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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur utomhuspedagogiken kan användas inom 

de samhällsorienterade ämnena samt hur grundskolelärare ser på begreppet 

utomhuspedagogik.  

 

I skolans läroplan Lgr11 finns inte begreppet utomhuspedagogik med och en undervisning i 

utomhusmiljöer nämns endast på ett ställe inom kursplanerna för de samhällsorienterade 

ämnena. För att få en bättre bild av hur arbetet med utomhuspedagogik kan tillämpas inom 

ämnena historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap kändes det också viktigt att 

undersöka hur lärare tolkar på begreppet. Vidare undersöktes också fördelar som lärare 

uppmärksammat genom sin undervisning.  

 

Sökning av forskning inom ämnet har visat att det finns relativt lite forskat kring 

utomhuspedagogik inom de samhällsorienterade ämnena. I resultatet presenteras dock tydliga 

förslag på hur undervisningen skulle kunna planeras och genomföras i en utomhusmiljö. 

Vidare lyfts också flera fördelar som man direkt kan koppla till mål och riktlinjer som finns i 

kursplanen för respektive ämne. Utomhuspedagogiken kan med andra ord ha en viktig plats 

inom undervisningen i ämnena historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.  
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1. Inledning 
När jag ser tillbaka på min egen skolgång var möjligheter att spendera tid utomhus en 

regelbunden del av undervisningen. Att få gå ut i den närliggande skogen för att undersöka 

olika saker var ett återkommande inslag under skoldagarna. Vid flera tillfällen spenderades 

hela dagar i skogen där vi gjorde allt från att plocka blåbär till att utföra diverse olika 

experiment. Jag har under mina snart 3,5 år av lärarutbildningen både arbetat och gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning på flertalet olika skolor, alla belägna i mindre samhällen 

utanför städer med närhet till naturlandskap. Under tiden på dessa skolor har jag upplevt 

utomhuspedagogiken som i stort sett obefintlig och framförallt i årskurserna 4-6. Eleverna 

spenderar all undervisningstid i klassrummet med böcker och med litet utrymme för praktiska 

färdigheter. 

 

Szczepanski (2009:13) skriver just detta, att undervisning inom skolsammanhang oftast sker 

genom att eleverna lär genom texter i sina läroböcker. Vidare menar han att eleverna då 

riskerar att inte nå en djupare förståelse, det vill säga, eleverna lär sig bara det mest väsentliga 

på ytan. Författaren skriver också, att om man istället har en undervisning som sker genom att 

eleverna får lära med hjälp av sina sinnen är det också troligt att de skaffar sig en djupare 

förståelse för det område de arbetar med. Att lära genom utomhuspedagogik skapar 

möjligheter för eleverna att lära i ett direkt möte med olika fenomen inom natur- och 

kulturlandskap vilket stärker autenticiteten i lärandet (Szczepanski, 2009:13).  

 

I Lgr11 – Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet finns inte begreppet 

utomhuspedagogik med. Dock går det som lärare att motivera användandet av 

utomhuspedagogik i många delar av läroplanen. Under skolans värdegrund och uppdrag står 

det bland annat att eleverna ska ges möjlighet till upplevelse av många olika uttryck för 

kunskaper. Vidare står det även att de ska ges möjlighet att få pröva, utforska och möta olika 

kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2011:10). Det står också uttryckligen att skolan ska 

arbeta för att samtliga elever ska ha möjlighet att få daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen (ibid:9), vilket utomhuspedagogiken skulle kunna ha en viktig del i. Under 

rubriken övergripande mål och riktlinjer i skolans styrdokument lyfts också vikten av att 

läraren låter eleverna ges möjlighet att pröva olika former av lärande med en varierad 

undervisning (Skolverket, 2011:15). Lgr 11 och hur lärare kan använda sig av 

utomhuspedagogik för att utveckla kunskaper hos eleverna inom SO-undervisningen är något 

som kommer diskuteras ytterligare under diskussionsdelen längre fram i arbetet.  

 

Utifrån dessa egna erfarenheter jag har genom både arbete och praktik på olika skolor är jag 

av uppfattningen att utomhuspedagogik har en relativt liten roll inom skolan. Jag tycker detta 

är synd. Min uppfattning är att utomhuspedagogiken har mycket att erbjuda undervisningen. 

Till exempel är jag av uppfattningen att elevernas begreppsförståelse kan utvecklas då de 

erbjuds direkta möten med olika fenomen. Detta kan med fördel appliceras på SO-

undervisningen där eleverna möter många olika begrepp som kan vara svåra att förstå enbart 

genom att läsa om dem i böcker.  

 

Uppsatsen är en litteraturstudie där jag analyserat och systematiskt sammanställt vad tidigare 

forskning säger om ämnet. Min uppfattning är att utomhuspedagogik kan ha en viktig roll 

inom de samhällsorienterade ämnena. Därför kommer jag i denna litteraturstudie undersöka 

de styrkor och fördelar utomhuspedagogiken erbjuder SO-undervisningen.  
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Ursprungstanken var att undersöka lärare i årskurs 4-6 men då väldigt lite forskning gick att 

finna som var riktad mot just dessa åldrar togs beslutet att istället undersöka grundskolelärares 

arbete med utomhuspedagogik inom de samhällsorienterade ämnena.  

 

Målet med denna studie är inte att hävda att utomhuspedagogiken måste vara en del av SO-

undervisningen för att eleverna ska utveckla goda kunskaper inom de olika ämnena. Utan 

målet att lyfta och visa de fördelar utomhuspedagogiken skulle kunna generera inom SO-

undervisningen. Denna studie är alltså ingen sanning utan en analys av tidigare forskning och 

vilka fördelar och styrkor som uppmärksammats i dessa studier.  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer utomhuspedagogikens rötter och historia, både internationellt och i 

Sverige att presenteras. Därefter följer också teorier som utomhuspedagogiken grundar sig på 

samt olika definitioner av begreppet utomhuspedagogik.  

 
2.1. Utomhuspedagogikens rötter 
Redan under antiken var utomhuspedagogiken en viktig del i lärandet. Aristoteles (384-322 

f.Kr.) förespråkade att man genom sina sinnen och praktisk erfarenhet av verkligheten skulle 

utveckla kunskaper. Efter Aristoteles har flertalet andra tryckt på vikten av ett lärande 

utomhus. Jan Amos Comenius (1592-1670) menade att man skulle lära sig av sina sinnen 

såsom syn och hörsel. Jean Jacques Rousseau (1712-1784) utvecklade den aktivitetsinriktade 

undervisningsmetoden och förespråkade att sinnesträning borde vara något som barn börjar 

tränas i redan tidigt i livet (Szczepanski, 2007:16) Han menade bland annat att det är genom 

möten med verkligheten, där barn erbjuds konkreta erfarenheter som de utvecklar sina 

kunskaper bäst och att detta ska göras i den miljö som omger dem, där naturen är 

utgångspunkten (Brodin, 2011:446). John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-

1952), Célestine Freinet (1896-1966) och Ellen Key (1849-1926) är andra pedagoger som 

framhållit värdet av mötet med verkligheten (Szczepanski, 2007:17).  

Utomhuspedagogik som begrepp började först användas vid Cornell University och Ohio 

State University, USA under 1860-talet. Då hade man bland annat kurser vars syfte var att få 

en tätare närhet till naturen (Szczepanski & Dahlberg, 2011:22). Deras bild var att människan 

hade börjat skilja sig mer och mer från den närhet som funnits till naturen under 

jordbrukssamhället i takt med den ökande urbaniseringen. De ansåg att det behövdes 

förtydligas i läroplanerna genom punkten outdoor learning. Man inrättade olika lägerskolor, 

det skrevs fälthandlingar och utflykter blev en del i undervisningen (ibid:22). Tanken var att 

bygga en bro mellan teoretiska aspekter av utbildning och praktiska erfarenheter och att detta 

kunde göras naturligt i en utemiljö (ibid:22). Utomhuspedagogiken kom att breda ut sig under 

slutet av 1800-talet både i USA och Tyskland. En av de viktigaste personerna för 

utomhuspedagogikens växande kom att bli John Dewey. Han förespråkade en variation 

mellan undervisning genom böcker och en mer praktisk inriktad undervisning. Vidare menade 

han att sinnena var en viktig aspekt för inlärning och att undervisning utomhus genererade att 

samtliga sinnen fick möjlighet att verka tillsammans (ibid:22). 

2.2. Utomhusliv och utomhuspedagogikens historia i Sverige 
I slutet av 1800-talet växte en annan syn på mötet med naturen fram både i Sverige och andra 

västländer. Mötet med naturen skulle nu vara mer erfarenhetsbaserat och begrepp som 

friluftsliv, utomhuspedagogik, naturbaserad turism och naturvård börjades användas mer 

frekvent. Det var olika organisationer som Scoutrörelsen, Nationalföreningen för främjande 

av friluftsliv och Sveriges turistförening som arbetade för en etablering av dessa begrepp och 
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perspektiv (Sandell & Öhman, 2010:115). Författarna menar att detta hade tydliga 

anknytningar till samhällseliten inom vetenskapsområdet, kyrkan och militären. Vidare menar 

författarna att utbildning och uppfostran av barn och ungdomar alltid varit viktiga delar inom 

dessa områden och att barn och ungdomars skol- och fritidsintressen i naturen haft tydliga 

kopplingar som nationella identitets- och mobiliseringsverktyg (ibid:115).  

 

Vid 1900-talets början var olika aktiviteter som förlades utomhus i stort sett enbart 

tillgängliga för överklassen och i huvudsak för männen. Men under 1930-talet skedde en 

demokratisering av de olika organisationer som arbetade för friluftsliv vilket ledde till att fler 

människor hade tillgång till olika aktiviteter i naturen. Detta ledde också till att kvinnor och 

den miljön som fanns i närområdet fick allt högre status (ibid:115). Både regeringen och olika 

myndigheter deltog mer i arbetet vilket i förlängningen innebar att inte enbart aktiviteter inom 

skolan sågs som viktiga. Även fritid och friluftsliv i det vardagliga samhället fick högre 

status. Efter andra världskrigets slut ville regeringen ha allt större inflytande över friluftslivet. 

1967 bildades organisationen Naturvårdsverket där bland annat frågor om friluftslivet sågs 

som viktiga. Man inrättade till exempel olika anläggningar i naturen, vandringsleder och 

vindskydd (ibid:115).  

 

Under 1970-talet växte intresset för olika miljöfrågor i samhället och regeringen kom att visa 

ett allt större intresse för till exempel miljögiftiga ämnen, övergödning och biologisk 

mångfald (Sandell & Öhman, 2010:116). 

 

Under 1980- och 1990-talet var utomhuspedagogikens grundad i tankar om att det var viktigt 

att ha en god förståelse för utomhusupplevelser, hänsyn för naturen och att fundera över och 

ändra sitt eget beteende. På senare år har en förändring skett och man har nu en mer 

pluralistisk syn på utbildning i miljöfrågor och frågor om hållbar utveckling i svenska skolor 

(ibid:113).  

 

Enligt Wilhelmsson (forskare och utbildningsledare vid lärarhögskolan vid Umeå Universitet) 

har lärare i Skandinavien stora möjligheter till utomhuspedagogik. Två anledningar till detta 

är den långa tradition av att vistas i naturen som länderna i Skandinavien har samt att 

läroplanen i de olika länderna erbjuder lärare möjligheter till att undervisa utomhus 

(Wilhelmsson, 2012:9).  

 

Brodin (professor vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap) skriver att då datorer 

blivit allt vanligare har också många människor slutat röra på sig vilket resulterat i övervikt 

och fetma. Dock är rörelse och hälsa en ökad trend i samhället vilket resulterat i att fler 

människor vistas i naturen. Detta menar författaren också avspeglar sig på lärandet, då 

intresset för lärande i utomhusmiljöer ökat de senaste åren (Brodin, 2011:448).  

