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1 Inledningsavsnitt 

1.1 Inledning 
Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, 

kommer dit genom förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av 

sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. 

Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt; det är att 

lära oss lita på andras förnuft, att lära oss mycket och ingenting veta.1 

            J.J Rosseau 

Det som lär oss – är det vi upplever med våra sinnen, menar Rosseau i citatet från 

Émile eller Om uppfostran. Vi lär genom att använda oss av våra sinnen, då det är 

genom dessa vi, upplever, erfar, bildar uppfattningar och skapar vårt kunnande om 

världen. Vi kan, för att vi lärt oss. Men vad är egentligen värt att kunna, och hur 

förankras det? Det har resonerats kring detta sedan urminnes tider och Aristoteles, 

en av de mest kända filosoferna i världshistorien, lade bland annat fram en 

redogörelse för det som kommit att kallas ”genetisk epistemologi”, en teori om 

hur kunskap förvärvas vilken lyder; återkommande sinnesintryck ger, om de är 

varaktiga, perception; återkommande perceptioner ger erfarenhet; återkommande 

erfarenheter ger kunskap.2 Trots att endast en bråkdel av historien är 

dokumenterad kan det med säkerhet påstås att kunskapande har skett kontinuerligt 

under de miljoner av år som människan vandrat på jorden. Traditioner har 

utvecklats i samklang med att samhället förändrats och i takt med att nya idéer 

växt fram och fått fäste. Skolan som institution ska vila på beprövad erfarenhet 

 

1 Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (1997), s.18.  

2 Hamlyn (1987), s.64. 
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och vetenskaplig grund, är därmed en del av samhället, formad av sin historia och 

ett resultat av både nya influenser och tidigare tankar om utbildning och kunskap.3 

Examensarbetet slår rot i den samhällsvetenskapliga delen av utbildningen som 

blivande ämneslärare i samhällskunskap. Ämnets kärna är inte helt lätt att reda ut 

då samhället befinner sig i ständig förändring, vilket gör sig påmint i både 

innehåll och utformning. Ämnessyftet kan anses tudelat, bland annat bestående av 

en kritisk bildning som bottnar i vetenskaperna som grundar ämnet, som 

exempelvis ekonomi eller sociologi. Den kan tillika ses som normativ, där den 

även syftar till att socialisera eleverna i medborgarskap och demokrati, för att 

kunna navigera bland, samt vara aktiv i kraven som samhället ställer.4 Men hur 

ska det undervisas och var borde undervisningen förläggas, med tanke på vilket 

innehåll och vilka kunskaper som är relevanta? Samhällsdidaktikens karaktär ger 

för sig själv möjlighet till en mängd olika frågor värda fördjupning. I 

examensarbetet riktas fokuset mot hur undervisningen genomförs, då det är den 

som gör sig verklig för oss som framtida lärare och som till stor del ingår i 

professionen, då det är den som skapar och förankrar kunskaperna hos eleverna. 

Inom ämnesstudier har didaktikens frågor vad, varför, hur och var aktualiserats 

genom olika aspekter samt för- och nackdelar. Det finns en hel del lärandeteorier 

som på olika sätt angriper frågan kring hur lärande sker bäst. I olika sammanhang 

kan samtliga teorier ha mer eller mindre relevans, samt har somliga traditioner 

och teorier fått mer inflytande än andra. Stora delar av tidigare forskning och 

pedagogisk litteratur pekar på nyttan med ett aktivt, sinnligt lärande, som ibland 

kanske beskrivs som autentiskt eller erfarenhetsbaserat. Klassiska exempel är 

Vygotskij, med sina tankar om att lärande sker i samspel med “redskap” och andra 

människor, eller Dewey med sin pragmatism, där den viktiga kunskapen är den 

 

3 Skolverket (2019). 

4 Långström, S & Virta, A. (2011), s.18. 
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som gör sig praktisk i människors vardag.5 Autentisk undervisning, 

erfarenhetsbaserad pedagogik eller aktiv pedagogik är egentligen olika sätt att 

försöka beskriva ungefär samma sak, och i detta examensarbete används 

utomhuspedagogik som paraplybegrepp för att beskriva just sådan undervisning 

som sker utanför klassrummet.  

Har en sådan aktivt baserad undervisning haft något inflytande inom 

samhällskunskapen? Historien förtäljer oss att samhället och dess studier har 

förändrats i takt med dess utveckling. Styrdokument har legat till grund för den 

utbildning som skett i Sverige och genom analys av dessa ges möjlighet att se hur 

undervisningen var tänkt att organiseras, samt synliggörs hur strömningar i 

samhällsutvecklingen påverkat styrdokumentens utformning. Det historiska 

perspektivet ger möjligheter att öppna upp för frågor om hur synen på utbildning 

och hur:et utvecklats och kan förhoppningsvis därmed bidra till kunskapsbilden 

om hur samhällsfostran och medborgerlighet bör läras ut.  

Problemområdet skulle kunna angripas på ett antal olika sätt. Som studieområde 

ger utomhuspedagogik inom samhällskunskapen möjligheter till att undersöka en 

mängd olika frågor. Intresseområdet för detta examensarbete och de kommande 

forskningsfrågorna positioneras inom läroplanernas utformning. Vidare 

undersöks, analyseras och tolkas de spår av autentisk undervisning som går att 

finna inom samhällskunskapen i de styrdokumenten som legat till grund för ämnet 

sedan demokratiseringen av Sverige. Analysen strävar efter att förstå uttrycken 

utifrån hur samhället förändrats fram tills idag. Att kartlägga nyttan med 

undervisningsmetoden i sin helhet eftersträvas inte, arbetets fokusområde hamnar 

snarare inom att undersöka, tolka och förstå utomhuspedagogik över tid inom 

samhällskunskapen.  

Att undersöka utomhuspedagogiska uttryck i samhällskunskap genom studiet av 

läroplaner ses här vara studiens kärna i försöket att stärka samhällsdidaktiska 

frågor och svar, där undersökandet av utomhuspedagogik historiskt och 

 

5 Säljö, R. et al. (2018), s. 243. 
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samhälleligt kan ses ge möjlighet att vidareutveckla och fördjupa frågor om 

samhällsutbildning och samhällsfostran i en samtid som mer än någonsin tidigare 

präglas av snabba förändringar, globalisering och mångfald. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och tolka uttryck i rådande och 

tidigare undervisnings- och läroplaner, för att synliggöra utomhuspedagogikens 

betydelse inom ämnet i förhållande till samhället och i en historisk kontext. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur har utomhuspedagogik kommit till uttryck inom ämnet 

samhällskunskap i rådande och tidigare styrdokument, 1919 till 2022?  

