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Om Fritt fram
Fritt fram för friluftsliv 2008 
är en tidning från Frilufts
rådet och Naturvårdsverket. 
Skriften vänder sig till dig 
som är skolledare, politiker 
eller lärare med funderingar 
på utomhuspedagogik och 
lärande. Här hittar du rön om 
förtjänsterna med undervis
ning utomhus, exempel på 
hur andra jobbar samt en 
rad tips och råd om allt från 
organisationer verksamma på 
området, material och utbild
ningar i utomhuspedagogik.

Friluftsrådet och Naturvårdsverket arbetar för att på oli-
ka sätt främja friluftslivet. Vi vill lyfta frågan om uteva-
randets positiva effekter, både för folkhälsan men också 
för en ökad förståelse för naturmiljön.

Vi vet att friluftslivet är en bra medicin mot övervikt 
och stress. Men friluftslivets möjligheter är ännu outnytt-
jade av många. Friluftsliv förekommer sparsamt i skolan, 
allt fler bor i urbana miljöer och av den uppväxande gene-
rationen vet endast ett fåtal hur man lagar mat och vistas 
ute i naturen. 

Mer utomhuspedagogik i Sveriges skolor har bara vin-
nare. Utevarande på skoltid är inte bara ett viktigt verk-
tyg i ett framgångsrikt arbete mot skolans kunskapsmål, 
fysisk aktivitet ökar också välmåendet hos både elever 
och lärare. Den introduktion till naturen som utomhuspe-
dagogik erbjuder kan dessutom visa vägar till friluftslivet 
som annars kanske förblir stängda. Det kan ge naturupp-
levelser som leder till kunskap och engagemang för natur- 
och miljöfrågor och lägga grunden för en aktiv fritid.

Glädjande nog ökar intresset för utomhuspedagogik. 
Men vi har en bra bit kvar innan vi kan säga att alla 
barn erbjuds undervisning ute och friluftsliv på lika vill-
kor. Med denna tidning vill vi intressera fler att ta steget 
och börja använda sig av natur- och kulturlandskapet i 
sin undervisning eller för att aktivera unga på fritiden. 
Så varsågod – en serie artiklar om hur friluftsliv och na-
tur kan användas och används för att stimulera barn och 
ungdomars lärande!

”utomhuspedagogik 
främjar friluftsliv ”

Projektledare: Ingegerd Ward,  

Friluftsrådets kansli

Omslagsfoto: Håkan Michaelsson 

Text: Maria Kvarnbäck/ 

Precis Kommunikation

Form: IdéoLuck AB (#60818)

Tryck: Alfa Print AB  

Upplaga 35 000 ex

ISBN: 978-91-620-8336-6

Innehåll • Vaccin för hållbar livsstil sid 3

• Medvind för lärande utomhus sid 4

• Upplevelsebaserad inlärning sid 6

• Naturen nära även i sta’n sid 8

• Mer friluftsliv på gymnasiet – hur då? sid 10

• Med skolgården som klassrum sid 12

• Tusentals skolor flaggar grönt sid 13

• Skolors närnatur säkras i kommunal översiktsplan sid 14

Denna skrift vill lyfta fram utomhuspedagogiken som en dörröppnare till 
både friluftsliv och en sund livsstil. Vanor och attityder grundläggs tidigt 
i livet, därför är det viktigt att barn och unga kan förmås att förstå och 
känna sig trygga i naturen tidigt. Här har skolan både en nyckelroll och en 
möjlighet att använda ”uterummet” i sitt uppdrag för kunskap och läran-
de. Att undervisning utomhus kan tillföra lärandet nya dimensioner visar 
inte minst de många exemplen i denna skrift. 

per nilsson, ordförande i 
friluftsrådet och anna von 
sydow, chef för naturvårds-
verkets enhet för friluftsliv 
och skötsel.
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”Utomhuspeda-
gogik, pedagogik 
som utgår från 
platsens betydelse 
för lärandet.”

Källa:  
Nationalencyklopedin

Naturvårdsverket: Sveriges 
miljömyndighet med ansvar 
för att bland annat att be
vara och utveckla förutsätt
ningarna för friluftsliv.

Friluftsrådet: Statligt råd 
med uppdrag att främja fri
luftslivet. Fördelar bidrag till 
friluftslivets organisationer 
och verkar för kunskaps och 
erfarenhetsutbyte. Ordnar 
årliga ”Tankesmedjor”.
Friluftsrådets kansli finns 
vid Naturvårdsverket.
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Precis som utbildningssys-
temet efter andra världskri-
get tog på sig uppgiften att 
vaccinera unga mot ”irrlä-
ror” som nazismen genom 
att fokusera på demokrati 
och mänskliga rättigheter, 
anser Lars Owe Dahlgren 
att skolan nu har en upp-
gift att öka kunskapen om 
relationen mellan männis-
kor och miljö. 

– Vi vet att kunskap i hög 
grad påverkar våra attity-
der och värderingar. Och 
att attityder och grundläg-
gande värden påverkar vår 
livsstil. Vi vet också att 
attityder och värderingar 
bäst lärs in om de prak-
tiseras. Det är här utom-
huspedagogiken kommer 
in i bilden – att sitta inne 

 – Utomhuspedagogik kan ha en viktig funktion 
för samhällets utveckling mot ökad hållbarhet. Det 
säger Lars Owe Dahlgren professor i pedagogik vid 
Linköpings universitet. Fler lektioner ute, bra peda-
goger och ökad naturkänsla kan helt enkelt fung-
era som ett vaccin mot dagens ohållbara livsstil.

i klassrummet och lära sig 
om varför natur och miljö 
ska bevaras fungerar helt 
enkelt inte lika bra. 

Sambandet mellan mil-
jöhänsyn och utevarande 
är inte vetenskapligt be-
lagt, men sannolikheten är 
stor för att den som förstår 
sammanhang i naturen 
också tar större hänsyn.

– Hållbarhet förutsätter 
varsamhet som handlings-
mönster. Varsamhet förut-
sätter i sin tur samhörig-
het, en samhörighet som 
bäst uppnås genom vistel-
ser och lärande i naturen.

Se sammanhang
Dahlgren tror dessutom att 
lektioner ute kan tillföra 
lärandet nya dimensioner 

och åtgärda brister i sko-
lans kunskapsförmedling. 
Till utomhuspedagogikens 
fördelar hör de goda möjlig-
heterna att se och uppleva 
sammanhang. Att lära med 
alla sinnen gör att kunska-
perna sitter. Det går också 
att direkt visa hur kunskap 
kan användas, något som 
ibland kan vara svårt i klass-
rummet. Dialog kunskap, 
den kunskap som främjas 
av samspel med den fysiska 
miljön och som är viktig för 
ett meningsfullt och varak-
tigt lärande, främjas.

Att flytta undervisningen 
utomhus innebär inte för 
den skull att blommor och 
biologi alltid måste stå i fo-
kus. 