 

Även Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012:27) skriver om det ökade intresset för 

utomhuspedagogik bland svenska lärare. Författarna menar att även om det inte står i 

läroplanen att eleverna ska ges undervisningen utomhus, finns det ändå stora möjligheter för 

lärarna att tolka läroplanen och använda sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Vidare 

menar de att i läroplanen för dem mer vetenskapliga ämnena inom till exempel SO och NO 

lyfts delar som handlar om att skapa intresse och nyfikenhet för naturen. Men också att få 

eleverna att vilja utforska och skapa en förståelse för olika fenomen som sker i naturen 

(ibid:27). Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012:27) skriver också att olika 

utomhuspedagogiska institutioner erbjuder både lärare och elever möjligheten att ta del av 

deras arbete. Genom till exempel Naturskolan ges elever möjlighet at spendera en hel dag hos 
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dem. Ett annat exempel är Skogen i Skolan som erbjuder lärare utbildning om hur man kan 

använda utomhuspedagogiken i sin undervisning. Författarna skriver att Skogen i Skolan 

utbildar lärare om platser som är lämpliga för undervisning utomhus för att det ska verka som 

ett komplement och vara en integrerad del av den ordinarie klassrumsundervisningen 

(ibid:27) 

 

2.3. Begreppsligt sammanhang 
Att använda sig av fältstudier och ha verklighetsanknytning i undervisningssammanhang är 

något som var en del av lärandet redan under Ellen Keys (1849-1926) reformpedagogik och 

John Deweys (1859-1952) pragmatism. Båda två förespråkade att elever inte enbart skulle 

lära sig med hjälp av bibliotek och läroböcker utan att även finna kunskaper i världen utanför 

det ordinarie klassrummet. Både Ellen Keys och John Deweys framtidsdrömmar gällande 

skolan var att uterummet skulle komma att bli en väsentlig del av kunskapsutvecklingen för 

eleverna (Szczepanski, 2009:18). När utomhuspedagogiken växte fram i USA och Tyskland 

var John Dewey central i dess utveckling. Han förespråkade en varierad undervisning där 

eleverna både fick möjlighet att lära genom böcker och genom upplevelser i naturen. Dewey 

menade att eleverna genom att spendera tid i utomhusmiljöer får en annan förståelse för olika 

begrepp. Den natur som omger oss skulle vara ett naturligt inslag i eleverna 

kunskapsutveckling (Szczepanski & Dahlberg, 2011:22-23). 

 

John Dewey ville att skolan och lärandet skulle se utanför sina klassrum och öppna upp 

möjligheterna för att samhället skulle bli en del av skolan. Det skulle vara en varierad 

undervisning där eleverna får undervisning i både teoretiska och praktiska kunskaper 

(Szczepanski, 2009:18). Dewey lyfte framför allt platsens betydelse för lärandet och menade 

att detta går att applicera inom samtliga av skolans ämnen. Vidare ansåg han att eleverna 

måste få en naturlig relation till den miljö som finns i närområdet, en relation som både är 

varierad och aktiv. Klassrummen skulle förenas med naturen runt om skolan (ibid:19-20). 

Dewey skapade också begreppet learning by doing och förespråkade ett praktiskt lärande med 

verkliga upplevelser i dess rätta miljö, där sinnena och kroppen arbetar tillsammans. Enligt 

John Dewey har människor utvecklats genom historien genom kontakt med både fysiska och 

sociala miljöer och därför måste även skola kunna erbjuda detta till sina elever (ibid:20). John 

Deweys tankar och idéer om att möte med autentiska upplevelser där eleverna ges möjlighet 

att arbeta praktiskt och konkret har fått stöd av andra forskare som kunnat visa att 

begreppsbildningen ökar genom undervisning i konkreta miljöer (ibid:21). 

 

Szczepanski (2007:17) menar att dagens skola borde ta till sig de tankar som Ellen Key och 

John Dewey stod för i början av 1900-talet. Vidare påstår han att det i skolan idag saknas 

inslag av direkta möten av olika fenomen i verkligheten. Barn måste lära sig i kontakt med 

verkligheten för att lättare förstå olika begrepp och för att lättare kunna skapa sig en bild av 

fenomen i vår naturliga miljö (ibid:17). Att ha en varierad undervisning där eleverna får 

möjlighet att lära i olika sammanhang är ett viktigt inslag i deras kunskapsutveckling. Att ge 

sig ut i närmiljön, på skolgården, i parken eller i skogen skapar olika situationer där eleverna 

ges möjlighet att lära sig samtidigt som de rör på sig (Dahlgren & Szczepanski, 2004:9). 

Jordet (2007:19) menar dock att eftersom skolan och samhället har förändrats och numera kan 

eleverna uppleva saker via internet, olika medier och med hjälp av teknologi. Skolan idag 

liknar inte den skola som fanns på Deweys tid och därför måste man fråga sig om Deweys 

tankar är relevanta i dagens samhälle. 

 

Lärande i utomhusmiljöer grundar sig i tankar om att det finns ett värde i att variera sin 

undervisning mellan den mer teoretiska klassrumsundervisningen och den mer praktiska 
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undervisningen utomhus (Wilhelmsson, Ottander & Lidestav, 2012:27). Vidare menar 

författarna att det finns en fördel att möta naturen i dess rätta element då mötet blir mer 

holistiskt, vilket innebär att eleverna ges möjlighet att lära med alla sina sinnen (ibid:27).  

 

2.4. Olika definitioner av utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik som begrepp i Sverige uppmärksammades för första gången under 1990-

talet (Szczepanski & Dahlberg, 2011:28). Nationalencyklopedins väljer att definiera 

begreppet på följande vis. 

 
Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 

introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 

bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på̊ en växelverkan mellan 

autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 

vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 

undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, 

och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de 

positiva effekterna för elevernas hälsa (NE, 2008, refererad i Szczepanski & Dahlberg, 

2011:28). 

 

Nationellt centrum i Sverige för utomhuspedagogik definierar begreppet utomhuspedagogik 

på följande vis ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. 

Vidare menar de att utomhuspedagogik resulterar i att  

 ”Lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap” 

 ”Växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas” 

 ”Platsens betydelse för lärandet lyfts fram” (NCU, 2016) 

 

Jørgensens (1999:16) väljer att definiera begreppet något annorlunda, även om flera likheter 

går att finna i de olika sätten väljer han mer att benämna utomhuspedagogiken som en 

arbetsform i grundskolan. Han menar också att det innebär att man spenderar tid utanför den 

vanliga skolmiljön och att detta helst ska pågå under hela skolåret. Utgångspunkten bör vara 

naturen, människan och hur dessa samverkar med varandra. Vidare menar han att fokus ska 

ligga på undervisning och inlärning och att flera olika skolämnen bör integreras i 

utomhuspedagogiken.  

 

Enligt Brodin (2011:447) används utomhuspedagogiken som undervisningsmetod vanligast 

för att komplettera den ordinarie klassrumsundervisningen och är i huvudsak kopplad till 

ämnen som berör natur och miljö. Vidare påstår hon att aktiviteter som är gjorda av olika 

scoutingförbund och Friluftsfrämjandet pekar på att barn lär sig minst lika bra vid 

undervisning ute som inne (ibid:447). Författaren framhäver även att tid i naturen utvecklar 

barns och ungdomars intresse för densamma och främjar deras vilja att utforska den mera. 

Brodin (2011) lyfter också aspekter som att utemiljön skapar en annan trygghet för eleverna 

då regler vanligtvis är färre utomhus än vid lektioner inomhus. Hon menar att elever som 

vanligtvis har svårt att sitta still inte känner den pressen som inomhuslektioner kan bära med 

sig. Utan de kan istället röra sig fritt vilket resulterar i att de lättare kan fokusera på det 

läraren säger (ibid:447:448). 
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3. Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka vad tidigare forskning säger om hur lärare i 

grundskolan tolkar och tillämpar begreppet utomhuspedagogik samt vad 

utomhuspedagogiken kan bidra med inom ramen för SO-undervisningen.  

 

3.1. Frågeställningar 

 Vad säger forskning om hur lärare i grundskolan tolkar och tillämpar begreppet 

utomhuspedagogik? 

 Hur kan utomhuspedagogiken enligt forskning bidra till SO-undervisningen utifrån de 

mål och riktlinjer som finns i kursplanerna? 

 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer metoden att presenteras. Det kommer också att presenteras hur sökning 

och urvalet av texter har genomförts. Tre olika tabeller används för att tydliggöra olika delar 

av urvalet. 

 

Den metod som används i denna rapport är en systematisk litteraturstudie. För att det ska vara 

möjligt att genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det att det finns ett tillräckligt stort 

antal studier gjorda och att de har tillräckligt bra kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013:26). Vidare skriver (ibid:31) att när man genomför en systematisk 

litteraturstudie söker man och kritiskt granskar för att slutligen sammanställa den litteratur 

man använt sig av för att få svar på sin problemformulering. En systematisk litteraturstudie 

ska helst utgå ifrån aktuell forskning inom det område man valt att fokusera på. För att få 

bästa möjliga resultat bör all relevant forskning inom området inkluderas i litteraturstudien 

men det finns egentligen ingen gräns för hur många studier som behöver ingå i en systematisk 

litteraturstudie (ibid:31).  

 

4.1. Urval 
Nedan följer en redogörelse för hur urvalet och sökningen efter relevant tidigare forskning har 

genomförts. Detta konkretiseras genom tre olika tabeller där den första visar vilka sökord som 

använts, hur många träffar dessa genererat, hur många abstract som lästes och slutligen hur 

många artiklar eller avhandlingar som valdes vid varje sökning. Den andra tabellen visar den 

manuella sökningen där det redogörs vilka studier som funnits i andra arbetens referenslistor. 

Slutligen visar den tredje tabellen vilka artiklar och avhandlingar som valdes ut för detta 

arbetes resultat.  

 
Vid sökningen efter studier som skulle kunna vara relevanta för detta arbete skedde en 

urvalsprocess. Beroende på antal träffar sökorden genererade togs beslutet att kontrollerna de 

första 30 träffarna vid varje sökning. Detta gällde då sökningen gav över 100 olika träffar. 

Beslutet att endast gå igenom de första 30 träffarna vid sökning togs då detta arbete gjordes 

under en begränsad tid vilket innebar att en avgränsning var tvunget att göras. I första hand 

lästes titeln på arbetena, därefter nyckelorden. Om arbetena uppfattades som väsentliga för de 

frågeställningar detta arbete utgår ifrån togs slutligen beslutet att läsa arbetenas abstract. Efter 

denna process togs beslutet om arbetena skulle läsas mer ingående och om dessa kunde vara 

av värde för detta arbetes resultat.   

 

Inledningsvis utgick sökningen till att finna studier som i första hand var gjorda i Sverige och 

på svenska. Därefter utvidgades sökningen till att finna studier som var skrivna på engelska 

men gjorda i Sverige och med fokus på den svenska skolan. Slutligen utvidgades sökningen 

ännu mer och internationella studier undersöktes också. Anledningen till att sökningen 
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utvidgades var att samma studier dök upp genom de olika sökord jag valt. Därför kändes det 

väsentligt att utvidga sökningen och försöka finna internationella studier för att få ett relevant 

resultat.  

 

De studier som det i första hand fokuserades på var studier där lärare antingen ger sin syn på 

hur de ser på utomhuspedagogik eller hur de arbetar med utomhuspedagogik. Utöver detta var 

målet också att finna studier som direkt var kopplade till SO-undervisningen.  

 

De avhandlingar och artiklar som presenteras i resultatet är alla peer-review. Utöver detta har 

även avhandlingar och artiklar hittats i olika arbetens referenslista. Dessa har sedan 

kontrollerats i Summon för att möta kravet på att vara peer-review. 

 

4.2. Sökstrategier 
Sökning efter tidigare forskning gjordes i databaserna, Summon, ERIC (via Ebsco) och 

Google Scholar. Nedan följer information om hur sökningen i de olika databaserna 

genomfördes. Innan sökningen börjades togs som tidigare redan nämnt beslutet att om 

sökningen genererade över 100 träffar att enbart kontrollera de första 30 träffarna vid varje 

sökning. Detta gjordes då en avgränsning kändes nödvändig då detta arbete genomfördes 

under en 10 veckors period.  

 

4.2.1. Summon  
I Summon ges möjligheten att kryssa i alternativet peer-review, vilket lämpade sig väl för 

sökning av relevant tidigare forskning. Sökningen inleddes med att enbart använda sökordet 

”utomhuspedagogik”. Detta resulterade i att 4 studier hittades. Av dessa 4 studier gjordes 

urvalet att läsa 3 abstract vilket sedan ledde till att 1 studie användes i detta arbete. Därefter 

utvidgades sökningen och flera olika ord användes. Utgångsordet ”utomhuspedagogik” 

användes vid de flesta av sökningarna och kombinerades med andra relevanta sökord. Till en 

början användes enbart ord på svenska vilket ledde till att samma studier uppmärksammades 

genom olika sökord. Detta innebar att valet istället blev att använda engelska sökord, dock 

med fokus på studier gjorda i Sverige. Vid ett tillfälle användes sökord som inte var 

fokuserade på studier gjorda i Sverige vilket resulterade i över 22 000 träffar. Vid den mängd 

data är det omöjligt att gå igenom samtliga. Därför togs beslutet att snabbt få en överblick om 

vad de första 30 hittade studierna handlade om och därefter lästes 10 abstract. Dock valdes 

ingen av dessa studier att användas i detta arbete.  

 

4.2.2. ERIC (via Ebsco) 
Även i denna databas fanns möjligheten att välja peer-review som sökningsalternativ, vilket 

också gjordes. Sökningen inleddes med att rikta sökningen mot studier gjorda i Sverige vilket 

resulterade i att ett par intressanta studier hittades vilka sedan också användes i detta arbete. 

