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Sammanfattning 

Utomhuspedagogik är en pedagogisk inriktning där lärandet bygger på sinnliga och autentiska 

upplevelser som varvas med reflektion. Lärandets var, dvs. samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap, har en central roll.  

Syftet med denna uppsats är att studera hur några gymnasieelever reflekterar kring sina 

upplevelser av utomhuspedagogik och undervisning utomhus, samt att studera några tänkbara 

långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogiken. Studien är baserad på intervjuer med fem 

gymnasieelever som under sina första skolår gått på en I Ur och Skurskola. 

Eleverna beskriver många olika aktiviteter kopplade till uterummet. I deras beskrivning av 

arbetssättet lyfts det särskilt fram att de ofta arbetade utomhus. Ämnesintegrering, upplevelser 

och dramatiseringar samt olika estetiska inslag nämns också. Eleverna beskriver ofta 

utomhuspedagogiken som lustfylld och att det rådde en god stämning på skolan. Eleverna 

nämner att de upplevde sig ha goda kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena samt att de var 

duktiga på att orientera. Eleverna säger sig ha fått en vana av att vistas utomhus och några 

menar på att de lärt sig uppskatta naturen och blivit mer miljömedvetna. 

Resultaten tyder på att Utomhuspedagogiken kan vara en viktig faktor för att skapa en 

naturkänsla och en miljömedvetenhet hos elever, även om man i denna studie inte kan dra 

slutsatsen att så alltid sker.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

I den här uppsatsen kommer jag, med hjälp av några elevers berättelser, att försöka studera 

uppfattningar om och några tänkbara långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogik är benämningen på en pedagogisk inriktning där lärandets var står i centrum 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Tanken är att genom sinnliga erfarenheter i natur- och 

kulturlandskapet uppnå ett mer autentiskt lärande. Upplevelser och reflektion sker i växelverkan 

med lärande via läromedel, böcker, internet mm. Uterummet blir dels ett sätt att lära, men även 

objektet för lärandet och därmed en del av lärprocessen (Szczepanski, 2007).  

Utomhuspedagogikens tankar har sina rötter långt bak i historien, bland föregångarna finner vi 

kända namn som Aristoteles (384-322 f.Kr.), Amos Comenius (1592-1670), Jean Jacques 

Rousseau (1712-1784), John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-1952), Célestine 

Freinet (1896-1966) samt Ellen Key (1849-1926) (Szczepanski, 2007). 

Utomhuspedagogik eller outdoor education finns representerat i flera länder. Internationellt 

finner vi förespråkare i länder som USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997). I England finns ”Forest Schools”, en verksamhet där barn och elever får 

medverka och samarbeta kring olika aktiviteter, lekar och uppgifter i naturen. Verksamheten 

startade 1993 efter ett utbyte mellan förskoleverksamhet i Danmark och Bridgwater College i 

Somerset. Målet med verksamheten inom Forest Schools är bl.a. att barnen och eleverna ska 

utveckla motivation, självförtroende, självständighet, empati, sociala färdigheter och 

samarbetsförmåga genom positiva upplevelser i naturen (Maynard, 2007; Forrest Schools, 

2010). I Sverige är utomhuspedagogiken representerad dels hos enskilda pedagoger men också i 

större omfattning inom Naturskoleföreningen och Friluftsfrämjandets I Ur och Skurverksamhet. 

Naturskoleföreningens verksamhet omfattar ca 90 enheter, med varierat utseende, runt om i 

landet. Naturskolans idé grundar sig i ”att lära in ute”, en tanke om att positiva upplevelser i 

naturen är utgångspunkten när det gäller att förklara ekologiska samband och för att förstå 

viktiga miljöfrågor. Naturskolan menar att upplevelser i naturen skapar naturkänsla och en 

nyfikenhet inför naturens mångfald. Målet är sedan, att genom egna undersökningar, själv få 

upptäcka och förstå sambanden i naturen, och att detta i sin tur leder till ekologisk förståelse 

(Naturskoleföreningen, 2010).  

I Ur och Skur är en verksamhet som omfattar ca 200 förskolor, skolor, fritidshem och 

dagbarnvårdare. Pedagogiken bygger på Friluftsfrämjandets barnskolor, där friluftsliv, 

utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande står som grund. Ett viktigt mål är att med 

läroplanerna (Lpo-94 och Lpfö-98) som utgångspunkt ge barnen och eleverna kunskap om 

naturen, naturkänsla, miljömedvetenhet och ett livslångt intresse för friluftsliv (Westerlund, 

2007; Friluftsfrämjandet, 2010).  

Det utomhuspedagogiska forskningsfältet i Sverige är relativt begränsat, men det finns dock 

flera studier som har visat på utevistelsens positiva effekter på barns och elevers hälsa, 

motoriska utveckling och koncentrationsförmåga (Grahn m.fl. 1997). Bland utländsk forskning 

är utbudet större. Dillon m.fl., (2006), sammanfattar de viktigaste upptäckterna från en 

sammanställning av 150 forskningsartiklar inom det utomhuspedagogiska fältet mellan 1993 

och 2003 (Rickinson et al., 2004). Resultatet visade på att utomhuspedagogiken erbjuder 
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eleverna möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter som kompletterar undervisningen i 

klassrummet på ett värdefullt sätt. 

I en studie av O´Brien & Murray (2007) undersöktes vilken inverkan “Forest Schools” har på 

barn och elever. Resultatet efter flera månaders studier var att de medverkande pedagogerna 

kunde se en positiv utveckling beträffande barnens självförtroende, sociala färdigheter, språk 

och kommunikation, motivation och koncentration, fysiska färdigheter, kunskap och förståelse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen kring utomhuspedagogik och 

utomhusundervisning pekar på många positiva effekter för barn och elever på kort sikt.  

Både inom I Ur och Skur och Naturskolan tar man upp utomhuspedagogikens möjligheter att 

påverka elevernas inställningar på lång sikt. Vikten av att skapa en ”naturkänsla” hos barnen 

och eleverna lyfts fram då denna kan leda till miljömedvetet handlande i framtiden.  

I ”I Ur och Skur, Grundbok för friluftsfrämjandets I Ur och skurverksamhet” (Westerlund 2007, 

står bl.a. följande: 

”Vi tror att en god naturkänsla är det allra viktigaste för att fostra miljömedvetna barn och 

ungdomar” (s.48). 