– Utomhuspedagogik 
hand lar om att använda 
natur- och kulturlandska-
pet för att lära sig ämnen 
som språk, samhällskun-
skap och historia utomhus, 
säger Lars Owe Dahlgren.

Att utomhuspedagogik 
och friluftsliv fortfarande 
är förbehållet ett mindre 
antal skolor tror Dahlgren 

ofta beror på osäkerhet hos 
pedagoger. 

– Lärare saknar ofta 
förebilder när det gäller 
att jobba utomhus. Man 
behöver bara ha lite egen 
erfarenhet av utbildning 
utomhus för att våga ta 
steget, säger Dahlgren som 
uppmanar alla att lära sig 
undervisa ute. 

läs mer: ”utomhuspeda-
gogik som kunskapskälla 
– närmiljö blir lärmiljö”, 
lars owe Dahlgren 2007. 

lars owe Dahlgren,  
professor i pedagogik.

Vaccin för 
hållbar livsstil
landskapet kan användas i lärandet.
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Ö  verfullt på fortbildning-
ar i utomhuspedagogik och 
skolor som ser kurser i ut-
omhuspedagogik som en 
merit vid anställningar. Det 
är medvind för utomhuslä-
randet i Sverige i dag, en 
trend med rötter de senaste 
årens larmrapporter om 
övervikt, stress och ohälsa 
hos allt fler barn och unga.
Utomhuspedagogerna vid 
Linköpings universitet ser 
utvecklingen som positiv, 
men påpekar att kvantitet 
inte får gå ut över under-
visningens kvalitet. 

 – Det är som alltid vik-
tigt att reflektera över hur, 
när och vad man gör ute 
men också varför, säger 
Anders Szczepanski, pro-

Medvind för lärande utomhus
Utelärandet förekommer fortfarande sparsamt, men allt fler skolor gör det 
– flyttar ut undervisningen i naturen. Vid Nationellt centrum för miljö – och 
utomhuspedagogik (NCMU) vid Linköpings universitet liknas det ökande 
intresset för utelärande vid en ketchupeffekt. 

fessor i utomhuspedago-
gik. För lärare liksom skol-
ledare handlar det om att 
se utomhusmiljön som en 
resurs och lära sig att ut-
nyttja den. 

Komplement i flera ämnen 
Öppna marker, vattendrag 
och skog kan användas 
för undervisning i de flesta 
ämnen. I skogen kan ved-
travar räknas om till ku-
bikmeter och beräkningar 
av trädens höjd kan bli 
övningar i geometri. Histo-
ria och svenska kommer in 
genom forskning och fria 
berättelser om gamla hus-
grunder och deras tidigare 
invånare. Att leva sig in i 
en gammal eks livshistoria 

porträttbild anders s samt generell undervisningsbild utom-
huspedagogik, ev från rossöfoldern.

kan bli en källa till en hel 
uppsats.

Schemalagda mattelek-
tioner utomhus ger kun-
skaper i både mängdlära, 
statistik och talförståelse. 
Det är helt enkelt lättare 
att förstå vad en halvmeter 
eller ett kilo är ute i natu-
ren. Har man också gått 
fem kilometer vet vad man 
fem kilometer är, det känns 
i kroppen.

Hemkunskap och matte 
ryms i matlagning över öp-
pen eld, svenska och engel-
ska (walk and talk) tränas 
genom dokumentation och 
redovisning av uteaktivite-
ten och historia genom lä-
rande om hur naturen nytt-
jades förr och varför. 

Hälsa och rörelse
Undervisning utomhus kan 
ge fördjupade kunskaper 
och har dessutom själv-
klara kopplingar till hälsa, 
rörelse och samarbete.

 – Utomhuslärande kan 
också bidra till ökad mo-
tivation hos elever som 
kanske har svårt att lära 
sig siffror och bokstäver på 
ett mer traditionellt sätt i 
klassrummet, menar Szcze-
panski. Det finns ett tydligt 
samband mellan lek och 
lärande. Begrepp kan lekas 
in och det kan vara lättare 
att förstå samband ute i 
naturen.

laga mat ute – en lektion 
med många ingredienser.
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Vid Linköpings universitet har forskare un-
dersökt utomhuspedagogikens särart och 
möjligheter ur ett lärarperspektiv. Lärarna 
på en skola har utbildats i utomhuspeda-
gogik och ökat undervisningen utomhus. 
En kontrollgrupp på en annan skola har 
bibehållit traditionell undervisning i skolsal. 
Under en period har man sedan mätt kor-
tisolhalten (stressmarkör) i barnens saliv 
och funnit att:

a	kortisolnivåerna sjunker hos barn  
som undervisas utomhus. 

 Kortisolnivåerna hos de 300 barnen (6-12 år, särskilt 
pojkarna), hade tydligt sjunkit i undersökningsgrup-
pen jämfört med kontrollgruppen. En hypotes är att 
minskad stress har en lugnande effekt och är positivt 
för vår minneskapacitet. Det rörelseöverskott som 
kommer till uttryck utomhus förbränner de fria fett-
syrorna och lagrar inte upp socker som annars skulle 
kunna ske vid mycket stillasittande i klassen.

a ljudnivåerna minskar när skolgården  
används som klassrum

 Lärarna som deltog i utbildningssatsningen uttalade 
vid djupintervjuer att de nu var mer trygga i att flytta 
ut den formella undervisningen och öka inslaget av 
rörelse i lärandet. De var också mer benägna att ar-
beta tematiskt samt att reflektera kring sitt eget och 
elevernas lärande. Ljudnivån minskade också vid de 
tillfällen när skolgården användes som ”klassrum”.

a lärarnas välbefinnande ökar

 Detta konstateras bland annat genom att ”Mood 
scale-värden” (pyskometriskt mått på välbefinnande) 
var högre hos lärarna som undervisade utomhus 
jämfört med kontrollskolan. Lärarna som fått utbild-
ning var mer benägna att flytta ut delar av undervis-
ningen i alla sina ämnen och teman efter utbildning 
jämfört med före denna.

 källa: Szczepanski, Anders mfl,  
www.liu.se/esi/cmu/forskning.html

Forskning 
ger besked

lantbruksföretaget Fjällbete  
– pedagogisk resurs i Åre

Alla barn som växer upp i jämtländska Åredalen 
ska kunna använda lokal matproduktion som 
läromedel och källa till berikande upplevelser. 
Bakom satsningen står företaget Fjällbete.

Fällbete är ett företag i Åredalen, som ägs av drygt 60 
andra företag och nästan lika många privatpersoner. 

Fjällbete samarbetar bland annat med Stamgärde skola 
i Undersåker (F-5) där alla elever har schemalagd tid ute i 
produktionen. Jordbruket blir en del av klassrummet och 
sysslor som bland annat ullhantering och fårens skötsel 
används i undervisningen. Enskilda elever med särskilda 
behov erbjuds mer tid ute i lärande verksamhet.