Dock hittades relativt få studier vilket ledde till att sökningen övergick till att innefatta studier 

gjorda även i andra länder än Sverige. Vid ett tillfälle resulterade sökningen i 3427 träffar. 

Beslutet togs då att bläddra igenom de första 40 studierna för att se om de kunde vara 

relevanta för arbetet. Av dessa 40 studier uppfattades 5 stycken kunna vara relevanta för 

arbetet och abstract i dessa studier lästes där sedan en av studierna valdes ut till detta arbete.  

 

4.2.3. Google Scholar 
Sökning via databasen Google Scholar erbjuder inte alternativet peer-review. Detta innebar att 

studier som hittades via databasen kontrollerades i Summon för att möta kravet att vara peer-

review. Sökning i Google Scholar resulterade i väldigt många träffar vid de olika sökorden. 

Detta då inga avgränsningar gick att göra vid sökningen. Detta upplevdes som ett stort 
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problem och Google Scholar var den databas som användes minst vid sökning. Även fast 

sökningarna resulterade i en stor mängd träffar gjorde ändå valet att kolla de 30 första 

studierna vid varje sökning och se om de kunde vara relevanta för detta arbete. Detta 

resulterade även i att några abstract lästes vid dem olika sökningarna och att 2 studier 

slutligen valdes till detta arbete.  

 

Google Scholar var också den databas som användes sist vid sökningar vilket resulterade i att 

många av de studier som kom upp redan hade hittats i de andra databaserna. På grund av detta 

gjordes valet att inte dokumentera dessa som valda i den tabell som redovisas nedan utan 

genom de olika sökorden registreras istället att 0 studier valdes. 

 

4.2.4. Sammanfattning databassökning 
Då det i första hand letades studier som riktade sig mot SO-ämnena eller SO-undervisningen 

har förhållandevis lite studier använts om man ser till antal träffar sökningar generat. De 

studier som har valts till detta arbete har inte heller alla en direkt koppling till SO-ämnena. 

Dock går det i samtliga att finna delar som kan appliceras på SO-undervisningen. Eventuellt 

hade sökningen kunnat breddas ytterligare och sökord som inte är direkt riktade mot SO-

ämnena hade kunnat användas. Men då tiden för detta arbete var knapp krävdes en 

avgränsning och därför gjordes valet att enbart använda studier där bedömningen gjorts att 

dessa kunde hjälpa till att lyfta fram fördelar och styrkor med utomhuspedagogik i relation till 

SO-undervisningen.  

 
4.2.5. Kritik 
Efter arbetets gång har jag insett att det finns brister i de val av sökord jag gjorde. Målet med 

sökningen och arbetet var att finna studier som var riktade mot SO-undervisningen och hur 

utomhuspedagogiken skulle kunna verka inom densamma. Därför blev också valet av sökord 

väldigt fokuserat just på detta. Det visade sig att relativt lite forskning har gjorts med fokus på 

just SO-undervisningen i relation med utomhuspedagogik. För att få en bättre bild hade även 

andra ämnen kunnat användas vid sökningen, till exempel NO-ämnena eller matematiken där 

utomhuspedagogik är mer vanligt.  

 

Vidare hade också fler avgränsningar kunnat göras för att minimera antalet träffar vid 

sökning. Sökorden hade kunnat kombineras på andra sätt, samt att sökord som riktade in sig 

på en given ålder hade kunnat användas. Detta hade troligen resulterat i ett lägre antal träffar 

vilket hade underlättat urvalet av texter.  

 

Nedan följer en matris med de sökord jag använt mig av, hur många träffar varje sökning gett, 

hur många abstract som har blivit lästa och slutligen hur många avhandlingar eller artiklar jag 

använt mig av via varje sökning. Utöver dessa har som tidigare redan nämnt en rad andra 

artiklar funnits genom referenslistor i olika studier, vilka som presenteras senare i tabell 2.  

 
4.2.6. Tabell 1. 
 

Databaser Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstract  

Valda 
avhandlingar 
eller artiklar 
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Summon Utomhuspedagogik 4 3 1 

 
Undervisning, 
lärande, utomhus 

3 1 1 

 
"Outdoor 
education", Sweden 

158 10 2 

 
Outdoor teaching, 
sceince 

22526 10 0 

 
Utomhuspedagogik, 
geografiundervisning 

0 0 0 

 
Utomhuspedagogik, 
historieundervisning 

0 0 0 

 
Utomhuspedagogik, 
samhällsorienterade 
ämnen 

0 0 0 

 
Outdoor education, 
geography, Sweden  

1176 5 0 

 
Outdoor education, 
teaching history, 
Sweden 

841 5 0 

ERIC (via Ebsco) Outdoor education, 
teachers 
perceptions, Sweden 

3 3 1 

 
Outdoor teaching, 
science 

341 10 0 

 
Outdoor education, 
social science  

84 10 0 
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Outdoor education, 
teachers view 

48 7 1 

 
Outdoor education, 
geography, Sweden  

1 1 0 

 
Outdoor education, 
teaching history, 
Sweden 

3427 5 0 

Google Scholar Utomhuspedagogik 2430 6 0 

 
Undervisning, 
lärande, utomhus 

5250 10 1 

 
"Outdoor 
education", Sweden 

2380 0 0 

 
Outdoor teaching, 
science, Sweden 

37400 6 1 

 

 

 

4.3. Manuell sökning 
Utöver att artiklar och avhandlingar som hittades via sökning i de olika databaserna hittades 

även flera studier genom referenslistor i olika arbeten. Nedan följer en tabell som visar vilka 

studier som hittades genom olika arbetens referenslistor.  

 

4.3.1. Tabell 2 

Använd artikel/avhandling: Hittad i: 

Rickinson, M., J. Dillon, K. Teamey, K. Morris, M.Y. 
Choi, D. Sandres, and P. Benefield. 2004. A review 
on outdoor learning.  

Sandell, K., Öhman, J., (2010). Educational 
potentials of encounters with nature: Reflections 
from a swedish outdoor perspective.  
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4.4. Artiklar och avhandlingar som valdes till detta arbete 
Här presenteras vilka artiklar och avhandlingar som används i detta arbetes resultat.  

 

4.4.1. Tabell 3 

Szczepanski, A. (2013). Platsens betydelse för 
lärande och undervisning: ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv.  

Szczepanski, A & Andersson, P. (2015) Perspektiv 
på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens 
betydelse för lärande och undervisning utomhus. 

Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap: 
Lärares uppfattningar 
om landskapet som lärandemiljö.  

Szczepanski, A & Andersson, P. (2015) Perspektiv 
på plats: 15 professorers uppfattningar av platsens 
betydelse för lärande och undervisning utomhus. 

Jordet, A. (2007). Naermiljoet som klasserom—en 
undersokelse om uteskolens didaktikk i et 
danningste- oretiskt og erfaringspedagogisk 
perspektiv. 

Fägerstam, E. (2014). High School Teachers’ 
Experience of the Educational Potential of Outdoor 
Teaching and Learning.  

Jørgensen, P.B, (1999) “At stikke hovedet ind i 
naturen” Et empirisk studie af udeskole som 
pædagogisk arbejdsform.  

Jordet, A. (2007). Naermiljoet som klasserom—en 
undersokelse om uteskolens didaktikk i et 
danningste- oretiskt og erfaringspedagogisk 
perspektiv 

Författare Titel Typ av text Syfte med studien 

Bentsen, P., & Jensen, 
F. S. (2012) 

The nature of udeskole: 
Outdoor learning 
theory and practice in 
danish schools 

Artikel i  vetenskaplig 
tidsskrift 

Att undersöka 
utomhuspedagogikens teori 
och praktik i danska skolor 

Fägerstam, E. (2014).  High School Teachers’ 
Experience of the 
Educational Potential of 
Outdoor Teaching and 
Learning.  

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att undersöka hur lärare från 
olika discipliner upplever 
arbetet med 
utomhuspedagogik 

Jordet, A.N, (2007)  ”Nærmiljøet som 
klasserom” En 
undersøkelse om 
uteskolens didaktikk i et 
danningsteoretisk og 
erfaringspedagogisk 
perspektiv.  

Doktorsavhandling Att undersöka hur arbetet 
med utomhuspedagogik ser 
ut i norska skolor och hur 
man praktiskt kan använda 
sig av utomhuspedagogik 
inom skolans ämnen 
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Dessa artiklar och avhandlingar valdes ut då samtliga behandlar utomhuspedagogiken och 

dess roll i undervisningen. Studierna som presenterats ovan svarar väl på de frågeställningar 

som detta arbete utgår ifrån. Där det huvudsakliga syftet är att undersöka hur lärare tolkar och 

tillämpar begreppet utomhuspedagogik samt hur utomhuspedagogiken kan användas inom de 

samhällsorienterade ämnena.  

Norðdahl, K., & 
Jóhannesson, I. Á. 
(2016).  

”Let’s Go Outside”: 
Icelandic Teachers’ 
Views of Using the 
Outdoors. Education 

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att undersöka hur 25 lärare 
från både för- och 
grundskolan ser på 
utomhuspedagogikens roll i 
barns lärande. 

Rickinson, M., Dillon, J., 
Teamy, K., Morris, M., 
Choi, M.-Y., Sanders, D., 
& Benefield, P. (2004).  

A review of research on 
outdoor learning 

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att kritiskt granska forskning 
om utomhuspedagogik i 
England mellan åren 1993-
2003. Detta för att undersöka 
hur utomhuspedagogiken kan 
påverka elevernas lärande 

Sandell, K., Öhman, J., 
(2010). 

Educational potentials 
of encounters with 
nature: Reflections 
from a swedish outdoor 
perspective. 

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att argumentera för att det 
finns 6 potentiella fördelar 
med ett möte med naturen 
och att dessa vidgar 
förståelsen för natur, miljö 
och hållbar utveckling.  

Szczepanski, A & 
Andersson, P (2015) 

Perspektiv på plats: 15 
professorers 
uppfattningar av 
platsens betydelse för 
lärande och 
undervisning utomhus 

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att undersöka platsens 
betydelse för lärandet genom 
intervjuer med 15 sakkunniga 
professorer  

Szczepanski, A. (2013).  Platsens betydelse för 
lärande och 
undervisning: Ett 
utomhuspedagogiskt 
perspektiv 

Artikel i vetenskaplig 
tidsskrift  

Att undersöka hur 19 olika 
lärare ser på platsens 
betydelse för lärande vid 
undervisning i en 
utomhusmiljö 

Wilhelmsson, B., (2012) Teachers' intention for 
outdoor education: 
Conceptualizing 
learning in different 
domains 

Licentiatavhandling Att undersöka lärares 
intentioner och mål med ett 
lärande genom 
utomhuspedagogik 
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4.5. Analys av texter 
Vid analysen av de olika texterna som varit utgångspunkt för detta arbete var det 

huvudsakliga syftet att finna gemensamma teman i texterna. Teman som på något sätt riktade 

in sig på hur utomhuspedagogiken kan verka inom de samhällsorienterade ämnena. Vidare 

undersöktes också gemensamma teman kring hur lärare tolkar begreppet utomhuspedagogik 

och vilka fördelar de uppmärksammat genom sin undervisning.  

 

Analysen utgick ifrån frågeställningarna som presenterats under syftesdelen. Utifrån dessa 

uppmärksammades olika teman som direkt kunde kopplas till frågeställningarna. Många av 

texterna är inte direkt riktade till SO-undervisningen utan till utomhuspedagogik generellt 

vilket gjorde att en bedömning fick göras om vilka delar av texterna som gick att koppla till 

den svenska SO-undervisningen utifrån de olika kursplanerna.  

 

Texter lästes var för sig och delar som var relevanta för detta arbetets syfte markerades. Sedan 

sammanställdes varje text var för sig för att slutligen jämföras för att finna olika gemensamma 

teman inom de olika texterna. Dessa olika teman presenteras längre fram i arbetet under 

resultatdelen.  

 

4.6. Forskningsetik 
När man genomför en systematisk litteraturstudie är det viktigt att ta hänsyn till olika etiska 

överväganden, framförallt gällande urval och presentation av resultat ((Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013:69). Det är viktigt att de tidigare studier man använder sig av 

antingen har ett godkännande från en etisk kommitté eller att väl utgjorda etiska övervägande 

ligger som grund för studierna (ibid:70). Vidare ska även samtliga resultat presenteras, oavsett 

om de stöder hypotesen eller inte. Att endast redogöra för artiklar som främjar forskarens 

åsikt är oetiskt (ibid:70).  

 

Vidare ska även hänsyn tas till de fyra huvudkraven när det kommer till forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6).  