Även inom den utomhuspedagogiska litteraturen beskrivs möjliga långsiktiga effekter. Dahlgren 

(2007) menar på att Utomhuspedagogiken skapar möjligheter för ett lärande som är inriktat mot 

helheter och som erbjuder sammansatta sinnesintryck, vilket han anser kan vara en viktig faktor 

för varaktigt lärande. Vidare ger han följande argument till varför lärande och undervisning i 

ökad utsträckning bör förläggas utomhus: 

”Vi skulle vilja gå så långt att vi vågar påstå att den samhörighet med kultur- och naturmiljön 

som individen skapar genom kontextuellt och icke textbaserat lärande i dessa miljöer, kan få 

samma positiva betydelse för individens ekologiska grundsyn som vi vet att demokratiska 

arbetsformer i utbildningssystemet kan ha för framväxten av en respekt för demokratiska 

grundvärden” (s.49). 

Dahlgren antar här att lärande som sker enligt de former som utomhuspedagogiken förespråkar 

kan påverka eleven i ett längre perspektiv.  

Det är dock sparsamt med belägg för mer långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogik, 

liksom vilka dessa konsekvenser i så fall är. I en studie i Danmark och Mellaneuropa, har man 

undersökt hur en 7-dagars kurs med utomhuspedagogik påverkat högstadieelever. Kursen 

innehöll bland annat inslag av ekologi, artkunskap och värderingsövningar. Resultatet visade på 

att elevernas miljöattityd och relation till naturen hade förändrats både på kort sikt men också ett 

helt år efter kursen (Bogner, 2002). Till skillnad från eleverna i Bogners studie får barn och 

elever inom I Ur och Skur en daglig kontakt med uterummet och dess möjligheter till 

autentiska, sinnliga erfarenheter. Min nyfikenhet fokuserar sig därför på de elever som lämnat I 

Ur och Skurs verksamhet och nu närmar sig vuxen ålder. Vilket förhållande har de till natur och 

miljö idag? Och vilka tankar har de om utomhuspedagogiken? Hur förhåller sig deras 

erfarenheter till de förväntningar på långsiktiga effekter av utomhuspedagogik och undervisning 

utomhus som beskrivits ovan? 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur några gymnasieelever reflekterar kring sina 

upplevelser av utomhuspedagogik och undervisning utomhus, samt att studera några tänkbara 

långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogiken. 

 

Frågeställningar; 

 Hur beskriver några gymnasieelever sina erfarenheter av utomhuspedagogik och 

undervisning utomhus idag, 6 år senare? 

 

 Hur beskriver eleverna den roll utomhuspedagogiken har spelat under deras uppväxt? 

 

 Hur beskriver eleverna sitt förhållande till naturen idag? 

 

Metod 

Urval 

Val av studiesystem 

I Ur och Skur är en verksamhet inom barnomsorg och skola som bygger på den 

friluftsskoleverksamhet för barn och ungdomar som utvecklats av Friluftsfrämjandet. I Ur och 

Skurs skolverksamhet kan beskrivas enligt modellen i figur 1. Pedagogiken utgår från åtta 

centrala delar där eleven står i centrum. Varje del är lika viktig men kan ta olika mycket tid i 

anspråk. Integrerat med cirkelns sektorer och som en röd tråd i verksamheten står natur- och 

miljöfostran genom friluftsliv, lek och äventyr året runt, i och med hjälp av naturen. 

(Westerlund, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Figur 1. De centrala delarna av I Ur och Skur-

pedagogiken. Efter Westerlund, 2009.      

(Med tillstånd från Friluftsfrämjandet) 
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Utomhuspedagogiken är en viktig del av I Ur och Skurs verksamhet. Det ska dock nämnas att 

elever på en I Ur och Skur skola kommer i kontakt med naturen och uterummet på olika sätt. 

 Undervisningen sker i samspel med natur och kulturlandskap. 

 Undervisningen sker med hjälp av naturen. 

 Undervisningen sker i naturen. 

 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet har tagit fram 

följande definition på begreppet utomhuspedagogik; 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik 

är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings och utbildningsområde som bl.a. innebär 

 Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, 

 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

 Att platsen s betydelse för lärandet lyfts fram. 

(Linköpings universitet, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004) 

Denna definition ligger mycket nära det arbetssätt som finns inom I Ur och Skur. Elever som 

gått sina första skolår inom I Ur och Skur lämpar sig därför väl för en studie med syftet att 

studera hur några elever reflekterar kring sina upplevelser av utomhuspedagogik, samt att 

studera några tänkbara långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogiken. 

Urval av informanter 

I Ur och Skur som skolform har endast funnits sedan 1995. Idag finns 14 skolor runt om i 

landet. De flesta skolorna är relativt små med ett elevantal runt ca 30-50 barn och har funnits i 

mindre än tio år. Eftersom min avsikt har varit att välja elever som under flera år gått på I Ur 

och Skur och nu nästan nått vuxen ålder, har valet av elever varit begränsat. Den I Ur och Skur 

skola som startade först har idag ca 75 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan har under 

flera år skickat vidare elever som slutat till nya skolor i år 6. Det föll sig därför naturligt och 

nödvändigt att välja informanter från denna skola. Detta har medfört att alla de elever som 

intervjuats har gått på samma skola och att jag själv arbetat med dessa elever. Men det ska också 

nämnas att eleverna även undervisats av flera andra pedagoger på skolan. 

Av de fem informanterna var det två killar och tre tjejer. Valet av informanter gjordes utifrån 

mina erfarenheter för att få så stor variation som möjligt gällande elevernas intresse för 

utomhusvistelse och skolarbete. Elevernas och skolans namn har i denna rapport bytts ut för att 

tillgodose kraven på anonymitet. Skolans namn har ersatts med namnet ”Uteskolan”. 

Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda kvalitativ intervju som metod. 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den som intervjuas att ge så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Min avsikt var att låta eleverna berätta om sina 

erfarenheter och tankar kring utomhuspedagogiken och undervisning utomhus.  
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Intervjun byggdes upp utifrån några olika frågeområden, teman, enligt den beskrivning som ges 

i Kvale (2009). De teman som berördes var elevernas minnen från tiden på I Ur och Skur 

skolan, deras minnen från deras tid efter I Ur och Skur skolan och deras tankar kring deras 

förhållande till naturen idag. För att få reda på elevernas tankar kring den roll 

utomhuspedagogiken spelat under deras uppväxt valde jag att inte ställa den frågan direkt till 

eleverna. Istället har jag bett eleverna att berätta om deras skolgång efter åren på Uteskolan. En 

viktig anledning till detta var att få så spontana åsikter som möjligt istället för att svaren skulle 

vara påverkade av elevernas tankar kring mina eventuella förväntningar. 

