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ABSTRAKT 

Att lyckas skapa en varierande och givande undervisning är för många lärare ett 

komplext dilemma, då lärares val av arbetsätt är en fråga som gäller elevernas 

inlärningsprocess. Fokuset i undersökningen låg på de samhällsorienterande ämnena
1
 där 

det är viktigt att göra undervisning levande och lärare har många olika sätt att göra det 

på. De samhällsorienterande ämnena lärs ofta ut i en sammanhängande undervisning där 

man integrerar de fyra ämnena med varandra för att skapa en helhetsbild av elevernas 

lärande och därmed kan en fördjupad förståelse lättare uppnås. Genom att flytta 

undervisningen från klassrummet ut i naturen kommer lärare i kontakt med 

utomhuspedagogikgen som bygger på att man får använda sina sinnen vilket ska leda till 

en djupare inlärning. Utomhuspedagogiken är också ett viktigt redskap för att lyckas nå 

fram till läroplanens ändamål. Syftet med studien var att undersöka vilken inställning 

lärare har till att undervisa utanför klassrummet i de samhällsorienterande ämnena. 

Syftet var också att undersöka hur lärarna anser att deras val av arbetssätt påverkar 

eleverna. I resultatet delade lärarna med sig av sina erfarenheter att undervisa i 

alternativa lärandemiljöer och hur de trodde att det påverkade eleverna. Att aktivt 

använda naturen som lärandemiljö var inte vanligt förekommande, det fanns dock lärare 

som valde att kontinuerligt undervisa utomhus. Anledningar till att lärarna undervek att 

undervisa utomhus berodde framförallt på ekonomiska faktorer eller invanda mönster. 

Lärarna uppfattade utomhusundervisningens inverkan på eleverna med liknande 

slutsatser som tidigare forskning visar på. 

 

Nyckelord: SO, utomhusundervisning, lärandemiljöer, lärandeprocess, integrering, 

metoder, grundskolan, 
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1 INTRODUKTION 

Vi har under utbildningen läst inriktningen de samhällsorienterande ämnena
2
 och 

intresserat oss för olika sätt att undervisa på. Under de perioder vi har haft 

verksamhetsförlagd utbildning har vi träffat många olika lärare på olika skolor och 

fått ta del av alla deras olika sätt att undervisa, vi har även sett att lärarnas val av 

arbetsätt har olika inverkan på eleverna. Vi har också ett intresse för lärares 

inställning till att använda naturen som lärandemiljö i de samhällsorienterande 

ämnena. 

Vi kommer att undersöka hur verksamma lärare arbetar i de samhällsorienterande 

ämnena, vad de tror gynnar elevernas lärandeprocess och hur de arbetar för att ge 

eleverna bestående kunskap. Vi vill ge en bild av hur man kan arbeta med de 

samhällsorienterade ämnena och om naturen är en del av undervisningen. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 

skolans uppdrag är att stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet och att 

undervisningen ska vara saklig, allsidig och inte för ensidig. Skolan ska ge utrymme 

för olika kunskapsformer och eleverna ska få uppleva känslor och stämningar i olika 

uttrycksformer. Skolan ska utnyttja så många kunskapskällor som möjligt i sin 

omgivning (Skolverket, 2011).   

Vi vill undersöka om lärarna arbetar på ett sätt som stimulerar elevernas kreativitet 

och nyfikenhet samt om deras undervisning är allsidig och saklig när de undervisar i 

de samhällsorienterande ämnena. Vi vill också få en bild av på vilket sätt lärarna 

utnyttjar de kunskapskällor som finns i omgivningen samt vilken påverkan det har på 

eleverna.  

 

 

 

                                                 
2
Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap. Förkortas: SO  
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten för studien, till exempel 

vanligt förekommande undervisningsmetoder i de samhällsorienterande ämnena 

presenteras utifrån vetenskaplig litteratur. Grundläggande teoretiska perspektiv för 

att använda naturen som lärandemiljö i de samhällsorienterande ämnena lyfts också 

fram. Kapitlet avslutas med en redogörelse om utomhusundervisningens inverkan på 

eleverna. 

 

2.1 Läraryrket 

Om man ser till de kunskapstraditioner som finns inom läraryrket är det främst två 

olika kunskapstraditioner som lärare använder, praxisbunden kunskap och tyst 

kunskap. Den praxisbundna kunskapen bygger på lärarens sociala omgivning, det vill 

säga de traditioner, normer och värderingar som läraren har upplevt och tagit del av. 

Det har inte funnits något direkt diskussionsforum för lärares yrkesverksamhet och 

det finns inte heller mycket tid i lärares arbete åt att reflektera och diskutera det egna 

arbetet med andra kollegor. Den tysta kunskapen är en kunskapstradition som lärare 

utvecklar med åren och den bygger ofta på att lärare tar en del situationer för givna 

och det till skillnad från den kunskapstradition som är vetenskapligt grundade. Den 

vetenskapligt grundade kunskapen är strukturerad, väl analyserade, samt kritiskt 

granskad, den har också dokumenterats och jämfört med liknande forskning.  Utifrån 

det kan man säga att en profession kräver att det finns ett samspel mellan dessa två 

kunskapstraditioner och en professionell kunskap för lärare skulle bland annat 

innebära att kritiskt kunna granska den egna verksamheten (Sträng, 2005).  