Företagets utformning som ekonomisk förening öppnar 
också möjligheter för barn och ungdomar att själva be-
driva matproduktion i syfte att få in pengar till olika pro-
jekt. Ungdomsgården i Undersåker har röjt sly och hjälpt 
till med bygget av ett fårhus mot att Fjällbete bidragit till 
finansiering av en resa till Rumänien. 

Mer information; www.fjallbete.nu

fårskötsel på schemat. 
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Natursäkra elever i sikte
Friluftsrådet har antagit en kursplan i ämnet friluftsliv för grund-
skolan. Bakom förslaget står Lärarhögskolan i Stockholm, Folk-
hälsoinstitutet, NCFF och stiftelsen Håll Sverige rent.

Kursplanen kan läsas som en lärarhandledning för att i 
lämplig grad ge friluftsliv utrymme på schemat. Mål för under-
visningen i natur och friluftsliv är att elverna ska bli natursäk-
ra. Eleverna ska bland annat kunna klä sig rätt i förhållande 
till årstid och aktivitet, kunna tillämpa allemansrätten, hitta i 
naturen med hjälp av karta, laga enkel mat ute och känna 
igen några vanliga växter och djur.

Läs hela kursplanen på www.friluftsradet.se
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Blodomloppet 
mitt i backen
 – Pumpa på, hela kroppen måste ha syre. 
Och ni – röda och vita blodkroppar, öka takten! 
Elever susar fram och åter längs ett rep som lö-
per mellan tre tallar i en helt vanlig skogsbacke. 
I mitten står hjärtat och matar utifrån Lisa Frisks 
instruktioner. Idrott? Nej, en livs levande lektion 
om blodomloppet.

De flesta ämnen kan med 
framgång läras in utom-
hus, framhåller Lisa Frisk, 
rektor för Ur och Skur sko-
lan Robinson i Enköping 
(klass F-5). Och det är inte 
alls bara I-Ur-och-skur-
skolor som kan jobba ute. 
Som för att visa plockar 
hon enkla papperslappar 
ur fickan med teckningar 
på gravar från järnåldern. 
 – Varsågod och bygg era 
egna gravar, instruerar 
Frisk. Ta det byggmaterial 
ni hittar; barkbitar, stenar, 
kottar...

Uppfinningsrikedomen 
spirar snart i skogbacken. 
Små stenar blir rösen och 
under stenblock i minia-
tyr placeras skelett av barr. 
Därefter blir det redovis-
ning och diskussion – var-
för byggde man såhär? 

Kunskap på djupet
Upplevelsebaserad inlär-
ning betyder att inlärningen 
sker utifrån en upplevelse. 

 – Metoden är ett bra sätt 

att nå skolans lärandemål, 
menar Lisa Frisk. Den ger 
kunskap som sitter på dju-
pet; upplevelser ute bäddar 
för diskussion och reflek-
tion när eleverna försätts i 
en situation där de börjar 
ställa frågor. 

Vid kurstarten i ämnet 
historia satsar I-ur-och-
skur-Robinson på en in-
ledande upplevelsevecka. 
Här prövar eleverna bland 
annat hantverk och mat-
lagning som på järnåldern. 
Upplevelsen kombineras 
med andra viktiga pedago-
giska metoder som reflek-
tion, diskussion och redo-
visning.

 – Ett 15-tal av läropla-
nens lärandemål nås under 
järnåldersveckan, säger 
Lisa Frisk. Hit hör bland 
annat kunskapsmålen i 
svenska, teknik, slöjd och 
matematik. 

Upplevelsebaserad  
inlärning  
– fem steg till kunskap
aUpplevelse – ger känsla och engagemang.

aStrukturerad genomgång – övningen  
 diskuteras igenom steg för steg.

aDelägarskap – uppnås genom att eleverna  
 får söka kunskap själva.

aFormuleringsfas – eleverna får själva  
 beskriva vad de lärt sig.

aRedovisning/reflektion – eleverna får lära ut  
 sin nyvunna kunskap.

i-ur-och-skur-robinson bjuder regelbundet in 
föräldrar och andra lärare för att berätta om sin 
pedagogik och få fler att satsa på undervisning 
utomhus. Mer om pedagogiken, aktiviteter och 
informationstillfällen finns på www.robinson.nu

x
lisa frisk, rektor för i-ur-och-skur-robinson i enköping. 
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Lär man sig bättre ute?
Ja, när man är utomhus lär man sig med hela kroppen och får mer 

intryck än med bara hörseln vilket gör att man minns bättre. Man får 

en annan känsla för det man lär sig och jag tror att det gör att man 

enklare kan sätta det i ett sammanhang.

Hur kan friluftslivet göras mer intressant för unga?
Jag tror att vi ska fokusera på det enkla friluftslivet och se till att ha 

roligt! Jag tror det är viktigt att de första upplevelserna inte är så långt 

ifrån vad man är van vid så att man kan klara av att göra det på egen 

hand efteråt.

Kan friluftslivet konkurrera med TV och dataspel?
Måste vi konkurrera? Jag tror inte vi kan få de som spelar dataspel att 

sluta utan vi bör fokusera på hur vi kan locka dessa människor ut i 

naturen också. Kanske är lajv något att titta mera på – när man iscen

sätter spelen i verkligheten, ofta utomhus. 

Hur ”frilufsar” du själv?
Då jag är scout blir det ofta genom olika hajker. Jag gillar att vandra 

och upptäcka nya platser eller ta en paddeltur på spegelblankt vatten 

en vacker sommardag. 

4 FRÅGOR TILL
Linn Karlén
Scoutkonsulent, 
Stockholm

Den treåriga satsningen inleddes 2007 och har siktet in-
ställt på att praktiskt visa lärare hur man kan arbeta för 
att nå skolans kunskapsmål genom att undervisa ute. 

Alla undervisningstillfällen är en heldag och genomförs 
i olika kommuner i länet. Fortbildningsdagar erbjuds lä-
nets lärare vid fem tillfällen per termin under tre år. Vidga 
klassrummet genomförs i samarbete mellan Regionför-
bundet Östsam, Centrum för miljö- och utomhuspedago-
gik vid Linköpings universitet och Calluna utbildning. 

Mer information; www.calluna.se klicka vidare till ut-
bildning.

vidgade klassrum 
på högstadiet
Biologi, kemi, fysik, matematik och teknik. Det är äm-

nen i fokus för en omfattande satsning på fortbildning 

av högstadielärare i Östergötland.

– Vi vill ge högstadielärare metoder för att arbeta 

mer ute, säger Carina Brage, projektledare för projek-

tet ”Vidga klassrummet – våga undervisa utomhus”.

Friluftsliv och naturbaserad turism i dag och i 
framtiden står i centrum för forskningsprogram-
met Friluftsliv i förändring. 