• Hur kan dessa utomhuspedagogiska uttryck i ämnet samhällskunskap 

tolkas i förhållande till en samhällelig och historisk kontext?  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet består av olika avsnitt som tillsammans ger en helhetsbild av 

de olika delar som problemframställningen visar. Den innehåller förtydliganden 

där utomhuspedagogik definieras och klarläggs och där ett urval av tillgänglig 

forskning på området redovisas. Samhällskunskapsämnets innebörd och syfte 

aktualiseras och problematiseras genom didaktisk forskning. Bakgrundskapitlet 

ses som ett underlag för att förstå grunden i examensarbetets syfte och 

forskningsfrågor, samt för att tydliggöra det studieområde som examensarbetet 

gör anspråk på att fördjupa sig inom. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Utomhuspedagogik 

I Nationalencyklopedin beskrivs utomhuspedagogik som en “pedagogik som utgår 

från platsens betydelse för lärandet” med följande beskrivning: 

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

reformpedagogisk bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den 

bygger på 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.6 

Definition av begreppet utomhuspedagogik enligt Anders Szczepanski, forskare 

och enhetschef vid Linköpings universitet, centrum för Miljö- och 

utomhuspedagogik lyder enligt följande: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i 

 

6 Nationalencyklopedin (2022). 
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autentiska situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär 

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

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

att platsens betydelse för lärandets lyfts fram.7 

Begreppet ”utomhuspedagogik” används här således för undervisning som sker 

utanför det traditionella klassrummets fyra väggar. Undervisningens miljö kan 

därmed innefatta allt från skolgården, närområdet, skogen, stadsvandring, olika 

studiebesök för att nämna några exempel. Det gemensamma är att de alla är 

utomklassrumsliga och att undervisningen är baserad på autentiska upplevelser för 

lärande där platsen har en väsentlig del i kunskapsförmedlingen. 

2.2 Utomhuspedagogikens syfte, kärna och logik 

En autentisk upplevelse utanför klassrummet, det vill säga en verklig eller äkta 

upplevelse såsom att göra studiebesök och exkursioner skapar rika möjligheter för 

lärandet. Att eleverna får lära sig om platsen på plats ökar både motivationen, 

drivet och meningsskapandet, samtidigt är det autentiska lärandet väldigt 

individuellt och beroende på elevernas förkunskaper och psykosociala 

förutsättningar, därmed förekommer variationer, menar Magnus Hermansson 

Adler, universitetslektor i ämnesdidaktik.8  Således är det inget som säger att 

elever per automatik lär sig mer utanför skolans klassrum genom autentiska 

upplevelser, förkunskaper däremot är av stor vikt, tillika friheten att på plats som 

elev ”söka sitt eget sätt att uttrycka sig på”, liksom att få tid för reflektion efteråt 

har tillsammans stor betydelse för att delvis få sina kunskaper bekräftade, se 

helhet och samband, få djupare förståelse, men även för att få ny kunskap och 

 

7 Szczepanski, A. (1997), s.11. 

8 Hermansson Adler, M. (2013), s.241, 243. 
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väcka nya frågor.9 Följaktligen får eleverna genom att vara på plats uppleva en 

koppling mellan teori och praktik. De får något att hänga upp sina teoretiska 

kunskaper ifrån klassrummet på, samtidigt som de sinnliga inlärningssituationerna 

underlättar inlärningen och har en stimulerande effekt.10 Hermansson Adler 

nämner även att avsikten med att lära sig på plats genom ett studiebesök eller en 

exkursion är att: 

Skapa intellektuella förutsättningar för ny kunskap hos eleven. Detta sker 

främst genom upplevelsen, som kan få motiverande och stimulerande effekt, 

samt 

Utveckla nya arbetsmetoder och studieteknik för problemlösningar när 

eleverna inte har tillgång till skolans resurser.11 

Vidare talar Adler Hermansson om att utomhuspedagogik även stärker 

gruppgemenskapen inom klassen, då här finns helt andra förutsättningar 

och ges andra möjligheter än i klassrummet.12 

Lärandeteori 

Det finns en hel del traditioner och teorier kring lärande som utifrån olika 

perspektiv kan bidra till bilden och förståelsen av utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod. En teoretiker som fått stort inflytande är John Dewey som 

förknippas med en filosofisk tradition kallad pragmatismen. Ambitionen var här 

att ”utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle”.13 Deweys inställning till 

kunskap och lärande hänger ihop med erfarenhet och handling. Han menar att 

kunskap är praktisk, det vill säga användbar där kunskap kan kopplas till 

 

9 Hermansson Adler, M. (2013), s.242, 244, 246–248, 262. 

10 Hermansson Adler, M. (2013), s.239, 240. 

11 Hermansson Adler, M. (2013), s.239. 

12 Hermansson Adler, M. (2013), s. 46. 

13 Säljö, R. et al. (2017), s.241. 
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individers konkreta vardag. Lärandet i skolan bör därför i högre utsträckning 

präglas av sådan undervisning som gör sig praktisk.  

Idén är att praktik inte fungerar utan teori, och teori gör sig tämligen 

svåranvändbart utan att kunna koppla den till någon praktisk erfarenhet eller 

verklighet. Handling och mening är centralt för Dewey. Levd erfarenhet ger 

relevant kunskap och är av stor vikt i en föränderlig värld som ställer allt högre 

krav på människors förmåga att kunna navigera. Dewey menar att då barns 

erfarenheter knyter an till vardagen, fördjupas även deras förståelse, således tar 

han avstånd från det sätt att vardag och skola blir som två skilda öar, med helt 

olika typer av krav.14 Deweys tankar om lärande och utbildning har ett 

individuellt perspektiv där människan är ”samhällsborgare som ska bli bekant 

med de kunskaper och färdigheter man behöver för att kunna leva ett rikt och 

produktivt liv i ett demokratiskt samhälle”.15  Att organisera undervisningen på så 

vis att den knyter an till elevernas vardag och tidigare erfarenheter blir 

fundamentalt inom pragmatismen och utomhuspedagogik ligger helt i linje med 

dess centrala aspekter. 

I Lev Vygotskij och hans sociokulturella tradition talar han om att individer lär i 

samspel med andra, och där vägledning från någon med mer erfarenhet blir ett 

stöd för lärande och utveckling.16 Vygotskij förespråkade tre huvudsakliga sätt att 

lära, genom att imitera, genom att lyssna på anvisningar för att sedan bruka dessa, 

samt genom samspel med andra där erfarenheter utbyts.17 Det handlar om att 

kombinera teori och praktik, i likhet med det pragmatiska perspektivet på 

lärande.18 Traditionen är ”en social teori om lärande och utveckling som ger en 

förståelse av hur människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att 

 

14 Säljö, R. et al. (2018), s.244. 

15 Säljö, R. et al. (2018), s.245. 

16 Säljö, R. et al. (2018), s.251. 

17 Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015), s.61. 

18 Säljö, R. et al. (2018), s.256, 262. 



 14 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

samspela med andra i olika aktiviteter”.19 Både de pragmatiska och de 

sociokulturella perspektiven förespråkar samspel med andra för lärande och 

utveckling. De har därmed en ”socialkonstruktivistisk syn på kunskap, där lärande 

ses som en del av mänsklig samvaro och där skolans funktion är att göra 

människor delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper”.20 

Båda perspektiven är teorier kring lärande. Från ett didaktiskt och ett 

lärandeperspektiv kan därför utomhuspedagogikens betydelse och kärna tolkas 

och förstås genom Deweys och Vygotskijs teorier kring lärande.  

2.3 Samhällsdidaktik och forskning  

För att tydliggöra positionen av studieobjektet inom det samhällsvetenskapliga 

fältet, går en del av bakgrunden in på samhällskunskapens didaktik och därtill 

dess utmaningar. Det berörs till viss del i kapitlet som presenterar 

examensarbetets teoretiska förankring, men i förhållande till arbetets helhet, anses 

det vara både nödvändigt och intressant att förtydliga ämnets karaktär och på så 

vis bidra till att förstå själva problemframställningen. 