 

Den större delen av varje intervju ägnades åt det första frågeområdet. För att få så uttömmande 

berättelser som möjligt använde jag mig av speglingar och följdfrågor (Johansson & Svedner, 

2006). 

Procedur 

Den första kontakten med eleverna gjordes via telefon. Vid det inledande samtalet informerades 

eleverna om syftet med intervjun och om tillvägagångssättet enligt en i förväg utformad mall. 

Syftet med mallen var att säkerställa god forskningsetik samt att ge alla elever samma 

information. Då jag kände eleverna sedan tidigare underströk jag särskilt att de självklart hade 

möjlighet att tacka nej till att medverka utan att detta skulle få några negativa konsekvenser. 

Eftersom eleverna inte var myndiga, men ändå uppnått hög ålder (16-17 år) rekommenderade 

jag dem att informera sina föräldrar om intervjun innan vi bokade ett möte. Jag bad att få 

återkomma någon dag senare och boka en tid för intervjun om de fortfarande var intresserade, 

detta för att ge dem möjlighet att tänka över min förfrågan i samråd med sina föräldrar. Vid det 

uppföljande samtalet bokades tid och plats.  

 

Alla intervjuer var individuella och de flesta utfördes på den skola som eleverna gått på och som 

jag arbetar vid. En intervju skedde hemma hos eleven. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon och varade i ca 35 min till 1h och 15min. Intervjuerna följde samma frågeområden, 

men följdfrågorna varierade beroende på elevernas svar.  

Databearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet i sin helhet. Enstaka avsnitt, där 

informanterna avvek från intervjusituationen t.ex. genom att själva ställa frågor om elever och 

lärare på skolan idag har inte transkriberat, då de saknade relevans för denna studie.  

Efter transkriberingen analyserades (kategoriserades) intervjuerna med hjälp av textnära och 

beskrivande koder vilket i förenklad form skulle kunna likna tillvägagångssättet i Grounded 

Theory (Starrin 1996). 

Jag valde att analysera materialet utifrån en frågeställning i taget. Varje intervju lästes igenom 

flera gånger, de avsnitt som beskrev den aktuella frågeställningen markerades. Textavsnitten 

fördes sedan över i en tabell där de koncentrerades utifrån vad som beskrevs. Proceduren 

upprepades på samma sätt för alla tre frågeställningar. Till den första frågeställningen valde jag 

sedan att sammanställa de beskrivande koderna i ett antal kategorier. Detta gjordes eftersom 
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materialet kring den första frågeställningen var mer omfattande än till de resterande två 

frågeställningarna. 

Resultat 

Här följer en redovisning av resultaten utifrån de angivna frågeställningarna. Resultaten bygger 

på de intervjuer som gjorts med de fem utvalda informanterna.  

Elevernas erfarenheter 

Elevernas beskrivningar av deras erfarenheter av utomhuspedagogik och undervisning utomhus 

kan sammanfattas i fyra olika kategorier. Dels berättar eleverna om olika aktiviteter som de 

medverkat i på Uteskolan t.ex. friluftsteknik, samarbetsövningar och ämneslektioner. Eleverna 

beskriver också hur de uppfattade arbetssättet på Uteskolan, de berättar bland annat om 

skillnader i hur undervisningen bedrevs jämfört med de skolor som de gått i efter årskurs 5. En 

annan kategori handlar om de upplevelser och känslor som eleverna hade i samband med olika 

aktiviteter och på skolan i stort. Eleverna lyfter också fram det sociala samspelet i sina 

beskrivningar av hur de upplevde åren på Uteskolan. 

Olika aktiviteter 

Eleverna benämner många olika aktiviteter som de deltagit i under åren på ”Uteskolan”. Det 

som alla har många minnen av är den utedag, Strövarskolan, som var schemalagd en gång i 

veckan under större delen av året.  

”Mest minns man, mest minns jag Strövarna, det har jag mest minnen ifrån, våra hajker och 

våra utflykter, klättring…” (Kalle, 17år) 

”Torsdagar var de roligaste dagarna för då var det Strövarna.” (Pia, 17år) 

Vidare berättar eleverna om arbetet med olika friluftstekniker som skedde i anslutning till 

Strövarskolan t.ex. eldning, klättring, matlagning, surrning och orientering. De beskriver också 

att de arbetat mycket med naturkunskap, framförallt artkunskap om fåglar, träd, växter, och 

svampar. Två elever nämner också att de lärt sig en del om hur man ska överleva i naturen. 

”Nä men du vet, alltså, läran om skogen eller naturen i allmänhet, fågelskådning, göra upp 

eld, liksom lära sig om träd och djur och svampar och allt det där..” (Kalle, 17år) 

”..det var ganska mycket fokus på hur man skulle överleva i naturen, det var mycket så här 

att man ska krama träd, man kan äta de här bären, lite så där. Hur man gör ett vindskydd, 

hur man ska göra om man är vilse..” (Maria, 17år) 

Alla elever berättar att de tränade på att samarbeta på olika sätt. Tre av eleverna beskriver olika 

aktiviteter som hade till syfte att träna deras samarbetsförmåga. Två av eleverna benämner även 

aktiviteterna som just samarbetsövningar. 

”Ja, då hade man olika övningar och så kommer jag ihåg. Eller sjukvårds, när vi fick, ja lära 

oss, om man gjorde illa sig, t.ex. såna övningar, eller gör upp eld, eller göra knopar eller 

bygga stegar kommer jag ihåg. Ja men såna övningar liksom, och samarbets-, mycket 
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samarbetsövningar i strövargrupperna liksom. Sen, och även orientering lite, att vi 

orienterade på platsen.” (Sara 16år) 

Två elever berättar också att det förekom lekar i olika former och två andra beskriver att det var 

tävlingar av olika slag mellan strövargrupperna.  

”Jo, men alltså det var mest lekar egentligen, som att vi skulle vara fastbundna och ta oss 

igenom en hinderbana. Eller lära oss hur man knyter olika knopar, lära oss att göra upp eld, 

hur man skulle bygga upp den på bästa sätt så att den inte, eller så att den var så bra som 

möjligt.” (Maria, 17år) 

Tre elever berättar också om olika vinteraktiviteter som snögubbsbygge, turskidåkning och 

skridskor.  

