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1 Inledning  

Genom egna erfarenheter grundade på verksamhetsförlagd utbildning och observationer 

vill vi, i denna studie, belysa att utomhuspedagogik är ett livaktigt begrepp i lärarnas 

undervisning och vokabulär samt att det används som undervisningsmetod. Vi har ge-

nom observationer sett att lärarnas val av undervisningsmetod har olika påverkan på 

elevernas utveckling och lärande, och noterat att utomhuspedagogik, i jämförelse med 

enbart klassrumsundervisning, gjorde det möjligt för eleverna att komma ihåg lektionen 

och dess innehåll. Därför skapades ett intresse hos oss för vilka faktorer som är avgö-

rande för att lärarna ska välja att tillämpa utomhuspedagogik i de samhällsorienterande 

ämnena. Vi har valt att undersöka hur grundskolelärare använder miljön utanför klass-

rummet, vad grundskolelärarna anser gynnar elevernas lärandeprocesser och hur grund-

skolelärarna arbetar för att bidra till att eleverna får bestående kunskap.  

De samhällsorienterande ämnena omfattar historia, religion, samhällskunskap och geo-

grafi.  I läroplanen är ämnena skilda åt i sina syften och mål men har ett gemensamt 

kunskapsinnehåll utifrån fyra kunskapsområden i årskurserna F-3 (Skolverket, 

2011/2017). Detta gör att undervisningarna i de samhällsorienterande ämnena är upp-

byggda på grundskolelärares tolkningar om vad som uppfattas vara en relevant under-

visningsmetod för att nå kunskapskraven. I läroplanen anser vi att man kan se tydliga 

kopplingar där utomhuspedagogik kan ses som en relevant undervisningsmetod. Hur 

kan en undervisningsform som inte är framskriven i läroplanen, men ändå används i 

lärarnas praktik, förstås och tolkas utifrån ett lärarperspektiv? Skolverket skriver att 

eleverna genom samhällsorienterad undervisning ska ges möjlighet att skapa en rums-

uppfattning på närområdet genom mentala och fysiska kartor, samt storleksrelationer 

som läge, plats och gräns. Detta medför att alla de samhällsorienterande ämnena kan ses 

som tillämpande ämnen för användandet av utomhuspedagogik, eftersom de alla äm-

nena ska göra det möjligt för eleverna att bland annat undersöka verkligheten och när-

området, att leva i värden och att leva tillsammans (Skolverket, 2011/2017). Därför blir 

det angeläget att undersöka grundskolelärares inställningar till användandet av begrep-

pet utomhuspedagogik i de samhällsorienterande ämnena. Detta vill vi göra genom att 

ta reda på grundskolelärares syn på var undervisningen bör äga rum. Problemet, som är 

utgångspunkten i denna studie, är att utomhuspedagogik är ett levande begrepp men inte 

inskrivet i läroplanen. Därför vill vi med denna studie belysa hur sju grundskolelärare 
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ser på möjligheterna med användandet av utomhuspedagogik i de samhällsorienterande 

ämnena. Eftersom att forskning visar att användandet av miljön utanför klassrummet, 

gör det möjligt för eleverna att lära genom att praktiskt undersöka, som bidrar till en 

bredare kunskapsutveckling och att eleverna upplever undervisningen begriplig 

(Szczepanski & Dahlgren, 2007).  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Trots att begreppet utomhuspedagogik inte står inskrivet i läroplanen, är begreppet en 

aktuell och tillämpad metod ute i skolverksamheten. I läroplanen står det att eleverna 

genom de samhällsorienterande ämnena ska ges möjlighet till: ”[a]tt undersöka verklig-

heten” (Skolverket, 2011/2017, s.191). Vilket kan tolkas som att delar av undervisning-

en behöver ske på en annan plats än innanför klassrummets fyra väggar. Forskning visar 

att användandet av miljön utanför klassrummet har en positiv påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling. Av den anledningen undersöks hur grundskolelärares inställningar 

till användandet av utomhuspedagogik i de samhällsorienterande ämnena är, i jämfö-

relse med tidigare forskning. Därför behöver man studera grundskolelärares syn på vart 

undervisning bör äga rum. Syftet med den föreliggande studien är att studera hur sju 

grundskolelärare ser på möjligheterna med användandet av utomhuspedagogik i de 

samhällsorienterande ämnena. Syftet uppnås genom att besvara tre stycken forsknings-

frågor; 

1. Hur ser sju grundskolelärare på växelspelet mellan undervisning i och utanför 

klassrummet i grundskolan förskoleklassen upp till årskurs tre? 

 

2. Vilken syn har sju grundskolelärare på hur miljön utanför klassrummet påverkar 

barns utveckling och lärande i grundskolan förskoleklassen upp till årskurs tre? 

 

3. Vilka hinder upplever sju grundskolelärare att det finns i användandet av miljön 

utanför klassrummet i grundskolan förskoleklassen upp till årskurs tre? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den föreliggande studien består av sex kapitel. I det första kapitlet redovisas studiens 

problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Det andra kapitlet redogör för studiens 

val av litteratur och definitioner på begreppen lärande, plats, traditionell undervisning 
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och utomhuspedagogik. Kapitlet redovisar även studiens kopplingar till myndighetstex-

ter och vad tidigare forskning skriver om ämnet. Det tredje kapitlet presenterar studiens 

teoretiska perspektiv. I studiens fjärde kapitel redogörs studiens val av metodologi, da-

tainsamlingsmetod och databearbetningsmetod. Kapitlet presenterar även studiens ur-

val, etiska överväganden samt validitet och reliabilitet. I det femte kapitlet redovisas 

studiens resultat utifrån fyra kategorier. Därefter redovisas en tolkning av resultatet som 

svarar på studiens tre forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras en resultatsamman-

fattning. Det sjätte och sista kapitlet innehåller en diskussion om studiens resultat och 

val av metod samt studiens slutsats. Studien avslutas med förslag på en fortsatt forsk-

ning. 

2 Bakgrund 

Kapitlet behandlar studiens litteratursökning och definitioner av begreppen lärande, 

plats, traditionell undervisningen och utomhuspedagogik som den sökningen gav. Vi-

dare behandlas vad tidigare forskning och myndighetstexter skriver om användandet av 

miljön utanför klassrummet i de samhällsorienterande ämnena.  

2.1 Litteratursökning  

I sökandet efter tidigare forskning användes de olika databaserna som fanns tillgängliga 

vid Mälardalens högskola. Samtliga artiklar hittades på de tillgängliga databaser-

na; Primo, LIBRIS, ERIC och SWEpub. De nyckelord som användes i sökningen var; 

traditionell, utomhusmiljö, utomhuspedagogik, Outdoor Education, lärande, undervis-

ning, samhällsorienterande, grundskolelärare, läroplansteorin och pragmatismen. Samt-

liga ord användes i olika kombinationer. Vid sökningen av litteratur uppkom ett stort 

urval på tidigare forskning och begränsningar gjordes efter forskningens innehåll. Av-

gränsningarna blev en fördjupning i forskningen som handlade om elevers utveckling 

och lärande i skolverksamheten, eftersom den avser studiens syfte. Sökningen resulte-

rade i 12 artiklar och 17 böcker. Av de artiklarna och böckerna genomfördes ett urval på 

de artiklar som behandlade barn i ungefär samma ålder som barnen i studien, de artiklar 

som behandlade en svensk kontext och de artiklar som diskuterade begreppet som så-

dant. Dessa bedömdes ha relevans för studien. Efter det urvalet återstod nio artiklar. 

Abstracten till artiklarna lästes och bedömdes ha en annan inriktning som inte ansågs 

var relevant för studien. Efter den gallringen återstod sju artiklar. En del av litteraturen 
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har även tagits från tidigare kurslitteratur som även de berör de nyckelord som valts. 

Läsningen av artiklarna skapade en förståelse för vad tidigare forskning ansåg att miljö-

erna utanför klassrummet kunde bidra till i lärande syfte. Utifrån läsningen av artiklarna 

kan studien bidra med att skapa en förståelse för hur utomhuspedagogik kan användas i 

skolans tidigare år, eftersom att förskoleklassen till och med årskurs tre, inte tidigare 

studerats.  

2.2  Studiens begrepp 

Avsnittet behandlar hur studien förhåller sig till begreppen lärande, plats, traditionell 

undervisningen och utomhuspedagogik.  

2.2.1 Lärande  

Ellström (2017) definierar lärande i två kategorier, formellt och informellt lärande. 

Formellt lärande handlar om ett målinriktat planerat lärande som sker inom ramen för 

utbildningssituationer, till exempel skolan. Informellt lärande är det lärande som sker i 

det vardagliga livet eller på arbetet. Detta lärande kan även vara medvetet och planerat i 

form av ett självstyrt lärande eller genom erfarenhetsbaserat lärande, till exempel delta-

gande i mentorskap. Ellström poängterar att både vuxna och barn lär i alla situationer 

eftersom att man ständigt utsätts för och bygger på nya erfarenheter, han kallade det för 

tyst lärande. Tyst lärande är de situationer där individer lär även om syftet inte är att lära 

något just i de situationerna, vilket bidrar till ett livslångt lärande (Ellström, 2017).  