Ett dilemma för läraryrket är att kraven från samhället, skolan och myndigheterna 

hela tiden ökar. Högre förväntningar, större krav och fler uppgifter som riktar sig till 

att ta hand om barnen är några exempel på saker som påverkar lärarnas 

arbetssituation.  Förväntningarna kommer inte bara utifrån utan mycket kommer från 

lärarna själva, lärare lägger ofta mycket tid och engagemang på sitt yrke och 

framförallt på de elever de har ansvar för samt att lärare i allmänhet vill lägga 

mycket tid på att planera sin undervisning (Hargreaves, 1998).   

Ett av lärares stora undervisningsproblem i skolan är att lyckas visa verkligheten för 

eleverna, att göra den lättillgänglig och hanterbar. Verkligheten är komplex och 
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föränderlig och lärarna i skolan står hela tiden inför det här problemet men 

aspekterna av verkligheten måste ändå lyftas fram i undervisningen. Skolan kräver 

dessutom att någon form av resultatredovisning sker och möjligheter till utvärdering 

måste finnas (Arevik & Hartzell, 2007). 

 

2.2 Att arbeta med de samhällsorienterande ämnena  

Skolan är organiserad i ämnen där varje ämne har egna strukturer och perspektiv. 

Ämnesstrukturernas starka sida är resultatet av en process och att ett ämnes historia 

ger en grundläggande struktur som bland annat består av ett sätt att tänka. Varje 

ämne har växt fram ur en egen historisk kunskap (Arevik & Hartzell, 2007). I den 

svenska skolan tillhör ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap de 

samhällsorienterande ämnena som i skolsammanhang ofta förkortas med 

benämningen SO och det kommer vi också göra fortsättningsvis. I årskurs 1-3 har 

samtliga ämnen samma kursplan och kunskapskrav, först i kursplanerna för årskurs 

4-6 skiljs ämnena åt och separata mål finns att följa (Skolverket, 2011). 

SO ämnena lärs ofta ut i en sammanhängande undervisning, man integrerar de fyra 

ämnena med varandra för att skapa en helhetsbild av elevernas lärande och därmed 

kan en fördjupad förståelse lättare uppnås. Ämnena kan genom att stödja och 

komplettera varandra skapa den helhetssyn som lärprocessen kräver. 

Ämnesövergripande och integrerade metoder leder till ett samspel mellan SO 

ämnena, vilket ofta är nödvändigt och oundvikligt eftersom ämnena inom blocket 

kräver stöd från varandra.  Till exempel kan många samhällsfrågor kopplas till och 

betraktas ur både ett historiskt och religionsvetenskapligt perspektiv samt ur ett 

geografiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv (Vernersson, 1999).   

Viss forskning pekar dock på att en integrerad undervisning i SO ämnena också kan 

ge negativ effekt. Till exempel kan historieämnet riskera att tappa sin originalitet i en 

undervisning tillsammans med de övriga SO ämnena. För att göra undervisningen 

intressant krävs istället nya och spännande metoder som utmanar eleverna och 

lärarna, metoderna måste tillvarata ämnets intresse i grundskolan. Samtidigt är det av 

stor vikt att ämnesundervisningen skapar förutsättningar för lärande, det gäller att 

lägga undervisningen på rätt nivå genom att kartlägga elevernas erfarenheter och 

vilka förförståelse de har för ämnet sedan tidigare. Det är också viktigt att eleverna är 
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motiverade och att de genom aktivitet och eget tänkande få skapa kunskaper 

(Hermansson Adler, 2009).  

Ett sätt att genomföra sin undervisning på kan vara genom modeller och inom SO 

ämnena finns det olika typer av modeller. Bildmodellerna är det visuella där 

exempelvis fotografier, kartor och detaljerade teckningar förekommer. Analoga 

modeller används när syftet är att se sammanhang och parallella bedrifter eller 

handlingssätt. Vanligast är symbolmodeller, där olika symboler representerar hur 

verkligheten ser ut. Verbala modeller består enbart av ord och modellerna byggs upp 

av ord som har betydelser för ämnets innehåll.  Det finns också schematiska och 

matematiska modeller där man främst studerar faktorer och samband samt att man 

uttrycker sig med hjälp av formler och ekvationssystem.  Ofta används modellerna i 

kombination med varandra för att skapa en tydlighet för eleverna (Vernersson, 

1999).  

En del forskare lyfter fram Storylinemetoden som ett undervisningsmaterial i SO. 

Metoden kommer från Scottland och bygger på elevernas egen fantasi, där fantasin 

flätar samman händelser i en helhet som är meningsfull för eleverna. Eleverna ska få 

kunskap genom lek och där händelser ska utmana eleverna till kreativ tänkande. 

Metoden kräver en viss struktur där enkelhet, konsekvens och balans ska bilda en 

ram för lärandet. Storylinemetoden har främst utvecklats på grund av att kraven på 

tvärvetenskaplighet och elevengagemang i skolan har ökat (Sætre, 2003).  

