan” (2002) kartlagt miljöundervisningen i skolan och ställt denna i relation
till begreppet ”hållbar utveckling”. Begreppet hållbar utveckling lanserades första gången i
början av 1980- talet av IUCN (International Union for Conservation of Nature). Sitt
internationella genomslag fick begreppet ”hållbar utveckling” i och med
Bruntlandkommisionens rapport.30

”Människans hjärta hårdnar när det är avskilt från naturen och bristen på respekt för
levande ting leder snart till brist på respekt också för människan”31
Luther Standing Bear, Indianhövding, ca 1850

Agenda 21 - en miljöplan för alla
Agenda 21 heter ett av de dokument som antogs på FN:s konferens i Rio 1992. Agenda
betyder dagordning. Dokumentet som uppfördes var ett handlingsprogram på 430 sidor som
beskriver mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling på jorden. I Rio konstaterade
FN- delegaterna att det behövs stora förändringar i konsumtion och beteende för att vi ska
kunna minska föroreningarna och avfall samt spara på världens gemensamma naturresurser.
Dokumentet som skrevs är moraliskt och politiskt förpliktigande för de länder som deltog i
Riokonferensen. I agendan skrev man också in att alla kommuner i världen är tvungna att
skriva ett eget handlingsprogram för sin lilla del av världen, en särskild plan för hållbar
utveckling i den egna kommunen. Ett exempel på hur ett sådant förslag kan se ut är att ge
kommuninnevånarna ekologiska grundkunskaper och ett kretsloppstänkande. Genom detta
kan medborgarna förbereda sig inför den omvandling av samhället som antagandet av Agenda
21 kan innebära.32
”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och

30

Henningson Lars (2006) Utomhuspedagogik analys av en fortbildningskurs ur ett sociokulturellt perspektiv.
D-Uppsats. Linköpings Universitet s.3-4
31
Granberg Ann, (2000) Småbarns utevistelse- naturorientering, lek och rörelse Eskilstuna 2000. s. 28
32
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s. 19-20
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globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”33
Skolorna i kommunerna kan i sitt Agenda 21 arbete arbeta fram en egen plan på hur miljön på
bästa sätt kan skyddas och bevaras. Miljöarbetet på en skola skall ses som en process där alla
på skolan görs delaktiga, såväl elever som personal. I arbetet kan skolans förbrukning av
material belysas så att eleverna får en inblick i var sparåtgärder kan sättas in. Sparåtgärder
som kan bli intressanta och spännande för eleverna att deltaga i kan vara att:
•

Handla lokalt – tänka globalt

•

Källsortering av sopor (för återbruk och återvinning)

•

Spara elenergi, t.ex. varmvatten, värme, och belysning

•

Spara på förbrukningsvaror t.ex. papper, plast, aluminium.

•

Värna om vilda växter och djur (biologisk mångfald)

•

Använda miljömärkta varor såsom svanen, bra miljöval och KRAV

”Många små saker som görs av många små människor på många små platser kan förändra
världen.”34

Biologisk mångfald

I boken Bland kottar och stubbar av Stina Johansson nämner hon att ”Alla som arbetar med
barn borde förbereda dem på ett arbete med dessa ödesfrågor. Rusta dem för att möta
framtidens problem på ett kreativt sätt”.35 I arbetet med elever krävs ett ansvar från oss
pedagoger att rusta dem på ett sätt som gör att de bättre kan möta de krav framtiden ställer. Ett
sätt är att de får kontakt med naturen och därigenom får en helhetssyn på livet som gör dem
rustade att förstå de lagar som styr oss och allt annat liv på jorden. Här kommer läran om den
biologiska mångfalden in. De får på så sätt en insikt om våra grundläggande livsvillkor i det
lilla livsutrymmet över jordens yta som är vårt hem. Svensk populärforskning beskriver det så

33

Lpo 94, s. 12
Johansson Stina (2004) Bland stubbar och kottar – med barnen i mulleskogen Books – on - Demand, Visby.
s. 21
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här: ”Biologisk mångfald handlar om variationsrikedomen i livsmiljöerna och hos levande
organismer samt samspelet mellan allt liv.”36

Biologisk mångfald kan beskrivas i tre nivåer:
•

Mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan arter

•

Genetisk variation inom och mellan enskilda bestånd och populationer

•

Mångfalden av ekosystem och naturtyper (skog, odlad mark, våtmarker, sjöar och
vattendrag).37

Det finns många skäl till att bevara den biologiska mångfalden. Vi behöver den biologiska
mångfalden för att kunna överleva här på jorden. Biologisk mångfald skapar försörjning och
välstånd i form av biologiska resurser som utgör basen för livsuppehället samt mycket av
dagens och morgondagens näringsverksamhet. I den biologiska mångfalden ryms även
estetiska värden vilka inspirerat människan under alla tider och har gett avtryck i både
konsten och litteraturen. Etiska och existentiella värden bör också nämnas som värdefulla
ingredienser i den biologiska mångfalden. I det inryms livets mångfald som nu hotas i en allt
snabbare takt. Hotbilden kommer dessvärre från oss själva och det är idag många människor
som uttrycker oro för att vi som art utraderar den ena arten efter den andra. Frågor ställs även
om vår rätt som mänsklighet att utarma naturresurserna och därigenom inskränka på framtida
generationers utvecklingsmöjligheter. ”Vi är ju en del av själva mångfalden. Genom att
betrakta och utforska livets mekanismer och utveckling, kan vi bättre förstå vår egen roll i
tillvaron.”38

36

vetenskapsrådet.(2006 12 14) Biologisk mångfald. http://www.biologiskmangfald.nu/main.asp
http://www.kristianstad.se/upload/Milj%C3%B6%20Energi/Publiceras%20n%C3%A4tet%20060904.pdf
37
Naturvårdsverket (2006-12-04) 23:17 Biologisk mångfald – vad innebär det?
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/natur/mangfald/bmdok/innebar.htm
38
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Närnaturområden

Vad som kännetecknar ett närnaturområde är just närheten till naturen. Det kan vara en
närbelägen skog som har ett socialt värde och som är värd att skydda och bevara. Närnatur
kan även vara en skolskog, en stadspark, en djurpark eller en närbelägen bondgård. I en
närbelägen skog, skogsdunge eller park bör barnen ha möjlighet att komma tillbaka till ett och
samma ställe gång på gång för att skapa trygghet. På en plats dit barnen ofta återvänder
skapas på så sätt ett ”hemtamt” ställe. En närnaturmiljö ger en totalupplevelse för alla sinnen.
Där finns en mångfald av växter och djur. Terrängen i naturen är oftast mer varierad än
skolgårdens. Detta leder i sin tur till att eleverna lättare kan känna dofter och uppfatta ljud.
Naturen blir därför en oändlig källa att ösa upplevelser och inspiration ur. ”I naturrummet
upplever de äventyr och skönhet. Den lustfyllda leken ger positiva naturupplevelser som
grundlägger en intuitiv känsla för naturen och jämnar vägen för miljötänkande. Därmed är
fröet till naturskydd sått.”39
Betydelsen och behovet av närnatur går inte nog att understryka, vilket en av oss fick lära sig
under en utbildning som närnaturguide. I den utbildningen betonades och lyftes fram hur
viktigt det är för oss människor med närhet till naturen. Det man inte känner till ser man inte –
att få ett namn på växten eller fågeln som sjunger gör upplevelsen större. Det är här
närnaturguiden kommer in. En närnaturguide kan både visa vägen och ge kunskap och lust att
vistas ute i naturen. Guidens uppgift är att skapa sammanhang och förståelse samt
identifikation genom att ta människan närmare naturen och visa på kopplingen mellan
människan och ekosystemen. Förr var kopplingen tydligare, man levde direkt av vad naturen
gav. Idag bor de flesta människor i städer vilket medför att naturkontakten minskar i allt
snabbare takt. Naturen finns för många inom räckhåll, men bristen på kunskap och erfarenhet
hindrar många människor från att nyttja den.40
Naturkänsla - bara teoretisk kunskap räcker inte för att inse vikten av att rätt vårda
naturen. Man måste också ha en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan
ingår attityder, värderingar och identifiering. Naturkänsla kan bara den förmedla som
själv har den. Naturkänslan lyser igenom i allt man säger allt man gör – alltid41