 

Säljö poängterar att det finns många olika definitioner på lärande och att det inte finns 

en gemensam definition av begreppet. Det kan både handla om att lära sig läsa och att 

lära känna sig själv. Begreppet lärande är mestadels positivt laddat. Det är bra att lära 

oavsett om det handlar om kunskaper eller färdigheter. Lärande definieras som en pro-

cess, där en organism ändrar sitt beteende som ett resultat av erfarenhet. En individs 

kunskaper och färdigheter är utgångspunkten av de erfarenheter vi upplever, det vi lär 

oss. Människors olikheter, gällande kunskaper och intressen grundar sig på vilka erfa-

renheter som människor formas av (Säljö, 2014).  Vygotskij hade en annan syn att se på 

lärande, nämligen genom lek och samspel med andra. Han beskrev leken som en stor 

del av barns utveckling och lärande där leken betraktades vara uppbyggd av element 

från verkligheten. Genom leken fick barn möjlighet till att genom sin fantasi uttrycka 

erfarenheter och tankar. Till exempel kunde barn genom lek visa att de hade kunskaper 
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om olika normer och regler samt om olika samhällsfunktioner. Av den anledningen 

kunde barnens lek bidra till att de skapade egna identiteter från bearbetningar av sina 

livserfarenheter. Leken ansågs som en skapande verksamhet som gjorde det möjligt för 

ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. Det mest betydelsefulla var vad barnen gjorde, 

inte vad de hade i lärt sig (Vygotskij, 1995/1930).  

 

Ett annat sätt att se på lärande, som studien förhåller sig till, är Deweys tankar om le-

arning by doing, som bidrog till att eleverna fick lära genom att uppleva, reflektera och 

praktiskt undersöka. Denna form av lärande menade Dewey gjorde det möjligt för ele-

verna att få kunskaper om framtiden, och vad de kunde göra med sina kunskaper. Ele-

verna fick enligt Dewey möjlighet att lära av sig själva och utanför klassrummet, vilket 

även det kunde förbereda dem för framtiden. Dewey menade att teori, praktik, handling 

och reflektion bildade en helhet. Dewey förespråkade att ge eleverna möjlighet till att gå 

ut och studera de böckerna tog upp, istället för att enbart läsa böckerna, och sedan låta 

eleverna reflektera och lära av sina upplevelser. Detta ansåg han bidrog till att inläraren 

fick förstahandskunskap genom egna upplevda erfarenheter, istället för att de fick veta 

andras erfarenheter i andra eller tredje hand. Detta synsätt på lärande bedömdes som 

motsatsen till traditionell inlärning där lärande skedde genom att läraren ansågs ha en 

auktoritär roll och ansågs vara både kunskapskälla och guide i inlärningsprocessen. Att 

få lära av sina erfarenheter menade Dewey gjorde det möjligt att använda flera sinnen 

(Dewey, 1915). Deweys syn på lärande kan på så vis relateras till Szczepanskis (2008) 

definition om vad utomhuspedagogik möjliggör för eleverna nämligen att lära genom 

sina sinnen. 

2.2.2 Plats  

Szczepanski (2013) skriver att begreppet plats i relation till pedagogiska aktiviteter, har 

att göra med avgränsade miljöer utomhus som kan användas för pedagogiska ändamål. 

När man som lärare eller elev tänker på en plats där undervisning och lärande sker, är 

det enligt Szczepanski vanligt att platsen oftast är i klassrummet och därmed blir den 

didaktiska var-frågan ofta relaterad till detta. Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver 

att utomhuspedagogik är den enda av alla olika pedagogiska former som besvarar den 

didaktiska var-frågan där lärandet ska ske. Lärares uppfattningar om platser som kan 

betraktas lämpande för undervisning och lärande, uppfattar Szczepanski (2008) som 

komplext, av den anledningen att relationen till platser utrycks på olika sätt hos olika 
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individer. Detta kan avgöra hur och var utomhuspedagogik tillämpas. Szczepanski po-

ängterar däremot att de didaktiska grundfrågorna hur och varför alltid är det samma 

oavsett var undervisningen äger rum.  

Platsernas betydelse för individerna upplevs via skratt, smärta, kärlek, vila och/eller 

äventyr. Platser är knutna till olika begrepp som fara, trygghet och hemkänsla, men har 

skilda uppfattningar beroende på olika sammanhang. Platsens betydelse för en elevs 

utveckling och lärande blir avgörande eftersom att det kan bli svårt för en lärare att för-

klara verkligheten, dess doft och känsla, i undervisningssammanhang i klassrummet 

(Szczepanski, 2013; Grahn, 2007). 

Studien definierar begreppet plats likt Szczepanskis (2013) definition som ett avgränsat 

område för ett pedagogiskt ändamål, där syfte avgör platsen för inlärning. Det kan vara 

lättare att prata om trafikregler när man är ute i trafiken, då innehållet blir konkret och 

kopplat till trafikmiljön. Av den anledningen kan platsen för lärande möjliggöra att ele-

verna får använda sina sinnen och lära av sina erfarenheter, eftersom att undervisningen 

kan ses som varierande. Begreppet plats blir relevant i studien eftersom att begreppet 

utomhuspedagogik enligt Szczepanski (2013) grundar sig på den didaktiska var – frågan 

som bygger på ett förhållningssätt som ska främja till ett livslångt lärande, där platsen 

har en stor betydelse för att kunna gynna detta.  

2.2.3 Traditionell undervisning 

Traditionell undervisning kan kopplas till det som Andersson skriver om Dewey tanke 

om överföringsmodellen. Den utgår ifrån att läraren ansågs vara den mest aktiva och att 

kunskapen överfördes från läraren till eleverna. Lärares undervisning överbetonades och 

elevernas insats underbetonades, eftersom att lärarna sågs som de mest aktiva och ele-

verna sågs som relativt passiva mottagare (Andersson, 2011). Traditionell undervisning 

beskriver Szczepanski (2008) som ytlig. Inom en traditionell undervisning utgår läran-

det från texter vilket bidrar till att djupdimensionen går förlorad. Detta eftersom själva 

texten betraktas som inlärningen istället för textens innehåll. Studien definierar tradit-

ionell undervisningen som en lärandesituation som sker innanför klassrummets väggar. 

Läraren är den som håller i lektionen och föreläser i helklass. Eleverna arbetar med 

samma typer av uppgifter som de sedan testas på genom prov eller frågor. Begreppet 

traditionell undervisning används i denna studie som en kontrast till utomhuspedagogik. 
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2.2.4 Utomhuspedagogik  

Begreppet utomhuspedagogik definieras i denna studie, i likhet med Szczepanskis 

(2008) definition där han tillsammans med en forskargrupp vid Centrum för Miljö- och 

Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar det på följande sätt:  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelverkan mel-
lan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situat-
ioner. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbild-
ningsområde som bl.a. innebär: 

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

• att växelverkan mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (s.15). 

Enligt Szczepanski (2007) anses utomhuspedagogik vara ett uttryck som beskriver lä-

randets lokalisering och vilken miljö som är önskvärd. Han skriver att pedagogik inom-

hus oftast förknippas som ett motsatsord till utomhuspedagogik. Szczepanski poängterar 

att elevers lärande troligen kan bli mer djupinriktat genom att använda en pedagogik 

som bygger på sinnliga erfarenheter. Detta eftersom att han anser att den fysiska miljön 

utomhus blir lärmiljö av den anledningen att den förenar känsla, handling och tanke. 

Barton (2017) liksom Kroksmark (2003) argumenterar också för att arbetet blir mer 

meningsfullt om eleverna får arbeta praktiskt, eftersom att de själva får känna efter och 

testa genom att använda flera olika sinnen, vilket stämmer väl överens med Deweys 

(1915) tes learning by doing.  Fortsättningsvis kommer miljön utanför klassrummet i 

denna studie betecknas som utomhuspedagogik.  

2.3 Historisk bakgrund om utomhuspedagogik  

Under antiken kunde man finna spår av utomhuspedagogik. Aristoteles (384-322 f.Kr.) 

filosofi grundade sig på människans praktiska erfarenheter från verkligheten och männi-

skans sinnen. En annan pedagog som förespråkade lärande genom sinnena, att se och 

höra, var Jan Amos Comenius (1592- 1670) och liksom Jean Jacques Rousseaus (1712-

1784). Rousseaus tankar om undervisningsmetoder var då att sinnesträning bör vara 

aktuellt för barn i tidig ålder. Célestine Freinet (1896-1966), Maria Montessori (1870- 

1952), Ellen Key (1849-1926) och John Dewey (1859-1952) är några andra pedagoger 

vars pedagogik innehöll spår av utomhuspedagogik. Samtliga fyra pedagoger betonade 

vikten av att kunna använda verkligheten som en kunskapskälla eftersom att verklighet-



 8 

en kunde göra det möjligt att använda människans sinnen, handens kunskap och den 

skapande fantasin (Szczepanski, 2007). 