 

2.3 Naturen som lärandemiljö  

Under 1800- talet började utomhuspedagogiken utvecklas, framförallt i Tyskland och 

USA. Tanken med utomhuspedagogik var då att betona det lärandet som sker genom 

handling och den kunskap vi får genom handling (Szczepanski, 2009). Det som 

följde var en reformpedagogisk rörelse som ville att undervisningen skulle bygga på 

både praktiskt och teoretiskt lärande. Genom att arbeta praktiskt, använda material 

och skapa erfarenheter från omgivningen blir kunskapen lättare för eleverna att ta till 

sig. Omvärlden skulle vara en plats för elevernas inlärning (Dewey, 1915). Under 

1900-talet började utomhuspedagogiken att växa och utvecklas och i de 

reformpedagogiska skolorna blev det vanligare att undervisa i naturen samt lära med 

kroppen och sinnena (Szczepanski, 2009). 
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Den traditionella undervisningen kan ge upphov till ett ytligt lärande medan 

utomhuspedagogikgen bygger på att man får använda sina sinnen. Att använda 

sinnena kan leda till en djupare inlärning och långvarig kunskap. Utomhuspedagogik 

är ett tvärvetenskapligt begrepp och innebär att undervisningen lyfts från 

klassrummet, ut till naturen och till utomhusplatser som är relevanta för 

undervisningen till exempelvis kulturlandskapet eller samhället (Szczepanski m.fl., 

2006). 

Utomhuspedagogik är den enda av alla pedagogikformer som uppger var lärandet 

ska ske och det innebär mer än bara en plats för lärandet. Det handlar om ett sätt att 

lära, en metod och ett pågående tema där naturen är lärandets utgångspunkt. 

Utomhuspedagogik innebär också att elever genom sin närmiljö kan utveckla sina 

kunskaper och färdigheter utöver det teoretiska. (Szczepanski & Dahlgren, 2011, 

Szczepanski, 2009). Utomhuspedagogiken utmärks av att den utgår från erfarenheter 

som elever tillägnar sig utanför texter och böcker. Utomhuspedagogik som metod i 

skolan är viktig för att lärarna ska kunna ge eleverna helhetsupplevelse. I naturen kan 

eleven få ett starkare samband mellan sig själv, sitt lärande och därigenom förenas 

det teoretiska med det praktiska i undervisningen (Dahlgren & Szczepanski, 2011). 

Andra forskare menar att tvärvetenskapligheten i utomhuspedagogiken kan kritiseras 

eftersom det kan leda till att metoden blir ihålig. Trots det vill forskarna ändå lämna 

utrymme för det tvärvetenskapliga i metoden eftersom det kan utveckla elevernas 

sociala och personliga värderingar. Kunskaperna är mer inriktade till projektbaserat 

eller problembaserat lärande och inte på att lära ut kunskaper om att vara i naturen 

(Allison m.fl., 2012).  

Utomhuspedagogiken är ett viktigt redskap för att lyckas nå fram till läroplanens 

ändamål. Upplevelsen utomhus stimulerar fler sinnen i kroppen än inomhus och ger 

en helhetsupplevelse samt att eleverna får utrymme för kreativitet (Szczepanski m.fl., 

2006). Elevers lärprocesser förstärks när kroppen och sinnena får vara delaktiga, 

lärandet är en psykisk process som alltid utgår från kroppen. Det finns vissa delar 

och funktioner i kroppen som har en direkt förbindelse med inlärningen. När flera 

sinnen används samtidigt i samband med inlärning blir det lättare att uppnå 

bestående kunskap, det beror på hjärnans olika funktioner att hantera långtidsminnet 

och när sinnen har varit aktiva vid samma tillfälle kan hjärnan lättare återkoppla den 

information som upptagits (Illeris, 2006). Att vara utomhus ger hela tiden nya 
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upplevelser som våra sinnen ska ta vara på. Varje sekund tilldelas vi miljontals delar 

av olika slags informationer och vi kan bara registrera en liten del av dem. Att lyfta 

fram sinneliga erfarenheter har blivit en vanligare del av undervisningen. Alla 

upplevelser leder till känslomässigt betonade följder, hjärtat och hjärna hör ihop och 

för att nå bestående och djup kunskap behöver varje individ båda delarna, dock olika 

mycket av varje. Att ha goda ämneskunskaper leder oftare till att man ser samband 

och kan bli berörd, därför behövs en kombination av känslor och förnuft (Lundegård 

m.fl., 2004).  

Utifrån ovanstående bakgrund finns det anledning att lyfta fram att det i SO-

undervisningen finns potentiella fördelar med att använda utomhuspedagogik. I 

naturen får elevernas kreativitet utrymme samt att deras sinnen aktiveras. Att 

använda sinnena kan leda till en djupare inlärning och långvarig kunskap.  Det finns 

därför ett intresse i att undersöka vilken inställning yrkesverksamma lärare har till att 

använda utomhuspedagogik i sin SO-undervisning. Men också hur lärarna tror att 

deras elever påverkas av den miljö inlärningen sker i. 
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3 SYFTE 

Syftet med vår studie var att undersöka vilken inställning lärare har till att undervisa 

utanför klassrummet i SO ämnena. Vi ville också undersöka hur lärarna tror att 

naturen och andra miljöer påverkar elevernas lärande. 

. 

3.1 Frågeställning 

1. Vilken inställning har lärare till att använda naturen som lärandemiljö när de 

undervisar i de samhällsorienterande ämnena? 