Friluftsliv kan ge människor bättre hälsa, kunskap om 
naturen, öka förståelsen för miljövård och positivt bidra 
till regional utveckling i form av naturturism. Men det 
kan samtidigt orsaka störningar och slitage i känsliga om-
råden. Därför behövs tvärvetenskaplig kunskap om hur 
natur för friluftsliv bör planeras, förvaltas och utvecklas.

Programmet Friluftsliv i förändring är ett nätverk av 18 
forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i 
landet. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket. 

Programmets webbplats; www.friluftsforskning.se

Pröva en 
närnaturguide
Sugen på att se skolans närmaste natur med nya 
ögon?, då kan en närnaturguide kanske bistå. Närna-
turguiderna är ett projekt och ett nätverk av personer 
utbildade för att visa vår närmaste natur.

Närnaturguiderna finns för att fler ska få chans att 
uppleva den närmaste naturens värden, förstå eko-
systemens funktioner och lära sig njuta av naturen på 
ett hållbart sätt. I dagsläget finns cirka 400 guider och 
arbete pågår med att bygga upp så kallade guidenoder 
runt om i landet för aktivt erfarenhetsutbyte och guide-
förmedling. 

Närnaturguiderna startades 2004 av Sveriges Ornito-
logiska Förening, Naturskyddsföreningen och Studie-
främjandet, med stöd från Friluftsrådet. Mer informa-
tion; www.naturguider.se 
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”Naturen nära även i sta’n”
Utomhuspedagogik i skolan mitt i sta’n – går det? Ja, säger 
Petter Åkerblom landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksu-
niversitet. Skolgården är viktig, men det viktigaste är lärarnas 
inställning och kunskap om utevistelsens positiva effekter.

S tadens parker, bostads-
gårdar och andra grönytor, 
alla kan de användas för lä-
rande utomhus. 

 – Det går utmärkt att 
bygga humle- och flad-
dermusholkar även mitt i 
sta’n, menar Petter Åker-
blom som anser att många 
lärare inte ”ser skogen för 
alla träd” och därför inte 
använder utemiljön i un-
dervisningen. 

Statlig satsning efterlyses 
Som föreläsare möter han 
ofta inställningen att lärar-
na inte kan något om det 
som växer. Tidsbristen gör 
det svårt att hinna tänka 
nytt och förbereda en ny 
typ av lektioner. 

 – Många ger upp innan 
de ens försökt, konstaterar 
Åkerblom som samtidigt 
pekar på det växande in-
tresset för utomhuspeda-
gogik hos lärarkåren. Ett 
exempel på detta är de 
1500 pedagoger som sökte 
sig till konferensen Ute är 
inne i Linköping 2007. Det 
motsvarar en procent av 
hela den samlade yrkeskå-
ren i Sverige vilket är en 
fantastisk uppslutning, an-
ser Åkerblom.

För att få verklig skjuts 
på utvecklingen efterlyser 
han dock en statlig sats-
ning på fortbildning för lä-
rare i utomhuspedagogik, 
motiverad inte minst mot 
bakgrund av de positiva 

det ska öka. Men skolan 
behöver stöd av förvaltare 
av skolans pedagogiska 
rum – den kommunala lo-
kalförvaltningen. Här finns 
kompetens att bistå i sköt-
sel av både odlings- och an-
dra grönytor.

 – Vuxna måste visa att de 
bryr sig om både skolgår-
dar och skolans närmiljö, 
resonerar Åkerblom. Det 
finns en stor pedagogisk 
potential i gräsytor och 
skolgårdar, men kommu-
nala fastighetsförvaltare 
har inte alltid uppdraget 
att utforma och sköta dem 
som de pedagogiska rum 
de är. Motiv för ett ökat 
engagemang från fastig-
hetsförvaltare saknas inte:

 – Erfarenheter visar att 
barn som är mycket ute 
klagar mindre på inom-
husluften, det kan i sin tur 
minska behovet av investe-
ringar i ventilationssystem.

Att allt färre av den 
uppväxande generationen 
har en relation till natu-
ren oroar. Uppdraget håll-
bar utveckling kräver ett 
känslomässigt förhållande 
till naturen även i staden, 
argumenterar Petter Åker-
blom. I det perspektivet är 
det illa att stadens gröna 
ytor ofta drar det kortaste 
strået när tätorter växer 
och förtätas.

hälsoaspekterna när läran-
de kan kombineras med 
rörelse och fysisk aktivitet. 

Fastighetsförvaltningen 
viktig
Skolledare och lärare har 
en nyckelroll om utevaran-
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en damm kan  
bli en bra naturbas  
i staden. 
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LoKaLa naTurVårdSbidragen:

Ett lyft för utelärande och naturvård

Linné lever  
vidare i skolan
Linnéjubileet 2007 är över, men den nationella satsningen 
på att med Linne i fokus inspirera skolor till tvärvetenskapligt 
arbete går vidare. 

Skolprojekt Linné genomfördes under 2007 med syftet att 
öka intresset för naturvetenskap i skolan. Satsningen genom-
fördes av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 
i Uppsala och hörsammades av hundratals skolor runt om i 
Sverige. I nätverket ”Linnéskola 2007” finns 425 skolor.

Projektet har haft en egen webbplats på internet där bland 
 annat läromaterialet ”Linnélektioner” förmedlats till lärare. Lin-
nélektioner består av ett inspirationshäfte och flera idé häften. 
I utvärderingen anger över hälften av svarande skolor att de 
anser att elevernas intresse för naturvetenskap har ökat och 65 
procent att elevernas kunnande inom naturvetenskap har ökat.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik fortsätter 
på olika sätt arbetet med utgångspunkt i de erfarenheter som 
Skolprojekt Linné genererat. Ett flertal lärardagar med olika 
teman planeras under hösten 2008.  Skolprojektet ses som 
en plattform att bygga vidare på med syfte att ge inspiration 
och goda idéer till lärare och för att uppmuntra arbete i Lin-
nés anda.

upplevelser lockar 
familjer till fjällen
Bollhav av lingon och blåbär, linbana och terrängbana 
– det är exempel på aktiviteter inom Svenska Turistför-
eningens satsning på att via lek- och aktivitetsmiljöer 
locka familjer att pröva på friluftsliv i fjällen.

Via bland annat upplevelsemiljöer, kursverksamhet och 
särskilda familjeveckor har 100-tals barn och familjer 
fått chans att uppleva svenska fjällen utanför pister, 
liftar och värmestugor på vintern. 

– Glädjen och förundran har varit stor bland alla de barn 
och familjer som fjällvandrat, lagat mat på stormkök 
eller druckit vatten direkt ur en fjällbäck i sommar, inom 
konceptet ”Fria barn”, skriver Svenska Turistföreningen 
(STF) i sin redovisning av 2007 års aktiviteter. 