Tillgänglig forskning inom samhällsdidaktiken är exempelvis Sandahls 

avhandlingar där han förklarar att skolans uppdrag ända sedan demokratiseringen 

i Sverige har handlat om att ge eleverna medborgarbildning.21 

Medborgarbildningen handlar som han säger om ”kunskaper, förmågor, attityder 

och erfarenheter” vilket över tid har varierat både i skepnad och i fokus, samt varit 

mer eller mindre uttalat i läroplanerna.22 Samhällskunskapsämnets plikt var efter 

andravärldskriget tydlig; ”att vaccinera unga mot totalitära ideologier” som 

 

19 Säljö, R. et al. (2018), s.262. 

20 Säljö, R. et al. (2018), s.263. 

21 Sandahl, J. (2015), s.12. 

22 Sandahl, J. (2015), s.12. 
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Sandahl förklarar det.23 Idag, menar han, finns inte detta utan handlar 

samhällskunskapen om att presentera en färdig mall om samhället som eleverna 

bara skall godta. Meningsskapandet har dämpats och han menar att 

samhällskunskapsämnet befinner sig i en kris.24 Han nämner i sin avhandling att 

det idag är fokus på det privata och individen när vikten egentligen borde ligga på 

det offentliga och samhälleliga. När eleverna möter andras världsbilder uppstår 

medborgarbildning, och han nämner vidare att det handlar om att få nya vinklar 

och perspektiv och ”att förhandla med andra om tillvaron” i skolan och i 

samhället.25 Sandahl konstaterar även att forskningen liksom diskussionen inom 

samhällsdidaktiken är undermålig både i innehållet, det vill säga didaktikens vad, 

men även varför eleverna ska lära sig det, samt i vilken form, med andra ord 

hur.26 Som det är nu lär sig eleverna endast att bli några som betraktar 

samhällslivet, inte de aktiva medborgarna som styrdokumenten pekar mot.27 Han 

förklarar att för att fördjupa kunskaperna samt ge kunskaper ett mervärde hos 

eleverna bör samhällsfrågor kopplas till deras verklighet, således även använda 

sig av autenticitet, då det finns en stor styrka i att både veta och göra.28 Sedermera 

bör samhällsdidaktiken liksom historiedidaktiken gjort, samlas kring en som han 

uttrycker det ”en gemensam definition av samhälle, som begrepp och fenomen” 

för som det är nu blir det spretigt för eleverna och svårt att ta till sig om helheten 

inte blir synlig.29 

 

23 Sandahl, J. (2015), s.15, Sandahl, J. (2014), s.57. 

24 Gustavsson, P. (2014), Sandahl, J. (2015), s. 16, Sandahl, J. (2014), s.73. 

25 Sandahl, J. (2015), s.29, 35. 

26 Sandahl, J. (2011), s.27. 

27 Sandahl, J. (2014), s.73. 

28 Sandahl, J. (2015), s.37, 38, Sandahl, J. (2011), s.24. 

29 Sandahl, J. (2015), s.19–21, Sandahl (2011), s.21, 22, 26. 
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Sture Långström och Arja Virta diskuterar även de olika didaktiska frågor i 

Samhällskunskapsdidaktik.30 De nämner bland annat olika typer av kunskap och 

hur den inhämtas, där de nämner kunskap som bygger på erfarenheter och 

uppfattningar. I samhällskunskapen specifikt, menar de att eleverna per automatik 

hela tiden lär sig om samhället om de ständigt befinner sig mitt i det.31 De skriver 

om en konstruktivistisk syn på lärande och instämmer i fördelarna kring att bygga 

ny kunskap på redan befintlig kunskap om samhället. Eleverna erfar hela tiden 

samhället och lever mitt ibland det som det undervisas om.32 Att dra nytta av 

elevernas egna livsvärldar bidrar till att göra undervisningen meningsfull.33 För att 

vara en rustad medborgare som har möjlighet till att kunna vara aktivt deltagande 

i samhället, krävs det mer än bara ett överförande av fakta och värderingar, 

eleverna behöver träna på olika sorters färdigheter, såsom att argumentera, agera, 

uttrycka, förstå och ta ställning.34 Det finns en mängd olika metoder inom 

samhällskunskapen för att främja lärande, och styrdokumenten ” ställer krav på 

användningen av mångsidiga metoder som utmanar elevers tänkande och ger stöd 

för lärande”,35 metoder som tränar eleverna i aktivt deltagande och förmåga att 

interagera med andra, likaledes metoder som tränar kritiskt tänkande och 

förståelse.36 

Allt sammantaget ger en bild av de olika kunskaper och förmågor som elever ska 

anskaffa sig i samhällskunskapen (vad), även för samhällskunskapens syfte och 

mål (varför), och bidrar samtliga till det didaktiska samtalet i samhällskunskap. 

Det framkommer samtidigt att samhällskunskapens didaktik är svårdefinierad, 

 

30 Långström, S. & Virta, A. (2011). 

31 Långström, S. & Virta, A. (2011), s.91. 

32 Långström, S. & Virta, A. (2011), s.95. 

33 Långström, S. & Virta, A. (2011) s.98. 

34 Långström, S. & Virta, A. (2011) s.102. 

35 Långström, S. & Virta, A. (2011) s.135. 

36 Långström, S. & Virta, A. (2011) s.136. 
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spretig och föränderlig. I sökandet efter forskning framgår det en brist på 

forskning inom området för att kunna besvara framför allt didaktikens frågor hur 

och var. 

2.4 Utomhuspedagogik och forskning  

Att finna studier om utomhuspedagogik och studiebesök inom samhällskunskapen 

är svårt, vilket utökar sökningen och samlar ett urval svenska studier som främst 

riktar in sig på utomhuspedagogik kopplat till lärare och deras yrkesutövning. 

Olika aspekter av just utomhusdidaktik diskuteras i boken med samma namn från 

2004. I ett kapitel diskuterar Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren 

”utomhusdidaktikens särart” där de redogör för olika aspekter av 

utomhuspedagogik och dess potential. De konstaterar att utomklassrumslig miljö 

kan utnyttjas på ett djupare sätt, då den kan ge innehåll till undervisningen som 

inomhusundervisning inte kan förmedla, såsom sinnliga erfarenheter exempelvis 

smak eller doft.37 Szczepanski och Dahlgren återkommer till den sinnliga 

upplevelsen och vinsten med att utnyttja den i undervisning, för att befästa 

kunskaper och underlätta för lärandet. Det framgår även att det krävs vissa 

förutsättningar för att bedriva lyckad utomhuspedagogik, där de belyser främst två 

områden; en särskilt inriktad utbildning av lärarkåren, och att medel avsätts 

(främst för att ha råd att transportera elever till nya miljöer). 

Anders Szczepanski har gjort studier på utomhuspedagogik kopplat till lärare och 

yrkesutövning. Bland annat har han gjort två fenomenografiska studier, en 

interventionsstudie och en referensstudie för att kunna jämföra resultaten.38 Syftet 

var att utreda lärares uppfattningar om lärande utomhus. Interventionsgruppen 

bestod av sex verksamma lärare i grundskolan vilka under två års tid fick 

utbildning i utomhuspedagogik. Fem lärare ingick i referensgruppen och fick i 

 

37 Lundegård, I. et al. (Red.) (2004), s. 9. 

38 Szczepanski, A. et tal. (2008). 
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jämförelse ingen utbildning. Han genomförde djupintervjuer med båda grupper, 

en före lärarnas utbildning och en efter, där han jämförde resultaten mellan de 

lärare som fått erfarenhet av utomhuspedagogik och de som inte fått det. 

Resultaten på intervjuerna innan interventionen var stämmande mellan båda 

grupper, att de flesta av lärarna hade en bra inställning till utomhuspedagogik. 