Under 1800-talet vid Cornell University och Ohio State University, USA, började be-

greppet utomhuspedagogik att användas (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Den ökande 

urbaniseringen var anledningen till att människans kopplingar till naturen inte var 

samma som under jordbrukssamhället. Därför syftade utomhuspedagogik till att öka 

kontakten mellan människan och naturen. Under jordbrukssamhället skriver Szczepan-

ski (2007) att barn tog efter kunskaper av sina förfäder genom att de tillbringade varda-

gen ihop som kan kopplas till John Deweys (1915) pedagogik som vi kommer att beröra 

i avsnittet 3.2. Szczepanski och Dahlgren (2011) anser att John Dewey är en centralge-

stalt för utomhuspedagogikens utveckling eftersom att han argumenterade för att skapa 

ett växelspel mellan naturen och böckernas innehåll i önskan om en mer praktiskt 

undervisningsmetod. Undervisning i det fria, då sinnena fick arbeta tillsammans, ansåg 

Dewey skulle bidra till en ökad inlärning.  

På 1900-talet började de reformpedagogiska skolorna allt mer använda utomhuspeda-

gogik som undervisningsmetod där barnen fick i relation till naturen använda kroppen 

och sinnena för inlärning (Szczepanski, 2008). Dewey (1915) uppmanade till att om-

världen skulle vara en plats där eleverna skulle kunna inhämta kunskaper. Genom an-

vändandet av material, praktiskt arbete och skapandet av erfarenheter från omgivningen 

ansåg Dewey att eleverna på ett mer hanterligt sätt kunde ta till sig kunskaper, utifrån 

deras egna behov och intressen. Utomhuspedagogik som metod, kan enligt Szczepanski 

och Dahlgren, bidra till att eleverna utvecklar en helhetsupplevelse. Genom att använda 

utomhuspedagogik som metod i skolan, kan elevernas samband med sig själva och sitt 

lärande stärkas. Av den anledningen att de får använda flera sinnen och själva reflektera 

över hur de inhämtar kunskapen på bästa sätt (Szczepanski & Dahlgren, 2011).  

Szczepanski (2007) skriver att människan långt tillbaka i tiden alltid haft en relation till 

sitt landskap och det hade en positiv inverkan på individens välmående. Nelson (2007) 

skriver också om att utomhusvistelser och fysiska aktiviteter har en positiv inverkan på 

elevernas skolprestationer av den anledningen att det minskar stress och påverkar im-

munförsvaret positivt, som kan öka arbetsglädjen hos eleverna. Därför anser Nelson att 

lärare bör tillämpa utomhuspedagogik i skolans verksamhet. Friluftsrådet menar att ut-

omhuspedagogik kan ses om ett vaccin mot den ohållbara livsstil som vi har idag. Att 

öka kontakten med naturen, bra pedagoger och lektioner i uterummet kan utomhuspe-

dagogik påverka arbetet för samhällets hållbara utveckling. Lärare kan använda utom-
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huspedagogik som en ett komplement genom att flytta ut undervisningen till naturen. 

Vad som kan avgöra användandet av utomhuspedagogik ute i verksamheterna, är peda-

gogernas erfarenheter och intressen kring ämnet (Friluftsrådet, 2008; Linde, 2006). 

Lärares uppfattningar om lärmiljöer och en traditionell undervisning är enligt Szczepan-

ski (2008) av betydelse för att utemiljön ska kunna få en roll i undervisningen. Platsens 

budskap skriver Szczepanski (2013) förmedlas genom användandet av teori, i form av 

faktabeskrivningar och praktik samt genom användandet av flera sinnen som lukt och 

ljud. Szczepanski (2007) anser att ett växelspel mellan teori och praktik bidrar till att 

eleverna får en djupare kunskapsutveckling eftersom att eleverna genom en direkt kon-

takt med den fysiska miljön får möjlighet till användandet av flera sinnen. Detta gör det 

möjligt för eleverna att inhämta kunskaper på det sätt som passar dem bäst. 

2.4 Myndighetstexter 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står de samhällsorien-

terande ämnenas kursplaner och kunskapskrav. Det centrala innehållet behandlar 

samma kunskapsmål och är uppdelad i fyra kategorier, nämligen; att leva tillsammans, 

att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligenhet. Syftet skiljer 

sig inom de olika ämnena. I samhällskunskapen är syftet bland annat att eleverna ska få 

utveckla en förståelse för det samhälle de lever för att sedan kunna bli självständiga 

ansvarstagande medborgare. Genom undervisning i samhällskunskap ska eleverna ge-

nom olika perspektiv, ges möjlighet till att utveckla kunskaper om hur samhället och 

människan påverkar varandra. Historieämnet kan möjliggöra för eleverna att undersöka 

hemortens historia genom att besöka närliggande historiska platser och byggnader.  

Inom religionsämnet är syftet att eleverna ska få utveckla kunskaper om de olika relig-

ioner som verkar i det samhälle som de lever i. Undervisningen ska möjliggöra för ele-

verna att få kunskap om hur den kristna traditionen har påverkat samhället och sam-

hällets värderingar. Eleverna kommer att kunna skapa kunskaper om närområdets plat-

ser för religionsutövning genom att besöka platser för tillbedjan. Syftet i ämnet historia 

är att främja att eleverna skapar kunskaper om hur det förflutna präglar den tid de lever i 

nu, vilket skapar en uppfattning om hur framtiden kan komma att se ut. Undervisningen 

ska på så vis stimulera elevernas nyfikenhet på ämnet historia och främja att eleverna 

utvecklar kunskaper om de förflutna genom olika historiska platser, möten, berättelser 

och källmaterial. Historieämnet ska bidra till att eleverna får möjlighet till att bemöta 
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skildringar från förr och nu, vilket kan göras genom att undersöka spår i naturen för att 

se hur till exempel forntiden kan iakttas i vår tid idag. I ämnet geografi är syftet att ele-

verna ska få utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och geografiska referens-

ramar samt utveckla ett rumsligt medvetande. Undervisningen ska främja till att elever-

na utvecklar kunskaper om kartan och dess lägesrelationer, storleksrelationer och lev-

nadsvillkor. Detta för att eleverna ska kunna dra slutsatser om kultur– och naturland-

skap för att kunna se världen ur ett helhetsperspektiv. Genom att undersöka spår av 

forntiden, istiden och historiska platser, får eleverna använda mentala och fysiska kartor 

för att utveckla sina rumsuppfattningar av till exempel närområdet och skolvägar. Ele-

verna ska även få möjlighet att utveckla kunskaper om storleksrelationer och rumsliga 

begrepp som gräns, läge och plats (Skolverket, 2011/2017). 

2.5 Aktuell forskning inom SO-undervisning 

Stolare (2014) skriver att historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap se-

dan 1980- talet har betraktas som en särskild familj av ämnen. I skolsammanhang hör 

de fyra ämnena till de samhällsorienterande ämnena och förkortas oftast med benäm-

ningen SO, vilket vi fortsättningsvis också kommer att göra. Odenstad skriver att det är 

mindre vanligt med tidigare forskning som behandlar SO-ämnena i skolans tidigare år, 

förskoleklass-årskurs 3. Däremot finns det forskning som tar upp arbetet med SO-

ämnena i mellanstadiet, årskurs 4-6. Litteraturen som används kan däremot ses som 

giltig i denna studie, trots att den behandlar mellanstadiet, då SO-ämnena undervisas 

från årskurs ett till årskurs nio, om än med gemensamma kunskapskrav för åk 1-3. Kun-

skaper inom SO-ämnena anser Odenstad skapar en allmänbildning och handlingsbered-

skap hos både vuxna och barn. SO-undervisningen skapar en förståelse för samhälls-

funktioner och en förståelse för sin roll i samhället som individ. Detta medför att man 

kan argumentera för sin rätt och förstå samband mellan olika händelser (Odenstad, 

2014). 

Vernersson (1999) skriver att SO-ämnena oftast integreras med varandra och lärs ut i en 

sammanhängande undervisning. Genom integration kompletterar och stödjer ämnena 

varandra, vilket kan skapa en helhetsbild hos eleverna som kan bidra till att eleverna 

uppnår en djupare förståelse. Eftersom att samhällsfrågor kan ses både ur ett samhälls-

vetenskapligt– och geografiskt perspektiv samt ur ett religion– och historiskt perspektiv, 

kan det vara till en fördel att integrera samtliga SO-ämnen. Hermansson Adler skriver 
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däremot att det finns forskare som menar att integrera SO-ämnena med varandra kan ge 

negativ effekter. Historieämnet kan till exempel tappa sin originalitet vid undervisning 

tillsammans med de andra SO-ämnena. För att undvika att det sker och för att göra 

undervisningen mer intressant och utmanande för elever, kan läraren behöva nya under-

visningsmetoder (Hermansson Adler, 2009). Hermansson Adler (2009) liksom 

Szczepanski (2007) menar att fysiska aktiviteter och eget tänkande gör det möjligt för 

eleverna att skapa nya kunskaper och känna sig motiverade till fortsatt lärande. Hartman 

(2005) skriver att miljön alltid haft stor påverkan på både fostran och utbildningar. Han 

menar att de flesta filosoferna genom tiderna påtalade vikten av att utnyttja naturen i 

inlärning syfte.  