 

- Informationskravet – innebär att samtliga som är föremål för forskningen ska göras 

medvetna om syftet med forskningen (ibid:7).  

- Samtyckeskravet – Innebär att de personer som är tillfrågade om att delta i studien 

själva ska ha rätt att bestämma om de ska vara med eller inte (ibid:9). 

- Konfidentialitetskravet – Innebär att alla de uppgifter som framkommer om personer i 

undersökningen ska behandlas varsamt och förvaras på ett säkert ställe där 

utomstående inte kan ha tillgång av dem (ibid:12).  

- Nyttjandekravet – Innebär att de uppgifter som framkommer under studien enbart får 

användas i forskningssyfte (ibid:14).  

 

De avhandlingar och artiklar jag valt att använda mig av för att presentera resultatet av min 

litteraturstudie är samtliga peer-review där hänsyn till ovanstående forskningsetiska aspekter 

tagits.  
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5. Resultat 
Nedan följer först en redogörelse av tre olika artiklar och en avhandling som behandlar frågor 

om hur lärare tolkar begreppet utomhuspedagogik, hur de använder sig av utomhuspedagogik 

i sin undervisning, vilka fördelar de uppmärksammat och hur utomhuspedagogiken kan 

användas inom de samhällsorienterade ämnena. Därefter följer olika teman som funnits efter 

analys av i huvudsak de fyra studierna som presenterats. Utöver dessa studier har även delar 

som kan kopplas till de samhällsorienterade ämnena funnits i andra artiklar. Dessa kommer 

även att presenteras i de olika teman som har uppmärksammats. Dock kommer dessa artiklar 

inte få någon presentation då de inte direkt behandlar någon av de två frågeställningarna som 

arbetet utgår ifrån.  

 
5.1 Redogörelse för texternas innehåll 
Här följer en redogörelse av fyra olika studier som detta arbetes resultat i huvudsak utgår 

ifrån. 

 

5.1.1 Text 1 
‘Let's go outside’: Icelandic teachers' views of using the outdoors. En isländsk undersökning 

av Kristín Norðdahl & Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2016). I undersökningen intervjuades 

totalt 25 lärare i förskola och grundskola, 4 rektorer i grundskolan och 4 föreståndare i 

förskolan. De flesta av grundskolelärarna undervisade i årskurserna 1-3 men en del även i 

årskurserna 4-6 och ett par i årskurserna 7-9 (Norðdahl & Jóhannesson, 2016:395). Lärarna 

som deltog i undersökningen varierade i ett åldersspann från 29-63 år och hade arbetat som 

lärare mellan 5-32 år men med ett snitt på ungefär 18 år. Snittet på den erfarenhet rektorerna 

och föreståndarna hade av sitt yrke låg på ungefär 7,5 år. Intervjuer med samtliga deltagare 

gjordes under våren 2009 och alla som deltog i studien hade tidigare erfarenhet av 

undervisning utomhus (ibid:395).  

 

I studien ingår både förskolelärare och grundskolelärare samt rektorer och föreståndare från 

både förskolan och grundskolan. Ingen avgränsning mellan dessa kommer göras i detta 

avsnitt, utan eventuella skillnader som uppmärksammats i de olika professorernas svar 

kommer att lyftas och diskuteras senare i rapporten.  

 

Av de isländska lärare som intervjuades hade alla erfarenhet av att undervisa utomhus. Några 

av de lärare som undervisade i grundskolan brukade använda sig av utomhuspedagogik vid 

vissa tillfällen och framförallt under vår och höst. Men också då de arbetade med områden där 

utomhuspedagogiken naturligt kunde användas. Andra lärare som deltog i undersökningen 

använde utomhuspedagogiken regelbundet i sin undervisning. Vid frågor om hur lärarna 

använde sig av utomhuspedagogik i sin undervisning svarade de flesta att undervisningen då 

skedde utanför skolans område. Få av lärarna såg skolgården som en plats där 

utomhuspedagogiken kunde användas i undervisningssyfte. Lärarna på grundskolenivå såg 

utomhuspedagogik synonymt med naturliga miljöer medan förskolelärarna såg det synonymt 

med både naturliga miljöer men också områden som skapats av människan. Platser som 

grundskolelärarna använde sig av vid utomhuspedagogiken var skogar, myrar, gräsytor samt 

stränder längs floder eller hav. Förskolelärarna använde sig av i stort sett samma områden 

men fokuserade mer på platser som var passande lekområden för eleverna. Utöver dessa 

platser brukade också förskolelärarna ta med sina elever och undersöka vägar, var elevernas 

hus låg, besöka olika kommunala institutioner, museums och olika arbetsplatser i närheten av 

skolan (Norðdahl & Jóhannesson, 2016:396-397) 
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Många av lärarna på grundskolenivå menade att de i huvudsak använde sig av 

utomhuspedagogik vid miljöundervisning och att elever genom denna undervisning får 

chansen att använda alla sina sinnen vid inlärningsprocessen. Andra ämnen som lärarna lyfte 

som passande för utomhuspedagogik under intervjuerna var språk, musik, matematik och 

hemkunskap. Lärarna påtalade också vikten av att eleverna genom utomhuspedagogiken kan 

skapa sina egna uppfattningar av olika fenomen som sker i verkligheten (ibid:397).  

 

Förskolelärarna som ingick i studien pratade mycket om att de brukade använda 

utomhuspedagogik för att lära barnen om naturen och låta dem själva undersöka mindre djur, 

plantor, vatten, sand, lera och själva vädret. Flera menade att de försöker visa barnen många 

olika delar av vad som finns i naturen och hur naturen ändras med årstiderna. Vidare berättade 

flera av förskolelärarna att de använder sig av olika byggnader som finns i samhället för att 

diskutera historia och kultur i närmiljön. Även trafikskyltar, namn på olika platser och vad 

olika institutioner i kommunen heter och vad de gör var något som förskolelärarna 

diskuterade med sina elever (ibid:397) Utöver detta såg också både förskolelärarna och 

grundskolelärarna utomhuspedagogik som en möjlighet för eleverna att leka samtidigt som de 

lär sig. Lärarna menade att miljön som finns utanför klassrummet, både den som är naturligt 

skapad och den som människan varit med och förändrat, erbjuder möjligheter för både lek och 

lärande (ibid:398). 

 

I de intervjuer som gjordes uppmärksammades också att både förskolelärarna och 

grundskolelärarna ser utomhuspedagogiken ur ett hälsoperspektiv. De menade att eleverna 

genom att spendera tid utomhus får möjlighet att förbruka överflödig energi och att de sedan 

är lugnare i klassrummet. Vidare menade många att det är nyttigt att vara ute i den friska 

luften och att eleverna genom utomhuspedagogiken tillbringas fysisk aktivitet vilket är nyttigt 

för många barn som kan lida av övervikt. Grundskolelärarna lyfte också vikten av att kunna 

kombinera lärande utomhus med elevernas egna intressen och att elever som har svårt att sitta 

still finner en annan form av ro när de får vara utomhus och lära (ibid:398) 

 

Lärarna i grundskolan lyfte också vikten av att eleverna kan arbeta i grupp på ett annat sätt 

vid utomhuspedagogiken och att detta leder till att de får träna på att kommunicera och arbeta 

tillsammans ((Norðdahl & Jóhannesson, 2016:398) 

 

Genom intervjuerna uppmärksammades att i stort sett samtliga av de lärare som deltog såg en 

direkt koppling mellan utomhuspedagogik och att lära eleverna om hållbar utveckling. 

Merparten av lärare såg också dessa som synonymer med varandra och menade att eleverna 

genom att vara utomhus och att de lär sig hur naturen och miljön är, också skapar en vilja att 

skydda den mot olika hot som finns (ibid:399). Det skapas en miljömedvetenhet och de lär sig 

att respektera naturen och att vara en del av den och det övriga samhället. Många lärare 

menade också att det är viktigt att eleverna lär sig genom att få möjligheten att utföra olika 

praktiska uppgifter (learning by doing) och att även detta medför att en förståelse och respekt 

för hur miljön skapas (ibid:399). 

 

En annan viktigt del som påtalades av lärare från både förskolan och grundskolan var att man 

genom att spendera tid i utomhusmiljön skapar möjligheter för eleverna att förstå sin egen 

plats i naturen. Hur deras sätt att agera i naturen kan påverka densamma, till exempel genom 

att inte slänga skräp i naturen utan istället plocka upp skräp de hittar på backen.  

En av lärarna i grundskolan menade att genom användningen av utomhuspedagogik lär man 

eleverna att förstå relationen som finns mellan människan och naturen. Enligt henne är det 

lättare att skapa den förståelse när man är i dess rätta sammanhang (ibid:400).  
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Lärarna i undersökningen tryckte även på vikten av att utomhuspedagogiken stärker elevernas 

vilja att vara en del av samhället. Att de lär sig vikten av att delta och vara med och bestämma 

kring olika frågor som sker i samhället (ibid:400). En av lärarna menade att om eleverna ska 

kunna lära sig att vara en del av ett samhälle och vara med och påverka olika beslut i 

samhället måste de också få komma ut i samhället och se olika delar av det. Genom att 

eleverna får komma ut ur klassrummet och se samhället och vara en del av det kommer också 

förståelse för hur de kan vara med och påverka samhället att utvecklas (ibid:401).  

 

Flera av grundskolelärarna berättade under intervjuerna att de anser att barn och ungdomar 

idag tillbringar alldeles för mycket tid inomhus och skolan måste vara den arena som 

motverkar detta. De menade att det finns hälsoaspekter som frisk luft och fysisk aktivitet som 

är viktiga för eleverna att få och att man genom utomhuspedagogik erbjuder detta till dem. 

Vidare såg också grundskolelärarna fördelar när det kommer till att kunna variera sin 

undervisning mer genom utomhuspedagogiken och genom det lättare kunna möta alla 

eleverna olika behov (ibid:401). 

 

5.1.2. Text 2. 
High school teachers’ experience of the educational potential of outdoor teaching and 

learning. En svensk undersökning av Emilia Fägerstam (2014) där lärare i en svensk 

högstadieskola ger sin syn på utomhuspedagogiken efter att ha regelbundet arbetat med 

lärande utomhus under ett års tid. Lärarnas ålder och erfarenhet av läraryrket framgår inte i 

undersökningen men totalt intervjuades 12 lärare där de flesta undervisade på högstadiet men 

även några på gymnasienivå. Två olika omgångar av semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. En omgång med lärarna innan de fått möjlighet att arbeta med 

utomhuspedagogik och en omgång intervjuer efter att lärarna regelbundet arbetat med 

utomhuspedagogiken under ett års tid (Fägerstam, 2014:60). Under de intervjuer som 

genomfördes innan projektet med utomhuspedagogik startade fick lärarna i huvudsak svara på 

frågor om vilka miljöer de förknippar med lärande utomhus och vad de hade för tidigare 

erfarenhet av arbete med utomhuspedagogik. Efter att lärarna arbetat med lärande utomhus 

under ett års tid genomfördes uppföljningsintervjuer där huvudfrågan var ”Kan du berätta om 

dina erfarenheter av utomhuspedagogik under året som gått?” (ibid:60).   

 

Lärarnas uppfattning var att det genom utomhuspedagogiken skapades fler tillfällen för social 

interaktion vilket innebar att relationen mellan både eleverna och eleverna och läraren blev 

bättre (Fägerstam, 2014:66). Lärarna ansåg att de hade fått en närmare relation till sina elever 

genom utomhuspedagogiken (ibid:68). Vidare menade lärarna att elevernas sätt att prata med 

varandra utvecklades, de integrerade mer med varandra under lektionerna utomhus än vad de 

brukade göra vid lektioner i klassrummet (ibid:66).  

 

De upplevde också att eleverna deltog mer i undervisningen när lektioner var lagda utomhus. 

De tillfrågade lärarna var av uppfattningen att själva miljön eleverna befann sig i resulterade i 

att de var mer bekväma och uppmuntrade dem till att vara mer delaktiga. Framförallt var det 

elever som i vanliga fall är blyga som klev fram och tog för sig under lektioner utomhus 

(ibid:66). Detta resulterade också i att glappet mellan dem starka och dem svaga eleverna 

minskade. Detta då fler tog för sig och fick möjlighet att visa sitt kunnande på andra sätt än i 

klassrummet (ibid:66). Flera av lärarna som undervisade i språk menade också att eleverna 

var mer bekväma att prata när lektionerna var lagda utomhus istället för inomhus. Orsaken till 

detta tror lärarna var att eleverna inte hörde varandra prata hela tiden utan det blev mer privata 
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diskussioner mellan mindre grupper av elever. Detta ledde till att eleverna inte kände den 

nervositet som kommunikation på ett annat språk annars kan skapa (ibid:70).  