Resultatet av den andra intervjun visade att interventionsgruppen visade på en 

bredare syn och en öppnare inställning till utomhuspedagogik, och 

referensgruppen hade samma inställning som innan. Szczepanski kommer fram 

till att lärarna kan urskilja kvalitativa skillnader mellan lärande inom- och 

utomhus.39 Parallellt med studierna har han även låtit lärarna svara på en så kallat 

Mood-scale enkäter med syfte att utreda och mäta lärarnas sinnesstämning för att 

jämföra grupperna med varandra efter interventionen. Resultatet visade att 

lärarnas sinnesstämningar hade sjunkit under åren i båda grupperna, men att det 

sjunkit i högre utsträckning i referensgruppen. När han diskuterar resultatet 

nämner han den minskning av resurser som skett de senaste åren vilken leder till 

högre arbetsbörda för lärare och att det kanske kan vara en bidragande orsak till 

enkätsvaren.40 

Szczepanski skriver även kring eleven som objekt- eller subjektsroll, där 

utomhuspedagogik förstärker elevens deltagande och därmed blir eleven en 

dynamisk del av undervisningen, snarare än att vara frånkopplad sin livsvärld och 

dess innehåll, vilket kan leda till en ökad kontrollkänsla för läraren där eleverna är 

en del av undervisningssituationen på ett mer levande sätt.41 

Szczepanski hänvisar i sin tur till Heurlin–Norlinder som i sin doktorsavhandling 

konstaterar att det inte finns tillräcklig kunskap om platsers betydelse för lärande 

och närmiljö, samt att barns tillgång till närmiljö minskat.42 Det är undersökt ur 

 

39 Szczepanski, A. et al. (2008), s.32. 

40 Szczepanski, A. et al. (2008), s.33. 

41 Szczepanski, A. et al. (2008), s.29. 

42 Szczepanski, A et. al. (2008), s.30. 
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både ett barn- och vuxenperspektiv, och Heurlin-Norlinders resultat kring 

kunskapsbristen kan i enighet med Szczepanskis resultat även gälla för lärarkåren. 

Szczepanski har gjort fler studier, både på lärare och professorers uppfattningar 

om lärandet utomhus. Han har bland annat skrivit en artikel i NorDiNa, en norsk 

tidskrift för ämnesdidaktik, vilken heter ”Platsens betydelse för lärande och 

undervisning: ett utomhuspedagogiskt perspektiv”.43 Artikeln utgörs av en 

undersökning där lärares uppfattningar av platsens betydelse för lärande och 

undervisning utomhus undersöks. I resultatdiskussionen menar han att det finns en 

osäkerhet hos respondenterna kring platsens betydelse för lärande, vilket han 

härleder till en brist på erfarenhet av undervisning utomhus.44 Han kommer även 

fram till att utomhuspedagogik är framgångsrikt för att öka miljö- och 

naturmedvetenhet, men skriver mindre om samhällsorienterad medvetenhet.  

Szczepanski har med Per Andersson även gjort en studie med syftet att forska i 

platsens betydelse för inlärning, där underlag tagits fram genom en undersökning 

av professorers uppfattning om plastens betydelse för just lärande och 

undervisning. I artikeln ”Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar av 

platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus” kommer de fram till att 

lärarnas och professorernas fokus skiljer sig åt.45 Lärare talar främst om de 

praktiska, sakliga delarna av utomhuspedagogikens betydelse, såsom friare ytor 

och tidsanvändning. Professorerna diskuterar mer utomhuspedagogik från ett 

teoretiskt perspektiv, som ur ett inlärningsperspektiv, lärmiljöns möjligheter och 

begränsningar och sinnesupplevelsens betydelse.46 

 

43 Szczepanski, A. (2013). 

44 Szczepanski, A. (2013), s.13. 

45 Szczepanski, A & Andersson, P. (2015). 

46 Szczepanski, A & Andersson, P. (2015), s.144. 
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2.5 Bakgrundsdiskussion 

Bakgrunden ses som kompletterande till helhetsbilden av examensarbetet, detta 

genom att det definierar och förtydligar både kärna och syftet med 

utomhuspedagogik likaledes samhällskunskapsämnet.  

Det som kan sägas hittills är att det från en mängd olika håll pekas på att 

utomhuspedagogik är en fungerande undervisningsmetod från flera olika 

perspektiv och meningar, vilket aktualiserar och bekräftar att studieområdet är 

värt fördjupning. Att undersöka didaktiska frågor inom samhällskunskapsämnet 

kan dessutom ses som behövligt i många avseenden då området förändras och kan 

ses som snårigt.47 Med hjälp av bakgrundsavsnittet förtydligas grunden till 

studieområdet. 

  

 

47 Se Sandahl, J. (2015), eller Långström, S & Virta, A. (2011). 
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3 Teoretisk förankring 
Examensarbetets teoretiska förankring samlar trådar från olika håll och bildar 

tillsammans en skräddarsydd ram för examensarbetets forskningsfrågor och 

analys. Vetenskapliga teorier skall förklara företeelser, visa vägen och kunna 

bidra till svar på förväntad utveckling. De ska också verka som ledsagare vid 

beslut och handlingar och medverka till att besvara frågor, således möjliggöra för 

nya frågor som kan driva forskningen framåt.48 Genom läroplansteori kan 

styrdokumentens utformningar synliggöras, vilket bidrar till en tolkning och 

förståelse av dem i sitt sammanhang. Studien positioneras inom det 

samhällsvetenskapliga fältet och tillämpar därför samhällsteori som kan 

synliggöra den samhälleliga kontexten och bidra till en tolkning och förståelse för 

utomhuspedagogik inom samhällskunskapen över tid. 

3.1 Läroplansteori 

Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Institutionen för 

utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Wahlström har i sin forskning 

inriktat sig på läroplaner och utgångspunkterna är kunskapsfilosofiska och 

utbildningspolitiska, tillika didaktiska.49 Enligt Wahlström måste läroplanerna 

idag organiseras tydligare och utifrån fler perspektiv än förut. Anledningen är att 

dagens samhälle har större mångfald och individualism, vilket här kan ses utifrån 

ett lokalt perspektiv, samt är mer globaliserat vilket i sin tur kan ses utifrån ett 

internationellt perspektiv.50 Vidare förklarar hon att läroplansforskning alltid bör 

studera läroplanerna utifrån olika utformningar, där hon nämner att 

resultatorienterad, innehållsorienterad och processorienterad kategorisering är en 

vanlig och enkel indelning, således kan den ses som en idealtyp för 

 

48 Woolfolk, A & Karlberg, M. (2015), s.17. 

49 Wahlström, N. (2018), s.3. 

50 Wahlström, N. (2018), s.40, 41. 
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läroplansforskning.51 Hon håller tillika med Lundgren när han säger att 

“läroplansteorin behandlar uppfattningar om vad som är kunskap, och hur 

kunskap kan förstås.”52 Ulf P. Lundgren som i sin tur är en svensk 

läroplansteoretiker, ämbetsman och professor i pedagogik, menar på att: 

Läroplansteorin som ett sökande av svar på hur ett innehåll ska väljas ut för 

lärande, hur det ska organiseras för lärande och hur detta lärande gått till är 

didaktiska frågor. Frågor om vad som undervisas och hur det undervisas 

hänger hela tiden samman. Skillnaderna ligger närmast i en betoning av 

varför och hur.53 

Jan Morawski håller också med Wahlström angående att läroplansforskning bör 

inrikta sig på olika utformningar av läroplanen vid analys, där även han tar 

resultat-, innehåll- och processorienterad utformning som exempel. Vidare 

beskriver han i sin doktorsavhandling “Mellan frihet och kontroll: Om 

läroplanskonstruktioner i svensk skola” att innehållsfokuserad koncentrerar sig på 

just som det låter, på tydliga och detaljerade innehållsbeskrivningar och 

kompletteras vidare med instruktioner samt strikt utvald lärobok.54 Här finns 

”sann kunskap”, och allt överförs vidare till nästa generations medborgare i ett 

slags traditionsbundet arv.55 Den resultatfokuserade däremot hade två krav som 

han nämnde, dels krav på ”empiriskt fastställda mål” men även krav på att 

elevernas ”rätta beteende” skulle få ”omedelbar yttre respons”.56 Det tredje och 

 

51 Wahlström, N. (2018), s.79. 

52 Lundgren, U.P. (2017), s.267. 

   Wahlström, N. (2018), s.37, 38. 