3 Teori  

Studien utgår från två teoretiska perspektiv. Det ena ur det läroplansteoretiska fältet och 

lärares tolkningar och tillämpningar av läroplanen och det andra ur pragmatismens in-

riktning på Deweys teori learning by doing (Dewey, 1915; Linde, 2006). De teoretiska 

perspektiven hjälper att distansera från empirin vid sållandet av inhämtad data, för att 

redogöra ett resultat.  

3.1 Läroplansteorin 

Det finns flera olika sätt att förhålla sig till läroplanen. Som teoretiskt perspektiv för 

denna studie har vi tagit fasta på två aspekter som vi särskilt ser som relevanta för våra 

frågor. En handlar om att man ser läroplanen som underlag till undervisningen samtidigt 

som det styrs av olika faktorer som påverkar innehållet. En annan är att försöka se sam-

bandet mellan lektionen och läroplan för att förtydliga eventuella hinder som kan uppstå 

och sedan motarbeta dessa (Linde, 2006). Läroplansteorin handlar enligt Lundgren 

(2014) om vad som är värt att veta för individer i skolverksamheten och hur det ska 

kunna läras ut. Linde (2006) skriver att läroplansteorin handlar om olika faktorer som 

kan komma att påverka hur läroplanen är uppbyggd, hur den förstås i verkligheten samt 

hur lärare uppfattar och tillämpar läroplanen i undervisningen. Några faktorer är bland 

annat lärares vanor och rutiner för hur och var undervisningen tillämpas. Läroplanste-

orin behandlar de didaktiska grundfrågorna hur och varför (Linde, 2006). Lärare behö-

ver i sitt dagliga arbete enligt Szczepanski (2008) förhålla sig till de didaktiska grund-

frågorna hur, var och varför. Utomhuspedagogik, skriver Szczepanski (2007), är den 

enda pedagogik som behandlar den didaktiska var-frågan som besvarar var undervis-
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ningen kan äga rum för att lärande ska kunna ske på bästa sätt. Denna studie förhåller 

sig till hur lärare tolkar och tillämpar läroplanen eftersom att lärares tolkningar av vil-

ken miljö de anser är den mest relevanta för specifika undervisningssituationer, blir av-

görande för om utomhuspedagogik används som undervisningsmetod eller inte. Linde 

(2006) menar att lärares tolkningar av läroplanen kan anses som fria, men att vissa äm-

nen kan ses som mer styrda än andra. Linde anser att ämnet samhällsvetenskap kan tol-

kas fritt, eftersom kunskapskraven kan ses som mindre styrda och mer tolkningsbara. 

Skolans uppdrag är enligt Skolverket (2011/2017) att ge eleverna möjlighet att utveck-

las till självständiga medborgare, genom att ge eleverna möjlighet till verklighetsan-

knytning. Detta kopplar samman studiens valda teoretiska perspektiv. Enligt pragmat-

ismen sker lärandet genom att eleverna själva får upptäcka omvärlden och för att ge 

dem möjlighet till detta är lärares tillämpningar och tolkningar av läroplanen av in-

tresse.  

3.2 Learning by doing  

Omvärlden bör vara en plats för inlärning eftersom utomhusmiljön är en kunskapskälla i 

sig, med konkreta material som möjliggör djupare inlärning. Det är viktigt att lära sig 

samtidigt som det är lika viktigt att lära sig hur man lär sig. Lärarens uppgift är att leda 

verksamheten och uppmuntra för olika aktiviteter som kan komma till nytta, i både ele-

vernas egna kunskapsutvecklingar och samhällets utveckling (Kroksmark, 2003; 

Dewey, 1915).  

Ett av skolans uppdrag är att möjliggöra för eleverna att utveckla kunskaper, om hur de 

ska kunna bli ansvarstagande medborgare och integrera i samhället (Skolverket, 

2011/2017). Pragmatismens och Deweys tes, learning by doing, är en kunskapssyn som 

kan kopplas till detta, då lärandet sker genom att koppla samman skolans innehåll med 

elevens livsvärld (Dewey, 1915).  

Utomhuspedagogik kan möjliggöra för eleverna att få lära av sina erfarenheter och 

handlingar samt sinnliga upplevelser. Både pragmatismen och utomhuspedagogik byg-

ger på elevernas delaktighet i praktiska handlingar, som främjar till att de inhämtar kun-

skaper genom erfarenhetsbaserat lärande, som sinnliga upplevelser. På det sättet kan 

utomhuspedagogik ses som en relevant undervisningsmetod, i förhållande till pragmat-

ismen (Szczepanski, 2007; Szczepanski, 2011).  
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4 Metod 

Kapitlet behandlar studiens metodologi som är semistrukturerade intervjuer.  Därefter 

presenteras val av datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod och urval. Avslut-

ningsvis behandlas studiens hantering av de etiska övervägandena och studiens validitet 

och reliabilitet.  

4.1 Kvalitativ metod  

Denna studie syftar till att ta reda på lärares tolkningar av läroplanen och lärares upp-

fattningar på möjligheterna med användandet av utomhuspedagogik i de samhällsorien-

terande ämnena. För att ta reda på detta har en kvalitativ datainsamlingsmetod används, 

i form av intervjuer. Intervjuer ska öppna upp för informanternas egna tolkningar och 

synpunkter. En kvalitativ studie grundar sig på deltagarnas egna upplevelser och tolk-

ningar av verkligheten. Därför utgår studien i utformningen av intervjuerna från vad 

Bryman skriver om semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden består av specifika 

intervjufrågor. Ordningsföljden på frågorna varierar beroende på informanternas svar 

och intresse samt öppnar upp för eventuella följdfrågor på vad som uppfattads vara vik-

tiga svar. Eftersom att en kvalitativ studie grundar sig på olika personers tolkningar av 

verkligheten kan en sådan studie inte få fram en absolut objektiv sanning. Därför anses 

den kvalitativa forskaren, vid datainsamlingen, vara det viktigaste redskapet. Forskaren 

är en medskapare i samtalet och bär ansvaret att samla in information och vägleda sam-

talet för att få lämpliga svar till det som studien undersöker (Bryman, 2011; Kvale, 

1997).  

Metodens fördel är att den gör det möjligt att få innehållsrik information, eftersom me-

toden utgår ifrån informanternas tankar och kunskaper kring ämnet. Studien begränsar 

sig på ett antal informanter, som gör att studien inte kan generaliseras, eftersom infor-

manterna inte representerar en hel yrkesgrupp (Bryman, 2011). 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Från fyra olika skolor i Mellansverige har sju stycken grundskolelärare från förskole-

klass till årskurs tre intervjuats. Intervjuerna gjordes tillsammans. Grundskolelärarna 

som intervjuades arbetade inom flera olika skolenheter men arbetar med elever inom 

samma åldrar F-3 (tabell 1). Skolorna var placerade både inne i samhället och ute på 
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landsbygden. Skolorna inne i samhället hade omkring tio minuters gångväg till närmsta 

grönområde – öppna landskap och skogsmiljö. Skolan på landsbygden bedömdes ha 

historierummet direkt utanför dörren. Detta bedömdes genom att promenera från skol-

området till närmsta grönområde.   

 

Sju grundskollärare kontaktades via mail som innehöll ett informationsbrev där en för-

frågan till medverkan ställdes och information om studien, bland annat att intervjuerna 

kommer att spelas in genom ljudupptagning. I mailet bifogades även intervjuguiden 

(Bilaga 1). Intervjuerna tog omkring 40 minuter och skedde individuellt i både skol-

miljö och hemmiljö. Sex av intervjuerna ägde rum i grundskolelärarnas klassrum, den 

sjunde intervjun skedde hemma hos en av grundskolelärarna.  

4.3 Databearbetningsmetod 

Materialet från intervjuerna bearbetades genom att både lyssna på ljudupptagningarna 

ett flertal gånger och transkriberat de i skrift. Transkriberingen lästes igenom flera 

gånger och gjorde det möjligt att koppla vissa av svaren från intervjuerna till samma 

teman.  Materialet kategoriserades utifrån olika mönster som återkom i intervjuernas 

svar och som betraktades som centrala i samtliga intervjuer. Utifrån detta utkristallise-

rades kategorier som resultatet grundades på för att kunna svara på studiens syfte och 

forskningsfrågor. Detta bidrog till att databearbetningen resulterade i fyra kategorier 

som utgick från studiens valda teoretiska perspektiv, läroplansteorin och pragmatismen 

– learning by doing, nämligen: katederundervisning, utomhusmiljöns möjligheter, teori 

och praktik i växelspel och utomhusmiljöns hinder. 

4.4 Urval 

För att få användbara data till en studie skriver Tivenius (2015) att ett urval måste ske. 