 

Lärare upplevde också att de kunde hjälpa eleverna på ett annat sätt utomhus. Deras bild var 

att det i klassrummet blev väldigt tydligt när någon behövde hjälp och att den eleven kunde 

känna sig utsatt. Detta var inte fallet vid utomhuslektioner, lärarna tyckte att de kunde stanna 

och hjälpa elever som behövde det utan att andra elever märkte (ibid:69). En del som många 

lärare uppmärksammade var att elevernas motivation och intresse för lärandet ökade genom 

utomhuspedagogiken. Detta ledde senare till att lärare började använda utomhuspedagogik 

vid ämnen som de varit skeptiska till tidigare (ibid:73). 

 

Samhällskunskapslärarna som deltog i studien uppmärksammade en betydande skillnad i 

möjligheterna till verklighetsanknytning vid lärande utomhus. Att kunna använda närmiljön 

och platsens betydelse för lärandet gav enligt lärarna eleverna en djupare förståelse för delar 

som annars kan vara ganska abstrakta genom undervisning inomhus med hjälp av böcker 

(ibid:70). Vidare påstod en del av dem intervjuade lärarna och i huvudsak 

samhällskunskapslärare, att de kunde se en koppling mellan utomhuspedagogiken och den 

vanliga klassrumsundervisningen. Det blev lättare för både eleverna och lärarna att använda 

det teoretiska som lärdes ut i klassrummen och integrera detta med det som 

uppmärksammades under lektioner utomhus (ibid:76).  

 

5.1.3. Text 3 
Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in different domains. En 

svensk undersökning av Birgitta Wilhelmsson (2012). Studien har två olika delar där den ena 

är att undersöka vilka syften och mål lärare har med lärande utomhus och den andra att 

undersöka den undervisning lärarna sedan bedriver utomhus för att se om de stämmer överens 

med varandra. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio lärare på fyra olika skolor. 

Därefter följde observationer av undervisningen där lärarna bar mikrofon så observatören 

kunde spela in och lyssna på allt som sades mellan lärare och elev.  

 

Samtliga lärare påtalade att lek är en viktig del i elevernas utveckling och att 

utomhuspedagogik erbjuder platser som ger möjlighet för eleverna att lära samtidigt som de 

leker. Flera av lärarna menade också att leken genererar fysisk aktivitet vilket har fördelar ur 

en hälsoaspekt (Wilhelmsson, 2012:33). Alla av lärarna som deltog i intervjuerna såg stora 

fördelar med att kunna variera mellan olika undervisningsformer och använda 

utomhuspedagogiken som ett komplement till den vanliga klassrumsundervisningen. De 

ansåg att en kombination av teoretiska kunskaper som lärs ut i klassrummet och praktiska 

kunskaper i en utomhusmiljö skapade möjligheter för eleverna att lära på en djupare nivå 

(ibid:34). Att kunna integrera de båda med varandra för att skapa en större förståelse och 

lättare kunna komma ihåg olika delar av undervisningen sågs som positivt. (ibid:39) 

 

Författaren menar att det är tydligt att lärarna använde sig av utomhuspedagogiken för att 

bygga vidare på den teoretiska undervisning som klassrummet erbjuder genom att låta 

eleverna själva få uppleva olika delar. Vidare menar författaren att lärarna använde 

utomhuspedagogik för att eleverna ska kunna skapa sig en god relation till naturen och miljön 

(ibid:42). 

 

Genom analys av det material Wilhelmsson samlade in uppmärksammade hon fyra olika typer 

av lärare.  

Den inspirerande läraren  
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Lägger främst fokus på mål inom de sociala och fysiska aspekterna. Använder ofta olika 

övningar för att stärka elevernas intresse för naturen och för att motivera eleverna till att 

spendera mer tid utomhus. Vanlig undervisningsmetod för dessa lärare är grupparbete för att 

stärka elevernas samarbetsförmåga (Wilhelmsson, 2012:37-38). Vidare läggs fokus på att 

förklara vad olika vetenskapliga företeelser har för orsak och verkan för att inspirera och 

underlätta det teoretiska arbete som sedan sker i klassrummet (ibid:38)  

 

Den praktiske läraren  

Den praktiske läraren lägger främst fokus på att eleverna ska få möjlighet att prova olika 

saker för att skapa en känsla av att prestera och att klara av att utföra olika handlingar. 

Fokusgruppen för dessa lärare är elever med inlärningssvårigheter och att dessa elever ska 

uppleva känslan av att lyckas med olika uppgifter (ibid:38).  

 

Den förstärkande läraren 

Använder sig av en rad olika uttrycksformer för att på bästa vis förklara och öka förståelsen 

av olika fenomen som sker i naturen. Denna typ av lärare har en vilja att integrera 

utomhuspedagogiken med det som sker i klassrummet och genom det ge eleverna en djupare 

förståelse av undervisningen (ibid:40).  

 

Den frågande/undersökande läraren 

Denna typ av lärare har som mål att lära sina elever att reflektera och diskutera olika 

företeelser som sker i naturen. Vidare ska eleverna också lära sig att välja rätt strategier för att 

utveckla sitt eget lärande. Detta för att nå en högre inlärningsnivå genom att man analyserar 

den kunskap man skaffat sig (ibid:41) 

 
5.1.4. Text 4 
”Nærmiljøet som klasserom” En undersøkelse om uteskolens didaktikk i et 

danningsteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv. En norsk doktorsavhandling av Arne 

Nikolaisen Jordet, professor vid fakulteten för utbildning och vetenskap (2007). 

Undersökningen är en kvalitativ studie som bygger på empiriskt material från tre olika 

kasusstudier under perioden 1995-2003, Søbakken-studien, ”Det tredje klasserom” og 

Lutvann-studien (Jordet, 2007:97-98). Nedan följer en kort presentation av de olika studierna 

och därefter resultatet om hur man kan arbeta med utomhuspedagogik inom de 

samhällsorienterade ämnena.  

 

Søbakken-studien 

Målet var att undersöka hur utomhuspedagogiken faktiskt kan användas i undervisningen. 

Författaren valde därför att vara en del av en klass där utomhuspedagogiken regelbundet 

användes och observerade samt genomförde intervjuer med både lärare och elever (ibid:99). 

Studien pågick under två år där författaren följde en klass med 27 elever och en lärare genom 

årskurs 3 och 4 (ibid:27).  

 

Det tredje klasserom 

Studien genomfördes med 10 lärare från 6 olika skolor (ibid:27). Detta var ett kommunalt 

utvecklingsprojekt i Elverum kommun där målet var att skapa intresse bland lärare att 

undervisa mer med hjälp av utomhuspedagogik. I denna studie valde författaren att ha en mer 

distanserad roll och deltog inledningsvis bara i olika diskussioner beträffande upplägg och 

dylikt. Därefter följde 1-2 fältobservationer i varje klass i kommunen som deltog i 

undersökningen samt intervjuer med alla de lärare som var del av projektet (ibid:99-100).  
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Lutvann-stuiden 

I denna undersökning hade författaren som mål att hitta en skola där man systematiskt och 

regelbundet arbetat med utomhuspedagogik. På denna skola arbetade lärare och elever en dag 

i veckan i utomhusmiljöer. Studien genomfördes vid Lutvann skolan i Oslo under 3 år. Skolan 

hade 27 lärare som alla deltog i undersökningen där målet var att skapa en förståelse för hur 

skolan arbetade med utomhuspedagogik. Observationer av verksamheten och intervjuer med 

samtliga 27 lärare genomfördes under åren 2000-2003 (ibid:100-101). 

 

Enligt Jordet (2007:148) erbjuder de samhällsorienterade ämnena många möjligheter till 

undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Nedan följer en sammanställning kring 

hans tankar om hur utomhuspedagogiken kan användas inom de samhällsorienterade ämnena.  

 

Historia 

Närmiljön 

Enligt Jordet (2007:148) finns det en rad olika möjligheter för lärare att använda närmiljön 

vid undervisning i historia. Genom att ta med eleverna ut och röra sig i omgivningen ges 

eleverna möjligheter att diskutera olika levnadsförhållande under olika tider av historien. Man 

kan besöka olika fornminnesplatser, besöka och intervjua äldre personer som kan berätta om 

hur det såg ut förr och hur industrier har utvecklats under årens lopp (ibid:148). Genom detta 

får eleverna möjlighet att ta del av både lärarens berättelse och även skapa egna uppfattningar 

om hur samhället utvecklats genom historien. Eleverna ges också möjlighet att diskutera olika 

företeelser med varandra (ibid:149).  

 

Besöka museum eller olika institutioner 

Jordet (2007:149) skriver att besök på museum eller olika institutioner i samhället är något 

lärarna arbetar mycket med. Genom detta skapas det möjligheter för eleverna att se saker ur 

olika historiska perspektiv. 

 

Rollspel 

Att tillsammans med eleverna skapa olika rollspel där man återskapar olika historiska 

händelser kan hjälpa eleverna att förstå hur det var att leva under olika tider (ibid:150).  

Författaren skriver bland annat om en skola, Lutvann, där eleverna bland annat arbetat med 

vikingatiden genom olika rollspel. Detta rollspel sträckte sig över ett helt år och skolan 

konstruerade olika grupper med elever från olika klasser med en lärare i varje grupp. 

Upplägget med arbetet kring vikingatiden visade sig bli tvärvetenskapligt där flera olika 

ämnen integrerades, till exempel samhällskunskap, hemkunskap, matematik, geografi, 

engelska och historia (ibid:151-152). Elever på denna skola genomförde också regelbundet 

mindre historiska rollspel där eleverna enbart arbetade under en dag (ibid:152).  

 

Geografi 

Närmiljön 

Inom geografiämnet kan utomhuspedagogiken användas för att undersöka miljön runt om 

kring skolan. Efterhand förflyttas undervisningen längre och längre bort från skolan för att 

eleverna ska utveckla en kännedom av omgivningen (ibid:153) Författaren menar att genom 

detta ges eleverna möjlighet att möta olika former av miljöer: naturliga miljöer, stadsmiljöer 

med bostadsområden, trafik, institutioner, företag, arbetsplatser, parker, torg med mera. 

Genom att arbeta med detta under flera års tid menar författaren att den fysiska verkligheten 

öppnas upp för eleverna och ett rumsligt medvetande utvecklas (ibid:154).  
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Globalt perspektiv 

Lärarna i både Lutvann-studien och Søbakken-studien arbetade inom geografin mycket för att 

lära eleverna att se saker ur ett globalt perspektiv, att se det större rumsliga perspetivet. En 

lärare berättade att hen tog med sig eleverna ut i naturen och kollade på vattnet. Hur det 

kanske startade i en bäck för att sedan rinna vidare till en sjö, och därefter vidare till en å eller 

flod för att slutligen rinna ut i havet för att sedan diskutera med eleverna om vart det kan ta 

vägen sedan (ibid:154). Lärarna menade att om eleverna kan se olika sammanhang i närmiljön 

genom det de själva har upplevt kan de kanske också se saker ur ett större rumsligt perspektiv 

(ibid:155). Jordet (2007:155) menar att detta exempel visar hur man kan arbeta med 

utomhuspedagogiken. Att läraren försöker att förgrena elevernas egna upplevelser med det 

centrala innehåll som finns i kursplanen. Att ge eleverna konkreta upplevelser som de kan 

koppla till det abstrakta som de läser om i böckerna.  

 

Kartor 

Författaren beskriver hur elever och lärare på Lutvann-skolan arbetar mycket med kartor för 

att lära sig om närmiljön. Att ge sig ut i naturen och genomföra olika aktiviteter med hjälp av 

kartor leder till att eleverna skapar en förståelse av olika fenomen som de kan upptäcka under 

tiden. Under dessa aktiviteter berättar också lärare om olika landskapstyper samt diskuterar 

olika begrepp med eleverna som till exempel, älv, bäck, dal, skog och så vidare (ibid:156) 

Vidare skriver Jordet (2007:156) att det i Søbakken-studien uppmärksammades att eleverna 

fick arbeta med ett tema som hette ”Skogen som resurs”. Detta gick ut på att eleverna fick 

möjlighet att spendera tid i skogen och diskutera skogen som en naturresurs samt diskutera 

landskapet, kulturhistoria och samhälls- och näringsliv.  

 

Samhällskunskap 

Demokrati 

Inom samhällskunskap arbetar lärarna för att elever ska lära sig att delta och ta ansvar för 

samhället genom att utföra diverse olika uppgifter. Utöver detta deltar de också i själva 

planeringen av olika moment som kan ingå i undervisningen (ibid:156). Ett exempel från en 

av studierna som författaren lyfter handlar om att lärarna gav eleverna i uppgift att skapa olika 

övningar för att öka sammanhållningen och trivseln i klassen. Därefter genomfördes dessa 

olika aktiviteter i en utomhusmiljö (ibid:157).  