2. Hur tror lärare att deras val av undervisningsplats påverkar elevernas 

inlärning?  
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4 METOD 

4.1 Intervju som metod 

För att få svar på vårt syfte valde vi att intervjua tre yrkesverksamma lärare. Valet av 

metod har övervägts och för att kunna visa en rättvis helhetsbild av lärarnas 

yrkesvardag beslutade vi att intervjuer var undersökningens lämpligaste metod. Det 

var lämpligt att använda intervjuer eftersom intresset låg i hur lärarnas syn på deras 

egen undervisning såg ut och vilka effekter lärarna ansåg att deras undervisning hade 

på eleverna alltså vad lärarna hade för tankar kring sin undervisning och inte hur 

eleverna, vi eller annan personal uppfattar undervisningen i SO ämnena.  

Intervjuerna var till för att samla in data och intervjuaren styrde samtalet i en riktning 

som var förbestämd, en intervju mall finns som bilaga. Samspelet mellan 

intervjuaren och respondenten byggde på en frivillighet. Vi har genomfört en riktad 

öppen intervju eftersom vi genom den formen av intervju kunde fånga respondentens 

inställning, erfarenhet och tolkning av att undervisa i de samhällsorienterade ämnena 

med naturen som lärandemiljö. Vi intresserade oss för att ta reda på hur lärarna 

undervisar och hur deras tankesätt såg ut kring sitt val av arbetssätt. Intervjuaren höll 

respondenten inom vissa ramar för att behålla fokus på det som är relevant för 

undersökningen (Lantz, 1993).  

 

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Undersökningens vetenskapliga förhållningssätt bygger på hermeneutiken som är en 

vetenskaplig riktning där man främst studerar, tolkar och försöker förstå människors 

verklighet. Hermeneutiken bygger på att människor har olika intentioner som ofta 

yttrar sig i form av språk och handling och att det går att tolka innebörden av 

människors yttranden(Patel & Davidsson, 2003). Utifrån det hermeneutiska 

förhållningssättet har vi studerat, tolkat och försökt förstå vilka förhållningsätt de 

intervjuade lärarna ställer sig till i frågor om undervisning i de samhällsorienterade 

ämnena och utomhusundervisning.  

För att fördjupa oss i ämnet så valde vi också att gå igenom litteratur som berör 

utomhuspedagogik samt olika arbetsätt i de samhällsorienterade ämnena. Vi har 
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använt oss av vetenskapliga artiklar samt studentlitteratur för att finna väsentliga 

teorier som stödjer undersökningen. 

 

4.3 Urval 

Vi valde att intervjua lärare som är verksamma i grundskolans mellanstadier, det vill 

säga årskurs 4-6. Lärarna som medverkade i undersökningen är behöriga att 

undervisa i alla SO ämnena. Vi gjorde ett urval vid lärare från kommunala 

grundskolor som också arbetar på samma skola. Anledningen till att vi gjorde en 

begränsning vid mellanstadielärare beror på att vi själva utbildar oss till lärare i 

grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Utav erfarenheter från våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi skapat en uppfattning om att SO har en 

tydligare plats och ett större utrymme i mellanstadiet, då i jämförelse med lågstadiet, 

av den anledningen tror vi att intervjufrågorna får rikare svar från mellanstadielärare. 

Vi valde lärare från samma skola för att de medverkande lärarna skulle ha liknande 

förutsättningar för sitt arbete. Förfrågningarna inträffade slumpmässigt och muntligt 

till lärare som uppfyller ovanstående kriterier och deras medverkan var frivilligt. 

Förfrågningarna utfördes muntligt och vi utnyttjade våra personliga kontakter, vilket 

underlättade vår strävan om att skapa ett förtroende mellan oss och respondenterna. 

Vi tillfrågade fler lärare än antalet vi intervjuade eftersom vi inte visste hur många 

som var villiga att ställa upp på vår undersökning eller hur många intervjuer som 

krävdes för att kunna se ett samband av verksamheten samt för att ge en rättvis bild. 

Lärarna arbetar på en grundskola där det i nuläget går cirka 250 elever och skolan är 

tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 6.  I kommunen finns det cirka 10 000 

invånare och det finns sju grundskolor. Den första läraren är en kvinna som arbetar 

som klasslärare i årskurs 4. Den andra läraren är en man som arbetar som klasslärare 

i årskurs 5 samt att han undervisar årskurs 6 i samhällskunskap. Och den tredje 

läraren är en kvinna som också är klasslärare i årskurs 5. 

 

4.4 Genomförande 

Vi valde att genomföra intervjuerna när skolan som alla potentiella respondenter 

arbetar på hade studiedag. Lärarna hade inga inplanerade lektioner under dagen, utan 
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ingick i olika former av lärarlagsmöten som de kunde avvika från. Att det inte var 

någon vanlig arbetsdag för de som medverkande minskade stressen under 

intervjuerna då de inte hade någon direkt tid att passa. Vi fick hjälp med att hitta ett 

grupprum där vi kunde genomföra intervjuerna ostört. Som inspelningsmaterial 

använde vi en bärbardator eftersom det gav bäst ljudupptagning. Intervjuerna 

genomfördes med en lärare i taget för att de inte skulle kunna påverka varandras 

svar. 

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som gäller för den här typen av 

undersökningar och vi har informerat alla som medverkat i undersökningen på ett 

tydligt sätt så att de var fullt medvetna om vad de ställde upp på. I enlighet med 

Vetenskapsrådet började vi intervjuerna med att informera respondenterna om vilka 

villkor som gällde för deras medverkan, vi upplyste dem om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Enligt de 

forskningsetiska principerna försökte vi inte på något sätt påverka de som deltog i 

undersökningen och de fick veta att det inte fanns någon negativ följd av att avbryta 

intervjun eller delar av den. Alla deltagarnas personuppgifter, arbetsplats och 

kommunen de befinner sig i har avkodats. Vi har fått deltagarnas samtycke att 

använda allt som sagt under intervjuerna och även citera dem i undersökningen. 