39
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Skolskog

En skolskog är ett samverkansprojekt mellan skolan och skogsnäringen. Syftet med detta
projekt är att öka kunskapen om skog och svensk skogsnäring, där begrepp som biologisk
mångfald och ett hållbart skogsbruk sätts i fokus. En skolskog är ett avgränsat område som får
användas av skolan för undervisning när en överenskommelse gjorts mellan markägaren och
skolan. Skolskogens storlek brukar variera i areal alltifrån 1 ha till 20 ha. Det är en klar fördel
om skolskogen finns i direkt anslutning till skolan så att elever och lärare lätt kan ta sig dit till
fots. En skolskog är en plats där skolan i sin undervisning får göra mer än vad allemansrätten
tillåter, till exempel bygga eldstäder, tillåtelse att fälla träd och bygga vindskydd. Därför är
det viktigt att skolan och markägaren håller en öppen dialog med varandra.
”Det behöver inte handla om massor av natur. En liten skogsdunge eller lite vildvuxna
buskar kan generera massor av lekar som vore omöjliga i en naturfattig miljö.”42
I definitionen av vad en skolskog är kan också nämnas att en skolskog är ett för barnen
”heligt” område där de får vara sig själva och upptäcka sig själva och sin omgivning.
Undervisningsformerna i en skolskog kan tyckas vara lite ”friare” än de traditionella formerna
inne i klassrummet. De skall dock inte underskattas ur undervisningssynpunkt, för var lär man
sig bäst om naturen, om inte ute så klart.
Målen från skolan vad beträffar skolskogen är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade
kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. Eleverna ska lära sig
hur de bäst ska uppträda i naturen och bli mer medvetna om miljön. För att uppnå de målen är
det viktigt att barnen trivs och har roligt. Viktigt är att lärarna/pedagogerna genom sin
undervisning om naturen guidar eleverna så att de utvecklar sin fantasi, sin kreativitet, sitt
språk och sin sociala förmåga.

42
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Resultat av observationsstudie och intervjuer.

Introduktion av observationsstudie
Vi fick möjligheten att göra en deltagande observationsstudie. Där barnen själva fick guida
oss i sitt skolarbete och där vi med egna ögon fick bevittna hur man i skolan kan arbeta med
naturen som inspirationskälla.

En dag med elever i skolskogen
Vi var inbjudna att delta i aktiviteter i skolskogen med fyra grupper elever. Halv nio på
morgonen började vi vår vandring ut till skolskogen. Vi gick den väl upptrampade stigen som
leder till området. Det syntes tydligt att det har varit daglig aktivitet efter stigen upp till
skolskogen. Den första gruppen vi fick följa var ett gäng glada flickor. Vi sökte efter djurspår
under tiden vi gick till platsen för rådjurshäckarna. Plötsligt hörde vi ett rop. ”Kolla färska
älgspår” Mycket riktigt var det färska älgspår, inte mindre än hundra meter från närmaste hus
och spåren gick längs med det elljusspår som är draget i området. Det blev en livlig
diskussion om man skulle slå person bästa på skidor om älgen skulle följa efter om man var
ute och åkte skidor. Många skrattade och såg
det komiska i det hela medan andra inte
tyckte det var roligt alls och såg det
allvarliga i situationen. Älgar ska behandlas
med respekt och det vet barnen.
Vi gick vidare mot rådjurshäckarna som
skulle göras i ordning för utfodring. Väl
framme började flickorna att skotta av taken
på häckarna för att inte den tunga snön
skulle trycka sönder det stolta byggnadsverk

Bild 1. Elever skottar av rådjurshäck

som de varit med och byggt. Läraren Mikael berättade att det var beställt pellets för utfodring
Bild 1.
och det var meningen att den skulle vara levererad till detta tillfälle. Men Mikael berättade att
samerna hade börjat flytta renarna från fjällen ner till dessa trakter och att de hade köpt upp hela
lagret av pellets. Vi fick veta av gruppen att det inte duger med vilket foder som helst åt
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rådjuren utan det måste vara magert foder
eftersom rådjuren har känsliga magar.
Bild 2.
Hargolv

Häckarna är medvetet placerade vid en liten
bäck som håller rådjuren med färskt vatten. Vi
fick veta att eleverna hade fått utbildning av
jägarförbundet i viltvård43 och att det skulle
finnas ett hargolv44 i närheten, som eleverna

byggt. Vi gav oss iväg för att söka reda på det. Alla eleverna gick på rad i den knädjupa snön
när jag hörde en av flickorna säga ”nu går vi i rad som älgarna på vintern”. Det var roligt att
höra henne säga det. Det var inte en halvtimma sedan vi pratade om fenomenet att älgar ofta
samlas i grupper på vintern och förflyttar
sig i led för att spara energi under djupa
snövintrar.
Vi gick ner till dammen som skulle hålla
rådjuren med färskt dricksvatten samt med
tiden också el till foderautomater vid
rådjurshäckarna. Mikael berättade att här
vid dammen har eleverna fått kunskaper i
både fysik och teknik. Kunskaper som på

Bild 3. Som älgar på led

ett naturligt sätt går att lära ut i en
verklighetstrogen miljö.
Mikael förklarade för eleverna hur de skulle
kunna få el till råddjurshäckarna, genom det
skovelhjul som det uppdämda vattnet i dammen
kommer att driva och därigenom driva en
generator som alstrar ström. Strömmen använder
de sedan till belysning vid foderautomaterna.
Bild 4. Vattendammen
Bild 4. vattendammen

43
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44
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Pojkarna kom upp till skolskogen. Pojkarna hade lovat oss att vi skulle få vara med och
leka en lek som de själva hade konstruerat med hjälp av alla andra elever på skolan. Vi skulle
få vara vakter. Vi hade ingen aning om hur leken skulle gå till. Eleverna berättade att vi skulle
vara i var sitt lag och det gällde att vara uppmärksam. Leken gick till på följande sätt; det
skulle vara två lag och man behövde två vakter. Vakternas uppgift var att bevaka den kon som
hans lagkamrater placerat ut någon stans i skogen. Det gällde för spelarna att komma så nära
motståndarlagets kon som möjligt utan att bli upptäckt. När någon spelare blev upptäckt av
motståndarens vakt så fick denne sätta ner en flagga som markör. När spelet avblåstes mätte
man avståndet mellan kon och flaggorna och det lag som kom längst vann.
Efter avslutat spel samlades alla trötta och
svettiga deltagare. Det hade varit en hård match
och ett mycket bra pass där alla elever arbetat
bra. Detta spel skulle passa mycket bra under en
idrottslektion. Hela skolan arbetar på en
rodelbanan berättade Mikael. Det är en populär
plats i skolskogen där alla elever hjälps åt att
bygga på rodelbanan oavsett klasstillhörighet.
Bild 5. Bygge av rodelbanan
Det är ett gemensamt och
sammansvetsande projekt där eleverna lär
av och med varandra. När vi var där så
byggde eleverna på doseringarna och
vallarna i banan. Eleverna påstod att den
låga friktionen på skärtlapparna gjorde att
det blev så stor centrifugalkraft i kurvorna
Bild 6. Elev åker i rodelbanan

att de åkte ur banan. Därför måste de bygga
på vallarna på höjden. Vi fick hjälpa till i

byggandet, Vi fick uppmaningen att klappa till snön så att den skulle bli hårdare ”det går
fortare då” förklarade en elev för oss. Det går inte fortare att bygga utan det går fortare när
man åker nerför rodelbanan. Det är en lång rodelbana uppskattningsvis hundra meter lång.
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En av pojkarna hade tappat sin sko i ett hål i
marken. Läraren Mikael grävde bort snön kring
hålet för att försöka nå skon som försvann. Till
Mikaels och elevernas stora förvåning hade
skon ramlat ner i en underjordisk grotta där det
rinner en underjordisk bäck. Det hela ledde till
att Mikael fick möjlighet att berätta om hur
grottor uppkommer i naturen.

Bild 7. Borttappad sko i
underjordisk bäck

En förmiddag med sex
förskolebarn på Ur och Skur.
Observationsstudie är en teknik som
går ut på att bokstavligt talat följa
barnet på en rundvandring i hemmet,
förskolan eller i vilken miljö det kan
handla om. På så sätt blir barnet en
guide i sin egen värld och man får
förhållandevis lätt reda på hur
barnets egen vardag och
föreställningsvärld ser ut.45
En av killarna visade stolt upp

Bild 8. Ett barn leker att han kör snöskoter

snöskotern han och hans kompisar
skulpterat. Han satte sig på den och hukade ihop sig bakom vindrutan mot fartvinden. Formen
och färgsättning påminde om en Artcic Cat, antagligen har han har sett äldre kamrater och
vuxna som gjort så när de har åkt skoter.