”Och på vintern åkte vi iväg med skidor, på skidutflykter, och så fick vi åka skidor på 

rasterna ifall vi ville.” (Maria, 17år) 

Förutom Strövarskolan berättar alla elever också om att de ofta arbetade ute med skolans 

olika ämnen. De ämnen som främst beskrivs är idrott, matematik och bild. 

”..vi kanske satt här ute och räknade matte eller svenska eller vad det var. Men vi försökte 

alltid vara ute så mycket som möjligt.” (Kalle, 17år) 

”Jag kommer ihåg ett mattespår som vi hade. Vi fick gå runt här nere, och så var det som 

olika stationer…” (Maria, 17år) 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna minns att de gjorde många olika typer av aktiviteter 

kopplade till uterummet. Den återkommande aktiviteten ”Strövarskolan” lyfts fram specifikt. 

Aktiviteterna på strövarskolan handlade om friluftsteknik, naturkunskap, samarbetsövningar, 

lek, tävlingar och vinteraktiviteter. Eleverna minns också olika aktiviteter där de arbetade ute 

med skolans olika ämnen. 

Arbetssätt 

Flera av eleverna beskriver att skolan hade ett annorlunda arbetssätt jämfört med vad de fått 

uppleva senare under sin skolgång. Det arbetssätt som de framförallt minns var att de ofta 

arbetade utomhus, både på gott och ont. De beskriver att de hade många lektioner ute och att de 

alltid var ute på rasterna och på fritids, vid bra väder åt man även lunch utomhus. Några kände 

att de i vissa lägen hade föredragit att vara inne, speciellt när vädret var dåligt, men oftast 

beskrevs utomhusupplevelsen som positiv. 

”Det är inte mycket negativt jag har att säga om Uteskolan, verkligen inte. Det är i så fall det 

att man var tvungen att vara ute varenda rast, alltid överdragsbyxor, alltid regnkläder. Det 

kunde bli lite så här klibbigt och varmt, jag tyckte det var lite obekvämt.” (Maria, 17år) 

”Vi var ju ute i alla väder verkligen, i regn och, även när det var iskallt och vi åkte skridskor 

på sjön och man frös om tårna och så. Så visst fanns det vissa nackdelar men, ja man har ju 

blivit lite härdad (skratt) och det är ju positivt kanske.” (Sara, 16år) 

En elev försöker också förtydliga att även om aktiviteterna var ute så var de nära knutna till de 

arbetsområden man arbetade med i övrigt. 

”Nä men det var efter undervisningen liksom bara att man använde naturen, så det var inte 

så att man gjorde annorlunda grejer bara för att man skulle vara ute, utan man följde 

undervisningen.” (Ola, 18år) 
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Eleverna beskrev också arbetssättet som ämnesintegrerat, de berättade t.ex. att många lektioner 

innehöll rörelse på olika sätt och att skolan strävade efter att få in naturen i undervisningen så 

mycket som möjligt.  

”När vi räknade matte, jag kommer ihåg hade vi hade så här, jag har något starkt minne när 

vi springer omkring och ska köra multiplikationstabellen och så. Speciellt i matte gjorde vi 

mycket liksom olika springövningar där vi rörde på oss mycket.” (Pia, 17år) 

Eleverna visade också på vissa svårigheter i att härleda olika aktiviteter utomhus till något 

specifikt ämne, vilket skulle kunna tyda på att aktiviteten var ämnesövergripande. De beskriver 

att alla ämnen blandades och att de lärde sig många olika saker. 

”Så här i efterhand känns det inte konkret, som just någonting, utan det var liksom en 

blandning av alla grejer med fokus på naturkunskap” (Kalle, 17år) 

 

Ett annat arbetssätt som beskrivs är när lärarna på skolan använt sig av dramatiseringar och 

upplevelser för att skildra historiska händelser eller för att väcka intresse inför ett nytt projekt.   

”…att ni spelade teater om medeltiden och så, att det var så man liksom lärde sig. Eller om vi 

hade några medeltidsdagar eller något sånt, vi liksom levde som de levde då…” (Sara, 16år) 

”…så bodde vi i vindskyddet där, och levde en dag helt utan nått annat än vad stenåldern 

liksom gav. Så gjorde vi yxor och grejer och skulle hugga träd och sen så fiskade vi kommer 

jag ihåg, vi käkade makrill..” (Kalle, 17år) 

Två av eleverna uttryckte t.ex. att lärarnas teatrar gjorde undervisningen lättare att förstå för att 

man fick se ”på riktigt” i stället för att läsa om det i en bok. 

”.. jag tror att det är bra att små barn får se det i form av teater, bild eller ute eller alltså inte 

bara den här läroboken, printa in, så här var det, utan att man får se det.” (Kalle, 17år) 

 

Alla elever beskriver också att arbetssättet var estetiskt på olika sätt. De berättar om skapande i 

olika former och att de fick måla och sjunga mycket i anslutning till de projekt man arbetade 

med. 

Pia:  ”Vi var ju väldigt liksom kreativa under hela, under 1-5 liksom. Vi fick ju måla 

mycket och gjorde massor av sådana där grejer, det är väl det jag kommer ihåg 

mest, för att det var ju det som var roligast.” 

Marie: ”Kan du ge något annat exempel på kreativiteten?” 

Pia: ”Nä, vi fick väl med nästan allting, vi var ju mycket i naturen, vi täljde, vi målade, 

vi jobbade med alla sorts material. Snickrade, fick vi väl göra också ibland.”   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i första hand beskriver arbetssättet på skolan som att 

man ofta arbetade utomhus. De berättar också att det var vanligt med ämnesintegrering, 

framförallt integrerades naturkunskap och idrott med skolans övriga ämnen. Ett annat arbetssätt 

som eleverna nämner är när lärarna på skolan försöker höja autenticiteten i undervisningen 

genom dramatiseringar och upplevelser. Eleverna beskriver också att arbetssättet var estetiskt 

på olika sätt. 
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Upplevelser och känslor 

Eleverna har ganska svårt att beskriva mer detaljerat hur man arbetade med olika områden, de 

minns att de arbetade ute i olika ämnen, men inte hur det gick till. Däremot beskriver de ofta hur 

de upplevde aktiviteten och arbetet i skolan mer generellt. 

”Jag tror att vi hade några påsar med deg som vi jäste på magen eller något sånt där, jag 

tror det, ja. Pinnbröd och allt, (Tänker) och att det var väldigt mysigt kommer jag ihåg. 

(Tystnad) Och sen har jag mycket minnen från hajken också, fjällhajken i femman, det var 

väldigt roligt tycker jag.” (Sara, 16år)  

Ett återkommande tema som eleverna nämner är att det var roligt att gå i skolan.  