Studien grundar sig på ett målinriktat bekvämlighetsurval. Målinriktat urval rekommen-

deras om man gör en kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. Ett målinriktat 

urval innebär att forskaren har valt relevanta respondenter för forskarendamålet. Syftet 

med denna studie är att belysa sju grundskolelärares syn på möjligheterna med använ-

dandet av utomhuspedagogik i SO-ämnena. Av den anledningen valdes sju grundskole-

lärare som alla har behörighet att undervisa i grundskolans tidigare år F-3. Grundskole-

lärarna arbetade, inte alla, på samma skolenhet. Detta gav studien en bredare bild av 
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grundskolelärares tankar och förutsättningar kring ämnet (Bryman, 2011). Genomfö-

randet av studien blev möjligt eftersom de tillfrågade lärarna fanns tillgängliga och ville 

delta i studien. Detta tyder på att studien utgått från ett bekvämlighetsurval som innebär 

att studiens val av respondenter finns tillgängliga under den tid som är avsatt för studien 

(Bryman, 2011).  

Årskurs Antal 
Förskoleklass 2 

Åk 1 2 

Åk 2 1 

Åk 3 1 

Åk 1-3 (åldersintegrerat) 1 

 

Tabell 1.  

Tabellen visar intervjuade grundskolelärarnas arbetsfördelning inom årskurserna, för-

skoleklass till och med årskurs tre.  

4.5 Etiska överväganden   

Studie har förhållit sig till Vetenskapsrådet fyra riktlinjer gällande etiska överväganden, 

nämligen: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet. Den första principen - informationskravet, innebär att forskarna informerar in-

formanterna om studiens syfte och vilken roll informanterna har i studien. Samtycke-

kravet är den andra principen och handlar om forskarnas skyldighet att informera in-

formanterna om att deltagandet i studien är frivilligt. Den tredje principen är konfiden-

tialitetskravet som innebär att studien tar hänsyn och respekterar deltagarnas anonymi-

tet. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet. Denna handlar om att informan-

terna får information om att materialet som samlas in endast används till forskningsän-

damål (Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet uppfylldes genom att kontakta samtliga informanter och gav ut ett 

informationsbrev där de kunde läsa studiens syfte och forskningsfrågor, samt besvara 

om de ville delta i studien. Samtyckekravet har studien förhållit sig till genom att ha 

försökt att inte påverka deltagarnas vilja till att delta i arbetet. Detta gjordes genom att 

informera dem om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medver-

kan och att de inte kommer att betraktas som negativt. Genom att avkoda informanter-
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nas namn, kön, arbetsplats och kommun har informanternas anonymitet respekterats 

genom konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informera infor-

manterna om att materialet som samlats in kommer transkriberas ner och sedan kasse-

ras. Informanterna har informerats om att arbetet kommer att publiceras på databasen 

DiVA och samtliga har erbjudits att ta del av det färdiga resultatet. 

4.6 Validitet och Reliabilitet 

För att studien ska framstå som tillförlitlig måste forskaren i studiens genomförande ta 

hänsyn till både reliabilitet och validitet. Resultatet i en kvalitativ studie redovisas inte 

genom mätning, vilket innebär att reliabilitet och validitet inte går att mäta i denna stu-

die. Istället mäts studiens tillförlitlighet. Tivenius beskriver reliabilitet som studiens 

tillförlitlighet kopplat till syftet och mätningens noggrannhet och skriver att valet av 

både metod och plats kan öka studiens reliabilitet (Bryman, 2011; Tivenius, 2015). Va-

let av intervjuplats gjordes i syfte om att informanterna skulle känna sig trygga och av-

slappnade. Eftersom att intervjuerna gjordes tillsammans skapade metodvalet en dis-

kussion mellan oss studenter och informanterna. Detta gjorde det möjligt att kunna tolka 

vad informanterna ansåg som viktigt och relevant, och därmed kunna identifiera nyck-

elord och begrepp som underlättade i formandet av kategorierna. 

Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning på mobilen. För att öka studiens tillför-

litlighet avlyssnades intervjuerna ett flertal gånger, och transkriberades i skrift, för att i 

möjligaste mån få ett tillförlitligt resultat. Ljudupptagningen och transkriberingen 

hjälpte att minnas vad som sades. Upplägget under intervjun var även till hjälp under 

transkriberingen, eftersom en av oss under intervjuerna fokuserade på att observera in-

formanternas mimik och val av uttryck. Detta gjorde det möjligt att tolka intervjuerna så 

tillförlitlig som möjligt.  

Tivenius (2015) skriver att validitet handlar om studiens giltighet, som innebär att man 

mäter det man vill mäta i den grad som är relevant för studiens syfte. Giltigheten i stu-

dien kan bli svår att konstatera eftersom studiens metod utgår från informanterna erfa-

renheter och intressen. Denna studie kan däremot till viss del betraktas som giltig ef-

tersom att de intervjuade grundskolelärarna har tidigare erfarenheter och behörighet att 

undervisa i SO-ämnena. Detta blev till en fördel, eftersom studiens syfte besvarades 

genom att ta del av sju grundskolelärares tolkningar, erfarenheter och intresse om möj-
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ligheterna med användandet av utomhuspedagogik, inom de samhällsorienterande äm-

nena.  

5 Resultat 

I detta kapitel redovisas den insamlande empirin i form av fyra kategorier grundade på 

studiens teoretiska perspektiv.  Därefter redovisas studiens tolkning av empirin och av-

slutningsvis sammanfattas resultatet. 

5.1 Kategorier  

Det insamlade resultatet har sorterats med hjälp av de teoretiska perspektiven. Det ena 

perspektivet belyser vikten av ett fungerande växelspel mellan teori och praktik, för att 

på bästa sätt kunna främja elevers utveckling och lärande. Det andra perspektivet tar 

upp att lärares tolkningar av läroplanen är avgörande för hur läroplanen tillämpas ute i 

verksamheten. Detta gav fyra stycken kategorier; katederundervisning, utomhusmiljöns 

möjligheter, teori och praktik i växelspel och utomhusmiljöns hinder utanför. Sortering-

en av de insamlande materialen gjorde att kategorierna blev tydliga där olika teman uti-

från lärarnas gemensamma påståenden under intervjuerna.  

5.1.1 Katederundervisning 

Den traditionella undervisningen, vilken enligt skolverkets (2011/2017) instruktion in-

nebär att eleverna ska erbjudas en varierad undervisning anses var vanligare förr i tiden 

och en del av barnens uppfostran. En traditionell undervisning är undervisning innanför 

klassrummets väggar och kallas katederundervisning. Läraren stod framme vid katedern 

och delegerade ut arbeten till eleverna, som de sedan enskilt fick jobba med. I slutet av 

lektionen gick läraren igenom uppgiften med alla i klassen. Kunskaperna som eleverna 

tillägnat sig, redovisades genom prov. En traditionell undervisning som användes idag 

var att läraren var den som fördelade uppgifter till eleverna. Eleverna arbetade sedan 

med uppgifterna som hade individualiseras efter elevernas kunskapsutvecklingar. Arbe-

tet kunde ske individuellt likaväl som det kunde ske tillsammans med en klasskamrat på 

samma kunskapsnivå. Eleverna blev sedan testade i form av ett prov i klassrumsmiljö, 

som både kunde ske i muntligt och i skriftligt format, för att visa att de hade inhämtat de 

kunskaper som var lektionernas syfte. Eleverna fick även möjlighet att visa sina kun-

skaper genom handlingar, i utomhusmiljö. 
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5.1.2 Utomhusmiljön möjligheter  

Miljön utanför klassrummet skiljer sig åt. Ett synsätt är att all miljö utanför klassrum-

mets dörrar som till exempel korridorer, grupprum, kapprum, matsal, skog, skolgård 

och samhället i sig ingår i miljön utanför klassrummet. Ett annat synsätt kopplar miljön 

utanför klassrummet direkt till skogen eller till grönområden. Oavsett synsätt är det vik-

tigt att använda miljön utanför klassrummet som ett komplement till klassrumsunder-

visning. Det handlar exempelvis om en plats ute i korridoren som gjorde det möjligt för 

en elev att sitta och läsa högt för sig själv samtidigt som det kunde ha att göra med 

material i form av pinnar och kottar som kunde användas i olika sammanhang. Ett annat 

exempel är att använda material från naturen när de byggde en vikingaby under en hist-

orialektion. Björkbark blev till en båt, pinnar blev åror, löv blev segel och kottar symbo-

liserade vikingar.  

Utomhusbaserad undervisning poängterade grundskolelärarna kan även gynna att 

undervisningen utformas efter elevernas intresse och möjliggöra att eleverna får chan-

sen till att glänsa lite extra under undervisningen, genom att få visa kunskaper om äm-

net. Detta kan göra att eleverna finner undervisningen lustfylld och motiverande och 

därmed bidra till fortsatt lärande. Att promenera till och från vissa platser, eller gå i ter-

räng, är av betydelse för barnens hälsa och välmående. Vilket kopplas till läroplanen 

som framhåller att läraren ska erbjuda eleverna dagliga aktiviteter. Det kan göras i form 

av raster i utemiljö. Utemiljön är inte lika avgränsad som klassrummet, vilket gör det 

möjligt för barnen att röra sig i en större utsträckning än inne i klassrummet. Elever med 

koncentrationssvårigheter kan fokusera bättre i arbetet utomhus, eftersom utemiljön 

främjar till att eleverna inte anses som störande.  