45

Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund Studentlitteratur. s.38
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En trio barn ville visa oss deras snölykta som
de med gemensamma ansträngningar och
kunskaper skulpterat. Vi såg förbluffat på
snölyktan. Det var bland de vackraste
snölyktor vi sett som var gjorda av barn. Att
skulptera i snö som en undervisningsform är
antagligen ett av de billigaste och populäraste
undervisningsalternativen att välja på.
Ett examensarbete vid Karesuando skola

Bild 9. Barn bygger snölykta

angående undervisning visar att
”utomhusaktiviteter av olika slag var absolut populärast och av dessa var snöskulpturer…
populärast.”46 Att arbeta med snö ger läraren möjlighet att i en klass men också mellan
klasser arbeta mer utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
Faddergrupperna F-6 träffas ett antal gånger per läsår för gemensamma
gruppaktiviteter. Exempel på aktiviteter har varit olika slag av samarbetsövningar,
bygga snöskulpturer, höstpromenad mm. Vi upplever att denna verksamhet bidrar till
att skapa lugn och arbetsro där de yngre barnen upplever en trygghet gentemot de äldre
barnen. På detta sätt skapas nya möten elev - elev, elev - personal och personal personal. Gemenskap och samsyn på hela skolan ökar. 47
Ett av barnen visade Mats när han hade målat
snön grön. Man kan lätt associera till att barnen
målat en grön gräsmatta med en blombänk med
gula blommor.

Bild 10. Barn målar snön
46

Luleå Tekniska Universitet (2006-12-07) Att gestalta ett ursprung. s.81
http://epubl.ltu.se/1652-5299/2005/046/LTU-LAR-EX-05046-SE.pdf
47
Dalviksskolan (2006-12-07) Sammanfattande bedömning. s.6
http://www.alvesta.se/grundskola/attraktiv_skola/kvalreddal.pdf
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Moskoselkåtan är barnens matplats. I kåtan
brann en värmande eld som gav barnen värme
och avslappning. De flesta som suttit och tittat
på en eld har upptäckt att lågorna från elden är
roande och fascinerande.

Bild 11. Moskoselkåtan
Det var eftermiddag och vi tittade en sista gång
på snölyktan som barnen med gemensamma
krafter byggt. Vi konstaterade att genom en
praxisgemenskap löste barnen svårigheten att
stapla alla snöbollarna på varandra till formen
av en vacker snölykta.
Bild 12. Snölykta

Sammanfattning av observationsstudien
Vi har följt fyra grupper elever i deras vardag när de var ute i sin skolskog. Läraren använde
sig av situerat lärande så fort tillfälle gavs. Till exempel när de såg älgspår, för att prata om
älgen och älgens situation under vintern. Eleverna har hållit på med viltvård i samarbete med
jägarförbundet. De har gjort rådjurshäckar, och skydd för harungar. Eleverna använder
skolskogen för diverse lekar som gör att barn lär genom lek. På vintern är snö uppskattat av
både elever och lärare, ett gratis och flexibelt byggnadsmaterial som går att använda till
många pedagogiska ändamål.
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Intervjusamtal med en halv klass i årskurs sex.

Det var slumpen som avgjorde vilken halvklass som vi intervjuad i skolskogen. Det blev en
intervju med pojkarna från årskurs sex för att få deras syn på skolskogen och dess
användningsområden. I intervjun fick vi spontana svar på deras inställning till att vara och
arbeta i skolskogen.

Elevernas upplevelser om lärandet ute i naturen
Vi började med att be eleverna beskriva vad de känner för skolskogen. Det kom olika
spontana svar. ”Bra, bra att klara sig själv i skogen, frisk luft, kul.” När vi frågade vad
eleverna hade gjort senaste tiden i skolskogen kom följande fram. ”Vi har lärt oss att göra upp
eld, det är viktigt att kunna om man är ute i skog och mark.” En annan elev sa ”Men vi har
också fixat färskt vatten till rådjuren genom att hugga upp hål i isen i bäcken. Detta för att
rådjuren behöver färskt vatten i närheten av utfodringshäckarna.” Det rådjuren har allra
svårast med under vinterhalvåret är att hitta vatten. Rådjuren har svårare att omsätta snö till
vatten jämfört med andra djur här i skogen. En ”rodelbanan har vi också byggt”.

Miljöns betydelse för inlärningsförmågan
Ämnen som eleverna tror går att utföra ute i naturen är matematik, slöjd, naturvetenskap,
samhällsorientering, engelska, bild och hemkunskap. Eleverna tycker det är bra att vara ute i
naturen när de har olika ämnen, mycket beroende på att det är frisk luft och bättre miljö ute.
Det är ingen tvekan att eleverna föredrar naturen som lektionssal framför klassrummet och om
de, fick bestämma var matematiklektionerna skulle bedrivas. Ett ämne som det blev
diskussion inom gruppen angående möjligheten att vara ute, var idrott. Det var många elever
som menade att ämnet idrott inte kan bedrivas i skogen. Här delade sig klassen i två läger. Det
ena lägret menade att det är en förutsättning att det finns lokaler eller olika typer av arenor för
att man ska kunna utöva idrott, medan den andra gruppen menade att ämnet idrott var mer än
bara bollspel och andra typer av idrott. Det handlar om hälsa, kropp och själ också.
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Lektioner med naturen som inspirationskälla
Det är intressant att höra att det skulle vara mycket lättare att ha lektioner på sommaren när
det inte är någon snö ute, ”för böckerna blir inte lika blöta då”. Det är en intressant tanke och
när vår följdfråga blev, ”behöver man alltid böckerna”? Det blev tyst en kort stund medan
eleverna tänkte efter och sen kom svaret. ”Nej i matematik kan man räkna kottar, stenar och
träd”. Det märks tydligt att eleverna har svårt att översätta kunskaper som de lärt sig mer eller
mindre utantill ur sina skolböcker till världen utanför skolan. Först när vi leder in eleverna på
tanken att det finns matematik i det vindskydd de byggt så inser de flesta eleverna att det
behövs kunskap i matematik för att skaffa fram material och uppföra detta vindskydd. Det var
inte heller någon elev som reflekterade över den fysiska ansträngningen som utfördes under
allt spikande, sågande, släpande och lyftande som skedde under den tid som de byggde på
vindskyddet och drog en parallell till idrott och hälsa.
När vi undrade var de själva trodde att de skulle lära sig skolans olika ämnen bäst så var
klassen enig igen. Helt klart trodde de att de skulle lära sig ämnena bättre ute i skogen. Ett av
argumenten var att man inte blev lika trött ute i skogen som inne i klassrummet och det trodde
de berodde på att luftens kvalitet var sämre i ett klassrum jämfört med luften ute i skogen. En
pojke utryckte det så här ”så att man ska få frisk luft i hjärnan och man får frihet så att det inte
blir så trångt”. Vi märkte själva när vi intervjuade eleverna att ljudnivån var betydligt lägre
ute i skogen än när eleverna pratade på samma sätt i en lektionssal. Det ekar inte utomhus och
eleverna behöver inte höja sina röster för att överrösta alla ljud som uppstår i ett klassrum.

Eleverna vill vistas mer i naturen
Det visade sig att eleverna skulle vilja vara mera i skolskogen än den tid de nu får möjlighet
att tillbringa där. Eleverna är rörande överens om att det är alldeles för kort tid med 60
minuter. De vill att de skall vara i skolskogen minst dubbelt så mycket, fördelat på fler dagar i
veckan. Eleverna skulle vilja att de fick ta med sig mat upp till skogen och äta där, men även
få laga sin egen mat där.
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Intervjuer med personal

Introduktion av kvalitativa intervjuer.
Vi intervjuade personal på sammanlagt tre skolor i inlandet. Deras erfarenhet av att arbetar
med skolskogen är mellan fem och sju år. De skolor som medverkat är en F-6 skola och en F9 skola samt en Ur och Skur förskola.
De tre projekten är så kallade Prio 1 projekt (EU projekt) där det har gått ut Prio 1 pengar till
projekten. Förskolan är ett samarbete med Frilufsfrämjandets Ur och Skur.
De tre skolorna har lagt upp sin verksamhet på lite olika sätt. I det vi kallar skola 1, är Mikael
anställd på 30% för att arbeta med skolskogen. Nästa skola har fått namnet skola 2. Den
fördelar ansvaret mellan två klasslärare Anders och Hanna. Förskolan Ur och Skur där Maria
arbetar har tre anställda i sin verksamhet och fått namnet skola 3
Samtliga namn i intervjuerna är fingerade.