”Det blir roligt och lärande på samma gång, jag kommer aldrig ihåg att jag tyckte det var 

jobbigt att gå här” (Maria, 17år) 

”Det blev ju aldrig tungt i skolan liksom, det var ju, jag tyckte i alla fall att det var väldigt kul 

i skolan.” (Pia, 17år) 

Tre elever nämner också specifikt att vistelsen utomhus bidrog till att det var roligt. 

”…det var mycket härligare stämning, man fick va ute, det var ju jättekul när man var barn 

att vara ute..” (Pia, 17år) 

”Jag gillade det här att det liksom inte bara var att sitta och läsa och så, utan att det liksom 

var att man rörde sig i naturen och hittade på massa roliga grejer.” (Sara, 16år)  

Några av dem uttrycker också en känsla av frihet i undervisningen och avsaknad från stress. 

”Men just att man fick fria former, och likadant när man var ute med strövarna, att man 

kunde gå ett gäng om man ville kolla på det där djuret eller fågeln eller vad det var, friheten 

fanns hela tiden där i bakgrunden. Så det kommer jag ihåg som något positivt.” (Kalle, 17år) 

”..det var väldigt, det var ju lugnt tempo under hela 1-5, man var ju aldrig stressad. Eller det 

ska man ju egentligen inte va, men det var jättehärligt att få sitta ute och få va riktigt barn.” 

(Pia, 17år). 

Det sociala samspelet 

Alla elever beskriver också det sociala samspelet på skolan. De nämner främst den goda 

sammanhållningen som fanns på skolan och en känsla av att alla kände varandra.  

Samtliga jämför även atmosfären på Uteskolan med de skolor som de gått i under högstadiet.  

”Sammanhållningen, här var det alltid jättebra sammanhållning eller alla kände alla liksom. ” 

(Ola, 18år) 

De beskriver också att de hade nära relationer till lärarna på skolan. Två av eleverna nämner att 

skolans storlek hade betydelse för stämningen på skolan.  

”...här känner jag att man får en ganska bra känsla när man går här. Alltså du vet du 

connectar mycket bättre med skolan. Det kanske bara är jag, men i och med att det är så 

litet, så pass liten skola, det blir bra liksom, bra atmosfär från början, det är ju mycket för 

små barn, det ska va roligt direkt, för att man ska bli huckad på någonting. Jag tyckte det 

började bra helt enkelt.” (Kalle, 17år) 

Två andra elever påtalar istället arbetssättet som en faktor, dels lärarnas förhållningssätt, men 

också den varierade undervisningsformen. 
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”Dem var ju på ett helt annat sätt personliga här, så det är ganska mycket arbetssättet. Och 

vår hela, jo, men att man, jo men lärarna, vi kallade ju inte ens er för lärare ni var ledare, ni 

var ju mer som våra vänner ungefär.” (Maria, 17år) 

”..det känns inte lika mycket som en skola, utan det blev liksom mer som en familj eller så 

tror jag. Att, ja just för att vi gjorde så mycket grejer tillsammans. Vi umgicks i så många 

olika situationer med hajker och sova borta och allt så, så känns det som att man fick en rätt 

bra kontakt med er lärare också. Så att det liksom blev en ,ja gemenskap så, det kommer 

jag ihåg.” (Sara, 16år) 

En elev beskriver hur skolans arbetssätt uppmanade till att hjälpa varandra t.ex. vid olika 

samarbetsövningar. En annan elev berättar lite om möjligheten att få vara den man är. 

”..och om det var någon tävling eller man skulle komma fram till platsen och så skulle man 

liksom ta hand om alla så att ingen halkade efter eller så. Man hjälptes åt och peppade 

varandra ”Kom igen nu, nu är vi snart..” (Sara, 16år) 

”När jag gick där i alla fall, så behövde man aldrig bry sig om märkeskläder egentligen, det 

var inte det som var viktigt.” (Maria, 17år) 

Sammanfattningsvis uttrycker informanterna att det rådde en god stämning på skolan både 

mellan eleverna och mellan elever och lärare.  

Utomhuspedagogikens roll 

Med hjälp av de berättelser eleverna gav om sin skolgång efter Uteskolan har jag försökt att 

analysera den roll de anser att utomhuspedagogiken spelat under deras uppväxt. 

Det mest framträdande som alla elever nämner är att de upplever att de hade goda kunskaper i 

de naturvetenskapliga ämnena i högstadiet och gymnasiet. De arbetsområden dem framförallt 

nämner är artkunskap av olika slag. Flera av eleverna gör också jämförelser mellan sina 

kunskaper i naturvetenskap och deras klasskamraters. 

”Nu i gymnasiet, i biologin i A-kursen, så fick vi gå ut i skogen och så fick vi hitta olika löv 

och säga vad de hette. Då kunde jag alla dem (skratt), det var ingen annan som kunde det. 

De visste knappt vad Lönnlöv var, eller Björklöv, det tyckte jag var jätte enkelt” (Maria, 17år) 

”Nämen om de visade bilder på djur så kunde vi det mesta typ, nej men, allt som gällde 

naturen, så det var vi från Uteskolan väldigt bra på. I princip allt liksom.” (Ola, 18år) 

En elev beskriver att han hade lättare för att lära sig vissa saker inom naturvetenskapen på grund 

av de baskunskaper han hade med sig från Uteskolan.  

”Man hade plockat med sig väldigt mycket härifrån, även om det var gammalt så när man 

dammade av det där så var det guld liksom. Du hade det där naturliga för naturkunskap 

liksom, när vi satt och snackade om fåglar och djur och så där, vi hade det ju redan i 

bakhuvudet från början.” (Kalle, 17år) 

Tre elever berättar också att de upplevde att de hade goda kunskaper i orientering och 

matematik. 

”Vi var mycket bättre på att orientera, det var inget svårt för oss liksom, vi kunde det där 

utan och innan liksom.” (Ola, 18år) 

En elev nämner att han hade svårt för att stava och två nämner att de låg efter i engelska. 

Eleverna beskriver också att de utvecklat en vana av att vara ute och en kunskap om hur man 
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gör när man är i skogen. De nämner också att de upplevde att det var rätt skönt att slippa vara 

ute när de väl hade slutat på Uteskolan. 

”Det var nog det svåraste, jag kommer ihåg att man satt där liksom och ville ut lite så där, 

men det var också skönt att börja högstadiet för jag tror att man kanske var lite för gammal 

för Uteskolan, i alla fall i femman, då var det egentligen skönt att komma härifrån.”  