Utemiljön kan möjliggöra för eleverna att se och lära ur andra perspektiv, och gör det 

konkret för eleverna. Detta kan främja till att eleverna befäster kunskaper på det sätt 

som passar dem bäst, genom att de själva får upptäcka och använda sina sinnen; syn, 

lukt, smak, hörsel och beröring. Detta kan bidra till att eleverna blir motiverade till att 

lära och ett lustfyllt lärande uppstår. 

Något som kan möjliggöra att ett lustfyllt lärande uppstår är genom lek, vilken kan an-

vändas både inomhus och utomhus men att uterummet betraktas som ett större utrymme 

till aktiviteter. Genom att leka på flera platser än ute på skolgården, får eleverna möjlig-

het att skapa nya roller. Detta är en bidragande faktor till elevernas identitetsutveckling. 
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Leken bidrar till att eleverna får utveckla den sociala biten i sitt lärande, genom att leka 

tillsammans.  

5.1.3 Teori och praktik i växelspel  

Växelspelet mellan teori och praktik sker oftast på två sätt. Ett sätt är till exempel ge-

nom att läraren undervisar om olika gravfält och erbjuder eleverna att själva besöka ett 

gravfält och se hur det kan se ut. Ett annat sätt kan vara att eleverna stöter på nya utma-

ningar utomhus, genom att till exempel hitta spår av en gammal husgrund under skogs-

promenaden. Detta utforskas sedan vidare om inne i klassrummet, med hjälp av böcker 

och/eller tekniken.  

Växelspelet sker även i situationer som inte är planerade. Exempel är under förflytt-

ningar där eleverna stöter på skyltar i trafiken, som de läst om i sina skolböcker, som 

gör att det sker ett växelspel mellan teori och praktik.  

Växelspel i allmänhet hjälper läraren att konkretisera innehållet som behandlas inne i 

klassrummet, till exempel böckernas innehåll, vilket konkretiseras genom att eleverna 

själva får se ur andra perspektiv och att använda sina sinnen. Detta är av värde för att 

tillgodose elevernas speciella behov och förutsättningar, vilket är en av lärarnas största 

uppgifter i skolan.  

Naturen betraktas som lärmiljö och som ett komplement till klassrumsundervisningen. 

Undervisningens syfte avgör var undervisningen ska äga rum, för att på bästa sätt kon-

kretisera undervisningens innehåll. Platsen som utses kan vara både ute och inne. Sker 

det ett växelspel mellan inomhus – och utomhusundervisning underlättar i arbetet med 

återkoppling, eftersom att växelspelet gör det konkret för eleverna och gör så att elever-

na får erfarenheter som de kan blicka tillbaka på. Växelspelet kan även vara till hjälp 

när eleverna sedan ska redovisa vilka kunskaper de befäst. Med hjälp av utomhusmiljön 

får eleverna möjlighet att visa sina kunskaper i handlingar. 

5.1.4 Utomhusmiljöns hinder 

Begränsad kunskapen om användandet av och intresset för utomhusmiljön, betraktas 

som ett hinder för användandet av utomhuspedagogik. Ett annat hinder är att utomhus-

vistelser kräver lämpliga kläder. 
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För att minimera detta hinder samlas kläder in och lånats ut till de elever som inte är 

klädda för utomhusvistelser. Utomhusmiljön kan få en större betydelse och utomhuspe-

dagogik kan betraktas som en trend i skolverksamheterna. Det kan vara svårt att bryta 

traditioner och mönster, vilket bidrar till att grundskolelärarna håller sig till sina vanor 

och rutiner. Enkelheten av att göra som man alltid brukar göra, gör det möjligt att tiden 

räcker till. Tid är även ett hinder i användandet av utemiljön. Det är tidsödande att pla-

nera undervisning utomhus och att det tar tid att ta sig till en lämplig plats för undervis-

ning.  

SO-ämnena är breda och ses som ett och samma ämne. Detta benämns som ett hinder då 

det anses vara svårt att hitta en plats för lärande utomhus där samtliga SO-ämnen kan ta 

form. Ute på landsbygden poängterar att historieboken finns utanför dörren medan 

grundskolelärarna inne i samhället poängterar att skolans belägenhet kan ses som ett 

hinder, eftersom de saknar historiska närliggande platser. Däremot anser grundskolelä-

rarna ute på landsbygden att det kan vara svårt att arbeta med andra SO-ämnen, som till 

exempel trafiken, eftersom att det ute på landsbygden kan saknas både övergångsstäl-

len, trottoarer och olika vägskyltar. På grund av detta poängterar grundskolelärarna ute 

på landsbygden, att arbetet med trafiken integreras med utflykter till samhället.  

Utflykterna till samhället leder in på ett hinder som grundskolelärarna poängterar kan 

vara en av de största faktorerna till att utomhuspedagogik inte tillämpas i undervisning-

en, nämligen organisationens ansvar. Organisationens syn på utomhuspedagogik, anses 

vara avgörande för om vissa platser kan besökas eller om vissa material kan köpas in. 

Detta eftersom det krävs att organisationen har en budget för det. Det är bra om skolan 

har en budget för att kunna ta bussen till närliggande platser. Det ekonomiska dilemmat 

behöver inte enbart indirekt handla om pengar. Det kan även innebära att få tillgång till 

extra resurser då storleken på elevgruppen kan vara avgörande för användandet av ute-

miljön, eftersom det kan vara svårt att hålla kolla på alla elever om resurser saknas. 

5.2 Tolkning  

I detta avsnitt presenteras tolkningen av resultatet, i tre avsnitt, som besvarar studiens 

forskningsfrågor. Resultatet tolkas utifrån de valda teoretiska perspektiven. Det ena 

teoretiska perspektivet utgår ifrån att ett fungerande växelspel mellan teori och praktik 

är av värde för elevernas utveckling och lärande och att elevernas kunskapsutveckling 
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grundar sig på eleverna tidigare erfarenheter. Det andra teoretiska perspektivet grundar 

sig på lärares tolkningar och tillämpningar av läroplanen.  

5.2.1 Synen på växelspelet mellan undervisning i och utanför klassrummet   

Växelspel sker utifrån empirin på minst två olika sätt. Inomhusundervisningen koppla-

des till den traditionella undervisningen, och utomhusundervisning kopplades till utom-

huspedagogik. Inne i klassrummet arbetar man först med teori som följdes upp med 

praktik ute i verkligheten, eller tvärtom. Detta görs som ett komplement till inomhusun-

dervisningen, för att konkretisera innehållet för eleverna. Detta förklaras av Learning by 

doing - teorin om att omvärlden bör vara en plats för inlärning, eftersom teorin före-

språkade att koppla teori med praktik, vilket gör det möjligt för eleverna att lära ur flera 

perspektiv. Eleverna ska få möjlighet att lära av sina handlingar – learning by doing, för 

att skapa förståelse för vad kunskapen kan ändvändas till, vilket bidrar till att eleverna 

utvecklar kunskaper för framtiden. Genom att eleverna lär genom sina sinnen, ges de 

möjlighet att lära på det sätt som passar dem bäst (Dewey, 1915). Detta framhålls som 

ett av skolans mål, som undervisningen behöver utgå från. Växelspelets innebörd be-

kräftas av learning by doing- teorin. Växelspelet gör även att eleverna får lära genom 

sina sinnen som att se, lukta, höra, smaka och beröra. Utomhuspedagogik möjliggör för 

eleverna att använda sina sinnen, eftersom eleverna befäster kunskaper och skapar sig 

erfarenheter. Sinnliga upplevelser bidrar till en djupare inlärning vilket kan ses som en 

anledning till varför det bör uppmärksammas i skolan (Szczepanski, 2007).  

Empirin visade att växelspelet användes på flera olika sätt i SO-ämnena. Tolkningarna 

av vilken plats som var lämplig för undervisning är i linje med det läroplansteoretiska 

perspektivets synsätt, som är ett av studiens teoretiska perspektiv. Lärares tolkningar av 

läroplanen avgör vilken miljö läraren anser är mest relevant för olika undervisningssitu-

ationer (Linde, 2006).  

5.2.2 Hur grundskolelärarna anser att miljön utanför klassrummet påverkar 
barns utveckling och lärande 

Synen på miljön utanför klassrummet skiljde sig på två sätt utifrån empirin. Antingen 

kopplas alla miljöer som är utanför klassrummets väggar till miljön utanför klassrum-

met, exempelvis korridorer och kapprum. Miljön utanför klassrummet kopplas även 

direkt till naturen. Alla miljöer betraktas som utomhuspedagogik, då all undervisning 

som inte är inne i det ordinarie klassrummet anses som ”utomhusundervisning”. Miljöer 

har olika pedagogiska ändamål som bidrar till elevernas kunskapsutveckling, eftersom 
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att olika miljöer gör det möjligt för eleverna att använda flera sinnen. Detta stämmer 

överens med studiens pragmatiska infallsvinkel som förespråkar att eleverna, vid an-

vändandet av flera sinnen, får möjlighet att lära av sina erfarenheter (Dewey, 1915).  