Skolornas tolkning av styrmedlen
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) så
står det inte i klartext att de skall använda sig av skolskogen men det är inget problem att
tolka texten till skolskogens fördel. I skolornas lokala plan som de kallar LAPen har alla
skolor skrivit in sina projekt med skolskogen. I Marias förskola har de har tänkt i Ur och Skur
när de har skrivit sin lokala arbetsplan. Maria säger att de har skrivit den lokala arbetsplanen
tillsammans med deras låg och mellanstadieskola, men de har tittat utifrån Ur och Skurverksamheten för att tillsammans med skolans låg och mellanstadiet kunna genomföra
samarbeten i ”Hemvistet” (skolskogen).
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Skolskogarnas tillkomst
Arbetet med de första skolskogarna kom igång i början av 2000 talet när det beviljades
projektpengar för arbeten med skolskogarna. Skolskogar utformades lokalt av varje skola för
deras idéer och behov. De tre skolorna som vi besökt arbetar därmed på olika vis med sin
skolskog och den undervisning som sker där. Anders och Hanna på skola 2 startade sitt
projekt lite senare än Mikael och ligger därför efter skola 1 i sin utveckling av skolskogen.
Det gör att det är svårt att jämföra skolorna.
Mikael från skola 1 försökte ordna skolskogen som ett uteklassrum där de flesta ämnen skulle
kunna bedrivas. Han menar att ”de ämnen som kan bedrivas inomhus också kan bedrivas
utomhus”. Anders och Hanna började arbeta med kartor tillsammans med eleverna i ett
samarbete med ett lokalt företag som arbetar med att ta fram digitala kartor. Skola 2 som är en
F-9 skola har två skolskogar, en liten i skolans närmiljö och en större knappt en kilometer från
skolan. Skola 2 har lagt upp sitt arbete med skolskogen med hjälp av två entusiastiska
klasslärare som delar på ansvaret. Det hela började 2001 med ett tre års projekt. Den större
skolskogen startade 2005 och ligger vackert belägen vid en liten tjärn och ingår också i
projektet. Den mindre skolskogen består av iordninggjorda sittplatser och en grillstad och
används ofta av barn från förskolan upp till klass två. Maria och hennes arbetskamrater som
arbetar med förskolan Ur och Skur, gick Friluftsfrämjandets grundkurs i Ur och Skur varpå de
startade sin verksamhet. De har eftersom byggt ut och utvecklat verksamheten.

Starten av skolskogen
För att arbetet med en skolskog skall gå att genomföra anser Mikael att det måste finnas en
”eldsjäl” det vill säga en ansvarig person som verkligen är intresserad. Finns det ingen
ansvarig person som håller i verksamheten är hans erfarenhet sedan tidigare att det blir väldigt
flummigt och ingen orkar eller har tid att engagera sig. Han menar också att lägga ansvaret på
en klasslärare är dömt att misslyckas. ”Det kräver alldeles för stor arbetsinsats för att en
klasslärare skall hinna med att göra en bra skolskog.”
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Anders och Hannas fick börja från grunden med utvecklandet av skolskogen. De själva hade
ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med skolskogar från tidigare år. De fick förlita sig på
sitt intresse för djur och natur som de hade med sig i ”ryggsäcken” som tidigare kunskap.Den
första tiden låg tyngdpunkten på utbildning av personal för projektet. Tanken var att eleverna
skulle få arbeta med kartor och lära känna sin närmiljö handledda av sina lärare, det vill säga
att eleverna skulle få jämföra digitala kartor med verkligheten. I skola 2 lärde sig personalen
mycket. Som med alla nya projekt som det inte finns någon tidigare erfarenhet av upptäckte
Anders och Hanna att saker och ting måste revideras. Efter en tids arbete med att mäta
sträckor, hastigheter mm. med GPS, insåg Anders och Hanna att deras arbetssätt med de
digitala kartorna låg kunskapsmässigt närmare gymnasienivå än den årskurs fyra som de
började sitt arbete med ute i skolskogen.
Maria och hennes arbetskamrater var intresserade att arbeta med barnen i utemiljöer. De hade
hört talas om Ur och Skur och var intresserade av att försöka starta en sådan verksamhet. De
fick i första hand åka på en studieresa till Skellefteå där en skola arbetade med Ur och Skur
sedan tidigare. De kände under deras studiebesök att det var på det här viset de ville arbeta. Så
de sökte steg 2 pengar för utbildning av personal i Kiruna som är den nordligaste Ur och Skur
förskolan.

Skolskogen och naturen som didaktisk inspirationskälla
Skolorna har flyttat ut delar av verksamheten till skolskogarna. Verksamheterna och tiden
varierar mellan skolorna. Tiden som skolorna tillbringar i skolskogen varierar stort allt ifrån
att barnen är ute varje dag i skola 3. till i skola 1 minst ett lektionspass i veckan och till skola
2;s numer säsongsbetonade arbete. Alla tre skolorna försöker att flytta ut teoretiska lektioner
till skolskogen och omforma dem efter ett sociokulturellt perspektiv där de använder sig av
situerat lärande, medierat lärande, distribuerat lärande och där de lär med och av varandra i en
praxisgemenskap.
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Alla tre skolorna använder sig av skolskogen som didaktisk inspirationskälla men i varierande
grad. I skola 1 skolskog får eleverna redan från ”dagis” var med och lära sig genom arbete i
skolskogen och skolskogen är som en röd tråd i skolarbetet till dess de går ut sexan som är
sista året eleverna går på den här skolan.
Mikael är i skolskogen med mellanstadiet i halvklasser. De använder sig av olika ämnen i sitt
arbete med skolskogen. Exempel på det är teknik, bild, slöjd, naturorienteringsämnen,
orientering, civilförsvarsövningar, matlagning och syltning, övernattningar mm. Skola 2
arbetar på ett liknande sätt. Anders och Hanna berättade att de har flyttat ut lektioner i naturen
bland annat matematik och bild, samarbetsövningar mellan eleverna, elevens val (uteliv). De
berättar också att eleverna har fått arbeta tillsammans med civilförsvaret och gjort olika
övningar. På Ur och Skur-förskolan har de ett ställe som de kallar hemvistet som de besöker
med två åldersgrupper. Det är Skogsknytte då man är tre till fyra år och Skogsmulle då man är
fem år. Med dessa elever besöker de hemvistet två gånger i veckan för pedagogiska
aktiviteter. De barn (skogsknopparna) som är ett till två år går till det skogsområde som finns i
anslutning till skolområdet för sina pedagogiska aktiviteter.
Mikael menar att det är viktigt att nyttja årets alla årstider. ”Är det snö så nyttjar vi den och är
det höst så nyttjar vi det hösten har att erbjuda.” Kunskaper om svamp och tillagning av dessa
är en sak som de använder sig av på hösten. För Mikael är det viktigt att det är variation på
vad de lär ut i skolskogen. ”Har eleverna en period under hösten arbetat med svamp så blir der
något annat nästa höst.” Maria arbetar också året om med att ta tillvara årets alla årstider för
deras pedagogiska verksamhet. Maria berättar att årstiderna bjuder på stora mängder av
kunskap och när hon är ute med eleverna är hon medupptäckande och medupplevande
pedagog när de är ute i skog och mark. Det innebär att Maria ”tar reda på, upptäcker och
forskar kring” olika saker som är och uppstår i naturen. Ibland tar de med växter och små djur
till klassrummet där de slår och läser i litteratur om dessa. Vad som skiljer Ur och Skur där
Maria arbetar mot de andra två skolorna är att Marias elever får lära sig om naturen på ett
enklare sätt. Detta ger i sin tur en bra grund att stå på för vidare inlärning och förståelse högre
upp i skolåren. I Skogsmulle tittar de på vilken fågel är det där, medan de i skogsknytte säger
fågel och inte vilken sort.
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Exempel på pedagogisk verksamhet

Maria berättar att de ofta har med sig luppar när de går ut i skogen. ”Vilken värld som öppnas
där, barnen kan stå och kolla på ett träd och vackra mossor och se vackra konstverk.”
Skogsmulle är en figur som hela verksamheten kretsar kring när barnen är fem år. Han
kommer ofta och hälsar på när barnen är ute i skogen och han pratar och lär barnen saker ur
ett sociokulturellt perspektiv. Arbetet med skolskogen är upplagt beroende på i vilken klass
eleverna går exempelvis arbetar årskurs fem med fågelholkar. Vad lär man sig av fågelholkar?
Fågelholkar är ett lättförståeligt projekt för eleverna att lära sig naturlära. Fåglarna kräver
olika biotoper för sin existens och det är saker som eleverna lär sig. Annat de lär sig av arbetet
med fågelholkar är skogsbrukets påverkan för olika fågelarter, eller hur mycket insekter ett
flugsnapparpar fångar för att föda upp en kull ungar.
Anders och Hanna berättar att vattnet är en förutsättning för livet på jorden och att eleverna
har gjort undersökningar av vattnet i tjärnen och haft proverna som utgångspunkt för lärandet.
Vattenproverna visade att det fanns förutsättningar för ädelfisk att leva i tjärnen. De har läst
och lärt sig om fisk vård och därefter planterat fisk i tjärnen. Tjärnen som skolan förfogar över
är Anders och Hanna mycket stolta över. Den har en stor potential för framtida behov av
lärande om naturen och fortsatt liv på jorden.