Eventuellt känsliga material som möjligen kunde ha uppkommit under intervjuerna 

fick deltagarna rätt att icke-godkänna och även läsa innan publicering om så 

önskades. Alla deltagare har även erbjudits att ta del av det färdiga resultatet.  

 

4.6 Reliabelitet och validitet 

Validiteten i undersökningen utgjordes vid urvalet av vilka lärare som skulle 

intervjuas. Kravet var att de som medverkade skulle ha behörighet att undervisa i 

samtliga SO ämnen. Vi såg det som en stor fördel att vi hittade lärare som haft SO 

och svenska som huvudinriktning på lärarutbildningen, det tyckte vi pekade på ett 

brinnande intresse. Att lärarna hade flera års erfarenhet av att undervisa i SO såg vi 

också som en fördel. Eftersom det var utifrån SO-lärares åsikter, inställningar och 

erfarenheter som underökningens syfte besvarades utgjordes därför validiteten hos de 
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lärare som intervjuades. Det var därför viktigt att hitta lärare som utifrån utbildning 

och yrkeserfarenhet som lämpade sig för innehållet i intervjuerna. Validiteten i 

undersökningen stärks även av att vi intervjuade flera lärare som arbetade i olika 

klasser (Patel, Davidsson 2003). 

En av oss observerade intervjuerna, vilket underlättade genomförandet av 

innehållsanalysen som gjordes efter intervjuerna. Den observerande personen hade 

stor betydelse vid transkriberingen eftersom fokus låg på att tolka lärarnas mimik, 

uttryck och skratt med mera. Intervjuarens uppgift var att hålla respondenten inom 

ramen för intervjun. Genom att analysera det transkriberade materialet hittade vi små 

teman bland lärarnas svar. Vid innehållsanalysen har strävan varit att finna en bra 

balans mellan citat och flytande texten (Patel, Davidsson 2003). 

Reliabiliteten i undersökningen utgjordes av att vi i förväg valde ut en lämplig metod 

för intervjuerna, ett sätt att dokumentera intervjun och en uppdelning av 

arbetsuppgifterna vid intervjun. En av oss agerade intervjuare och den andra 

personen registrerade intervjusvaren och noterade respondenternas uttryck för att 

tolkningen av det de sa skulle bli så sannolika som möjligt.  Intervjuerna spelades in 

och transkriberades samtidigt som det fortfarande fanns i färskt minne (Patel, 

Davidsson 2003).  

 

 

 

 



14 

 

5 RESULTAT 

5.1 Vilken inställning har lärare till att använda 

naturen som lärandemiljö när de undervisar i de 

samhällsorienterande ämnena? 

5.1.1 Naturen som lärandemiljö?  

Övergripande skilde sig lärarnas svar på frågan om de använder naturen som 

lärandemiljö i SO undervisningen, lärarna hade även olika inställningar till 

möjligheter och hinder i att undervisa utomhus. Endast en av lärarna hade många 

konkreta erfarenheter att dela med sig av gällande frågan, då hon ofta använt naturen 

som lärandemiljö i alla SO ämnena, mer eller mindre. När hon tycker att något från 

närmiljön har ett samband med undervisningen utnyttjar hon gärna det, om 

möjligheterna finns. Ett av de exempel hon ger under intervjun handlar om ett 

integrerat arbetsområde i SO, med det lokala samhället som tema. Temats 

lärandemiljö var vid detta tillfälle staden och innehållet handlade bland annat om 

stadsuppbyggnad, vad en stad innehåller, hur platser och byggnader uppkommit och 

hur platsens betydelser har förändrats genom tiden.  

Vidare berättar hon om att de veckovis går promenader ute i naturen och då tar hon 

tillvara på lärandesituationer som spontant uppstår. Hon beskriver närmiljön som 

historiskt berikad och under promenaderna dyker det ofta upp frågor som berör 

historieämnet. Hon tycker att utomhusundervisning är ett bra komplement till 

klassrumsundervisning och att det tillsammans kan skapa en helhet i elevernas 

lärande. Hon menar att eleverna då befäster helt andra kunskaper när de också får 

arbeta praktiskt.  

En annan lärare har testat på utomhusundervisning men inte i SO. Det hon ser som 

positivt är att under upplevelsedagarna ser hon att eleverna får en helt annan insikt i 

hur verkligheten faktiskt såg ut ur ett historiskt perspektiv. Men hon vet inte riktigt 

hur hon skulle kunna använda sig av naturen på egen hand och få fram en liknande 

effekt, då hon upplever att miljön runt skolan saknar bra och närliggande 

undervisningsmiljöer att ta sig till. Hon tror dock inte att det skulle vara något 

problem att få hjälp av en kollega om hon frågade runt. Hon upplever det som en 

nackdel att skolan är placerad i ett mindre samhälle och tror att det finns större 
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möjligheter till bra upplevelser i en större stad. Hon reflekterar över att i de större 

städerna finns det en närhet till, till exempel museum och att det då framförallt skulle 

vara lättare att göra ett sådant besök. 