53 Lundgren, U.P. (2017), s.267. 

54 Morawski, J. (2010), s.92. 

55 Morawski, J. (2010), s.92, 93. 

56 Morawski, J. (2010), s.230 
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sista exemplet, det vill säga den processorienterade som för övrigt var den 

utformning som antogs för ämnet hembygdskunskap, har till skillnad från de två 

ovan nämnda inga explicita angivelser att förhålla sig till, inte heller några 

specifika läromedel eller förhållningssätt, vilka således blir upp till läraren i 

samspel med sina elever att konstruera.57 

Som Göran Linde, professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet 

förklarar “att studera läroplansteori är därför en upptäcktsfärd för att förstå hur vi 

skapat vår världsbild, till stor del beroende på vad andra föreskrivit som lärostoff 

för oss”, vidare menar han att “studiet av läroplansteori kan också hjälpa oss att 

förstå och avslöja makten över våra sinnen och att kunna påverka skola och 

utbildning”.58 

Skolans styrdokument och hur de i sin tur utformas är, som både Lundgren och 

Tomas Englund, professor inom institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap nämner det, sammanlänkade med den ekonomiska, kulturella 

och sociala strukturen som råder i samhället.59 Ju mer differentierade samhällen 

är, ju större blir vikten av att styra utbildningens mål och innehåll.60 Skolan 

innehar en viktig position i form av makten att fostra och utbilda framtida 

medborgare med det som för tiden är “värt att veta" samt vad som ses som “den 

sociala innebörden av detta vetande “, följaktligen blir läroplaner väsentliga, då 

det här anges mål, innehåll och tid för skola.61  I Wahlströms bok om 

läroplansteori kan läsas att: 

 

57 Morawski, J. (2010), s.229 

58 Linde, G. (2021), s.13 

59 Englund, T. (2017), s.249, 250. 

    Lundgren, U.P. (2017), s.266. 

60 Englund, T. (2017), s.249, 250. 

61 Lundgren, U.P. (2017), s.266, 270. 
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Samtidigt som varje läroplan stävar efter att belysa viktiga frågor i sin 

omvärld, ger läroplanen i sig en bild av sin omvärld i koncentrat, där 

dominerande frågeställningar och ideologier från den aktuella tidsepoken blir 

synliga.62 

Att inkorporera läroplansteori för att synliggöra de omständigheter som ligger till 

grund för dess skrivelser ses här som en förutsättning för att kunna analysera 

läroplanerna på det sätt och med det djup som examensarbetet strävar efter. 

3.2 Samhällsteori 

Genom att undersöka läroplaner och relatera till teorier om samhället och dess 

förändringar kan området på ett djupgående sätt tolkas och förstås både ur ett 

samhälleligt och historiskt perspektiv.63 Examensarbetet strävar efter att belysa 

utomhuspedagogikens uttryck inom samhällskunskapsämnet över tid. Därför 

inbegrips teorier och idealtyper av det moderna samhället vilket kännetecknas av 

samhällelighet, det vill säga en samhällsgemenskap och kollektivism. Det följs av 

det senmoderna samhället som grundar sig i en mer individualistisk syn. Genom 

att anlägga teorier om samhället och dess utveckling kan olika förklaringar 

identifieras och därmed nå en tolkning och förståelse för läroplanernas utveckling 

och deras samhälleliga och historiska kontext. Det finns här ett rationellt 

antagande att samhällsförändringar och intressen påverkat skolan då relationen 

mellan skola och samhälle är tätt förankrad i varandra. Läroplanen blir ett uttryck 

för samhällets och tidens syn på vad som är viktigt att lära, och genom 

samhällsteori kommer vi närmre en granskning av de strukturer som ligger till 

grund för förändringarna.64  

 

62 Wahlström, N. (2018), s.13. 

63 Denscombe, M. (2018), s.157. 

64 Gustavsson, K. (2011), s.91. 
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Idealtyper av det moderna och det senmoderna samhället 

Med hjälp av Max Webers idealtyper ges möjlighet att avgränsa och göra tydliga 

beskrivningar av samhället och dess förändringar för att nå den tolkning som 

examensarbetet strävar efter. Weber beskriver idealtyper enligt följande; 

Its function is the comparison with empirical reality in order to establish its 

divergences or similarities, to describe them with the most unambiguously 

intelligible concepts, and to understand and explain them causally.65 

Översatt menar Weber att idealtyper kan beskrivas som att deras funktion är att 

jämföras med det empiriska underlaget, med syftet att kunna fastställa och 

beskriva likheter och avvikelser samt orsaksförhållandet däremellan i tydligaste 

mån. Idealtyperna blir aldrig en helt korrekt eller sann bild av någon verklighet. 

De kan snarare ses som modeller eller uppbyggda strukturer som syftar att ge 

innebörd åt ett annars spritt empiriskt underlag, och som sedan blir analytiska 

verktyg som kan användas för att förklara och jämföra fenomen eller processer.66 

Verktyget kan även innebära att beskriva flera perspektiv och aspekter av en eller 

flera idealtyper.67 Examensarbetet strävar inte efter att kunna dra några exakta 

eller kvantitativa slutsatser till fullo, det är däremot tolkningen och 

förhoppningsvis förståelsen som blir ledande för analysen med hjälp av 

idealtyperna och det empiriska underlaget.  

Det moderna samhällets kärna och logik kan förstås bland annat med hjälp av 

Marx och hans förklaring av det kapitalistiska genombrottet inom 

samhällsordningen. Materiella varor, vinst och en ständig benägenhet att 

expandera blev styrande och samhällets strukturer förändrades radikalt i 

 

65 Weber, M. (1949), s.43. 

66 Bauman, Z. (2008), s.31. 

67 Weber, M. (1949), s. 89. 
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jämförelse med tidigare.68 Det moderna samhället var unikt på många sätt då det 

skedde många och snabba förändringar. Ett exempel på en sådan hastig förändring 

är lönearbetets omvandling till en vara, vilket i sin tur skapade en ny 

samhällsklass. Till följd av det reformerades samhället i grunden.69  

Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, 

kallar det moderna för upplysningen eller ”upplysningsprojektet”.70 Hans 

utgångspunkt för att beskriva det moderna samhället grundar sig i tekniken och 

maskinen. Han beskriver samhällets rationalitet som rotat i bland annat 

vetenskapen och där göra bruk av förnuftet var ett måste. Matematiken var viktig 

och skulle tillämpas praktiskt, vilket han förklarade, skulle förbättra världen och 

tjäna människan.71 I hans beskrivning och förankring av teknikens och maskinens 

roll för det moderna samhället och vilket system som råder, menar han följande; 

Vetenskapen ska tjäna mänskligheten och nyttiggöras i reell 

världsförbättring. Uppfattas upplysningsprojektet på så vis framstår tekniken 

som ett centralt men mindre uppmärksammat inslag i detta. Den framstår 

som ett föreningsband mellan det teoretiska förnuftet och den praktiska 

omvandlingen av de jordiska förhållandena i framstegets tecken - som den 

felande länken mellan andlig och materiell kultur, för att tillspetsa. 