Nyckeln till framgång i förmedlingen av kontakten med 
den svenska naturen ligger enligt STF i att möta famil-
jerna på barnens villkor. Konceptet ”Fria barn” syftar till 
att tydliggöra friluftslivets enkelhet och värden och inspi-
rera till uteliv baserat på den egna förmågan. Pedagogik 
och metodik kring konceptet har utvecklats i samarbete 
med bland annat Birka folkhögskola i Östersund. STF:s 
satsning på friluftsliv för familjer stöds av Friluftsrådet.

Skriften ”Natur och friluftsliv 
– resurs för skolor sverige 
runt” ger exempel på skol-
projekt finansierade av lokala 
naturvårds bidrag (LONA). 

Forskning om biologisk mång-
fald på högstadiet, fågelsjö på 
skolgården, särskola för alla 
sinnen och förskolor på skogsä-
ventyr. Här finns exempel på un-
dervisning som flyttas ut och där 
elever blivit delaktiga i naturvår-
den – läs och låt dig inspireras! 
Med broschyren följer även en 
film om Örnsköldsviks kommuns 
arbete med utomhuspedagogik 
och insatser för att ge alla skolor 

D e lokala naturvårdsbi-
drag som beviljats drygt 1 
500 projekt i Sverige har 
förbättrat möjligheterna 
för både naturstudier och 
uteverksamhet vid en rad 
skolor. Det visar en utvär-
dering av projekten.

En lång rad av de lokala 
naturvårdsprojekten har 
haft skolor som samarbets-
part eller målgrupp. Många 
skolor har gjorts direkt del-
aktiga i naturvården, t ex 
vid restaurering av  närnatur. 
Många projekt har inriktats 
på att göra naturområden 
mer attraktiva och intres-
santa för undervisning och 
naturbesök vilket gynnat 
skolor. Bland projekten 
märks också satsningar på 
allt från utveckling av na-
turskolor, forskning om 

biologisk mångfald på hög-
stadiet till utbildning i ut-
omhuspedagogik för lärare. 

Läs hela utvärderingen 
i rapporten ”Lärande i  
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lokala naturvårdsprojekt”, 
ISBN 978-91-620-5811-1,  
www.naturvardsverket.se/
bokhandeln

tillgång till 
närnatur (10 
min).

Beställ eller 
ladda ner 
materialet 
kostnadsfritt 
från www.
naturvards-
verket.
se/bokhan-
deln (ISBN 91-620-
8273-6). I LONA-registret www.
naturvardsverket.se/lona, hittar 
du information och kontaktupp-
gifter till alla projekt.

SKoLexempeL Som inSpirerar
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Inställning, tradition, kun-
skapssyn, pengar, tidsbrist 
och fördomar – Mikael 
Windahl och lärarkolle-
gan Anna-Greta Thorén 
gör listan lång över skäl till 
varför inte friluftsliv och 
utomhuspedagogik an-
vänds i större utsträckning 
på gymnasiet.
 – Många lärare ser helt 
enkelt inte utomhuspeda-
gogiken som en struktu-
rerad och seriös metod, 
säger Mikael Windahl som 
understryker att friluftsliv 
inte betyder att man var-

Mer friluftsliv på gymnasiet – hur då?
De lägre stadierna avancerar, men på högstadiet 
och gymnasiet är det fortsatt glest mellan under-
visningstimmarna ute. 

 – Vi måste öka intresset för arbetssättet 
genom mer diskussion och dialog, menar Mikael 
Windahl, idrottslärare vid Vadstenagymnasiet.

ken måste bestiga berg som 
Ola Skinnarmo eller plocka 
kottar som Skogsmulle.

Friluftsprogram
Vid Vadstenagymnasiet 
finns ett natur- och frilufts-
program, ett turistprogram 
samt ett individuellt pro-
gram. Natur- och frilufts-
programmet har riksintag 
och marknadsförs som en 
upplevelseutbildning med 
sikte på jobb inom natur- 
och friluftssektorn. 

Utbildningen förläggs 
till stora delar utomhus i 

en ofta sker över ämnes-
gränser. Rörelse, frisk luft, 
träning i samarbete och 
individuell utveckling sätts 
även det på pluskontot.

Som redan invigd tillde-
lar han sig och andra utom-
huspedagoger ett särskilt 
ansvar för att få spridning 
på utomhuspedagogiken 
på gymnasiet.

 – Vi måste synas i for-
mella sammanhang och 
visa stolthet över en pe-
dagogik som är seriös, re-
sonerar Mikael Windahl. 
Förskolan kan mycket väl 
visa vägen – låt Ur och 
Skur inspirera och genom-
syra hela skolsystemet! 

– Men lärarutbildningen 
måste också ta sitt ansvar, 
menar Anna-Greta. Om 
nya lärare får bekanta sig 
med utomhuspedagogiken 
under utbildningen tar de 
lättare till sig den i sin yr-
kesverksamhet.

lärarna anna greta thorén och mikael Winqvist i en sketch om varför utomhuspedagogik 
har svårt att hävda sig mot traditionell undervisning på gymnasiet.

samtliga ämnen och inne-
håller dessutom friluftsä-
ventyr som bergsklättring, 
paddling, segling, vandring 
och fjällutbildning. Kun-
skap om och träning i le-
darskap, samarbetsteknik, 
träning i mod och att ta 
ansvar utlovas av kursled-
ningen. Cirka 20–25 sö-
kande tas in varje år.

Fritt fram enligt Lpf
– Det finns inget i nuva-
rande läroplan som hin-
drar utelärande, säger Mi-
kael. Varken läroplanen 
eller kursplanerna säger 
att undervisningen måste 
bedrivas i ett klassrum i en 
skola. Istället är det lätt att 
hitta mål som kan nås via 
undervisning ute. I Vad-
stena jobbar vi till och med 
mer mot läroplanen när vi 
är ute. Eleverna har roligt 
och helhetstänkande främ-
jas eftersom undervisning-
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Lär man sig bättre ute?
Ja det tror jag, naturen stimulerar lärande från flera håll, dessutom 

slipper man dålig luft och trånga, tråkiga klassrum.

Hur kan friluftslivet göras mer intressant för unga?
Svårt att säga, jag tror att många vuxna inte är tillräckligt intresserade 

och att detta då inte sprider sig till deras barn.

Kan friluftslivet konkurrera med TV och dataspel?
Det tror jag inte. Jag har själv varit spelberoende och när jag spelade 

som mest så satt jag från det att jag kom hem från skolan tills jag 

var för trött för att spela, det kunde bli ända fram till 34 tiden på 

morgonen. Nu spelar jag inte mycket alls även om jag skulle vilja, jag 

har helt enkelt inte tid.

Hur ”frilufsar” du själv?
Jag går ju på en skola med mycket uteaktiviteter och kurser som 

klättring och segling så där blir det mycket. Annars tycker jag om lite 

större grejer till exempel fjällvandringar. Jag och en från min klass ska 

cykla från Vadstena till Åre när skolan har slutat, det är  71 mil som vi 

ska klara av på tio dagar.