Lärarnas inställningar till hur de kan använda närmiljön i samband med SO ämnena 

skiljer sig på många sätt. De har skilda uppfattningar om hur naturen runt skolan ser 

ut och vad som kan eller inte kan utnyttjas i undervisningssyfte. Intervjuresultatet 

visar att en av de tre lärarna som medverkade i undersökningen aktivt använde 

naturen som lärandemiljö när hon undervisar i SO. 

Det lärarna har gemensamt av att undervisa utanför klassrummet är när de åker iväg 

på så kallade upplevelsedagar. Då får en klass under en heldag besöka till exempel 

en rekonstruerad förhistorisk plats, där är allt som kläder, arbeten och mat anordnat 

för att gestalta människans liv från den historiska tidsepoken eleverna ska uppleva. 

Upplevelsedagarna är inte anordnade utav skolan utan köps in av exempelvis 

länsmuseumet och därför är det i högsta grad en ekonomisk fråga. Lärarna beskriver 

att dessa dagar ger eleverna helt andra kunskaper än det som vanligtvis ges i 

klassrummet. Genom att få uppleva det med sina sinnen förstår eleverna något som 

inte kan förklaras. Lärarna poängterar även att förarbetet i arbetsområdet är lika 

viktigt, om eleverna först får arbeta och lära sig om det som upplevelsedagen sedan 

gestaltar skapas ofta en ”aha-upplevelse” och bestående kunskaps befästs. 

 

5.1.2 Hinder och möjligheter 

En av lärarna berättar att han känner att det finns vissa hinder i att utöver de givna 

upplevelsedagarna ta undervisningen utanför klassrummet även om han uttrycker det 

som något positivt för elevernas lärande.  

… vissa saker är svåra, för det tar lite tid att rodda runt dem men andra saker skulle du 

kunna göra med enkelhet men det är nog mer att det är vanans makt att rulla vidare. 

Vidare berättar han att tiden ofta är ett stort hinder eftersom han som klasslärare 

måste ge alla ämnen lika mycket uppmärksamhet och att det är svårt att bryta 

invanda mönster och traditioner. Det är enkelheten som gör att man ofta fortsätter på 

samma sätt och att han därför stannar i klassrummet för att det där är mer 

kontrollerat. Han reflekterar över att om han lyckas bryta mönstret och ser till att 
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man kommer in i positiv spiral så är det lätt att bara gå runt knuten. Han menar att 

det inte borde vara något större hinder att förflytta undervisningen till naturen. 

En lärare känner att det ibland kan finnas hinder i vissa undervisningsmetoder, 

eftersom lärare ständigt uppmanas till att bedöma elevernas prestationer är det i en 

del fall nödvändigt med konkreta grunder i sin bedömning. När elever ligger i en 

gråzon mellan olika betyg måste läraren ha något som styrker sitt val av betyg. 

Ibland styr det lärarnas metodval, eftersom en del metoder ger resultat som är lättare 

att bedöma blir andra metoder istället åsidosatta. Därmed väljer ofta lärarna metoder 

som ger dem konkreta material till elevernas bedömningar. 

Lärarna som medverkade i undersökning upplevde att det är ekonomin som är det 

största hindret. Det ekonomiska dilemmat behöver inte i direkt mening betyda pengar 

utan det är också att kunna få tillgång till en resurs som exempel lärare eller en 

fritidspedagog som kan följa med när man går ut med eleverna. Lärarna upplever att 

skolan de arbetar på ger stöd åt nya tankesätt och idéer men allt som rör 

kostnadsfrågor är reglerat av ledningen. Även här reflekterar en av lärarna över att 

om man bara frågade runt bland kollegorna på skolan så skulle man nog få hjälp till 

att hitta en fungerande lösning.  

 

5.2 Hur tror lärare att deras val av 

undervisningsplats påverkar elevernas 

inlärning? 

5.2.1 Naturens inverkan   

En av lärarna som aktivt använder naturen som lärandemiljö i sin SO-undervisning 

beskriver att utemiljöns effekt på eleverna som positiv. Hon säger att det är skillnad 

på att förklara något och att gå ut och kunna visa det i verkligheten. Hon använder 

närmiljön på eget initiativ av den anledningen att hon anser att det förstärker 

elevernas förståelse genom att de får befästa kunskaperna praktiskt, hon försöker 

därför utnyttja det konkreta som finns nära tillhands. I nedanstående citat beskriver 

hon elevernas reaktion då de vid ett studiebesök på det lokala slottet fick se att det 

satt kvar gamla kanonkulor i väggarna. 

… då såg man ju också kanonkulorna och ja, alltså historiens vindslag. Verkligen! 
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Lärarna anser att upplevelsedagarna som de har erfarenheter av har stor inverkan på 

elevernas förståelse. De menar att om eleverna får avsluta ett arbetsområde om en 

tidsperiod med att få uppleva det liv som människorna då levde, så nära verkligheten 

som möjligt då uppstår ofta en ”aha-känsla” och därmed en fördjupad insikt i 

historien. En lärare beskriver att eleverna lättare kan greppa ett resonemang eller en 

teori genom att få uppleva det så nära verkligheten man kan komma, han menar att 

eleverna kan få en djupare insikt genom visuella upplevelser. En annan lärare 

berättar att när eleverna får uppleva något praktiskt är det nästan alltid det de minns i 

efterhand. Det vill säga att eleverna har befäst kunskapen väl och att kunskapen blir 

bestående. Alla tre lärarna upplever också att eleverna tycker det är roligt och att 

eleverna då har lättare att ta till sig av upplevelsen och lära av den. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Vilken inställning har lärare till att använda 
naturen som lärandemiljö när de undervisar i de 
samhällsorienterande ämnena? 