 

Samhället och socialisation  

Författaren menar att utomhuspedagogiken skapar många nya sociala situationer som både 

elever och lärare måste förhålla sig till. Detta ger elever nya erfarenheter kring hur man talar 

med varandra och hur man beter sig i olika situationer (ibid:157). Vidare skriver författaren 

att när konflikter skedde under utomhusundervisningen utnyttjade lärarna detta för att lära 

eleverna om konflikthantering. Lära dem om empati och om att kunna ta en annan persons 

perspektiv och se saker ur dennes synvinkel (ibid:158). Enligt Jordet (2007:158) finns det en 

stor samsyn mellan lärarna att utomhuspedagogiken erbjuder många nya sociala möten och 

erfarenheter för eleverna. Vidare menar han att detta ger lärarna möjligheter att lära eleverna 

om normer, regler och social interaktion som är en del av samhällskunskapen.  

 

Institutioner och organisationer  

Lärare kan genom utomhuspedagogiken undervisa eleverna om de lagar och regler som gäller 

för att röra sig i skog och mark (ibid:158). Lärare på mellanstadiet tog ofta med elever och 

besökte olika institutioner och organisationer i samhället. Till exempel menade de att ett 

besök på polisstation, där eleverna dels får lyssna på poliserna och även intervjua dem ger 

eleverna en större förståelse för lagar och regler som finns i samhället (ibid:158). I Søbakken-
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studien fick författaren bland annat ta del av ett temaarbete i en årskurs 4 som gick ut på att 

eleverna under en hel vårtermin regelbundet besökte olika institutioner som till exempel 

rådhus, brandstation, polisstation, sjukhus med mera för att intervjua och samtala med 

personer som arbetade där (ibid:159).  

 

Samisk kultur 

I studierna som gjorts uppmärksammade författaren att eleverna genom utomhuspedagogiken 

fick möjligheter att arbeta med den samiska kulturen på olika vis. Bland annat bygga 

sovplatser med lavvotält, laga samisk mat, träna på att kasta lasso och få träna på att jojka. 

Vidare besökte de museum där det fanns samiska utställningar. Utöver detta läste lärarna 

olika samiska historier och berättade om den samiska kulturen (ibid:159). 

 

Religionskunskap 

Enligt Jordet (2007:199) passar utomhuspedagogiken väl in för att möta de mål som finns 

inom religionskunskapen. I de studier han gjort har det uppmärksammats att diskussioner 

kring moral och etik har uppkommit i samband med till exempel olika konflikter. Vidare 

menar han att utomhuspedagogiken ger andra möjligheter för lärande än 

klassrumsundervisningen vid berättelser av sagor, legender eller för att kunna dramatisera 

olika delar av undervisningen. Han menar också att studiebesök hos olika religiösa samfund 

där eleverna får en direkt verklighetsanknytning till byggnader, symboler, konst, musik, 

ritualer och där de ges möjlighet att prata med människor från religionen kan användas inom 

utomhuspedagogiken.   

 
5.2 Teman  
Här följer resultatet efter analysen av i huvudsak ovanstående studier. De teman eller 

kategorier som presenteras har inte nödvändigtvis funnits i samtliga studier som analyserats 

utan om de uppmärksammats i två eller fler kommer de att presenteras. Som tidigare nämnt 

kommer även delar från andra studier att lyftas då det går att finna likheter med det som 

uppmärksammats i de fyra huvudtexterna. De olika teman som presenteras svarar på de två 

frågeställningar som arbetet utgår ifrån.  

 

5.2.1. Utomhuspedagogik bygger sociala relationer 
Att utomhuspedagogiken bygger sociala relationer var något som uppmärksammades i 

flertalet artiklar. Fägerstam (2014:66) lyfter att eleverna integrerade på ett annat sätt vid 

utomhuspedagogiken än vid klassrumsundervisningen. Även Norðdahl & Jóhannesson 

(2016:398) påtalar att eleverna vid utomhuspedagogik gavs nya möjligheter att kommunicera. 

Vidare menar Fägerstam (2014:66) att detta ledde till att relationen mellan både eleverna och 

eleverna och läraren utvecklades till det bättre. Deras sätt att tilltala och prata med varandra 

förändrades och diskussionerna blev fler. Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders 

och Benefield (2004:32) menar att det finns tydliga indikationer på att elevernas individuella 

utveckling stärks genom olika aktiviteter utomhus. Bland annat lyfter de aspekter som att 

eleverna blir mer självständiga, får mer självförtroende, får mer interaktion med andra vilket 

utvecklar deras sociala förmåga och att deras samarbetsförmåga utvecklas (ibid:32). Jordet 

(2007:157) menar att utomhuspedagogiken skapar många nya sociala situationer som både 

elever och lärare måste förhålla sig till. Detta ger elever nya erfarenheter kring hur man talar 

med varandra och hur man beter sig i olika situationer 

 

Även Wilhelmsson (2012:37-38) lyfter vikten av att elevernas sociala förmåga utvecklades 

genom utomhuspedagogik. Hon menar att en av de lärartyperna hon uppmärksammat genom 

sina studier har tydliga mål att arbete med just detta hos eleverna. Hon lyfter också att denna 
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typ av lärare tryckte på vikten av grupparbeten för att vidare stärka elevernas sociala förmåga. 

Grupparbetens roll är också något som både Fägerstam (2014:66) och Norðdahl & 

Jóhannesson (2016:398) lyfter fram som positiva aspekter av utomhuspedagogiken. Det blir 

en annan typ av grupparbeten vid lektioner utomhus vilket ger eleverna möjlighet att 

kommunicera på ett helt annat sätt (ibid:398). Fägerstam (2014:67) menar att det genom 

utomhuspedagogiken skapades nya konstellationer av grupper bland eleverna vilket i 

förlängningen innebar att elevernas samarbetsförmåga och deras sätt att integrera med 

varandra utvecklades till det bättre.  

 
5.2.2. Främjar hälsan 
I Norðdahl & Jóhannessons studie lyfts det fram att flertalet lärare använder sig av 

utomhuspedagogik som ett sätt att stärka elevernas hälsa. De möjligheter till rörelse som 

utomhuspedagogiken erbjuder är ett sätt för eleverna att förbruka energi vilket i förlängningen 

leder till att de var mer stillsamma när de kom in i klassrummet igen (Norðdahl & 

Jóhannesson, 2016:398). Även de lärare som intervjuades i Wilhelmssons studie (2012) 

menade att utomhuspedagogik är en viktig del i det hälsoarbete de arbetar med (Wilhelmsson, 

2012:33). Vidare lyfter Wilhelmsson (2012:33) i sin studie också fram att 

utomhuspedagogiken erbjuder platser som inte enbart är bra för lärande utan också för lek 

vilket resulterar i fysisk aktivitet för eleverna. Den fysiska aktiviteten som utomhuspedagogik 

genererar lyftes även fram i Norðdahl & Jóhannessons (2016:398) studie. Lärarna menade att 

utomhuspedagogiken är ett sätt att motverka den övervikt som finns i dagens samhälle. 

Utöver att det är ett sätt att motverka övervikt bland barn framkom det även i Norðdahl & 

Jóhannessons (2016:398) studie att lärare som deltog i studien ansåg att barn och ungdomar 

idag spenderar alldeles för mycket tid inomhus. De menade att skolan måste vara den arena 

som motverkar detta och att utomhuspedagogik, där eleverna för chansen att röra på sig och ta 

del av frisk luft, är ett viktigt inslag i arbetet att stärka elevernas hälsa.  

 
5.2.3. Miljö och platsens betydelse 
I flera av dem artiklar som analyserats lyfts miljöperspektivet och platsen betydelse fram som 

viktiga aspekter av utomhuspedagogiken. Detta lyftes framförallt fram i Norðdahl & 

Jóhannessons (2016) studie. Lärare som deltog i studien menade att det finns en direkt 

koppling mellan utomhuspedagogik och hållbar utveckling. Genom utomhuspedagogik 

skapas en relation till naturen och miljön vilket resulterar i att det också skapas en vilja hos 

eleverna att bevara och skydda den (Norðdahl & Jóhannesson, 2016:399). Den relation till 

naturen som utomhuspedagogik kan generera lyfter även Wilhelmsson (2012:42) fram som en 

viktig aspekt. Lärare som intervjuades menade att detta är en viktig del i undervisningen 

genom utomhuspedagogik, att eleverna ska skapa en relation till den natur och miljö som 

finns. Även Szczepanski och Andersson (2015:141) skriver att platsens betydelse inom 

utomhuspedagogiken ökar elevernas förståelse för miljön. Detta går sedan ytterligare att 

koppla till en ökad förståelse för hållbar utveckling samt till en ökad förståelse för samhället 

och världen. Sandell och Öhman (2010:124) menar också att utomhuspedagogiken stärker 

förståelsen för hållbar utveckling hos eleverna. Szczepanski och Andersson (2015) påtalar 

även att eleverna genom utomhuspedagogiken får lära på olika platser i naturen och 

samhället. Detta innebär att eleverna bygger en relation till dessa platser vilket i sin tur ökar 

förståelsen för olika företeelser som sker både i naturen och i samhället (Szczepanski & 

Andersson, 2015:141). Vidare menar Szczepanski (2013:13) att utomhuspedagogiken stärker 

arbetet med miljöfrågor och att det skapar en större rumslig mångfald 

 

Fägerstam (2014:70) lyfter i sin studie fram att lärare som undervisar de samhällsorienterade 

ämnena menade att utomhuspedagogik erbjuder en verklighetsanknytning som annars är svår 
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att få genom klassrumsundervisning. Detta är även något som Norðdahl & Jóhannesson 

(2016:400) skriver i sin studie. Där menade lärarna som intervjuats att om eleverna spenderar 

tid i naturen ökar deras förståelse för relationen mellan människa och natur. Det skapas 

genom en direkt kontakt med naturen en miljömedvetenhet vilket leder till att eleverna 

utvecklar en respekt och förståelse för natur och miljö (ibid:400). Detta menade de förstärks 

ytterligare genom att låta eleverna utföra praktiska uppgifter i utomhusmiljöer. Jordet 

(2007:153) lyfter hur utomhuspedagogiken kan användas inom geografiämnet för att lära 

eleverna om miljön som finns runt om skolan. Han menar att eleverna genom det får möta 

olika typer av miljöer: naturliga miljöer, stadsmiljöer, trafik och så vidare. Vidare påtalas 

också att eleverna genom utomhuspedagogik erbjuds möjlighet att lära genom alla sina sinnen 

(ibid:397). Men också att eleverna genom en undervisning utomhus lättare kan finna sin egen 

plats i naturen och förstå hur deras sätt att agera i naturen kan påverka hur den utvecklas 

(ibid:400). Bentsen och Søndergaard Jensen (2012:207) skriver att eleverna genom 

utomhuspedagogik erbjuds lärande i verkliga miljöer, det vill säga, de lär om naturen i 

naturen, de lär sig om samhället i samhället och lär sig om den lokala miljön i den lokala 

miljön. Vidare skriver också författarna att lärare som de intervjuat ser just möjligheterna att 

undervisa om den lokala miljön och utbildning om miljön i allmänhet som två av fördelarna 

med utomhuspedagogiken (ibid:208). 

 

De lärare i samhällsorientering som Fägerstam (2014:42) intervjuade menade att delar av 

undervisningen som annars blir abstrakta kan genom utomhuspedagogiken och undervisning i 

närmiljön konkretiseras vilket således innebär att eleverna får lättare att förstå. Detta är även 

något Norðdahl & Jóhannesson (2016) berör. Lärare som intervjuades menade om eleverna 

ska kunna vara med och påverka delar av samhället och förstå hur de kan göra det, måste de 

också ges möjlighet att få komma ut och se olika delar av samhället (Norðdahl & 

Jóhannesson, 2016:400). Rickinson et al (2004:32) menar att olika projekt som anordnas på 

skolgårdar kan integreras med alla skolans ämnen. Författarna påtalar att det finns bevis för 

att dessa projekt och projekt man kan delta i inom samhället stärker elevernas självförtroende, 

gör att de blir mer motiverade att lära sig samt utvecklar ett ansvarstagande. Författarna lyfter 

också aspekter som att eleverna genom projekten vill vara med delaktiga i samhället, till 

exempel genom hur man kan utveckla skolgården till det bättre (ibid:41). 