Litteraturen i verksamheten
Ur och Skur är i dag en pedagogik som man kan läsa som fempoängs kurs vid Stockholms
Universitet. När man går grundutbildningen får deltagarna boken Miljömedvetande genom lek
och äventyr i naturen48 ”som är våran bibel” säger Maria. Det är en mycket användbar bok
som de använder i sin pedagogiska verksamhet. Alla skolor har hittat sina favoritböcker som
de plockar idéer och inspiration från. Mikael använder sig ofta av litteratur som
inspirationskälla. En bok som ofta används är Lära med skogen av Billy Ederlöf som också är
projektledare för skogen i skolanprojektet i Västerbotten. En annan bra inspirationskälla
tycker han är tidskriften Skogen i skolan samt deras hemsida på nätet. Anders och Hanna har
en favorit ”Matematikmatik-ute”. Den boken använder de flitigt de har också fått en natur och
48

Susanne, Drougge. (1999). Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. En beskrivning av I Ur och
Skurs metoder. Tullinge: Tullinge grafiska AB
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miljöpärm som de använder sig av. Överlevnadshandböcker använder samtliga skolor i sin
undervisning. Skolorna hittar mycket själva via olika media som de kan använda i deras
undervisning. Skolorna 1 och 2 håller kontakt med Studiefrämjandet och Jägarförbundet som
hjälper skolor med material och idéer.

Friluftsdagar, väder och vind
Lärarna från Ur och Skur har sett att barn som är vana att vara ute får ett behov att vara ute
varje dag. De försöker ta hänsyn till om det är mycket kallt (-25) när de arbetar med barnen,
men barnen kräver att få vara ute en stund i alla fall. Oftast lär sig barnen att klä sig rätt men
också föräldrarna till barnen får den kunskapen genom att barnen är ute.
På friluftsdagar har lärare och elever från Anders och Hannas skola gått den knappa
kilometern över berget för att grilla korv och fiska i tjärnen. De promenader de gör till sin
skolskog innebär att eleverna lär sig hur man klär sig och vilka kläder som är lämpliga till
olika typer av väder.49 De menar att det är stor skillnad på barns kunskaper att klä sig rätt till
rätt tillfälle. Det finns barn som kommer exempelvis i mys-byxor eller i högt skuret linne
inför en friluftsdag och någon typ av lågskor.
Vädret styr aktiviteterna uppe i skolskogen. Flexibiliteten i undervisningen är viktig i
skolskogen. Det är inte ovanligt att vädret gör att man måste plocka fram alternativlektioner
och det ställer höga krav på planeringen av lärandet i skolskogen. De har satt en köldgräns på
-15° för utomhusaktiviteter. När det är -15° och kallare flyttar de in aktiviteterna inomhus. De
förbereder olika projekt, tittar närmare på kompassen och använder datorn och ser vad de kan
hitta om djur och natur.

49

Läs vidare om klädsel i bilaga 2
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Rutinisering av lärandet

Genom åren har Mikael och skolan han arbetar i arbetat fram ett rutiniserat
undervisningsmaterial som är återkommande i undervisningen år från år. Under hösten
behandlas bär och svamp. Enligt Mikael anser han att det är den tiden på året som lämpar sig
bäst för att inhämta kunskaper om det området. Han menar att ”det är då all kunskap serveras
naturligt i skogen”. Var växer de olika arterna och varför? Vilka går att äta och vilka är
giftiga? Hur reder man till bär och svamp? Vilken uppgift har bär och svampar i skogen?
Våren är en period då de arbetar med fåglar. Eleverna får lära sig olika fågelarter, läten,
vistelseplatser, mm. Civilförsvarsövningar är också en återkommande del i undervisningen.

Utveckling av skolskogen
I skolskogen blir naturen kunskapskällan. Genom att flytta ut undervisningen skapar vi ett
verklighetstroget samanhang som både pedagoger och elever har stor nytta av. Vad Mikael,
Anders, Hanna och Maria har gemensamt är att de anser att det behöver avsättas mera tid för
andra lärare för att kunna utnyttja skolskogens potential bättre. De tre skolorna har olika
behov för att kunna utveckla skolskogen. ”Det är precis i det skedet vi är just nu att utveckla
vår skolskog” säger Anders. ”Vi tänker bygga ett stort vindskydd där vi kan sitta och rita eller
skriva trots att det regnar ute Vi har planer på att göra naturstigar med fasta anslagstavlor för
till exempel tipsrundor eller djursiluetter men även bygga några eldstäder och ett vedskjul.”
Anders och Hanna är i uppbyggnadsskedet av sin skolskog vid tjärnen. Mikael som bedrivit
sin verksamhet några år längre har andra mål. Slöjden är ett ämne som är tänkt att kunna
utnyttja skolskogen bättre. Meningen är att utnyttja verktyg som de flesta barn har tillgång till
i sitt hem och lära dem att använda dem i naturen. ”Hur många har en pelarborrmaskin eller
en stor svarv hemma?” Vad som skulle behövas för att kunna vidareutveckla basämnena i
skolskogen är att få klasslärarna mera engagerade och till det behövs mera tid till förfogande.
Ekonomiskt är det för tillfället inga problem att driva en skolskog. Det finns otaliga bidrag att
söka för att finanserna skolskogen. De pengar de lever på nu kommer från länsstyrelsen, men
det finns även EU pengar att söka och det finns olika fonder som går att söka pengar ifrån.
Även lokala sponsorer kan hjälpa till. I Mikaels fall hjälper sågen till med gratis virke för
byggnationer.
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Maria vill både renovera och bygga nytt för att få en bra fungerande pedagogisk verksamhet.
Maria är i behov av en nybyggnation av ett vindskydd uppe vid hemvistet, och så skulle de
vilja ha en kåta på skolgården i stället för den trasiga Moskoselkåtan som de har nu. Maria vill
också att rektorn skjuter till pengar så att all personal får gå grundkursen i Ur och Skur, så att
alla har samma förutsättningar. Maria tycker de har haft tur för det har varit väldigt lätt att få
alla pappor engagerade berättar Maria. De har underlättat arbetet mycket för oss ”På hösten
kommer de med vedsäckar, och nu ska vi fara ut och hugga en adventsgran med en pappa och
en annan pappa ska skjutsa jultomten med häst och släde sista dan före jul”. Det verkar som
det tilltalar papporna detta med Ur och Skur ”det är lite mer robust”
Personalen måste hela tiden vara engagerad hitta på saker och komma med nya idéer för att
verksamheten ska flyta och utvecklas. ”Det gäller hela tiden att se möjligheterna och inte
tycka att saker och ting ät vrångt.”

Nyttan med utomhuspedagogik

Lärarna från de tre skolorna tror på sitt arbete med nyttan av skolskogen. De förmedlar en
stark tro på att utomhuspedagogiken ökar förståelsen hos barnen. De säger att barn är olika
men ofta arbetar skolorna med att likforma eleverna så att de skall passa samma mall.
Maria säger att det är viktigt att lära där lärande finns och inte sitta vid ett bord och prata om
till exempel gran och tall utan lära i en miljö där det är naturligt. ”Jobbar man med is, vatten
eller sand så gör man det ute.” Barnen är vana att vara ute och leka och arbeta. Andreas och
Hanna som har betydligt äldre elever att arbeta med säger i princip samma sak. Hanna menar
att man tydligt kan se att utomhuspedagogik ökar förståelsen och sättet att lära in kunskaper.
Till exempel för elever som i vanliga fall har det lite svårt med matematik går det helt
plötsligt väldigt bra när de är i en annan miljö och under andra omständigheter. Hanna och
Anders citerar John Dewey, ”learning by doing”. Det handlar om att översätta teoretisk
tänkande och teoretiska kunskaper till en verklig situation. Det handlar inte bara om att lära
sig teoretiska ämnen på ett annat sätt utan också att lära sig att klä sig rätt oberoende av
väderlek. Det är många elever i de högre klasserna som inte har något begrepp alls om hur det
är lämpligt att klä sig.
Mikael menar att barn lär sig olika bra på olika sätt. Han menar att arbetet med skolskogen
hjälper många elever. I dagsläget arbetar klasslärarna med temadagar och temaveckor. Det
kan vara fördjupningar i ett ämnesområde, exempelvis stenåldern där de under en veckas tid
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arbetat med stenåldern uppe i skolskogen. En sådan undervisning kan göra att en del elever lär
sig på ett bättre sätt.