Vill se mer  
friluftsliv i skolan

”Kunskap om allemansrätten och naturen måste 
förmedlas till alla barn och ungdomar i skolan. 
Det är viktigt att det finns bra grönområden i 
nära anslutning till skolorna så att en naturlig 
relation till natur- och kulturlandskapet kan ska-
pas. Daglig fysisk aktivitet ska ingå i skolarbetet i 
såväl grundskolan som gymnasiet.”

Citatet är saxat ur Friluftspolitiskt program framtaget av 
organisationen Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv sam-
lar Sveriges ideella friluftsorganisationer med uppgiften 
att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet 
i Sverige. Målet är att ge alla barn och ungdomar goda 
förutsättningar för fysisk aktivitet och en naturlig relation 
till naturen.

Läs mer på www.svensktfriluftsliv.se

Nytt centrum för 
naturvägledning
Praktiskt inriktade metoder för naturvägled-
ning, det är något att av vad det nybildade 
Centrum för naturvägledning kommer att 
erbjuda. Målet är att alla ska få större utbyte 
av sina vistelser i naturen.

Centrum för naturvägledning (CNV) vänder sig till 
hela den brokiga skara aktörer som arbetar med na-
turkännedom inom allt från naturturism till barnom-
sorg. Här ska man kunna ta del av både metoder och 
erfarenheter av naturvägledning från föreningar, före-
tag och myndigheter. 

Centrum för naturvägledning drivs av Sveriges Lant-
bruksuniversitet med stöd från Naturvårdsverket.

Läs mer: www.sol.slu.se/cnv

4 FRÅGOR TILL
Hilding Velander, 
Vadstenagymnasiets 
natur – och 
friluftslivsprogram 

scouter besöker fritids 
I arbetet med att etablera Scouterna på nya 
arenor och nå ut med friluftsliv har Svenska 
Scoutförbundet utvecklat konceptet Fritidsscou-
ting. Konceptet bygger på att en scoutkonsulent 
besöker ett fritids och bedriver verksamhet under 
en termin. 

Verksamheten vänder sig till barn i årskurs 3-5 och syftar 
till att underlätta för fritidspersonalen att genomföra fri-
luftsaktiviteter. Scoutkonsulenten planerar och genomför 
aktiviteten och barnen sysselsätts utomhus under tiden på 
fritids. 

Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) och 
Scouterna samarbetar även för att uppmuntra till start 
av scoutgrupper i gymnasieskolor. Lokala scoutklubbar 
har startats på ett antal gymnasieskolor runt om i lan-
det. Till sin hjälp har ungdomarna fått utbildning samt 
ett koncept kring friluftsliv och värderingar att jobba 
med.

Tips och inspiration för uteaktiviteter finns i Scouter-
nas Aktivitetsbank. Banken innehåller aktiviteter kring 
allt från friluftsliv till lekar och workshops, leta vidare 
på www.aktivitetsbanken.se

Vill du komma i kontakt med närmaste scoutkår kan 
du söka på www.bliscout.nu

Vill du komma i kontakt med en scoutkonsulent? 
Vänd dig till Svenska Scoutrådet på info@scout.se eller  
08-672 66 00
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Skolgården används bå-
de som lärmiljö och som 
avstamp ut i den fria natu-
ren. 

 – Helst ska den ha olika 
rum, menar Monica; lugna 
grönskande rum, berättar-
rum, ytor för rörelse och 
lek med bollar. Odlingspal-
lar där barn kan få ”kom-
ma in i livet” och känna på 
hur det känns att gräva!

 På den egna skolan i 
stadsdelen Tynnered i Gö-

Med skolgården  
som klassrum
– Barn och natur hör ihop, säger utomhuspeda-
gog Monica Winqvist Sindsjö i Göteborg – båda 
är så fulla av liv! Själv använder hon både skol-
gården och närnaturen i sin undervisning. Där-
för att ett lekfullt lärande utomhus med alla intel-
ligenser och sinnen med gör att sammanhangen 
blir tydliga och mer meningsfulla. 

teborg finns två skolgårdar 
utformade i samråd med 
den kommunala lokal-
försörjningsförvaltningen. 
Öppna ytor samsas med 
fruktträd och odlingspal-

lar med allt från bönor till 
krasse och vårblommor. 
Här finns också en sam-
lingsplats för halvklasser, 
en stenring, en piltunnel 
med slingrande humle och 
bockarabinda, kompost 
och ett rum bildat av vin-
bärsbuskar. 

Olika synsätt
På gräsmattan breder en 
kompass av skiffer ut sig, 
pilarna glimmar i silver 
och guld. ”Bokstavsor-
men” och ”hundraormen” 
slingrar på asfaltsytorna, 
där kan man också hoppa 
matte på färgglada cirklar, 
kvadrater, trianglar och 
hjärtan.

Rådet till lärarkollegor 
med skolgårdsambitioner 
är att eleverna först får ta 
en ”gåtur” (walk trough 
evaluation) och låta dem 
uttrycka vad de vill kunna 
göra på sin skolgård. Där-
efter kan pedagogerna göra 
detsamma.

 – Det är intressant att se 
hur olika barn och vuxna 
ser på gårdens innehåll och 
hur de uppfattar de olika 
platserna. Därefter kan 
skissandet börja.
 
Naturstämpel
Monicas mission är att ge 
alla elever en ”naturstäm-
pel i baken”. Upplevelser 
är nyckelord för att kom-
ma dithän, en bra skolgård 
är ett bra avstamp.

 – Undervisning ute och 
lärande med alla sinnen 
kan hjälpa oss att komma 
ut i naturen och få tillbaka 
den empati för allt levande 
som många tycks ha tap-
pat, resonerar Monica. Ute 

kan man se färg och form, 
känna smaker och dofter 
– få upplevelser som får de 
allra flesta att känna att det 
här – det vill jag ta hand 
om.

 Själv kallar hon sin an-
sats för förundranspedago-
gik med stöd av Sokrates 
bevingade ord; ”Visdom 
börjar med förundran”... 
som springer ur nyfiken-
het, upptäckarlust och 
skönhetsupplevelse. 

Länktips:
På Moviums sidor Skapan-
de uterum (www-uterum.
slu.se) kan du få inspiration 
att flytta ut klassrummet på 
skolgården; genom bl.a. 
boktips och konkreta tips 
på hur man kan förändra 
skolgården; måla på asfal-
ten, bygga en kompost m.m.

Slingrande humle 
välkomnar till lek  
och lärande med alla 
sinnen.
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KonSTen aTT praTa  
För Varan
Friluftsrådet har 
tagit fram ett ma-
terial avsett för dig 
som vill argumen-
tera för friluftsliv. 
Argumenten finns 
sammanfattade i en 
rapport ”argument 
för friluftsliv”. 
Effekter på folkhälsan, 
miljö engagemanget, ekonomin och den 
personliga utvecklingen behandlas. 

Som stöd vid en presentation finns även en kortare 
skrift ”20 argument för friluftsliv” samt en Power-
Point-presentation. 