 

Utemiljön har en främjande effekt på elevernas hälsa och välmående. Empirin re-

dogjorde att det i läroplanen står att eleverna dagligen ska få möjlighet till fysiska akti-

viteter vilket dem får genom att dagligen vistas i utemiljö på rasterna. Detta kopplas till 

studiens teoretiska perspektiv – läroplansteorin, eftersom att grundskolelärarna delar 

med sig av sina tolkningar av läroplanen (Linde, 2006). Samtidigt som det även kan 

kopplas till studiens andra teoretiska perspektiv, learning by doing, då eleverna får möj-

lighet att lära genom praktiska aktiviteter i utemiljö. Resultatet visar att utemiljön kan 

vara en bidragande faktor till elevernas hälsa och skolprestationer, eftersom immunför-

svaret påverkas positivt och minskar stressen hos eleverna. Detta leder till att eleverna 

kan få en ökad motivation till att fortsatta lära (Nelson, 2007).  

 

Miljön utanför klassrummet gör det möjligt för eleverna att både uppleva, reflektera och 

praktiskt handla. Detta är i linje med studiens ena teoretiska perspektiv, om att skolan 

ska ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper för framtiden, som är pragmatismens 

kärna (Dewey, 1915). 

5.2.3 Grundskolelärarnas syn på hinder med miljön utanför klassrummet 

En lärares intresse och erfarenheter om begreppet utomhuspedagogik framkommer som 

ett hinder. Detta kan tolkas som bristande erfarenheter och kunskaper om utomhuspeda-

gogik. Det kan även ha att göra med läroplansteorins olika faktorer som styr tolkningen 

av läroplanen, bland annat lärares rutiner och vanor. Lärares bekvämlighet styr under-

visningens utformning (Linde, 2006).  

Tid är ett annat hinder som empirin redogör för. Det tar längre tid att planera inför en 

utomhusundervisning och att det tar tid att ta sig till de olika platserna där undervis-

ningen ska äga rum. Utifrån det pragmatiska perspektivet bör det ske likande lärande-

processer, oavsett miljö. Detta eftersom att skolan ska förbereda eleverna för att kunna 

integrera i samhället (Dewey, 1915; Kroksmark, 2003).  

Empirin redogjorde även att arbetet med SO-ämnena oftast integreras med varandra. 

Detta blir ett hinder i användandet av utomhuspedagogik, eftersom att det inte anses 

finnas en specifik plats som främjar till lärande i alla SO-ämnena. Därför blir relationen 



 23 

till plasten avgörande för hur och var lärande betraktas som lämplig (Szczepanski, 

2008; Dewey, 1915). Vilket kan kopplas samman med läroplansteorins kärna som 

grundar sig i lärares tolkningar och tillämpningar av läroplanen (Linde, 2006).  

5.3 Resultatsammanfattning 

Grundskolelärarnas tolkningar och tidigare erfarenheter om hur utomhusmiljön kunde 

användas i SO-undervisningen, skiljde sig åt. Begreppet utomhuspedagogik ansågs vara 

en trend ute i skolverksamheterna. Grundskolelärarna var eniga om att den traditionella 

undervisningen skedde i klassrummet men att upplägget på undervisningen skiljde sig. 

Antingen såg grundskolelärarna att undervisningen individualiserades eller att alla ele-

ver fick samma material. Hur avslutningen såg ut inom den traditionella undervisningen 

var att den avslutades med ett skriftligt eller ett muntligt prov. Med hjälp av ett växel-

spel mellan traditionell undervisning och utomhuspedagogik kunde eleverna göra sitt 

”prov” genom praktiska handlingar. Vilket visade att den traditionella undervisningen 

hade moderniserats utifrån hur grundskolelärarna ansåg att den traditionella undervis-

ningen användes förr i tiden.  

Grundskolelärarna tolkade miljön utanför klassrummet olika. Grupprum, kapprum, kor-

ridoren, matsalen, skogen samt grönområden var några av de exempel som grundskole-

lärarna ansåg tillhöra miljön utanför klassrummet och beskrevs som utomhuspedagogik. 

Resultatet visade att grundskolelärarna ansåg att användandet av utomhusmiljön möj-

liggjorde för eleverna att röra sig aktivt, vilket både främjande elevernas utveckling och 

lärande, lekens betydelse och elevernas hälsa och välmående. Utomhusmiljön gjorde det 

möjligt för eleverna att lära av sina handlingar. En annan möjlighet grundskolelärarna 

poängterade var att elevernas lärande blev konkret i användandet av utomhusmiljön. 

Eleverna fick ta till sig kunskaper ur fler perspektiv. Till exempel genom sina sinnen – 

se, smaka, lukta, höra och beröra. 

Ett fungerande växelspel belyser grundskolelärarna var av värde för att kunna nå ut till 

eleverna och tillgodose elevernas behov och förutsättningar. Växelspelet mellan använ-

dandet av utomhuspedagogik och traditionell undervisning, påpekade grundskolelärarna 

oftast skedde som ett komplement, antingen genom att de arbetade teoretiskt inne i 

klassrummet för att sedan undersöka det praktiskt ute, eller tvärtom. Grundskolelärarna 

poängterade att växelspelet gjorde innehållet mera konkret för eleverna som bidrog till 

att de befäste kunskaperna. Detta kunde leda till att eleverna kände att lärandet blev 
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lustfyllt, som i sin tur ledde till att eleverna blev motiverade till en fortsatt utveckling. 

Några hinder som grundskolelärarna tog upp var bland annat att SO-ämnena integrerade 

med varandra, grundskolelärarnas intresse och erfarenheter om utomhuspedagogik, ti-

den för planering, skolornas placeringar och organisationernas prioritet av utomhuspe-

dagogik. 

6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat och valet av metod. Kapitlet redogör även för stu-

diens slutsats. Studien avslutas med avsnitten sanningskriterier och reflexivitet samt ett 

förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att studera hur sju grundskolelärare ser på möjligheterna med 

användandet av utomhuspedagogik i de samhällsorienterande ämnena, eftersom att tidi-

gare forskning visar att miljön utanför klassrummet har en positiv inverkan på elevers 

kunskapsutveckling (Szczepanski, 2007). Läroplanen anger även att elever ska ges möj-

lighet till att undersöka verkligheten (Skolverket, 2011/2017). Resultatet redogör för att 

utomhuspedagogik kan tolkas vara en lämplig undervisningsmetod, trots att begreppet 

utomhuspedagogik inte står inskrivet i läroplanen som är det problemområdet som stu-

dien undersöker. Växelspelet mellan teori och praktik gör det möjligt för eleverna att 

lära ur flera perspektiv och skapa sig erfarenheter, eftersom olika miljöer bidrar till an-

vändandet av flera sinnen (Dewey, 1915). Vilket även studiens resultat redogjorde för.  

Grundskolelärarna har likande synsätt på den traditionella undervisningen där läraren 

överför kunskaper till eleverna, som kan kopplas till Anderssons (2011) syn på Deweys 

förklaring av överföringsmodellen, där lärare ses som de mest aktiva och eleverna som 

passiva mottagare. Detta blir även synligt i Szczepanskis antagande om att den tradit-

ionella undervisningen kan ses som ytlig, eftersom att undervisningen utgår från texter 

som gör att djupdimensionen går förlorad (Szczepanski, 2008). Detta stämmer även 

överens med det som Deweys förespråkade, att det är lika viktigt att lära sig som att lära 

sig om hur man lär sig (Kroksmark, 2003; Dewey, 1915). Resultatet visar att grundsko-

lelärarnas traditionella undervisning har moderniserats med hjälp av ett växelspel, som 

ett komplement, mellan den traditionella undervisningen och utomhuspedagogik. Detta 
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anser grundskolelärarna ger eleverna möjlighet att få visa sina kunskaper genom hand-

lingar. Vilket stämmer överens med ett av studiens teoretiska perspektiv, som betonar 

vikten av att växelspelet mellan teori och praktik ökar eleverna kunskapsutveckling 

(Dewey, 1915; Szczepanski, 2007). 