Elever och lärare i skolskogen
Elever
Eleverna trivs olika i skolskogen beroende på väder och vind men det beror även på vad man
gör i skolskogen. Eleverna som är ute i skog och mark redan från förskolan är vana med att
vara ute. Barnen gillar att vara ute och de känner att de mår bra av att vara ute. De känner sig
tillfreds och tycker att det är skönt, men det är inte alltid som barnen gillar att vara ute. Det
gäller främst äldre barn som inte är vana och inte lärt sig att vistas utomhus utan oftast sitter
inne både på skoltid och fritid. Maria säger ”det här att vara ute om man är äldre, man kanske
börjar när man är fem år, kanske de frågar ska vi vara ute hela dagen? Ska vi äta ute mm.? De
tycker att det är lite underligt.” Barn som har varit med i verksamheten sedan de var ett till två
år är så vana att vara ute att det inte är något konstigt med det. Anders tror att vi som bor här
uppe har skogen så nära att vi blir lite lata. Anders skulle kunna tänka sig att lärare och elever
i södra Sverige kanske arbetar mer medvetet för att vara ute.
Vad Mikael kan se är att eleverna är väldigt måna om sin skolskog. Det visade sig påtagligt
den gången det hade varit sabotage uppe vid vindskyddet som de hade byggt. Vindskyddet var
delvis uppbränt, verktyg och material som eleverna använde sig av var borta. En gemensamt
byggd eldstad var söndersparkad och helt förstörd. Eleverna var länge frustrerade över
händelsen och pratade mycket om det inträffade. Elevernas engagemang och kärlek till sin
skolskog har lett till att de på helger tar med sig sina föräldrar upp i skolskogen och har
picknick och leker. Skulle de vara borta från skolskogen en vecka av någon anledning så blir
det katastrof för eleverna. Han har också sett att det mycket sällan blir konflikter mellan
eleverna när de är ute i skolskogen. Mikael tror det kan bero på att de har större möjligheter
att sprida ut sig i skogen jämfört med klassrummet och skolgården.
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Lärarna
Alla lärare på skolan tycker inte att det är kul att vara ute på lektionerna utan tycker att det
räcker med någon friluftsdag per år. ”Vi som tycker det är kul att vara ute försöker peppa
andra och man kan inte begära att alla ska tycka att det är kul, men vi som arbetar med det
tycker det är jätteviktigt och kul.” Ett påstående från Anders som representerar alla skolor
utom lärarna på Ur och Skur. ”Eftersom vi valt det så är det, det bästa som finns” tycker
Maria. Hon berättar att även om det är både arbetsamt och besvärligt att packa allting som ska
med för en dag ute i skogen så är det ändå värt det. Maria menar att även om de ”ser ut som
ett zigenarpack med kastruller och grejer som hänger, slänger, vinglar och far och än om det
är arbetsamt så får man ut så mycket när man är där”. Väl där lugnar allt ner sig och det blir
lugnt och skönt. Det kan vara en lingonsyltkokardag och bären är i grytorna för kokning och
de sitter i lingonriset och läser sagor för en del av barnen medan andra barn väljer att bygga
en koja. De lärare som börjat arbeta med barn ute i naturen har sett fördelarna med
skolskogen. ”Lågstadiets fröknar tycker att skolskogen är kanon” säger Mikael. Barnen får
möjlighet att ”rasa av sig och få bort spring i benen” och kan med lek lära sig saker och ting.
Samtliga lärare känner att det blir mindre konflikter med och mellan barnen ute i skogen
jämfört med när de är inomhus. En annan aspekt på att vara ute är hälsoeffekten. Det vittnar
bland annat lärarna från förskolan Ur och Skur om. Maria berättar att deras barn på förskolan
inte har några sjukdagar alls och ”magsjuka har barnen aldrig” Maria berättar att om de
jämför sig med alla andra förskolor i kommunen så har barnen sjukfrånvaro som är långt
under alla andra förskolor. Maria tror själv att det beror på att barnen är ute och att det stärker
immunförsvaret men också att smitta inte sprider sig lika lätt mellan barnen utomhus jämfört
med när barnen är inomhus.

Arbetsledning och skolskogen

I det arbete som skolorna lägger ner på arbetet att ge barnen ett alternativt inlärningssätt
varierar stödet mellan de olika rektorsområdena. På Mikaels skola är arbetsledningen positiv
till projektet och stöttar arbetet. ”Vår rektor tycker det är positivt och tycker det här är vrålkul
och han stöttar mig i det jag gör” säger Mikael. Det finns heller inget motstånd från lärare på
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skolan mot skolskogen och hur den används. Mikael tror att det beror på att det inte är något
”flum” när de använder skolskogen och att alla lärarna har sett nyttan med den.
Anders och Hanna har inte lika bestämda åsikter utan är mer försiktiga. De tror att
arbetsledningen är glad att de har ett sådant här projekt ”men det är inte så att jag tycker att
han hejar på oss så mycket”.
Personalen på Ur och Skur tycker att det sitter i pengar. De är inte säkra på att det beror på
arbetsledningen utan de tror problemet sitter högre upp. De tror att de får känna av att
kommunen har begränsade resurser. ”Problemet som vi har just nu är om det kommer ny
personal. De får inte gå grundkursen i Ur och Skur. De får själva försöka lära upp ny personal
och de känner att de inte har den kunskap som behövs för detta. Friluftsfrämjandet har en
massa småutbildningar/fortbildningar som personalen får gå och det är Skogsknopp,
Skogsknytte, Skogsmulle, Skrinna och Lagge.” Dessa utbildningar får den nya personalen lov
att gå men de kommer att sakna grunderna för sitt arbete med Ur och Skur och
Friluftsfrämjandet vill att man ska ha gått grundutbildningen först. ”Det känns som ett
problem för oss” Maria tror att rektorn inte kan göra så mycket åt saken utan det är
kommunen som sitter på pengarna.

Tiden för skolskogen
Det är stora skillnader mellan skolorna och den tid som står till förfogande för att driva en
skolskog. Mikael berättar att det är avsatt en tjänst på 30% från arbetsledningen för att sköta
projektet. Han tycker det räcker för att bedriva arbetet med skolskogen. Mikaels situation ska
jämföras med Anders och Hannas situation. De skall försöka att rymma skolskogen i den
ordinarie tiden som de har till förfogande som klasslärare. Anders säger ”vi skulle behöva
mera tid till projektet men det är så mycket annat som behöver tid”. Hanna tycker att det
skulle vara bra att få mer tid avsatt för att arbeta med projektet. De upplever att allt annat är
viktigare än arbetet med skolskogen. ”Är det en studievecka så borde vi kunna få använda en
dag till arbetet med skolskogen.” Fick Anders som han ville skulle det finnas tid att sitta ner
ett par gånger per år och titta på vad som är gjort och vad som står på tur. Anders är viktig
med att poängtera att ”det är i alla fall ingen som motarbetar oss”. Marias och hennes

36

arbetskamraters situation påminner om Anders och Hannas dilemma med tidsbrist. De har inte
mer tid avsatt för att bedriva utvecklandet och underhållet av deras skolskog. De har försökt
göra en organisation som fungerar och Ur och Skur tankegången genomsyrar hela
verksamheten. Vad de tycker är mycket positivt, är att en gång om året samlas alla förskolor
inom Ur och Skur verksamheten från Sundsvall och norröver en helg för en upptaktsträff för
vidareutbildning och utbyter erfarenheter mellan varandra. Vart fjärde år samlas förskolor
från hela landet i en stor träff på hösten. För att få bedriva Ur och Skur verksamhet har
kommunen skrivit ett avtal med Friluftsfrämjandet som reglerar dessa träffar.