Maskinen, sinnebilden för tekniken, realiserar upplysningen.72 

Björcks begrepp bidrar till att låta en idealtyp av det moderna samhället utforma 

sig, där samhälleligheten, det vill säga samhällsgemenskapen och förståelsen för 

samhällets utveckling ligger i teoretiskt fokus för examensarbetet. Orden fångar 

nära beskrivningar av det moderna samhällets logik och essens, såsom förnuft, 

 

68 Giddens, A. (1996), s.20. 

69 Giddens, A. (1996), s.17. 

70 Björck, H. (1996), s.39. 

71 Björck, H. (1996), s.40. 

72 Björck, H. (1996), s.40. 
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praxis, vetenskap och kollektivets förbättring genom materiell produktion och 

teknik.  

Anthony Giddens beskrivningar av upplysningen och det som grundar det 

moderna samhället går i linje med Björck. Även han nämner förnuftet och att 

samhället präglades av trygghet och frigörelse från tradition.73 Giddens listar upp 

olika huvudkällor till modernitetens dynamik där ”den reflexiva 

kunskapstillägnelsen” ses som en punkt. 74 Den kan sägas innebära att kunskapen 

om livet gav makt att omförhandla sina traditioner i förhållande till vad kunskapen 

sade och därmed generera ett samhälle som präglades av en framtidstro och 

autonomi.75 Giddens talar om kunskap som ett hjälpmedel för att bryta med sådant 

som inte tjänar människan till. Vidare menar han även att vägen mot den öppna 

framtiden präglade samhällsstyrningen.76 Bauman kontrasterar bilden av det 

moderna samhället genom att låta måla upp ett produktionssamhälle som bildar 

vissa strukturer och beteendemönster.77 Det som var viktigt i samhället och det 

som medborgarna fostrades in i var följaktligen en del av samhällsmaskinen, där 

kroppen (det praktiska) snarare än själen (det teoretiska) var det som fokuserades. 

Här var underkastelse till rutinerna för att bli en del av producenternas och 

kollektivets ordning en självklarhet.78 

Det följande senmoderna eller postmoderna samhället blir svårare att definiera 

eftersom det inte finns en allmänt rådande uppfattning hos teoretiker om vilket 

begrepp som bör användas eller exakt vad det inhyser. Beroende på vilket syfte 

 

73 Giddens, A. (1996), s.52. 

74 Giddens, A. (1996), s.55. 

75 Giddens, A. (1996), s.43. 

76 Giddens, A. (1996), s.53. 

77 Bauman, Z. (2008), s.64. 

78 Bauman, Z. (2008), s.66. 
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begreppet används för, kan det delvis tolkas på olika vis.79 Postmodernismen kan 

tolkas som en efterträdare till det moderna samhället, således ett helt nytt 

samhälle, medan senmodernitet ses som en förlängning eller en fortsättning av det 

moderna samhället. I examensarbetet väljs begreppet senmodernitet i stället för 

postmodernitet, eftersom det senmoderna samhället fortfarande präglas i en viss 

utsträckning av det som går att identifiera inom det moderna. Ett postmodernt 

samhälle ses här följaktligen som ett helt nytt samhälle därmed ett samhälle 

avskilt från moderniteten, vilket förutsätter att helt nya strukturer fått styre, vilket 

i detta fall kan hindra oss från att se dess egentliga innebörd och natur.80 

Idealtypen av det senmoderna samhället och dess kärna och logik tar grund i det 

moderna, men ter sig och rationaliseras även av andra aspekter. Giddens föredrar 

begreppet högmodernt, då hans hållning ligger i att samhället endast gått in i en 

radikal fas av modernitet och kan därmed i jämförelse inte ses som ett helt nytt 

samhälle med skilda ordningar, vilket ett postmodernt samhälle förutsätter.81 

Bauman beskriver det som ett konsumtionssamhälle, där den även tidigare 

nämnda kroppen inte längre står i fokus för samhällets bästa. Eller där den 

disciplinerade individen drivs av sig själv och sin själsliga utveckling, där 

kroppen blir ett ”gör-dig-själv-arbete” som drivs av identitetssökande genom 

konsumtion.82 Resultatet som kan urskiljas är att samhället gått från ett kollektivt 

präglat, till ett där det individuella styr, därmed lämnas samhällsstyrningen utan 

några allmänna, sociala mål. För att tydliggöra jämförs här med det moderna 

samhället, där gemenskapen hade makt över individen och där strävan efter 

kollektivets bästa var givet bland människorna. I det moderna samhället fick den 

autonoma individen tillräckligt för att vara nöjd, och det fanns en vilja till att bidra 

 

79 Andersson Hult, L. (2021), s.52. 

80 Giddens, A. (1996), s.54. 

81 Giddens, A. (1996), s.49. 

82 Bauman, Z. (2008), s.66. 
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till samhället.83 Numera handlar människan endast efter individens bästa. 

Konsumtionssamhället är fullt utblommat och medlemmar av detta samhälle 

förväntas deltaga aktivt på konsumtionsmarknaden.84 En människas liv ses 

numera som ett individuellt livsprojekt där valen bildar den du är, vilket kan 

beskrivas som: 

[…] det är upp till dig vilken sorts liv du vill leva, hur du bestämmer dig för 

att leva det, och vad för slags val du gör för att ditt projekt ska förverkligas; 

klandra dig själv och ingen annan om allt detta inte slutar i den lycksalighet 

du hoppades på. […] befrielsens glädje är nära förbundet med nederlagets 

skräck.85 

Möjligheterna är stora i det senmoderna samhället och individen kan enligt 

marknadsteorin lyckas med vad som helst, vilket är nära förknippat med 

modernitetens tendens till globalisering.86 Synen på samhället sett som ett 

begränsat system utmanas, därmed ses informationsflödena öka samt avstånd 

minska.87 Sociala relationer och mål utvidgas och tänjs ut såväl globalt som lokalt 

och blir alltmer påverkade av utveckling och omvandling, vilket försvagar det 

kollektiva anspråket på ett bättre samhälle. Samhällsförändringar har numera fler 

påverkansfaktorer än någonsin tidigare, där nya och betydligt fler viljor och 

intressen tar plats. Nedbrytningen av en gemensam ordning och ett universellt 

anspråk har resulterat i en koncentration på jaget, en individualism som fått 

styre.88 Det moderna samhället kan för jämförelsens skull beskrivas som byggt på 

 

83 Bauman, Z. (2008), s.84. 

84 Bauman, Z. (2008), s.90. 

85 Bauman, Z. (2008), s.99. 

86 Giddens, A. (1996), s.65. 

87 Giddens, A. (1996), s.66. 

88 Giddens, A. (1996), s.117. 
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”fixerade normativa koder”,89 koder som ständigt byggde på att kontinuerligt 

reformera och förbättra det sociala livet i samhället. De skulle därmed följaktligen 

tillämpas på så många aspekter av mänskligt liv som möjligt, samt skulle dess 

reformer både bestå och drivas utav kunskaper.90 

För att konkretisera det moderna och senmoderna samhället i förhållande till 

svensk utbildningshistoria samt till samhällskunskapsämnet i förhållande till 

examensarbetet, skriver Peter Gustavsson passande om den legitimitetskris som 

ämnet befinner sig i. Han beskriver olika förändringar i samhället som i sin tur har 

påverkat skolan och samhällskunskapen som ämne. Historiskt sett menar han, har 

samhällskunskapen till skillnad från nu, varit ett ämne med ett tydligt syfte av vad 

den vill åstadkomma; 