6.1.1 Naturen som lärandemiljö 

Under intervjuerna och främst den innehållsanalys vi gjorde av materialet upptäckte 

vi hur stora skillnader det var mellan lärarnas uppfattning om miljön i området där 

skolan ligger. En av lärarna upplevde det som att det nästan inte fanns något alls som 

kunde vara väsentligt för undervisningen samtidigt som en annan tyckte att området 

var historiskt berikat och att det fanns många bra platser att använda för olika 

undervisningssyften. Hur lärarna upplever sin närmiljö runt skolan de jobbar på kan 

ha en avgörande betydelse för hur mycket de använder sig av naturen som 

lärandemiljö. 

Läraren som hade uppfattningen att miljön i området inte var så bra reflekterade över 

att det kanske är bättre om man bor i en större stad med närhet till fler museum och 

liknande. Det fick oss att fundera över om det måste vara aktiviteter som museum 

man utnyttjar, det vill säga aktiviteter som kräver extra resurser? Varför inte försöka 

se till det enkla, som att förflytta undervisningen till skolgården? Vi tror inte att man 

som lärare behöver sätta någon press på att göra sin undervisning onödigt 

komplicerad, utan att det kan räcka med skolgården och den natur som ligger inom 

räckhåll och skaffa sig erfarenhet av att undervisa utomhus. Vi tror att det hänger 

mycket på vad det är man söker efter när man vill undervisa ute och vad man vill 

uppnå i miljön där man är. Handlar det om att komma till en färdig rekonstruerad 

plats eller vill man bara få ta del av skogen som finns nära skolan. Vilken inställning 

man som lärare och personligen har till platsen eller området kan ha en avgörande 

betydelse för att förflytta sin undervisning till naturen, staden eller ett museum.  

Szczepanski m.fl.(2006) menar att utomhuspedagogiken bygger på att eleverna får 

använda sina sinnen och att man framförallt lyfter ut undervisningen från 

klassrummet och ut i naturen till platser som är relevanta för undervisningen. Vi 

tolkar detta som att den relevanta platsen kan vara skolgården, skogen, staden likaväl 

som den relevanta platsen kan vara en rekonstruerad plats eller ett museum med 

mera.  
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6.1.2 Hinder eller möjligheter? 

Att lärarna hade olika uppfattningar om vad närmiljön har att erbjuda i 

undervisningssyfte speglar också av sig på om de anser att utomhusundervisning är 

en möjlighet till en förbättrad lärandemiljö eller om de anser att det mest finns 

hinder. Vår uppfattning är att det ibland handlar om en attitydsfråga, vilken attityd 

läraren har till att ta undervisningen ut från klassrummet.  

En av lärarna fick också insikten i att det handlar om att bryta invanda mönster, det 

vill säga att det har blivit en vana och det är enkelt att vara kvar i klassrummet när 

det egentligen kanske bara handlar om att gå utanför skolans dörrar som ett första 

steg. Det kan delvis handla om att ta sig tiden till att fundera över vad som kan göras 

annorlunda, hur man kan tänka utanför sina invanda ramar men också att våga låta 

ett nytt projekt ta lite tid. Sträng (2005) tar upp det här problemet med att det inte 

finns något forum för lärare att diskutera dessa saker samt att det är svårt för lärarna 

att få tiden att räcka till.  

Lärarnas största dilemma med att göra saker utomhus är ekonomin eller att få en 

resurs till som kan följa med när man ska ut i naturen med en klass. Vi upplevde 

under intervjuerna att lärarna har en viss osäkerhet kring att gå utanför klassrummet 

med sina elever. Det anser vi i många sammanhang kan vara en förlust för 

undervisningskvaliteten, vi tror att man kan börja enkelt för att vänja sig vid 

situationen men också för att vänja eleverna och att bygga upp en trygghet i sig själv 

och med sin klass till att våga använda naturen som lärandemiljö. 

 

6.2 Hur tror lärarna att deras val av 

undervisningsplats påverkar elevernas 

inlärning? 

6.2.1 Naturens inverkan 

Den lärare som väljer att undervisa aktivt utomhus ser positiva effekter på eleverna 

men hon ser också att klassrumsundervisningen är nödvändig. Hon upplever att det 

är stor skillnad på att visa något i verkligheten och att bara förklara det och 
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skillnaden syns på eleverna. Även när lärarna berättar om de upplevelsedagar som de 

har fått av skolan så anser alla lärarna att de har sett en stor effekt på elevernas 

lärande. Elevernas förståelse ökar och de har lätt för att ta till sig av innehållet. 

Lundegård m.fl. (2004) beskriver att människan hela tiden tar till sig olika fragment 

av information och betonar att hjärta och hjärna måste samarbeta. Alla människor 

behöver en kombination av känslor och förnuft och att den ämneskunskap man ofta 

har sedan innan ofta leder till att man ser sambandet mellan teori och verklighet. 

Enligt Illeris (2006) är risken större att elevernas kunskaper fastnar i långtidsminnet 

om sinnena, känslorna och kroppen får aktiveras samtidigt som information tas in. 