Sammanfattning av intervjuer
Vi intervjuade personal på sammanlagt tre skolor i inlandet. Deras erfarenhet av att arbeta
med skolskogen är mellan fem och sju år. De skolor som medverkat är en F-6 skola och en F9 skola samt en UR och Skur Förskola. De tre projekten är så kallade Prio 1 projekt där det
har gått ut Prio 1 pengar till projekten. Förskolan är ett samarbete med Frilufsfrämjandets Ur
och Skur verksamhet.
De tre skolorna har lagt upp sin verksamhet på olika sätt. Det vi kallar skola 1 är Mikael
anställd på 30% för att arbeta med skolskogen. Nästa skola har fått namnet skola 2, den
fördelar ansvaret mellan två klasslärare Anders och Hanna. Förskolan Ur och Skur har vi
kallat skola 3, har tre anställda i sin verksamhet och där arbetar Maria. Arbetena med
skolskogarna kom igång i början av 2000 talet när det beviljades projektpengar för arbeten
med skolskogarna. Skolskogarna utformades lokalt av varje skola för deras idéer och behov.
Mikael från skola 1 försökte ordna skolskogen som ett uteklassrum där de flesta ämnen skulle
kunna bedrivas. Han menar att ”de ämnen som kan bedrivas inomhus också kan bedrivas
utomhus”. Anders och Hanna började arbeta med kartor tillsammans med eleverna i ett
samarbete med ett lokalt företag som arbetar med att ta fram digitala kartor. Maria och hennes
arbetskamrater gick Friluftsfrämjandets grundkurs i Ur och Skur varpå de startade sin Ur och
Skur verksamhet. Skolorna använder skolskogen genom att de har flyttat ut delar av
verksamheten till skogarna. Verksamheterna och tiden varierar mellan skolorna. Tiden som
skolorna tillbringar i skolskogen varierar stort allt ifrån att barnen är ute varje dag i skola 3 till
i skola 1 minst ett lektionspass i veckan och till skola 2 numera säsongsbetonade arbete. Alla
tre skolorna försöker att flytta ut teoretiska lektioner till skolskogen och omforma dem efter
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ett sociokulturellt perspektiv där de använder sig av situerat lärande, medierat lärande,
distribuerat lärande och där de lär med och av varandra i en praxisgemenskap. De tre skolorna
använder sig flitigt av allehanda litteratur för att bedriva undervisning i naturen. Några
exempel på det är; Lära med skogen av Billy Ederlöf, tidskriften Skogen i skolan och deras
hemsida på nätet samt överlevnadshandböcker och Matematik ute. I de tre skolorna har
skolskogen använts i undervisningen i de flesta ämnena såsom; matematik, engelska, slöjd,
bild och idrott. ”Man kan göra precis vad som helst det finns faktiskt inga begränsningar.”50
Idrotten har genomfört ”djungel-brännboll” som har varit populärt bland eleverna. I ämnet
engelska fick vi ”tips på hur eleverna kan presentera sin skolskog och dess innehåll för
utländska gäster” 51 Teater och drama är andra aktivteter som genomförts. Elever från
lågstadiet har fått gå från station till station och uppleva olika sagor som sjätteklasserna fått
planera och genomföra. Beroende på hur långt skolorna har hunnit i sina arbeten varierar
målsättningarna mellan skolorna hur de skulle vilja utveckla skolskogen. Skola 1 skulle
exempelvis vilja att ämneslärarna kunde avsätta mer tid för att använda skolskogen och
utveckla undervisningen i den. Skola 2 är i sin uppbyggnadsfas av sin skolskog och skola 3 är
i behov av att restaurera vissa delar. De är också i behov av nybyggnationer och utbildning av
personal för verksamheten. Alla tre skolorna är rörande överens om att de tror att
utomhuspedagogik ökar förståelsen för kunskap och lärande hos barn. Mikael menar att barn
lär sig olika bra på olika sätt. Hanna påstår att ”I matematik så ser man att elever som i
vanliga fall har det lite svårt så går det helt plötsligt väldigt bra”. Elever som har fått vara ute i
skolskogen från början av sin skolgång saknar skogen om de av någon anledning inte får vara
ute i skogen på en vecka. Elever som inte är vana att vara ute känner sig bortkomna och har
svårt att klä sig efter vädrets makter. Vad skolorna har märkt tydligt är att det blir mindre
konflikter när barnen får vara i skolskogen. De engagerade lärarna tycker att det är roligt att
arbeta med skolskogen och trivs bra med det. Detta är några kommentarer som lärarna fällde;
”Lågstadiets fröknar tycker att skolskogen är kanon” ”Eftersom vi valt det så är det bästa som
finns.” Det skiljer mellan skolorna på hur de känner att de har stöd från arbetsledningen. ”Vår
rektor tycker det är positivt och tycker det här är ”vrålkul” och han stöttar mig i det jag gör”
säger Mikael. Anders tror att deras rektor är positivt inställd men det är inget som de fått höra.
För Ur och Skur förskolan saknas det pengar till verksamheten. Den tid som de olika skolorna
har till sitt förfogande för att bedriva sin skolskogsverksamhet skiljer mycket. Skola 1 är helt
nöjd med situationen medan det känns ”tungrott” i de övriga skolorna.
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Maria från dagiset och förskolan Ur och Skur
Mikael från F-6 skolan
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Diskussion
Huvudsyftet för vår studie var att ta reda på och undersöka hur utomhuspedagogik bedrivs ur
ett sociokulturellt/didaktiskt perspektiv. Vi var även intresserade av att se var kunskapen om
utomhuspedagogik bäst lärs ut, ute eller inomhus och om det spelar det någon roll utifrån ett
didaktiskt perspektiv.
Vi kom fram till följande resultat i intervjuerna. Elever och lärare trivs bra med att arbeta med
skolskogen. Det eleverna uttryckte var att de velat vara mer i skolskogen än de tillfällen som
gavs. Eleverna tyckte även att det var en avstressande miljö och att det var mindre konflikter
och lägre ljudnivå. Eleverna uttryckte även en stimulans av att få lära sig saker som inte går
att lära sig på annat sätt än utomhus.
Litteraturbearbetningen gav oss både svar på de frågor vi ställde och massor av nya tips och
idéer. Det var genom att dyka in i vad böckernas författare menade med ”utomhusnytta” som
vi förstod sambandet och nyttan med att bedriva utomhuspedagogik på skolorna. Vi visste
självklart att det är bra och nyttigt på alla sätt och vis att vistas ute, men från böckerna fick vi
det än tydligare beskrivet. Det som de flesta böcker tog upp och vidrörde var betydelsen av att
barn och unga får en tidig kontakt med naturen. Den kontakten och de starka upplevelser som
de då får kommer att ha avgörande betydelse för resten av livet. För att skapa ett livslångt
lärande i nära kontakt med natur, kultur och samhälle anser vi att utomhuspedagogik som
akademiskt kunskapsområde har en utvecklingspotential i 2000-talets lärande
organisationer.52 Litteraturen gav oss mersmak skulle man väl kunna säga utan att överdriva
allt för mycket. Det var genom att söka sig till viss litteratur som vi kom i kontakt med annan
bra litteratur och det ena gav det andra. Intressant var även att höra att de pedagoger som vi
intervjuade samtliga använde sig av relevant litteratur. Ur och skur skolan hade en alldeles
egen ”bibel” som tjänade till inspiration och vägledning.
Vi ville undersöka om lärandeprocesser och kunskapsbildning underlättas om lärandet sker
ute i naturen. Det vi såg och de svar som vi fick från de lärare som vi intervjuade var att det
gavs många tillfällen till situerat lärande i naturen. De didaktiska perspektiven var alltid
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närvarande såsom: var lärande sker, varför de ska lära sig, hur de skall lära sig. Detta styrker
vår uppfattning om att kunskapen om naturen bäst lärs ut på plats dvs. i en autentisk miljö.
Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom
förmedlingen av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första
lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är
inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss
mycket och ingenting veta.53
Under en av våra intervjuer framkom att eleverna har svårt att se att lärande kan ske utan att
böcker används. Exempelvis när vi ledde in eleverna på frågan om hur de byggt sitt
vindskydd, såg eleverna att de använt sig av bl.a. matematik och teknik. I ett av samtalen med
lärarna nämndes att nyttan med utomhuspedagogik ökar förståelsen att lära in kunskaper i ett
flertal ämnen däribland matematik. I Ann Granberg bok Småbarns utevistelse… förklarar hon
och styrker det som kom fram i våra intervjuer på ett än mer tydligt sätt.
I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att förskolans uppdrag är att lägga grunden för
ett livslångt lärande och utforma verksamheten så att den stimulerar och utmanar
barnets utveckling och lärande. Under området ”Utveckling och lärande” står det att
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och
använda matematik i meningsfulla sammanhang…54
Nyttan med utomhuspedagogik kunde vi själva bevittna i vår observationsstudie, det vi såg
var att det är avgörande vilken miljö eleverna vistas i för att lära. Nyttan med att lära sig i en
verklighetstrogen miljö underströk samtliga lärare som vi intervjuade. De pedagoger som vi
samtalade med menade att det är viktigt att variera sin undervisning I dag, när lärande i första
hand äger rum inomhus ofta framför dataskärmen eller genom tekniskt beskrivande, är
utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig erfarenhet
liksom hjärnans stimulans (intellektuellt tänkande). Utomhuspedagogik kan i och med detta
bli ett betydelse fullt redskap för att levandegöra t.ex. läroplanens intentioner.55
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Hälsoaspekten gick som en röd tråd genom samtliga intervjuer och behandlades på flertalet
ställen i den litteratur som vi studerat. Fördelarna av att vara ute och få tillgång till friskluft,
kan inte nog understrykas vilket både forskare, personal och barn tydligt visar. Vi har tidigare
nämnt i vårt arbete det forskaren Patrik Grahn visat i sin forskning nämligen att barn som
vistas utomhus är betydligt friskare än andra barn och att det aktiverar immunförsvaret. Grahn
förklarade även att för lite dagsljus är ohälsosamt, kan leda till trötthet och humörförändringar
samt påverka dygnsrytmen. I vår intervju med personal från Ur och Skur berättade en av
lärarna att vid jämförelse med andra förskolor i kommunen var sjukfrånvaron betydligt lägre
hos Ur och Skur barnen. Delar av detta kan förklaras genom att vi i dag har bättre isolerade
hus vilket har minskat luftomsättningen och höjt temperaturen. Detta har lett till lägre
luftfuktighet inomhus. Vi har fått ett torrare och varmare inomhusklimat som gör att
slemhinnorna i hals och näsa torkar ut och blir lätt irriterade. Därmed ökar deras känslighet
för angrepp av bakterier och virus.56
I de jämförelser och resultat vi fått fram mellan olika skolor, hade det troligen sett annorlunda
ut om vi jämfört dessa med skolor som inte haft en utomhus profilering. Då hade nog
resultatet blivit ett annat. Vi hade säkert fått en mindre positiv framtoning av att vara ute än de
övervägande positiva svar som vi fick från de skolor vi besökte. Det spelar nog en avgörande
roll om man som barn tränats med att vara ute redan från unga år. Då bär de med sig de
positiva minnen som de fått från utomhusvistelser resten av livet. Vad vi som blivande
pedagoger kan lära oss av en studie av det här slaget är att arbetet med att ställa i ordning en
skolskog och driva den kräver en stor arbetsinsats. Den kan vara betungande och svårt att
genomföra utan att det är avsatt arbetstid för detta. Det krävs att man som pedagog har både
viljan och för den skull även kunskaper i detta berikande ämne, om det ska bli framgångsrikt
och lyckas. Det underlättar om man är flera på skolan som känner för arbetet med
utomhuspedagogik och på så sätt delar på bördan. Ensam är inte stark heter det ju. Därför är
det med stor beundran över de ”eldsjälar” vi intervjuat om arbetet i skolskogen som vi drar
oss tillbaka fulla med nya inspirerande idéer. Vi är båda överens om att det här arbetet
kommer att berika oss och ge oss uppslag i vårt kommande yrke som lärare.
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Bilagor
Bilaga1.
Frågor Till lärarna.
1. Hur länge har ert projekt pågått?
2. Kan ni beskriva hur iden till ert arbete med ”skolskogen/naturen” startade.
3. Beskriv hur ni använder ”skolskogen/naturen”.
4. Använder ni er av någon slags litteratur som inspiration/fakta källa?
5. Vilka ämnen använder sig av ”skolskogen/naturen”?
6. Hur skulle ni vilja utveckla arbetet med ”skolskogen/naturen”?
7. Anser ni att utomhus pedagogik ökar förståelsen och sättet att lära in kunskaper?
8.