[…] legitimiteten bestod i ämnets förmåga att frambringa och reproducera 

den samhällsyn [sic!] innehållande både kunskap och värden som återfanns i 

samhället generellt. Det vill säga det var produktionen av en kritisk 

medvetenhet om samhället som system och socialt sammanhang som var 

samhällskunskapens funktion.91 

Gustavsson menar att skolan i det moderna samhället endast är en föregångare till 

dagens skola, därmed ett minne blott. Den moderna skolan präglades av ideologi 

och normer, vilka styrdes av en samhällssyn som därefter genererade en 

kunskapssyn. Här skulle eleverna fostras in i samhället, således även göra dem 

kritiska och medvetna om samhällets system, sedermera hur det kan förändras. 

Betydelsefull var praktisk kunskap, verklig kunskap och människan skulle lära sig 

av sin omgivning. Den senaste tiden har samhällskunskapen börjat likna något 

som endast studerar ett samhälle. Gustavsson beskriver det senmoderna samhället 

som präglat av helt andra faktorer än i det tidigare, moderna samhället. Skolan har 

 

89 Giddens, A. (1996), s.116. 

90 Giddens, A. (1996), s.44. 

91 Gustavsson, P. (2014), s.276. 
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gått från en modern politisk styrning med ett tydligt mål: att lära elever om 

samhället för att de ska kunna utveckla samhället, till en avpolitiserad senmodern 

skola som frigjorts från politik och drivs i stället av individens behov och 

intressen, snarare än samhällets behov och vilja. Gustavsson ger exempel på detta 

genom att beskriva hur kunskapen reducerats, och beskriver precis som Giddens 

att kunskap har gått från något som var medräknat i samhällets processer och 

logik, till något ytligt, en vara, ett ting som köpes och säljes på marknaden. 

Kunskapen har då inte längre uppdraget att prägla och genomsyra samhället, 

snarare är den instrumentell och individuell vars nytta endast utgörs av individens 

behov. Kunskap har reducerats till att endast bli ändamålsenlig, det vill säga 

endast tjänlig till autonoma individers intressen.92  

Dessa samhällsförändringar påverkar i all sin utsträckning samhällskunskapen 

som ämne, då den består utav studier av samhället, vilket i sin tur påverkar hur 

undervisningen organiseras i styrdokument och i skolor. Ämnet i sig kan därför 

ses som föränderligt. Lars-Erik Bjessmo, Fil dr. i ekonomisk historia och 

samhällskunskap vid Stockholms universitet beskriver den moderna 

samhällskunskapen som att “samhällsfrågan blev den meningsbärande enheten i 

undervisningen“.93 Sedan dess har det skett normförändringar och 

samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället bör ha utvecklats då 

uppdraget förändrats. Samhällskunskapens didaktik, det vill säga undervisningens 

vad, varför och hur, hur som även här kan ses som var, har även den förändrats i 

takt med förändrad kunskaps- och samhällssyn. Studier om samhällskunskap kan 

därmed analyseras och tolkas mot bakgrund av teorier om samhället. 

 

 

 

92 Gustavsson, P. (2014), s.277. 

93 Bjessmo, L-E. (2004), s.9 – 13. 
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3.3 Teoridiskussion 

Ovan har två idealtyper låtit utformas utefter beskrivningar av det moderna och 

det senmoderna samhällets grundläggande drag, logik och rationalitet. Det 

moderna samhällets idealtyp kännetecknas av begrepp som produktion och 

vetenskap, kollektivism och att de sociala behoven i samhället tilläts styra.94 

Kunskap innebar makt och var en väg till frigörelse och samhället kunde således 

styras som en maskin som producerade det bästa för kollektivet, där gemenskapen 

styrde och människan sågs som ett kugghjul, snarare än en enskild individ.95 Det 

senmoderna samhället däremot, styrs i stället av en individualistisk syn på vad 

som är bäst. Individen och dess livsprojekt ordnas efter marknadslogiken och 

färdigställs genom konsumtion.96 Samhället har blivit alltmer globaliserat vilket 

drivit på samhällsförändringar som i sin tur gjort att allt fler faktorer fått ta plats, 

långt fler än någonsin tidigare. För att konkretisera i förhållande till svensk skola 

och utbildningshistoria, har samhällskunskapsämnet förändrats i takt med 

samhällsförändringarna. Detta gör i sin tur att de samhällsdidaktiska frågornas 

svar även de bör ha utvecklats.97 

  

 

94 Se Björck, H. (1996). 

95 Se Giddens, A. (1996). 

96 Se Bauman, Z. (2008). 

97 Se Gustavsson, P. (2014). 
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4 Metod 
Examensarbetet består utav textanalys av åtta olika läroplaner. Det startar från 

demokratiseringen av Sverige, och de formulerade forskningsfrågorna leder 

analysen. Studien görs för att synliggöra utomhuspedagogik samhälleligt och 

historiskt, samt för att utöka kunskaperna kring utomhuspedagogikens betydelse 

inom ämnet samhällskunskap. Textanalys ter sig relevant för studien då den 

synliggör utomhuspedagogiska uttryck i utbildningens styrdokument, samt ger 

möjligheter för tolkning och förståelse med hjälp av olika teoretiska 

utgångspunkter. 

Texter har olika karaktäristiska drag, beroende på vilken intention texten har.98 

Olika typer av texter, det vill säga genrer, kan ses som olika överenskommelser 

med förväntningar på hur texten kan och bör se ut. En text bestäms med olika 

sociala utgångspunkter, eller som en social konstruktion där mottagaren av texten, 

det vill säga läsaren, bestämmer betydelsen genom tolkning.99  Språkbruket i en 

text, innebärande hur orden sammansätts och ställs till och emot varandra, bildar 

språkliga konstruktioner som har betydelse för vad texten vill förmedla och hur 

den tolkas. Dessa konstruktioner kan ses som att de upprätthåller makt och för att 

nå tolkning och förståelse för texter på ett grundligt plan, behövs relationen 

mellan det skrivna och meningen bakom det skrivna tas hänsyn till.100 I detta fall 

behöver ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt språkbruk inkorporeras för 

att på ett djupgående sätt tolka meningen bakom texten. Läroplaner är juridiska 

styrdokument av policystandard som regleras av skollagen.101 De har tagits fram 

av utbildningsskäl men är inte homogena, olika delar av läroplanen har tillkommit 

i och ur olika situationer, av olika syften och avsikter. Genom textanalys 

 

98 Lindstedt, I. (2013), s.37. 

99 Bergström, G. & Boréus, K. (2018), s.34. 

100 Gadamer, H.G. (2015), s.192. 

101 Skollagen (SFS 2010:800) 1 Kap 11 §. 
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möjliggörs en närmre granskning av läroplanernas utformning i syftet att 

undersöka utomhuspedagogiska uttryck. I samband med de teoretiska perspektiv 

som examensarbetet stödjer sig mot, ges möjligheter att tolka och förstå 

läroplanernas formuleringar om utomhuspedagogik ur både ett samhälleligt och 

historiskt perspektiv.  