Det kan vara svårt att aktivera alla dessa faktorer i klassrumsmiljöer men ute i 

naturen aktiveras sinnena, känslorna och kroppen automatiskt. Det känns viktigt att 

man som lärare har vetskapen om att det finns sätt att påverka om elevernas 

kunskaper ska förbli bestående eller tillfälliga. 

Vi har diskuterat vad det är lärare vill få ut av sin undervisning, vad det är man vill 

uppnå och vad vill man ge eleverna samt hur man vill göra det och varför man bör 

göra det. Efter att ha tagit del av forskning och intervjuer med yrkesverksamma 

lärare så har vi fått en bild av att oavsett vad man ska lära ut till eleverna, var och på 

vilket sätt så är det av stor vikt att man ger eleverna en chans att se helheten och att 

man varierar sin undervisning för att ge eleverna både mycket och bestående 

kunskap. Vi håller med Lundegård m.fl.(2004) om att hjärnan och den information vi 

läser in behöver kombineras med hjärtat, det vi upplever och känner. 

 

6.3 Slutkommentarer kring undersökningen 

6.3.1  Metoddiskussion 

Valet av metod för att genomföra undersökningen var en process där vi övervägde 

olika metoders för- och nackdelar mot varandra och valde till slut att använda 

intervjuer. Metoden valdes på grund av att vi ville fånga lärarnas inställning, 

erfarenheter och tolkning av att undervisa i SO och vi intresserade oss för hur lärarna 

undervisar och vilka tankar de har kring den egna undervisningen samt vad som 

fungerar bra respektive mindre bra. Vi besökte skolan för att fråga några lärare om 

de ville medverka, vilket var en fördel eftersom det direkt skapade ett förtroende. De 
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muntliga förfrågningarna krävde stor förberedelse från vår sida, då vi skulle 

formulera oss korrekt inför lärarna så att de blev klart medvetna om vad intervjuerna 

innebar samt att de förstod sina rättigheter. Genom att genomföra en riktad öppen 

intervju så kunde vi fånga de här områdena. Med hjälp av Lantz (1993) 

intervjumetodik så kunde vi leda in respondenterna på ett relevant spår och få 

respondenterna att själva reflektera under tiden de berättade om sin undervisning. Vi 

prioriterade att respondenterna kände sig trygga med oss och att vi befann oss i en 

avslappnad miljö där de själva kunde avgöra vad de ville berätta och inte berätta. Vi 

skapade en trygg miljö genom att sitta tillsammans i ett mindre rum med en kopp 

kaffe och skapa känslan av ett ömsesidigt samtal där fokus låg på att respondenten 

berättade fritt. I efterhand inser vi att borde ha satt upp bestämda tider eftersom vi 

besökte dem på en studiedag då de hade fritt arbete. Även att det flöt på för oss och 

lärarna hade tid för att bli intervjuade så hade det underlättat med bestämda tider. 

 

6.3.2  Fortsatt forskning 

Vi känner att det finns stora möjligheter med att undervisa SO utomhus och att de 

finns mycket mer man skulle kunna undersöka kring ämnet. En fortsättning på den 

undersökning vi har gjort hade varit att intervjua fler lärare och gå djupare in på 

kombinationen med naturen som lärandemiljö och SO. Det hade varit mycket lärorikt 

att observerar några lärare när de undervisar utomhus och sedan jämföra det med 

undervisningen i klassrummet för att se om lärarna använder olika metoder i olika 

miljöer. Det hade också varit intressant att undersöka hur lärarna anpassar innehållet 

i undervisningen till miljön de väljer att vara i. En möjlighet till att forska vidare är 

att lyssna till vilka tankar eleverna har kring undervisningen. Vi hade också gärna 

gått djupare in på hur olika arbetssätt påverkar eleverna och utveckla den delen av 

undersökningen mer.  

 

6.3.3 Vår kommande yrkesroll  

Under tiden vi har arbetat med den här undersökningen har vi funderat över vad det 

här kan ha för betydelse för oss i vår kommande yrkesroll. Precis som under de 

tidigare delarna av vår utbildning så har förhoppningen varit att vi ska lära oss 

mycket för att gå ur utbildningen och känna oss redo att arbeta som lärare. Med hjälp 
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av den här undersökningen har vi knutit ihop säcken och sökt information kring 

något vi ville få mer kunskap kring. Vi kommer att ta med oss det vi har lärt oss 

under tiden vi har arbetat med den här undersökningen, ut i arbetslivet. Vi hoppas på 

att kunna dra nytta av de erfarenheter som lärarna vi intervjuade ville dela med sig av 

till oss och som vi hoppas kunna förmedla genom denna undersökning. 
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BILAGA 1 

Intervjumall 

 

 Börja med att beskriva undersökningens syftet och sedan klargör de etiska 

aspekterna. 

 

Riktningar: 

Del 1 

 

 Berätta hur du brukar arbeta med SO 

 Undervisningen 

 Integrering/tema/miljöer 

 Hur tänker du då… 

 

Del 2 

 Undervisar du utomhus? I vilka ämnen? Hur? 

 Har du tänkt på att man kan använda naturen i SO-undervisning? 

 Vad skulle du kunna tänka dig att göra? 

 Kan du komma någon gång du varit ute i samband med SO? 

 

Del 3 

Om du undervisar utomhus i SO… 

 Exempel 

 Platser 

 

Del 4 

 Hur ser närmiljön ut här omkring? 

 Stöd från ledningen/kollegorna  

 

 

 