 

5.2.4. Förena teori och praktik 
I de olika studierna går det tydligt att se hur lärarna ser fördelar när det kommer till hur 

utomhuspedagogiken hjälper till att förena det teoretiska som sker i klassrummet med 

praktiska erfarenheter utomhus. Fägerstam (2014:76) lyfter aspekter som att lärarna som 

ingick i studien ser en tydlig koppling mellan utomhuspedagogiken och den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Detta är även något som Wilhelmsson (2012) uppmärksammade i 

sin undersökning. Lärare hon intervjuade menade också att det finns en tydlig koppling 

mellan utomhuspedagogik och det som sker i klassrummet (Wilhelmsson, 2012:39). Jordet 

(2007:155) skriver att lärare som han observerat och intervjuat menar att de försöker förgrena 

de upplevelser eleverna får genom utomhuspedagogik med det centrala innehållet som finns i 

kursplanerna. Att eleverna ska ges konkreta upplevelser som de sedan kan koppla till det 

abstrakta som de läser om i böckerna.  

 

Lärarna i Fägerstams (2014:76) studie menade att utomhuspedagogiken hjälpte till att 

underlätta det teoretiska arbete som pågår i klassrummet. Lärarna i Wilhelmssons (2012:39) 

studie hade även dem en liknande syn då dem menade att integreringen mellan 

utomhuspedagogik och klassrumsundervisningen skapade en djupare förståelse och att 

eleverna hade lättare att komma ihåg olika delar av undervisningen. Vidare menar 
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Wilhelmsson (2012:34) att den variation som utomhuspedagogiken genererar i 

undervisningen och det komplement den kan vara till den ordinarie klassrumsundervisningen 

resulterar i att eleverna ges möjligheter till lärande på en djupare nivå. Jordet (2007:154) 

skriver att lärarna i två både Lutvann-studien och Søbakken-studien arbetade inom geografin 

mycket för att lära eleverna att se saker ur ett globalt perspektiv, att se det större rumsliga 

perspetivet. En lärare berättade att hen tog med sig eleverna ut i naturen och kollade på 

vattnet. Hur det kanske startade i en bäck för att sedan rinna vidare till en sjö, och därefter 

vidare till en å eller flod för att slutligen rinna ut i havet för att sedan diskutera med eleverna 

om vart det kan ta vägen sedan (ibid:154). Lärarna menade att om eleverna kan se olika 

sammanhang i närmiljön genom det de själva har upplevt kan de kanske också se saker ur ett 

större rumsligt perspektiv (ibid:155).  

 

Wilhelmsson (2012:42) skriver att det finns fördelar med att använda utomhuspedagogik som 

ett komplement till klassrumsundervisningen och att det var tydligt att lärarna i hennes studie 

använde sig av utomhuspedagogik för att bygga vidare på den undervisning som skedde i 

klassrummen.  

 

5.2.5 Etik och moral 
Både Sandell och Öhman (2010) och Jordet (2007) lyfter olika etiska aspekter som 

utomhuspedagogiken kan generera. Sandell och Öhman (2010:123) menar att 

utomhuspedagogiken hjälper eleverna att utveckla en förståelse för olika värderingar och 

normer som finns i den västerländska livsstilen. De menar också att detta innebär att eleverna 

även lär sig att vara kritiska och arbeta för förändringar och förbättringar. Jordet (2007:199) 

menar att frågor kring etik och moral kan lyftas då det sker konflikter och att det genom det 

skapas diskussioner. Detta då det vid lektioner utomhus skapas autentiska situationer där 

dessa frågor för större relevans för eleverna. Sandell och Öhman (2010:123) påtalar också att 

den tid som spenderas i naturen där tekniska bekvämligheter inte finns tillgängliga, utvecklar 

en större förståelse för det materialistiska samhälle vi lever i samt skapar en medvetenhet 

kring värderingar och normer (ibid:123). Jordet (2007:15) skriver att när konflikter skedde 

under utomhusundervisningen som han observerade utnyttjade lärarna detta för att lära 

eleverna om konflikthantering. Lära dem om empati och om att kunna ta en annan persons 

perspektiv och se saker ur dennes synvinkel (ibid:158). Enligt författaren finns det en stor 

samsyn mellan lärarna som deltog i hans studier att utomhuspedagogiken erbjuder många nya 

sociala möten och erfarenheter för eleverna. Vidare menar han att detta ger lärarna 

möjligheter att lära eleverna om normer, regler och social interaktion som är en del av 

samhällskunskapen (Jordet, 2007:158). 

 

5.2.6. Fältstudier/studiebesök 
Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders och Benefield lyfter i sin studie A review 

of Research on Outdoor Learning (2004) fördelar med fältstudier. De menar att det finns 

tydliga indikationer på att fältstudier kan ha en viktig roll i elevernas kunskapsutveckling om 

de planeras, utförs och följs upp på ett bra sätt (Rickinson et al, 2004:24). Jordet (2007) lyfter 

också fördelar som fältstudier och studiebesök kan ha för elevernas utveckling. Han menar 

bland annat att besök på museum, olika institutioner i samhället dels ger eleverna möjlighet 

att se saker ur ett historiskt perspektiv (Jordet, 2007:149) och dels ökar förståelse för olika 

delar av samhället (ibid:158). Även Norðdahl & Jóhannesson (2016:396-397) skriver att 

lärare som de intervjuat menar att besök vid olika kommunala institutioner och besök på 

museum är en viktigt del av utomhuspedagogiken. Vidare menar Rickinson et al (2004:24) att 

det finns bevis för att fältstudier borde användas mer då eleverna både utvecklas individuellt 

och socialt samt lär sig att samarbeta med andra.  
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Jordet (2007:199) skriver att studiebesök hos olika religiösa samfund där eleverna får en 

direkt verklighetsanknytning till byggnader, symboler, konst, musik, ritualer och där de ges 

möjlighet att prata med människor från religionen kan användas inom utomhuspedagogiken. 

Rickinson et al (2004:24) lyfter att detta stärker elevernas långtidsminne samt stärker dem 

känslomässigt och kognitivt och att denna utveckling skapar möjligheter till ett bättre lärande. 

Författarna poängterar också att det finns tydliga bevis för att fältstudier stärker elevernas 

miljömedvetenhet (ibid:24). Vidare menar Jordet (2007:148) att besök vid fornminnesplatser 

eller besök hos äldre människor som kan berätta om hur världen förändrats erbjuder eleverna 

möjligheter att diskutera och lättare förstå olika tider av historien.  

 

 

6. Diskussion 
Med utgångspunkt från arbetets frågeställningar kommer här resultatet att diskuteras i 

förhållande till aspekter ur bakgrunden. Vidare kommer också resultatet diskuteras i 

förhållande till kursplanen för de olika samhällsorienterade ämnena och det centrala 

innehållet för årskurs 4-6. Detta då dessa åldrar var dem åldrar arbetet var tänkt att utgå ifrån. 

Slutligen kommer det även att föras en diskussion kring den metod som använts i arbetet.  

 

6.1. Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion utifrån de två frågeställningar som ligger till grund för detta 

arbete. 

 

6.1.1. Hur lärare ser på begreppet utomhuspedagogik och dess erfarenheter 
I de artiklar som analyserats med fokus på lärarnas tolkning av utomhuspedagogik samt vilka 

fördelar de uppmärksammats i sin undervisning framgår det tydligt att miljön är viktigt. 

Flertalet lärare som blivit intervjuade lyfter att de använder utomhuspedagogik vid 

miljöundervisning och att de upplever att detta stärker eleverna miljömedvetenhet (Norðdahl 

& Jóhannesson, 2016:399, Fägerstam, 2014:70, Wilhelmsson, 2012:42). Detta stämmer väl 

överens med vad Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012:27) skriver om vad 

utomhuspedagogik är. De menar att då man genom utomhuspedagogiken ger eleverna 

möjligheter att möta naturen i naturen blir också mötet mer holistisk. Vilket innebär att 

eleverna lär genom alla sina sinnen vilket också ökar förståelsen för miljön.  

 

John Dewey förespråkade redan för cirka 100 år sedan att lärande borde ske i en variation 

mellan teoretiska och praktiska kunskaper (Szczepanski, 2009:18). Detta är även något som 

lärarna som intervjuats lyfter som en fördel men utomhuspedagogiken. Flertalet lärare menar 

att utomhuspedagogiken bygger en bro mellan det teoretiska som görs i klassrummet till det 

praktiska man kan genomföra i utomhusmiljöer (Fägerstam, 2014:76, Wilhelmsson, 2012:39, 

42). Att utomhuspedagogiken ska verka som en bro mellan teoretiska och praktiska kunskaper 

är också något som var en av grundtankarna när begreppet började spridas under 1860-talet 

(Szczepanski & Dahlberg, 2011:22). Även Brodin (2011:447) lyfter den effekt 

utomhuspedagogik kan ha som komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Både 

forskare och verksamma lärare ser med andra ord utomhuspedagogiken som ett utmärkt 

komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Att utomhuspedagogiken skapar en 

annan förståelse för det teoretiska som lärs ut i klassrummen när eleverna också ges möjlighet 

att uppleva och praktiskt utföra uppgifter i andra miljöer.  

 

Om man ser till olika definitioner av begreppet utomhuspedagogik har lärare som intervjuats 

likartade tankar om hur arbetet med utomhuspedagogik ska genomföras. 
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Nationalencyklopedin skriver bland annat att utomhuspedagogik bygger på ”en växelverkan 

mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande” (NE, 2008, refererad i Szczepanski & 

Dahlberg, 2011:28). Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Sverige skriver till exempel 

att det är ett ”förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (NCU, 2016). Medan 

Jørgensens (1999:16) ser det som en arbetsform i grundskolan där man genomför lektioner 

utanför skolmiljön och att utgångspunkten ska vara hur naturen och människan samverkan 

med varandra. Alla dessa definitioner har i grunden samma tankar, att lärande genom 

utomhuspedagogik ska ske i naturliga miljöer där naturen är utgångspunkt. Som tidigare 

nämnt stämmer lärarnas tankar om utomhuspedagogik väl överens med dessa definitioner. 

Bland annat ser lärarna utomhuspedagogik synonymt med naturliga miljöer (Norðdahl & 

Jóhannesson, 2016:397) att det skapar möjligheter till verklighetsanknytning (Fägerstam, 

2014:76) samt hjälper eleverna att skapa en god relation till naturen och miljön (Wilhelmsson, 

2012:42). 

 

En central aspekt som flertalet lärare lyfter fram är hälsoaspekten som utomhuspedagogik för 

med sig. Lärare påtalar vikten av att få frisk luft och fysisk aktivitet (Norðdahl & 

Jóhannesson, 2016:398, Wilhelmsson, 2012:33). Hälsoaspekten är också något som Brodin 

(2011:448) menar är en av anledningarna till att utomhuspedagogiken fått ett uppsving i 

svenska skolor. Då det finns en ökad trend generellt i samhället gällande rörelse och hälsa har 

detta också avspeglat sig inom skolans värld. Vidare menar hon att barn oftare sitter inne vid 

datorer nu för tiden vilket resulterat i övervikt och fetma och att utomhuspedagogiken kan 

vara en del i att motverka detta. 

 

6.1.2. Vilken betydelse kan utomhuspedagogiken ha inom ramen för SO-
undervisningen?  
Geografi 

Första stycket under syftesformuleringen till ämnet geografi i kursplanen inleds med följande 

meningar, ”Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är 

därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig” 

(Skolverket, 2011:159). En del i arbetet som lärare är alltså att göra eleverna medvetna om 

hur de kan verka för en hållbar utveckling. Detta är något som flertalet lärare lyfter som en 

aspekt som utomhuspedagogiken erbjuder eleverna. I den isländska forskning som Norðdahl 

och Jóhannesson (2016) presenterat framgår det tydligt att flertalet lärare ser 

utomhuspedagogik synonymt med hållbar utveckling. Enligt dessa lärare utvecklar eleverna 

genom utomhuspedagogik en miljömedveten vilket skapar en vilja att skydda naturen mot 

olika hot (ibid:399). Även Szczepanski och Andersson (2015:141) och Sandell och Öhman 

(2010:124) lyfter en ökad förståelse för hållbar utveckling som en viktig aspekt som 

utomhuspedagogik genererar.  

 

En förmåga som lyfts fram i kursplanen för ämnet geografi är att eleverna ska utveckla 

förmågan att ”utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika 

delar av världen” (Skolverket, 2011:160). Det går att argumentera för att det finns flertalet 

punkter i forskningen som framhäver utomhuspedagogiken som en viktig undervisningsform 

för att möta dessa riktlinjer. Bland annat lyfter Jordet (2007:153-154) att en undervisning som 

inleds med att undersöka den närmaste miljön runt skolan och sedan succesivt förflyttar sig 

längre och längre bort från skolan gör att eleverna utvecklar kännedom om sin omgivning. 

Även lärare som deltog i den isländska undersökningen lyfte samspelet mellan människa och 

natur som en viktig aspekt. De menade att utomhuspedagogiken erbjuder eleverna en chans 
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att finna sin egen plats i naturen, att det ökar förståelsen mellan samspelet människa-natur och 

lär dem att deras sätt att agera kan påverka naturen (Norðdahl & Jóhannesson, 2016:400). 