 

Resultatet visar vidare att grundskolelärarna anser att begreppet utomhuspedagogik är 

en trend i skolverksamheter. Detta kan kopplas till Lindes definition på vad som avgör 

hur lärare tolkar och tillämpar läroplanen. Om grundskolelärarna väljer att följa trenden, 

bör trenden prägla lärarens intressen. Läroplansteorin kan också kopplas till grundskole-

lärarnas syn på att SO-ämnena integreras med varandra, eftersom att det visar hur 

grundskolelärarna tolkningar läroplanen (Linde, 2006). Detta var något som synliggjor-

des i Vernersson (1999) forskning som visade att SO-ämnena vanligtvis integreras med 

varandra och undervisas i en sammanhängande undervisning. Denna studie visar att de 

intervjuade grundskolelärarna anser att det kan vara svårt att hitta en plats för lärande 

där samtliga SO-ämnen får utrymme. Läroplansteorin tar upp att lärares tolkningar, av 

vilken miljö som är mest väsentlig för olika undervisningssituationer, är avgörande för 

undervisningens val av plats (Linde, 2006). I likhet med det som Szczepanski (2013) 

skriver förknippar de flesta av grundskolelärarna att platsen för lärande är inne i klass-

rummet, men att utemiljön ses som ett komplement och används som sådant i olika ni-

våer. Szczepanski (2008) anser att platsens betydelse är avgörande för hur eleverna får 

ta till sig kunskapen. Dewey poängterade att utemiljön borde vara en plats för eleverna 

att kunna inhämta kunskaper från. Han menade att eleverna skulle få lära av sina hand-

lingar – learning by doing, för att skapa sig förståelse för vad kunskapen kan ändvändas 

till. Detta bidrog till att eleverna fick kunskaper för framtiden. Genom att eleverna fick 

lära genom sina sinnen, fick eleverna möjlighet att lära på det sätt som passade dem 

bäst. Grundskolelärarna poängterade att det var ett av skolans mål, som de i sin under-

visning bör utgå från. Grundskolelärarnas syn på växelspelets innebörd är likt det som 

Dewey förespråkade. Växelspelet mellan teori och praktik gjorde det möjligt för elever-

na att få förstahandkunskap genom att använda sina sinnen och få erfara och lära av 

situationen (Dewey, 1915). Grundskolelärarna menade att växelspelet gjorde det kon-

kret för barnen att förstå böckernas innehåll. Detta gjordes genom att eleverna fick lära 

av sina sinnen som att se, lukta, höra, smaka och beröra. Tidigare forskning belyser 

också vikten av att arbeta praktiskt eftersom att det möjliggör för användandet av flera 

sinnen, som stärker elevernas kunskapsutveckling (Barton, 2017).  
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Resultatet redogör för en annan möjlighet med växelspelet. Grundskolelärarna anser att 

ett fungerande växelspel kan bidra till att eleverna finner undervisningen lustfylld och 

motiverande. Vilket kan kopplas till Nelsons tankar om att utemiljön kan bidra till ele-

vernas hälsa och skolprestationer ökar. Immunförsvaret kan komma att påverkas posi-

tivt och minska stressen hos eleverna. Detta kan leda till att eleverna får en ökad moti-

vation och en lust, till fortsatt lärande (Nelson, 2007).  

 

Grundskolelärarna verkar styras av olika faktorer som kan vara avgörande för att utom-

husmiljön ska få en roll i undervisningen och betraktas som en lärmiljö. Undervisning-

ens tidsplanering är en faktor som blir synligt i resultatet. Szczepanski (2008) menar att 

de didaktiska grundfrågorna, varför och hur, alltid bör vara densamma oavsett var 

undervisningen äger rum. Utomhuspedagogik är den enda av alla olika pedagogiska 

former som talar om var lärandet ska ske (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Ur pragmat-

ismens synvinkel, borde det oavsett miljö, ske liknande lärandeprocesser (Dewey, 

1915). Detta blev även synligt i den forskning som Friluftsrådet (2008) skriver att det 

“bara” är att flytta ut undervisningen, eftersom syftet alltid ska vara detsamma.  

6.1.1 Slutsats 

Studiens slutsats är att trots att begreppet utomhuspedagogik saknas i läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011/2017) används begreppet utomhuspedagogik, som 

undervisningsmetod. Empirin talar för att det finns möjligheter med användandet av 

utomhuspedagogik i SO-ämnena. Detta eftersom att ett fungerande växelspel mellan 

traditionell undervisning och utomhuspedagogik har en positiv påverkan på elevers ut-

veckling och lärande. Ett växelspel gör det möjligt för eleverna att inhämta kunskaper 

för framtiden och konkretisera böckernas innehåll. Utomhuspedagogik kan därför ses 

som en mer användbar undervisningsmetod för att stärka elevernas kunskapsutveckling, 

i jämförelse med den traditionella undervisningsmetoden. Detta bekräftar att de sju 

grundskolelärarnas tolkningar och tillämpningar av läroplanen är avgörande för vilken 

roll utomhuspedagogik får i SO-undervisningen.  

6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen med inriktning på semistrukturerade intervjuer gav möjlighet 

att ta del av hur grundskolelärarna använde miljön utanför klassrummet i de samhällso-
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rienterande ämnena och vad som styr användandet av miljön utanför klassrummet. De 

gav även möjlighet för fördjupade kunskaper om vad som kan betraktas som en tradit-

ionell undervisning och hur växelspelet mellan teori och praktik kan främja elevers ut-

veckling och lärande. De semistrukturerade intervjuerna bjöd in till diskussion och 

gjorde det möjligt att forma intervjuerna efter informanternas intresse, vilket gjordes 

genom att ställa följdfrågor. Valet av metod blev till studiens fördel då tiden för arbetet 

var begränsad och metoden gjorde det möjligt att svara på våra forskningsfrågor.  

 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) skriver om, har studien 

förhållit sig till. Redan från början fick informanterna ut ett informationsbrev om studi-

ens syfte, innehåll och intervjufrågorna. Samtliga informanter fick då ta ställning till om 

de ville delta i studien. De fick även information om vilken roll de innefattas ha, att den 

information som delges endast används för studiens ändamål och att studien tar hänsyn 

till deras anonymitet. Informanternas deltagande har varit av värde för studiens validitet 

och reliabilitet eftersom att de alla är utbildade grundskolelärare och har kunskaper om 

ämnet. Genom att tillsammans delaktigt under samtliga intervjuer ökade studiens tillför-

litlighet, eftersom det möjliggjorde att observera mimiken hos samtliga respondenter. 

Ett annat moment som ökat studiens tillförlitlighet är valet av plats där intervjuerna 

ägde rum. Detta gjorde så att samtliga informanter kände sig bekväma och trygga, vilket 

kan ses som en faktor till att få ut trovärdig information. Ljudupptagningen är även den 

en bidragande faktor till studiens tillförlitlighet eftersom den gjorde att informationen 

blev trovärdig, då intervjuerna avlyssnades flera gånger. Ljudupptagningen gjorde det 

även möjligt att på ett enkelt sätt bearbeta och transkribera materialet samt kategorisera 

det efter teman, kopplade till studiens forskningsfrågor och teoretiska perspektiv. Ef-

tersom studien endast tolkar vad som sägs, och hur det uttrycks kan det finnas en risk att 

det som sägs inte speglar verksamheten.  Detta medför att en observation av verksam-

heten eller intervjuer med barnen kan öka studiens kvalité eftersom det kan möjliggöra 

att få konkret information om hur utomhuspedagogik används i de samhällsorienterande 

ämnena, och hur det kan främja individens utveckling och lärande.  

 

Sanningskriterier  

Metoden kvalitativ forskning grundas på tolkningar där vi som forskare befinner oss i 

den verklighet som berör forskarendamålet. Vår utbildning har givit oss erfarenheter 

som vi valt att grunda våra tolkningar på, av den anledningen anser vi att våra tolkning-
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ar av resultatet är rimliga. Då studien är väl sammanhållen kring syftet, vi har besvarat 

våra forskningsfrågor och eljest hållit oss till den röda tråden uppfyller studien även 

koherenskriteriet. Resultatet är formulerat på samma allmänna abstraktionsnivå som det 

teoretiska ramverket och kan således kommunicera med detta på ett meningsfullt sätt, 

varför vi även hävdar att korrespondenskriteriet är uppfyllt.  

 

Reflexivitet 

Vi har utgått från våra tidigare erfarenheter i valet av ämnesområde för att finna frågor 

som är både vetbara och vetvärda. Det är svårt att inte ha förutfattade meningar, om det 

valda ämnet, eftersom att forskningsfrågorna och ämnesområdet som tags upp i studien 

är något som vi tycker är både intressant och aktuellt.  

6.3 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning skulle med fördel kunna bidra till en djupare förståelse för om utom-

huspedagogik främjar elevers utveckling och lärande i den grad som tidigare forskning 

visar. Framtida forskning skulle kunna undersöka utomhuspedagogikens innebörd i sko-

lans samtliga ämnen. Detta skulle kunna göras genom att arbeta utifrån ett temaarbete 

där utomhuspedagogik står i fokus för elevernas utveckling och lärande. Eller genom 

metoderna observation och elevintervjuer. Observationer ger en möjlighet till fördjupad 

kunskap medan intervjuerna med eleverna ger ett bredare perspektiv på deras utveckling 

och lärande. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

1. Vad anser du är en traditionell undervisningsform?  

 

2. Hur anser du att man i grundskolan kan använda miljön utanför klass-

rummet ur ett lärandesyfte i de samhällsorienterande ämnena? 

 

3. Tror du att miljön utanför klassrummet gynnar barns utveckling och lä-

rande 

- på vilket sätt? 

 

4. I vilket syfte kan de ske ett växelspel mellan undervisningen i -och utan-

för klassrummet, tror du? 

 

5. Vad anser du att det finns för möjligheter respektive hinder i arbetet med 

miljön utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena?  

 

 

 

 

 

 