Beställ eller ladda ner materialet kostnadsfritt från 
www.friluftsradet.se

Tusentals skolor  
flaggar grönt
Nätverket Grön Flagg omfattar fler än tusen 
förskolor och skolor i Sverige. Den gröna flaggan 
är det synliga beviset på att man i den dagliga 
verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat 
miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. 

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse som är 
speciellt utvecklad för att passa miljöarbete i skolor och 
förskolor. Enligt stiftelsen Håll Sverige rent är Grön Flagg 
ett bra sätt att strukturera miljöarbetet på skolan. Verk-
samheten bildar ett miljöråd med personal och elever och 
bestämmer sig för fem konkreta miljömål. Vissa skolor 
jobbar med teman och kan till exempel anta mål för ener-
gisparande, vatten eller livsstil och hälsa. Hela verksam-
heten ska omfattas av Grön Flagg.

Läs mer: www.hsr.se

klassdraget – framgång  
för fisketurer på skoltid 

fiske, allemansrätt, friluftsliv och  
lärande samsas i klassdraget.

Sportfiskarnas framgångsrika satsning på att via 
fisketurer intressera elever för natur och fiske 
fortsätter. Närmare 10 000 elever över hela 
landet kommer att fiska med lokala fiskeklubbar 
under läsåret 2008–2009! 

– Vår målsättning är att 
föra in naturupplevelser på 
skolschemat för så många 
barn som möjligt, om vi 
dessutom ökar intresset för 
fiske och vattenmiljö hos 
både elever och lärare så 
har vi lyckats, säger Bengt 
Olsson från föreningen 

Sportfiskarna och projekt-
ledare för KlassDraget.

KlassDraget är ett exem-
pel på hur ideella krafter 
och skolor kan samverka 
för att locka till frilufts-
liv och utelärande. Skolor 
erbjuds en välorganiserad 
friluftsaktivitet, den lo-
kala fiskeklubben står för 
instruktörer och Sportfis-
karna står för utrustning 
och material med stöd av 
sponsorer inom fiskered-
skapsbranschen. 

På köpet får både elever 
och lärare handledning i 
fiske liksom information 
om allemansrätt och upp-
trädande i naturen. Efter 
fiskeutflykten får skolan 
och fiskeklubben behålla 
fiskeutrustningen om de 
önskar.

Läs mer: www.sportfis-
karna.se

Jo
el

 n
or

li
n

 lyckan är en fisk! m
on

ic
a 

W
in

qV
is

t 
si

n
Ds

Jö

Jo
el

 n
or

li
n



14

Bra förutsättningar är 
viktigt för att få fart på 
skolornas nyttjande av 
utemiljön. Den ansat-
sen ligger bakom Örn-
sköldsviks kommuns 
fleråriga satsning på 
att inventera och göra 
i ordning samlingsplat-
ser i skolornas närna-
tur. En satsning som 
dessutom satt både 
pedagoger och poli-
tiker på skolbänken i 
det gröna.

Fyra stockar i en kvadrat, 
stubbar som sittplatser, en 
eldstad och ibland ett vind-
skydd. Samlingsplatserna 
är inte alltid så märkvär-
diga, men betyder ändå 
mycket för den naturba-
serade undervisning som 
Ö-viks kommun i drygt 15 
år jobbat för att främja. 
Leif Lindholm är ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden 
och har följt arbetet sedan 
inventeringarna av skolor-
nas närnatur startade 1989. 
Skolorna fick då ange vil-
ken natur de använde eller 
skulle vilja använda.

– Alla var väl inte så in-
tresserade till en början. 
Men vi jobbade målmed-
vetet för att locka fram ett 
behov hos lärare, barn och 
unga, berättar Leif. 

Kommunekologen hade 
en nyckelroll i det prak-
tiska arbetet. Ekologens 
organisatoriska hemvist 
underlättade arbetet; med 

ena benet i barn- och ung-
domsförvaltningen och det 
andra i kommunens miljö-
förvaltning var det natur-
ligt att förena arbete för 
ökad naturkänsla och sam-
tidigt försöka tillgå utemil-
jöns pedagogiska fördelar. 

närnatur för alla
Till dags dato har 126 när-
naturområden identifierats 
och lagts in i kommunens 
översiktsplan. Kommunens 
samtliga 31 grundskolor 
och 51 förskolor har där-
med tillgång till närnatur 
där utomhuslektioner kan 
hållas.

 – Väl på plats i över-
siktsplanen får områdena 
ett samhällsvärde och står 
sig starkare när andra an-
språk riktas mot markom-
rådet, förklarar Leif Lind-
holm. För kommunens 
egen mark var saken enkel, 
i flera fall innebar arbetet 
förhandlingar med kyrkan 

i örnsköldsviks kommun är utomhuspedagogik ett givet sätt att bedriva undervisning.
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och privata markägare. 
Med nyttjanderättsavtal 
och löpande kontakt med 
markägare har närnatur 
säkrats även i dessa fall. 
Markägare har inte sällan 
hjälpt till att bygga sam-
lingsplatserna. Även fiske-
vårdsområdena har varit 
en viktig samarbetspart.

genombrott
Vägen har varit lång, men 
Leif Lindholm pratar nu 
om ett genombrott – allt 
fler lärare ser möjlighe-
ter med att undervisa ute. 
Fortsatt är det främst de 
yngre eleverna som får 
chansen, men sakta men 
säkert börjar även gym-
nasiet anamma konceptet. 
Eleverna driver ofta själva 
på utvecklingen.

– Elever som avancerar 
i skolsystemet ställer krav 
på lärare att hålla lektioner 
ute. De har ju fått in vanan 
i tidigare klasser.

Trots målmedvetet arbe-
te, eldsjälar och samarbete 
med föreningslivet har Ö-
viks satsning inte varit nå-
gon enkel resa. En satsning 
på närnaturområden och 
utomhuspedagogik ställer 
krav på samarbete inom den 
kommunala organisationen. 
Verksamhetsområden som 
folkhälsa, friluftsliv, bebyg-
gelseutveckling, skogsbruk 
berörs. Och det krävs resur-
ser för drift och underhåll 
av samlingsplatserna.

 – Det är viktigt att kun-
na beskriva den kommuna-
la nyttan, konstaterar Leif 
Lindholm. Som att ute-
platserna inte bara nyttjas 
av eleverna, utan även av 
andra. Och att utelärande 
och naturkänsla, som bra 
utomhuspedagogik för-
medlar, resulterar i kun-
niga, kreativa och trygga 
kommunmedborgare med 
förståelse för naturen.

skolors närnatur säkras  
i kommunal översiktsplan
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4 frågor till 
miljöminister 
andreas carlgren
1. är det ”fritt fram” för friluftsliv i sveriges skolor i dag? 
– Jag ser gärna att lärarnas roll och kunskap stärks så att 
friluftsliv och utomhuspedagogik kan spela en än större 
roll i undervisningen. Alla elever bör få möjligheter att 
uppleva friluftsliv, skog och natur.   