Vad är er syn på elevernas relation till ”skolskogen/naturen”.

9. Beskriv hur ni som pedagoger tycker att er relation är till ”skolskogen/naturen”.
10. Får ni det stöd/förståelse från arbetsledning (rektor) som ni behöver? Får ni avsatt den
tid som ni behöver till projektet?
11. Hur stöder skolans lokala plan resp. Lpo ert syfte med projektet?

Elevfrågor.
1. Hur är det att vara ute i naturen? Beskriv, Bra/dåligt
2. Beskriv ämnen som ni tror skulle kunna bedrivas ute i naturen och varför?
3. Beskriv ämnen som ni inte tror skulle kunna bedrivas ute i naturen och varför?
4. Vad skulle ni helst vilja arbeta med ute i naturen?
5. Tycker ni att ni får vara ute i naturen ”skolskogen” så ofta som ni önskar?
6. Får ni vara med och bestämma? Om ni fick bestämma vad skulle ni vilja ändra på?

Bilaga 2.
Kläder
VTM regeln betyder varm, torr och mätt. Varma och torra kläder är alltså en förutsättning
för att skolelever och barn skall få en positiv upplevelse av att vara ute i naturen. En same sa
en gång ”det finns inget dåligt väder utan bara dåliga kläder” mycket tänkvärt för alla lärare
och föräldrar. Det är ingen ovanlig syn att både elever och vuxna personer kommer till en
utflykt eller dagsvandring i exempelvis gymnastikskor, jeans och en kort jacka så att det blir
”mellalen” mellan kläderna. ”Mellalen” är dialekt och betyder att det är inga kläder som
skyddar, det är ett glapp mellan kläderna med naken hud. Vi kommer att vidarebefordra
kunskaper från John Wiseman med 26 års erfarenhet från brittiskiska armens
överlevnadsutbildning och Lars Monsen med över 2500 övernattningar i naturen samt våra
egna erfarenheter av 30 års erfarenheter av jakt samt utomhusarbete i alla väder.
”Välj ut din klädsel omsorgsfullt så att du får ett bra skydd men inte blir för varm.”57 Alla
som har lite erfarenhet vet hur svårt det är att välja rätt klädsel till varje tillfälle. Det är inte
ovanligt att man tar på sig alldeles för tjocka kläder i förhållande till den dagsaktuella
väderleken och blir genomsvettig och trött för man klädde sig för varmt.
Underkläder
”Klädseln skall följa kroppen, men får inte strama,”58 här är ligger den stora hemligheten
med att hunna klä sig rätt när man skall vistas utomhus. Det handlar om att välja ett bra
underställ, ylle räknas till de bästa matrialen till underställ tack vare att det värmer även när
det är fuktigt/blöt men även brynje är utomordentligt bra som underställ tack vare att den
ventilerar mycket bra. ”Den skall hålla dig varm och torr, men skall samtidigt kunna hålla
kroppen välventilerad.”59
När man är ute på tur är det ofrånkomligt att inte svettas och under kläderna blir våta där till
kommer den fukt som kommer från nederbörd av olika slag. När man då stannar av för att äta
eller vila börjar man frysa. ”Det allra viktigaste kriteriet rör därför underklädernas
värmeegenskaper i vått tillstånd.”60 När man läser olika böcker som tar upp hur du skall välja
de kläder som skall användas så säger de aldrig vilka produkter som du bör välja. Vi tänker
däremot direkt namnge bra utprovade kläder som vi vet fungerar mycket bra. När det gäller
underkläder så kan vi rekommendera: KLAR® Ullfrotté barnkläder och vuxenkläder se vidare
http://www.ullfrotte.se/swe/asp/2004.asp och Lundhags underställ Merino se vidare
http://www.lundhags.se/index3.html och Brynje underkläder Super termo se vidare
http://www.brynje.no/public/?set_language=no&cccpage=webshop_l1&set_z_qm_product_grp1=6 Flistads
har ett underplagg som inte är så dum och det är Polotröja PC-742 och dito tillhörande byxa se vidare
http://www.fristads.se/web/default.asp Ingen av dessa underkläder är extremt billiga men de håller
absolut högsta klass. Det finns en uppsjö mer eller mindre värdelösa underkläder på
marknaden så det gäller att ha goda kunskaper om vad som fungerar bäst.
Mellanplagget
När det gäller lager två så är fleece att föredra tack vare sin goda värmeförmåga och låga vikt.
Här finns ett otal bra tillvärkare att välja på. Helly Hansen, Lundhags mfl. ”För det mesta är
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mellanplaggets primära uppgift att hålla dig varm under raster och i lägret, inte minst på
natten.”61
Ytterplagget
Ytterplagget är viktigt att det håller bort väta från utsidan och släpper ut kroppsfukt. Här har
skalplaggen med sina Tex-membran välsignat jorden och utelivet med sina fina egenskaper,
de är dessutom moderiktiga och snygga. Här har alle handa Gore-tex kläder varit
marknadsledande men i dag finns det många andra alternativ. Vad som är vikigt när man
väljer bland dessa kläder är att det skall finnas extra ventilations möjligheter att öppna
tillexempel under armhålorna, samt att det finns en utfällbar huva vid nederbörd och samtliga
sömmar skall vara tejpade för att inte vattenläckage skall uppstå. Vad det gäller byxor så finns
de i samma material och de fungerar utmärkt, även som regnbyxor när man cyklar till och
ifrån skolan. Vad man bör tänka på är att byxbenen skall rymmas utanpå skoskaften så att det
inte kommer in vatten och skräp som orsakar skavsår.
Skor
”Fötterna är de delar av kroppen som oftast blir värst åtgångna. Vi svettas mycket, samtidigt
som ventilationen ofta är bedrövlig eller så gott som frånvarande.”62Här finns det inte så
mycket att tala on Men ett par riktiga stövlar på sommaren är inte dumt man kan också välja
riktiga Tex-kängor (dyra och arbetskrävande) men man måste fundera vilket behov som finns.
De som börjat gå i dessa kängor fortsätter oftast med dessa alternativ. På vinterhalvåret finns
det egentligen bara Nokia filtstövel att välja på om man vill vara varm och torr. Powerskor är
ett alternativ men de är mera fukt känsliga. På fötterna är det bara ull som räknas om man vill
slipa frysa och slippa få problem med fötterna. Ett tips som fungerar utmärkt är att dela på
en påse ärtor i vardera skon över natten och skorna är torra på morgonen.
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Bilaga 3.
I Ur och Skur.

Bilaga 4.
Målsättning för Ur och Skur.

Bilaga 5.
I Ur och Skur

Bilaga 6.
Vad är Ur och Skur?

Bilaga 7.
Varför medlemskap i Friluftsfrämjandet?