 

Andra delar av geografiundervisningen som lärare lyfter fram som har visat sig vara positiva 

är till exempel arbetet med kartor. I kursplanen står det under central innehåll att eleverna ska 

ges möjligheter att arbeta med ”Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. 

Topografiska och tematiska kartor” (Skolverket, 2011:162). Jordet (2007:156) skriver om hur 

man som lärare kan ta hjälp av utomhuspedagogiken för att utveckla dessa kunskaper hos 

eleverna. Att ta med eleverna ut i närmiljön och arbeta med kartor leder till att de dels lär sig 

att använda en karta och dels till att det skapar en bättre förståelse för olika fenomen som de 

kan upptäcka i naturen. 

 

Rickinson et al (2004:24) lyfter flera aspekter som fältstudier kan ha i elevernas 

kunskapsutveckling. Bland annat poängterar de att fältstudier hjälper till att stärka elevernas 

långtidsminne vilket i förlängningen leder till ett bättre lärande. I kursplanen för 

geografiämnet står det att eleverna ska ges möjligheter att genomföra olika fältstudier i 

närmiljön (Skolverket, 2011:162). Detta betyder med andra ord att utomhuspedagogik ska 

vara en del av undervisning inom geografi. Dock är detta enda tillfället i kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena som det uttryckligen nämns att eleverna ska ges möjlighet att ha 

lektioner i en utomhusmiljö. 

 

Historia 

Jordet (2007:149) lyfter flertalet sätt man kan använda sig av utomhuspedagogik för att 

undervisa om ämnet historia. Alla dessa delar går att finna stöd för i läroplanen inom 

historieämnet. Man kan till exempel använda utomhuspedagogiken på det sätt Jordet (2007) 

beskriver för att möta målet att alla elever ska skaffa sig en historisk referensram vilket 

underlättar deras förståelse för nutiden (Skolverket, 2011:172). Eller för att möta målet att 

eleverna ska utveckla en förståelse kring hur kvinnor och män har varit med och format 

samhällen och kulturer (ibid:172). Men även för att tydliggöra hur vi kan veta något om det 

förflutna genom att de får möta platser och lyssna på människors berättelser samt för att 

utveckla kunskaper om olika historiska händelser (ibid:172). Även Norðdahl & Jóhannesson 

(2016:397) lyfter att utomhuspedagogiken kan användas för att göra eleverna mer medvetna 

om historiska företeelser. Lärare de intervjuade menade att de använder sig av platser och 

byggnader i närmiljön för att diskutera dess historia med eleverna.  

 

 

Samhällskunskap 

Jordet (2007) lyfter en rad olika sätt man kan använda utomhuspedagogik för att undervisa i 

ämnet samhällskunskap. Han menar att det finns möjligheter att undervisa om demokrati 

(Jordet, 2007:157), om samhället och socialisation (ibid:157-158) samt att eleverna kan lära 

sig om institutioner och organisationer (ibid:158). Att skapa vilja hos eleverna att vara en del 

av samhället var även något som lyftes i den isländska undersökningen. Lärare som 

intervjuades i den hade åsikten att om eleverna ska kunna vara med och påverka olika frågor i 

samhället, måste de också ges möjlighet att se samhällets olika delar (Norðdahl och 

Jóhannesson, 2016:401). I läroplanen för ämnet samhällskunskap är demokratibegreppet 

centralt (Skolverket, 2011:199-203) och det finns tydliga bevis för att utomhuspedagogiken 

kan användas för att lära eleverna om detta.  

 

Flera studier lyfter också den individuella utveckling som utomhuspedagogiken genererar hos 

eleverna. Rickinson et al (2004:32) skriver till exempel att eleverna blir mer självständiga och 
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för mer självförtroende. Fägerstam (2014:67) lyfter att deras samarbetsförmåga utvecklas och 

Wilhelmsson (2012:37-38) menar att elevernas sociala förmågor utvecklas genom 

utomhuspedagogiken. Detta kan alla vara viktiga delar att utveckla för att kunna vara en del i 

ett demokratiskt samhälle. Men också för att möta målet i kursplanen, att eleverna ska kunna 

vara med och delta i ett öppet meningsutbyte i samhället (Skolverket, 2011:199) 

 

Vidare står det också i läroplanen att eleverna ska ges kunskaper om urfolket i Sverige, 

samerna (Skolverket, 2011:201). Jordet (2007:159) ger förslag på hur man som lärare kan 

arbeta med detta genom utomhuspedagogik. Till exempel menar han att man kan konstruera 

lägerplatser där eleverna ges möjlighet att ta del av olika samiska traditioner, som deras mat, 

att kasta lasso, träna på att jojka eller bygga lavvotält.  

 

Religionskunskap 

Förhållandevis lite forskning gick att hitta gällande utomhuspedagogik och religionskunskap. 

Jordet (2007:199) lyfter en del aspekter inom religionsundervisning där utomhuspedagogiken 

kan användas som komplement till den ordinarie undervisningen. Aspekter som studiebesök 

hos olika religiösa samfund där eleverna får direkt kontakt med olika områden inom en 

religion lyfts bland annat. Här går det argumentera för att använda studiebesök till att möta 

målet att eleverna ska lära sig hur människor inom olika religioner lever och utövar sin tro 

(Skolverket, 2011:186). Studiebesök kan också användas för att eleverna ska skaffa sig 

kunskaper om olika ritualer, heliga platser och levnadsregler inom de olika världsreligionerna 

(ibid:188). En annan del som eleverna ska ges kunskaper kring enligt kursplanen i 

religionskunskap är frågor om etik och normer (ibid:189). Sandell och Öhman (2010:123) 

menar att utomhuspedagogik skapar situationer där frågor om värderingar och normer 

kommer upp för diskussion. Vidare menar de att detta medför att eleverna lär sig att vara 

kritiska och arbeta för att motverka och ändra värderingar och normer som de upplever som 

felaktiga.  

 

6.1.3. Sammanfattning av resultatdiskussion  
Lärare som intervjuats i de olika studier som har analyserat verkar ha en bild av 

utomhuspedagogik som sammanfaller med den som presenterades i bakgrunden till detta 

arbete.  

 

Det framgår också tydligt av undersökningen att utomhuspedagogik kan vara ett utmärkt 

komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen gällande de samhällsorienterade 

ämnena. Jordet (2007) lyfter flertalet olika möjligheter att använda sig av utomhuspedagogik i 

undervisningen i ämnena geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Det 

framgår också att flertalet lärare i övriga studier lyfter miljöperspektivet och den ökade 

förståelsen av hållbar utveckling som fördelar med utomhuspedagogik. Vilket är centrala 

delar inom framförallt geografiundervisningen.  

 

Även fast det finns många fördelar med att använda utomhuspedagogik i sin undervisning och 

kunna koppla teoretiska delar som lärs ut i klassrummet till praktiska delar i naturen finns inte 

begreppet utomhuspedagogik med i den nuvarande läroplanen. Szczepanski (2009:18) skriver 

att detta är tankar som Ellen Key (1849-1926) och John Dewey (1859-1952) hade redan för 

ungefär 100 år sedan. Vidare menar han att vi måste fundera om detta är något som skolan 

idag kan lära sig av och applicera i dagens undervisning. Jag håller med Szczepanski om 

detta, utomhuspedagogiken borde ha en roll i läroplanen. Jag tror det finns många fördelar 

med att använda utomhuspedagogik som ett komplement till klassrumsundervisningen och att 

både lärare och elever har vinning av att spendera lite mer tid utomhus.  
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6.2. Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer en diskussion kring det metod jag använt mig av presenteras. I 

huvudsak är det urval, sökning och hur forskningen har analyserats som kommer att vara 

föremål för diskussionen.  

 

Inledningsvis utgick jag från att finna forskning som var publicerad på svenska. Jag använde 

mig i första hand av sökordet ”utomhuspedagogik” och sammanförde det med andra sökord 

som till exempel samhällsorienterade ämnen, geografi, historia och så vidare. Detta 

resulterade i att jag ofta fick samma träffar genom mina sökningar och de flesta också skriven 

av samma författare. Jag övergick sedan till att använda mig av engelska sökord men med 

fokus på forskning gjord i Sverige. Även detta visade sig ge relativt lite forskning där 

utomhuspedagogik integrerades med de samhällsorienterade ämnena. Min uppfattning blev 

därför att relativt lite forskning har gjorts i Sverige kring utomhuspedagogik med fokus på de 

samhällsorienterade ämnena. På grund av detta valde jag att bredda mitt sökande och även 

söka efter internationell forskning. Detta ledde till att fler avhandlingar och artiklar hittades 

där jag valde forskning som enligt mig gick att applicera i den svenska skolverksamheten.  

 

Genom de avhandlingar och artiklar som funnits genom olika sökningar i databaser har även 

andra avhandlingar och artiklar funnits i deras litteraturlistor. Jag har sedan försäkrat mig om 

att dessa är peer-review och möter de vetenskaplig krav för relevant forskning.  

 

Förutom den forskning jag fann via sökning i olika databaser har även olika böcker använts i 

avsnittet bakgrund. Litteraturen får anses ha hög vetenskaplig kvalité då forskarna som skrivit 

den även framkommit i flera sökningar via databaser.   

 

Analysering och systematisering av resultatet i de avhandlingar och artiklar som använts har 

utgått från de frågeställningar jag använt mig av. Fokus har varit att försöka finna 

gemensamma teman i de olika texterna och genom det försöka finna bevis på att 

utomhuspedagogiken kan ha en viktig roll inom de samhällsorienterade ämnena. Många 

gånger upplevde jag detta som väldigt svårt då väldigt få studier som direkt riktade sig mot de 

samhällsorienterade ämnena gick att finna. Jag har därför i vissa studier varit tvungen att 

enbart plocka små delar av resultatet då jag ansett att dessa går att koppla till kursplanerna för 

de olika samhällsorienterade ämnena.  

 

Under arbetes gång har det varit svårt att finna relevant forskning utifrån de frågeställningar 

som presenterats. Mycket av den forskning som har gjort gällande utomhuspedagogik strävar 

inte mot de samhällsorienterade ämnena. Möjligtvis borde sökningen formats om och även 

inkluderat andra sökord som till exempel ämnen där utomhuspedagogiken har en mer 

naturligt roll. Vidare hade även den stora mängden data som dök upp vid olika sökningar 

kunnat motverkas genom att mer precisera sökningen mot givna ålder. Detta har troligtvis gett 

mindre träffar vilket således kanske hade lett till att fler intressanta studier hade funnits.  

 

De studier som är föremål för detta arbete svarar dock på ett bra sätt på hur 

utomhuspedagogiken kan ha en roll inom de samhällsorienterade ämnena. I de studier som 

granskats lyfts flertalet fördelar och styrkor som lärare har uppmärksammat genom sin 

undervisning med utomhuspedagogik. I studierna lyfts det också fram konkreta förslag på hur 

undervisningen skulle kunna tillämpas inom de olika samhällsorienterade ämnena.  
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7. Slutsatser 
De slutsatser som går att dra efter detta arbete är att det finns många olika fördelar med att 

använda sig av utomhuspedagogik inom de samhällsorienterade ämnena. De delar som 

framförallt har lyfts fram är den verklighetsanknytning utomhuspedagogiken generar och att 

det hjälper till att både stärka eleverna miljömedvetenhet och ökar deras förståelse för hållbar 

utveckling.  

 

I den värld vi lever i idag är min uppfattning att just miljömedvetenheten och förståelse för 

hur vi kan verka för en hållbar utveckling två aspekter vi måste se på med allvar. Vi måste 

lära människor hur vi kan ta hand om vår värld och jag tror efter detta arbete att 

utomhuspedagogiken kan ha en viktig roll i det arbetet.  

 

Utöver dessa aspekter har flertalet andra fördelar som utomhuspedagogiken kan generera 

inom de samhällsorienterade ämnena lyfts fram vilka man med fördel kan använda som 

argument för att öka utomhuspedagogikens roll inom skolan.  

 

 

8. Förslag till fortsatt forskning 
Även om det går att finna mycket forskning om just utomhuspedagogik är det en väldigt liten 

del som är riktad mot de samhällsorienterade ämnena. Mycket forskning har istället fokus på 

hälsoaspekter, social utveckling hos eleverna, naturvetenskap samt matematik. Mer forskning 

skulle därför behövas kring hur man konkret kan arbeta med utomhuspedagogik inom de 

samhällsorienterade ämnena och hur detta kan stärka elevernas kunskaper. Därför skulle det 

vara intressant att genomföra en empirisk studie där eleverna får möjlighet till 

utomhuspedagogik i de samhällsorienterade ämnena. Men också där intervjuer med både 

lärare och elever genomförs för att uppmärksamma skillnader mellan 

klassrumsundervisningen och utomhuspedagogiken.  
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