2. Vad kan regeringen göra för att hjälpa barn att få en 
positiv anknytning till miljöfrågor genom friluftsliv? 
– Vi bidrar bland annat med de ekonomiska medel som 
Friluftsrådet fördelar till olika ideella organisationer, som 
Friluftsfrämjandet och scoutrörelsen. 

– För att ge alla möjligheter att uppleva natur och fri-
luftsliv är skolan en väg, men organisationerna är avgö-
rande. Stora insatser görs varje dag för att barn och ung-
domar ska få uppleva natur och att friluftsliv är roligt. 

3. hur kan fler kommuner förmås att ta hänsyn till och til-
lämpa friluftsliv inom sina kärnområden vård, omsorg och 
skola? 
– Det allmänna intresset för att göra insatser för miljön 
ökar. Jag hoppas att allt fler företagare, kommuner och 
andra arbetsgivare tar chansen och ser miljö som en del 
av sitt uppdrag. Friluftsliv är ett bra sätt att göra miljön 
till en del av vardagen. Kommunerna har ju möjlighet att 
väcka intresse genom kompetensutveckling och informa-
tionsinsatser riktade till lärare och alla som arbetar inom 
vård och omsorg. 

4. hur ”frilufsar” du själv? 
– Jag går ofta och mycket, både i natur och i stan. På 
somrarna så vandrar vi i skogarna i Ångermanland. Det 
gällde speciellt när mina barn var små. 
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Nu finns en uppdaterad resurskatalog 
för skolor som vill utveckla sin undervis-
ning i friluftsliv och utomhuspedagogik. 

Katalogen har tagits fram av NCFF,  Nationellt 
centrum för främjande av god hälsa hos barn 
och ungdom, i syfte att ge skolor tips, idéer 
och stöd i undervisning om natur, friluftsliv 
och utomhuspedagogik. Fakta och kontakt-
uppgifter till ett 40-tal myndigheter, stiftelser, 
utbildningssäten och ideella organisationer 
samsas med artiklar och korta inlägg som in-
spirerar till eftertanke och diskussion. 

Resurskatalogen kan laddas ner från 
NCFF:s webbplats www.oru.se/ncff eller be-
ställas i enstaka exemplar från  
kontakt.ncff@adm.oru.se 

NcFF är ett nationellt centrum för främjande av god 

hälsa hos barn och ungdom inrättat av regeringen och 

placerat vid Örebro universitet. NcFF ska utifrån skolans 

övergripande mål och riktlinjer stödja skolor i arbetet 

med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra 

hälsofrämjande verksamheter. 

Ut i naturen 
och ha kul! 
2008
I den här katalogen �nns nära 40 organisationer som kan vara till stöd och hjälp för skolornas undervisning i friluftsliv och utomhus-pedagogiska arbetsformer. Vi som samlat in uppgifterna heter NCFF och katalogen är framställd med stöd från Friluftsrådet och Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond. 

Ny resurskatalog 
från NCFF
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www.utomhuspedagogik.se
Utomhuspedagogik.se är en samlingsplats för material 
med inriktning på utomhuspedagogik. Här hittar du läro-
medel och inspirationshäften inom en rad ämnen och för 
skolans alla stadier. Bakom webbplatsen står Utenavet, 
ett nätverk bestående av olika universitet, centra och or-
ganisationer som arbetar för att främja hälsa, lärande och 
lek bland barn och unga. 

www.naturskola.se
På Naturskoleföreningens webbplats hittar du matnyt-
tig information om föreningens verksamhet och nyheter 
från medlemsskolor. Här kan du bland annat ladda ner 
skolmaterial, läsa medlemstidningen ”Bladet” och hitta 
adresser till Sveriges naturskolor.

www.hsr.se
Stiftelsen Håll Sverige Rent uppmuntrar till praktiskt mil-
jöarbetet och ökad miljömedvetenhet genom en rad olika 
projekt och verksamheter. 

Här hittar du bland annat information och inspirations-
material om miljöutmärkelsen Grön Flagg.

www.liu.se/esi/cmu/
Nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik, 
NCMU, finns vid Linköpings universitet. Här hittar du 
länkar, information om aktuell forskning och om olika 
kurser med inriktning på utomhuspedagogik. NCMU har 
även en forskarutbildning i utomhuspedagogik med in-
riktning mot barn och ungdomars hälsa.

www.friluftsradet.se
Friluftsrådet direkt! Friluftsrådet  arbetar för att skapa 
goda förutsättningar för friluftsliv i Sverige. Här hittar du 
nya rön, inspirerande skrifter och rapporter om friluftsli-
vets förtjänster. Kansliet finns vid Naturvårdsverket.

www.oru.se/ncff
Vid Örebro universitet finns NCFF, nationellt centrum 
för främjande av god hälsa hos barn och ungdom. NCFF 
har till uppgift att stödja skolornas hälsofrämjande arbete 
och ska sprida erfarenheter om lärande exempel, forsk-
nings- och utvecklingsprojekt. Här finns verktygslådor i 
utomhuspedagogik för pedagoger, kurstips och mycket 
annat. NCFF har tagit fram ”Ut i naturen och ha kul” 
– en katalog som samlar nära 40 organisationers tips om 
friluftsliv och utomhuspedagogik för skolbarn och skol-
ungdomar. 

www.movium.slu.se
Movium – centrum för stadens utemiljö vid Sveriges lant-
bruksuniversitet – har särskild information om utvecklan-
de utemiljöer för barn och unga. Här finns kurstips, semi-
narietillfällen och praktiska råd om hur barns närmiljö 
kan användas som en språngbräda till ökad natur- och 
kulturförståelse. Se också www-uterum.slu.se

www.skogeniskolan.se
Information och inspiration om skogen och dess värden 
för lärare och elever. Läs mer om möjligheterna till en 
egen skolskog, ta del av tipsen om övningar bland träd-
stammar och läs om kurser och konferenser. 

www.dirnat.no 
Norska Direktoratet for naturforvaltning har särskilda 
sidor för friluftsliv i skolan. Här finns även en webb-
plats som vänder sig direkt till barn och ungdomar;  
www.ungute.no. 

www.scout.se, www.aktivitetsbanken.se
Svenska Scoutrådets webbplats. Här finns information 
om livet som scout – låna idéer till undervisningen från 
scouternas egen aktivitetsbank eller lär mer om organisa-
tionens ledarskapsfilosofi och gränslösa samarbete.

Vägvisare på webben
Varsågod – ett urval adresser till organisationer, 
skolor och föreningar med material och kurser för 
dig som vill gå vidare inom utomhuspedagogiken. 
Spana också in vad Lärarhögskolan och andra 
svenska universitet och högskolor har att erbjuda 
i form av utbildningar inom äventyrspedagogik 
och friluftsliv som pedagogiskt hjälpmedel.