(Pia, 17år) 

Två elever beskriver också att de uppfattar sig själva som mindre rädda för småkryp och dylikt 

och att de inte är lika känsliga för att bli smutsiga.  

”Och jag är i alla fall inte så här petig när man är ute, å mina skor blev lite leriga och så här.” 

(Maria, 17år) 

Två elever nämner också att de lärt sig att uppskatta naturen och de beskriver sig själva som mer 

miljömedvetna. 

Sara: ”Något som har gett mig nu, tror jag är att man liksom har blivit rätt så här 

miljömedveten tror jag, eller med Uteskolan”. 

Marie: ”Hur då?” 

Sara: ”Ja men att man, vi har lärt oss att kompostera, kompostkörkortet kommer jag 

ihåg och vi fick lära oss att sortera alla liksom avfall och sånt, soporna. Det är 

liksom, har blivit liksom en självklarhet nu på något sätt. Och att inte slänga saker 

i naturen och sånt. ” 

Sammanfattningsvis anser eleverna att de haft goda kunskaper i naturvetenskap, främst 

artkunskap inom olika områden. De tycker också att de varit duktiga på matematik och 

orientering och att de varit vana vid att vara ute. Två elever nämner att de hade sämre kunskaper 

i engelska än sina nya klasskamrater. Eleverna nämner också att de lärt sig uppskatta naturen, 

blivit mer miljömedvetna och mindre känsliga för smuts och småkryp. 

Förhållande till naturen idag 

Hur eleverna beskriver sitt förhållande till naturen idag varierar ganska mycket mellan eleverna. 

Jag märkte också att eleverna själva hade lite svårt att ge en tydlig bild. Alla elever nämner 

någonting som de gör utomhus idag, tre elever beskriver t.ex. att de gärna joggar eller 

promenerar utomhus. Två elever berättar att de åker skidor och skridskor på vintern. Andra 

aktiviteter som nämns är segling, paddling och vandring. 

 

Två elever berättar att deras förhållande till naturen är påverkat av vädret, de är gärna ute om det 

är bra väder, men ser inget nöje i att gå ut i regn och kyla. En av dem beskriver det som att han 

vill ta vara på naturen när våren kommer, men att vintern är en period då han inte gärna är ute. 

”Alltså, man tar ju till vara på naturen, så fort det blir tillräckligt härligt för att vara ute, då är 

det ju liksom, från att man har suttit inne och lökat och kollat på tv liksom, hela vintern, så 

är det liksom, nä men vi drar ut och spelar fotboll.” (Kalle, 17år) 

Den andra eleven uttrycker även att han inte ser sig själv som en ”utemänniska”, men att han för 

den sakens skull inte är inne jämt. 
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”Jag är utomhus liksom, det är inte så att jag är instängd, men det är, ja. På vintrarna så är 

det väl, då är det väl bara skidor och sånt liksom. Ja, om det är väder, så då går jag ut.” 

(Ola, 18år) 

När jag frågar vad han menar med ”utemänniska” så beskriver han det så här; 

”Gillar att, jag vet inte, det regnar och det snöar och är minusgrader liksom, bestämmer sig 

ändå för att ta en promenad, så fungerar inte jag. Kanske mina föräldrar men, nej, jag ser 

inte det goda i det liksom.” (Ola, 18år) 

Tre elever berättar att de ofta och gärna vistas utomhus och i naturen. De beskriver att de 

använder naturen för att koppla av och komma bort från vardagens stress, t.ex genom att gå ut 

med hunden eller ta en promenad med någon kamrat. 

”Alltså naturen för mig är nog frihet tror jag, alltså, ja, att få komma bort liksom, jag vet 

inte, men just nu är det, väldigt mycket liksom, det händer så himla mycket i livet. Alltså det 

är mycket i skolan, det som att man har mycket press på sig tycker jag, och då är det skönt 

att få komma, ta en promenad och så där, rensa hjärnan lite.” (Pia, 17år) 

En elev berättar också att hon har ett behov av att vara ute. 

”Ja men jag gillar, jag trivs i naturen liksom. Jag kan liksom inte sitta inne en hel dag utan 

att vara ute och få luft och ljus och så.” (Sara, 16år) 

Två elever beskriver att de har en nära relation till naturen, de berättar också att de upplever att 

deras förhållande till naturen skiljer sig från deras kamraters. 

”Men dem kompisar som jag har nu eller utanför Uteskolan liksom, nej. Nej, dem har nog 

inte samma liksom, samma kärlek till naturen eller vad man kan säga (skratt), som jag. Nej, 

dem förstår, eller liksom dem förstår nog inte (skratt) när jag säger att ”Å det är jättehärligt 

att åka och paddla” och så. Dem förstår nog inte riktigt det, nej, jag tror inte det i alla fall.” 

(Sara, 16år) 

En elev uttrycker att hennes förhållande till naturen inte skiljer sig från andras, trots att hon gör 

vissa friluftsaktiviteter som enligt henne inte ingår i det normen föreskriver. 

”Nej men alltså, det är klart att det är inte så många som åker längd t.ex. Det är inte så 

många som, nej men, det är vissa grejer som man ska göra och inte ska liksom. Och det är 

inte så många som kör längd och det är inte så många som åker skridskor eller så där. Men 

jag vet inte om jag har ett annorlunda sätt att se på naturen, det tror jag inte att jag har. 

(Pia, 17år) 

En av eleverna beskriver att hon har stor respekt för naturen. 

”Jag har ganska mycket respekt för naturen, och djuren, verkligen, jag älskar djur och inte 

bara katter och hundar. Jag kan så här fascineras av guldbaggar, jag kommer ihåg att vi 

hade det vid ett träd här nere, massa små guldbaggar som man samlade. Jag tycker det är 

häftigt så här, hur en fjäril ser ut, liksom maskar (skratt) jag blir inte så här äcklad av vissa 

djur som andra blir och jag är inte så kinkig liksom med det. Jag sitter jättegärna naturen så 

hära. Och jag vet inte, jag älskar bara att kolla på allting och jag bryter aldrig grenar 

(skratt), det får man inte göra. Jag vet inte jag har antagligen en mera nära relation till 

naturen än de flesta.” (Maria, 17år) 

Två elever nämner spontant att de tror att Uteskolan har påverkat deras förhållande till naturen, 

en elev uttrycker motsatsen och menar på att familjen alltid har varit ute mycket. 
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”Jag vet inte om det beror så mycket på Uteskolan, men jag är ju mycket ute liksom annars, 

förutom när jag är i skolan, jag springer mycket, jag brukar åka ganska mycket längd så där 

med familjen, ja, när man får tillfälle så. Det är liksom på alla lov och så, det är liksom ett 

tillfälle att vara ute liksom.” (Pia, 17år) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur några gymnasieelever reflekterar kring sina 

upplevelser av utomhuspedagogik och undervisning utomhus, samt att studera några tänkbara 

långsiktiga konsekvenser av utomhuspedagogiken. Resultatet visar på att eleverna kan återge 

och beskriva många olika aktiviteter kopplade till utomhuspedagogik och undervisning 

utomhus. Den övergripande aktiviteten ”Strövarskolan” med aktiviteter som friluftsteknik, 

naturkunskap, samarbetsövningar, lekar, tävlingar och vinteraktiviteter beskrivs i första hand. 

