
 

”Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och 

kulturmiljöer”,  

7,5 högskolepoäng, HT 2014 & VT 2015 i Helsingborg 

 
Undervisande lärare: 

Klas Nyberg, adjunkt NO, enhetschef Miljöverkstaden Helsingborg (KN) 

Karin Hjelmér, förskollärare, biolog, naturpedagog och teamledare Fredriksdal museer och 

trädgårdar. (KH) 

Ingemar Nyman, ämneslärare slöjd & biologi, magister i utomhuspedagogik (IN) 

Ricky Wrenter, arkeolog, kulturpedagog Fredriksdal museer och trädgårdar. (RW) 

Anders Szczepanski, kursansvarig, enhetschef NCU, ass visiting prof outdoor education (AS) 

Ytterligare resurspersoner kan tillkomma. 

 

Kurstillfällen: 

 
Träff 1: 

Kursstart  

Tid: 22 augusti 2014 

Plats: Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg 

Program: Upprop, presentation av kursdeltagare. 

Genomgång av kursträffar, kursinnehåll samt litteratur. 

______________________________________________________________________ 

Träff 2: 

Tid: 12-13 september 2014 

Plats: Meddelas senare 

Program: Möte människa – natur. Vi knyter ihop vetandet om naturen med upplevelsen av 

den. Handens kunskap och lekens betydelse för lärandet. 

Litteratur:  

Friluftslivets pedagogik Läs: Från naturliv till friluftsliv, Pedagogik och ledarskap, Varm, 

torr, mätt och glad, Ekologi, humanekologi och hållbar utveckling samt Djupa skogar 

 

Slöjda och bygg för friluftsliv Läs de inledande texterna till varje kapitel. 

 

Lärandets grunder – teorier och perspektiv 

  



 

 

______________________________________________________________________ 

Träff  3: 

Tid: 10-11 oktober 2014 

Plats: Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg 

Program: Kulturarvet och vår historia, naturen och människan nu och då. Kretslopp, 

självhushållning och resursutnyttjande. 

Litteratur: 

Mat och klimat 

 

Valda delar ur: Hållbar utveckling–människa, miljö och samhälle. Sidor meddelas senare. 

______________________________________________________________________ 

Träff 4: 

Tid: 6-7 februari 2015 

Plats: Miljöverkstaden vid Sundspärlan i Helsingborg 

Program: Framtidsfrågor–Var kommer energin ifrån och hur använder vi den?  

Litteratur:  

Valda delar ur: Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle. Sidor meddelas senare. 

 

Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö 

 

Friluftslivets pedagogik. Kapitel om Naturnära friluftsliv – en miljöpedagogik och de tre 

första avsnitten av Tätortsnära friluftsliv. 

___________________________________________________________________________ 

Träff 5: 

Tid: 24-25 april 2015 
Plats: Helsingörs akvarium i Helsingör samt stadsmiljöer i Helsingborg. 

Program: Havet som livsmiljö eller soptipp. Utomhuspedagogik ur olika perspektiv. 

Litteratur:  

Tyst hav: jakten på den sista matfisken 

 

Friluftslivets pedagogik. Kapitel om Vida kuster 

___________________________________________________________________________ 

Träff 6: 

Tid: 22-23 Maj 2015 

Plats: Meddelas senare 

Program: Redovisning av egenuppgifter. Tillsammans knyter vi teori till praktik. 

 