Att det är just ”Strövarskolan” som eleverna främst reflekterar kring kan förklaras med att den 

aktiviteten av eleverna ofta beskrivs med ord som kan kopplas till frihetskänsla och lustfyllt 

lärande. Strövarskolan har också en central roll inom I Ur och Skur och är kanske den del av 

pedagogiken som skiljer sig mest från andra skolor.  

 

Eleverna reflekterar också över det arbetssätt som de förknippar med utomhuspedagogiken. Att 

de ofta arbetade utomhus lyfts särskilt fram tillsammans med ämnesintegrering, upplevelser och 

dramatiseringar samt olika estetiska inslag. En återkommande reflektion som eleverna gör och 

som jag finner extra intressant är deras beskrivningar av det sociala samspelet på skolan. 

Eleverna nämner att de upplevde att sammanhållningen på skolan var mycket god och fyra av 

dem gör också en ansats till att förklara varför. De tänkbara orsaker som nämns är skolans 

storlek, lärarnas förhållningssätt samt arbetssättet på skolan. Att en skolas storlek kan påverka 

det klimat som råder på skolan är en rimlig slutsats, ju färre elever desto lättare att lära känna 

varandra. Lärarnas förhållningssätt är också en viktig faktor. Inom I Ur och Skur påpekas 

specifikt vikten av engagerade och lyhörda ledare (Westerlund, 2009), i Läroplanens mål och 

riktlinjer finns också tydliga anvisningar om vilket förhållningssätt som ska gälla för personal i 

skolan (Skolverket, 1999). Även det utomhuspedagogiska arbetssättet på skolan kan vara en 

bidragande faktor, Grahn (2007) menar t.ex. på att förekomsten av konflikter bland förskolebarn 

på naturrika gårdar är lägre än hos förskolebarn på naturfattiga gårdar. Brügge & Szczepanski 

(2002) anser att utomhusmiljön i sig ställer helt andra krav på samarbetsförmåga och 

socialkompetens hos eleverna än vad inomhusmiljön kräver. Det kan därför vara rimligt att anta 

att det sociala klimatet delvis är en konsekvens av det utomhuspedagogiska arbetssättet. Något 

som också bekräftas av O´Brien & Murray (2007) som sett en positiv utveckling av elevernas 

sociala färdigheter inom ”Forest Schools”. 

 

I elevernas beskrivningar framkommer också några exempel på hur de indirekt resonerar kring 

den betydelse utomhuspedagogiken har haft för dem. Det som samtliga elever nämner är att de 

upplevde sig ha goda kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena och främst då artkunskap. 

En rimlig förklaring till detta skulle kunna vara att artkunskap varit ett prioriterat arbetsområde 
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på Uteskolan, ett viktigt mål inom I Ur och Skur är just att ge eleverna kunskap om naturen 

(Westerlund, 2009). En annan tänkbar förklaring är att vistelse i naturen och användandet av 

uterummet i sig genererar kunskaper om naturen. Naturen som kunskapskälla väcker en 

nyfikenhet som är svår att ersätta med traditionella läromedel och faktaböcker. Nyfikenhet leder 

till upptäckter och nya kunskaper. Eleverna beskriver också ofta arbetssättet på skolan som 

roligt. Magntorn & Magntorn (2004) menar på att den såkallade ”kulfaktorn” samt användandet 

av naturen som klassrum är viktiga ingredienser vid artinlärning. 

 

Eleverna nämner också att de upplevde sig ha goda kunskaper i orientering och matematik. 

Utomhuspedagogiken uppmanar till ett lärande i natur och kulturlandskapet, detta skulle kunna 

medföra att eleverna blir mer bekanta och uppmärksamma på sin omgivning samt att deras 

användning av kartor o.dyl sker mer frekvent, något som troligtvis berikar elevernas 

orienteringskunskaper. En annan, lika rimlig förklaring, är att orientering fått en mer 

framträdande roll inom idrottsämnet eftersom inomhusidrott bara förekommer 6-10 lektioner 

per termin på Uteskolan. När eleverna beskriver sina upplevelser kring hur de arbetade ute med 

skolans olika ämnen beskrivs vid flera tillfällen aktiviteter kopplade till just matematikämnet. 

Utomhuspedagogiken förespråkar ett lärande som bygger på sinnliga, konkreta upplevelser 

(Szczepanski, 2007), ett arbetssätt som också får stöd i kursplanen för matematik (Skolverket, 

2000). Uterummet skapar också större möjligheter för att lära i kombination med rörelse, något 

som t.ex. visat sig öka elevers studieresultat i matematik enligt Ericsson (refererad i Dahlgren & 

Szczepanski, 2004). Här måste dock påpekas att antalet och urvalet av informanter i denna 

studie gör det svårt att dra några generella slutsatser kring utomhuspedagogikens påverkan på 

elevernas kunskaper inom orientering och matematik. Detsamma kan tilläggas om elevernas 

kunskaper i engelska, där två elever upplevde sig ha sämre kunskaper än sina klasskamrater. 

Elevernas fallenhet för ämnet, lärarnas kompetens och färdigheter i yrket mm är faktorer som 

kan ha haft stor eller t.o.m. större inverkan på elevernas kunskaper.  

 

Eleverna beskriver att de utvecklat en vana av att vara ute och en kunskap om hur man gör när 

man är i skogen. Några viktiga målsättningar inom I Ur och Skur är att ge eleverna kunskaper 

om naturen samt att förmedla en naturkänsla. En förutsättning för att lägga grunden till en god 

naturkänsla är att vistas kontinuerligt i naturen och ge eleverna naturupplevelser (Westerlund, 

2009). Två av eleverna nämner också att de lärt sig uppskatta naturen och att de blivit mer 

miljömedvetna tack vare Uteskolan. Vilka erfarenheter som lägger grunden till friluftsintresse, 

naturkänsla och miljöengagemang är svårt att veta och såklart olika för varje individ. Många 

menar dock på att naturupplevelser i tidig ålder troligen har stor betydelse (Sandell 2002).  

 

Skolan har en viktig roll när det gäller att fostra elever till att visa respekt och omsorg för miljön 

(skolverket 1999), men även familj och andra sociala sammanhang är troligtvis minst lika 

viktiga som påverkansfaktorer. Resultatet i denna studie visar att det råder spridning i hur 

eleverna beskriver sitt förhållande till naturen idag. Tre av eleverna uppger att de har en nära 

relation till naturen och att de gärna vistas ute, inte minst för att koppla av från vardagens stress. 

Två av eleverna beskriver sitt förhållande till naturen som väderberoende, de är gärna ute när 

det är varmt och soligt. Till skillnad från Bogners studie (2002), bygger dessa resultat på 

elevernas egna uppfattningar och berättelser. När och om en elev eventuellt utvecklar ett 

intresse för natur och miljö beror på en mängd olika faktorer, inte minst på vilken status natur 

och miljö har i det sociala sammanhang eleven befinner sig i. Därmed vill jag inte dra slutsatsen 
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att alla elever i denna studie kommer att bli miljömedvetna och hängivna naturvänner någon 

gång i framtiden, utan snarare peka på svårigheten i att tolka effekterna av utomhuspedagogik 

på lång sikt. Här finns därför utrymme för fortsatta studier. Hur ser dessa elevers 

förhållningssätt till naturen ut om ytterligare fem eller tio år? Något som också vore intressant är 

att i likhet med Bogners studie göra en mer omfattande undersökning kring hur 

utomhuspedagogiken påverkat elevers känsla för sin omgivning och miljö genom att använda 

sig av ett större urval och en referensgrupp. 

 

Det är av stor vikt att skolan idag ger elever kunskaper om vår natur och den miljö vi 

gemensamt förvaltar. Att lära sig att uppskatta naturen är ett första viktigt steg, det vi tycker om 

vill vi också värna (Westerlund, 2009). Resultatet från denna studie tyder på att 

Utomhuspedagogiken skapar goda förutsättningar för eleverna att lära känna vår natur och vår 

miljö samt att förstå viktiga ekologiska samband, vilket är en förutsättning för att kunna påverka 

och ta ansvar för vår gemensamma miljö. 

Referenser 

Bogner, Franz (2002). The influence of a residential outdoor education programme to pupil´s 

environmental perception.European Journal of Psychology of Education 17, s.19-34. 

Brügge, Britta & Szczepanski, Anders (2002). Pedagogik och ledarskap; i Britta Brügge, Matz 

Glantz & Klas Sandell (red.) Friluftslivets pedagogik - För kunskap, känsla och livskvalitet. 

Stockholm: Liber AB. 

Dahlgren, Lars Owe (2007). Om boklig bildning och sinnlig erfarenhet; i Lars Owe Dahlgren, 

Sverre Sjölander, Jean Paul Strid, Anders Szczepanski (red.) Utomhuspedagogik som 

kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö. Pozkal Poland: Studentlitteratur. 

Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, Anders (1997). Utomhuspedagogik - Boklig bildning och 

sinnlig erfarenhet. Skapande vetande 31.Linköping: Linköpings universitet. 

Dillon, Justin., Rickinson, Mark., Teamey, Kelly., Morris, Marian., Young Choi, Mee., Sanders, 

Dawn & Benefield, Pauline (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in 

the UK and elsewhere. School Science Review, 87, 107-111. 

Grahn, Patrik (2007). Barnet och naturen; i Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jean Paul 

Strid, Anders Szczepanski (red.) Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir 

lärmiljö. Pozkal Poland: Studentlitteratur. 

Grahn, Patrik., Mårtensson, Fredrika., Lindblad, Bodil., Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997). 

Ute på dagis – hur använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess 

betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium Förlag. Stad & Land, 

145, Research report. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen - 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: X-O Graf Tryckeri AB. 



 

 16 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Magntorn, Karin & Magntorn, Ola (2004). Artkunskap – en väg till djupare ekologisk 

förståelse; i Iann Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin (red.) Utomhusdidaktik. Lund: 

Studentliteratur. 

Maynard, Trisha (2007) Forest Schools in Great Britain: an initial exploration. Contemporary 

Issues in Early Childhood 8, s.320-331. 

O´Brien, Liz & Murray, Richard (2007). Forest School and its impact on young children: Case 

studies in Britain. Urban Forestry & Urban greening, 6, 249-265. 

Sandell, Klas (2002). Naturnära friluftsliv – en miljöpedagogik; i Britta Brügge, Matz Glantz & 

Klas Sandell (red.) Friluftslivets pedagogik - För kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: 

Liber AB. 

Skolverket (1999). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet.Lpo94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Skolverket/Fritzes.  

Skolverket (2000). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket/Fritzes. 

Starrin, Bengt (1996). Grounded Theory – En modell för kvalitativ analys; i Bengt Starrin och 

Per-Gunnar Svensson (red.) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Szczepanski, Anders (2007). Uterummet – Ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer; i Lars 

Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jean Paul Strid, Anders Szczepanski (red.) Utomhuspedagogik 

som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö. Pozkal Poland: Studentlitteratur. 

Westerlund, Anna (red.) (2007). I Ur och Skur, Grundbok för friluftsfrämjandets I Ur och 

skurverksamhet. Friluftsfrämjandet. 

Westerlund, Anna (2009). Övergripande riktlinjer - för I Ur och Skurs skolor och fritidshem; i 

Westerlund, Anna (red.). I Ur och Skur – Metodbok för skola och fritidshem. Friluftsfrämjandet. 

 

Elektroniska källor: 

Forest schools 2010, (2010-05-02) 

http://www.forestschools.com/what-are-forest-schools.php 

 

Naturskoleföreningen 2010, (2010-05-02) 

http://www.naturskola.se/ 

 

Friluftsfrämjandet 2010, (2010-05-02) 

http://www.friluftsframjandet.se/guest/iuspedagogik?doAsUserId=S6WeOz5SjtQ%253D 

http://www.forestschools.com/what-are-forest-schools.php
http://www.naturskola.se/
http://www.friluftsframjandet.se/guest/iuspedagogik?doAsUserId=S6WeOz5SjtQ%253D


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