Textanalysen tar avstamp i främst en kvalitativ ansats, då en rent kvantitativ 

ansats bör anses som otillräcklig. Här är det tolkning som betonas och inte bara 

hur ofta eller mycket någonting förekommer. Till viss utsträckning kan kvantitet 

anas med tanke på empirin och att insamlingen av utomhuspedagogiska uttryck 

kategoriseras och räknas upp, men att förhålla sig endast till det ger ingalunda 

svar på forskningsfrågorna.102 Ambitionen ligger i att, i analys tolka läroplanerna 

utifrån samhället vilket kräver närläsning och förståelse, inte endast mätning av 

ordförekomst.103  

Gällande tolkning, vilket härstammar från tolkningsläran eller hermeneutiken, kan 

det beskrivas som; att vilja förstå något som går utöver det som bara beskrivs, 

tolkningen tränger in och ger rikare svar på det som ligger bakom själva 

sammanhanget.104 Analys med hjälp av teori ger en fördjupad förståelse och 

deltolkningarna av läroplanerna över tid kan tillsammans ge en helhetsbild av det 

som forskningsfrågorna riktar sig mot.105 Det mönster som tolkningarna uppsätts i 

bör vara motsägelsefritt, exempelvis systematisk i sin uppbyggnad, och i 

examensarbetet organiseras resultat och analys i tidsenlig ordning från den första 

demokratiska läroplanen till dagens Lgr22. Empirin som synliggörs, det vill säga 

de utomhuspedagogiska uttrycken, blir resultat som sedan är föremål för analys.  

Analysdelen syftar att ställa det empiriska underlaget i förhållande till den kontext 

 

102 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017), s.18. 

103 Bergström, G. & Boréus, K. (2018), s.43. 

104 Thurén, T. (2019), s.116. 

105 Thurén, T. (2019), s.118. 
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den befinner sig i och således bidra till svar på forskningsfrågorna som 

examensarbetet ställer.106 Det medför en strävan efter ett annat resultat än bara 

något statistiskt. Det som är intressant för forskningsfrågorna är den samhälleliga 

och historiska kontext som söks. Kontexten i sig är aldrig en fast liggande ram 

som är oföränderlig, därmed innebärandes att området skulle kunna undersökas på 

många olika sätt och utifrån flera olika perspektiv och sammanhang.107 Det gäller 

även för vilket teoriuppslag som materialet testas emot. I förhållande till 

forskningsfrågorna krävs det en samhällsteoretisk förankring, men området skulle 

kunna ställas emot en mängd andra frågor och förbindelser. I frågan om en 

samhällelig kontext är samhällsteori användbar, men det innebär inte att det allena 

ger svar på frågorna om utomhuspedagogik. Att bara förhålla sig till en teori kan 

ses som försvårande för att i själva verket kunna tolka någonting alls, då det 

riskeras att hitta svar som endast bekräftar vald teori. En bredd i teori ger större 

möjligheter för en öppen tolkning.108 Examensarbetet utgår därför inte endast från 

samhällsteori, utan drar även i trådar från läroplansteori för att nå den fördjupning 

av studieobjektet som eftersträvas. 

Vi som författare av examensarbetet är inte helt fria i vår tolkning i läsandet av 

läroplanerna. Det mänskliga språket förhåller sig, såsom Gadamer påstod, med 

den mänskliga kunskapen; den tillåter mer eller mindre och är i sin natur 

”ungefärlig”.109 Således skapar den både möjligheter för fördjupning och risk för 

begränsningar sett till hur genomgripande analyserna kan bli. Med grunden i den 

teoretiska förankringen kan examensarbetet bidra till en ökad förståelse kring 

utomhuspedagogik, både samhälleligt och historiskt, med förutsättningen att det 

alltid krävs en försiktighet och noggrannhet i tillämpningar och arbetssätt. 

 

106 Denscombe, M. (2017), s.146. 

107 Denscombe, M. (2017), s.147. 

108 Denscombe, M. (2017), s.387. 

109 Gadamer, H.G. (2015), s.191. 
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4.1 Avgränsningar och urval 

Uppkomsten till undervisningsplanen 1919 har sin början i 1800-talet då 

folkskollärare fört hård kritik mot dåvarande utbildningssystem. Deras liberala 

tankar om undervisning vann laga kraft med Upl19. Här kom nya idéer kring 

undervisning och lärande. Demokratins utveckling satte nya ramar för samhället 

och Upl19 ses därför vara Sveriges första demokratiska läroplan. Den blir således 

utgångspunkten för de läroplaner som är relevanta för de forskningsfrågor som 

faller inom ramen för examensarbetet.110 Läroplanerna har alltsedan dess 

förändrats och följer tydligt varandra och de samhällsstrukturer som råder.111 Att 

gå längre tillbaka i tiden har avgjorts vara mindre relevant i förhållande till 

examensarbetets syfte och omfattning.  

 

110 Rantatalo, P. (2002), s.56. 

111 Lundgren, U.P. (2017), s.266–345. 
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5 Resultat och analys 
Nedan presenteras resultaten av de uttryck samt den analys som examensarbetets 

forskningsfrågor riktar in sig på. Undervisnings- och läroplanerna organiseras och 

tematiseras kronologiskt och kategoriserar resultat av utomhuspedagogiska 

uttryck, tätt följt av analys med hjälp av läroplans- och samhällsteori som 

återfinns i teoriavsnittet. 

5.1 UPL 1919 

Resultat 

I svenska undervisningsplanen 1919 då demokratiseringen stod för dörren, 

introducerades hembygdsundervisning och medborgarkunskap i folkskolans 

undervisning. Här skulle eleverna få kännedom om hembygdens natur och 

arbetsliv.112 Innehållet i undervisningen skulle inhämtas från omgivningen, 

således varierade undervisningen beroende på vart skolan låg och Upl19 gav i sin 

tur tydliga exempel på hur undervisningen kunde bedrivas.113 Vikten låg i att 

”förmedla verklig kunskap”114 och kliva utanför klassrummets fyra väggar, 

sedermera knyta det till elevernas vardag och verklighet. 

I så stor utsträckning som möjligt bör undervisningen grundas på barnens 

egna iakttagelser av verkligheten, och vid dessa böra, i den mån lämpligen 

ske kan, olika sinnen tagas i anspråk. För att iakttagelserna skola bliva så 

fullständiga och mångsidiga som möjligt, bör undervisningen icke förläggas 

endast till skolrummet, utan barnen böra under lärarens ledning få göra 

iakttagelser även utanför skolan, t. ex i trädgården, i skogen och på ängen, i 

lantgården, i verkstaden och på andra arbetsplatser.115 

 

112 UPL (1919), s.70. 

113 UPL (1919), s.72, 73. 

114 UPL (1919), s.73. 

115 UPL (1919), s.74. 
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Den utomhuspedagogiska undervisningen som här ovan förespråkades skulle 

framför allt vara relevant i ämnen som geografi, naturkunnighet och historia där 

medborgarkunskapen ingick.116 Medborgarkunskap ses som en föregångare till 

samhällskunskapen, då samhällskunskapen ännu ej etablerats som ett eget 

skolämne. 

Analys 

Utifrån 1919 års utbildningsplan ses tydliga kopplingar till läget för den rådande 

samhälleliga ordningen i Sverige. Demokratiseringen pågick i landet, därmed blev 

trycket på en medborgarbildning stor.117 Som Bjessmo nämner fick 

folkupplysning och folkuppfostran ta plats i skolan.118 Efter ett avslutat första 

världskrig var det nu viktigt att med skolans hjälp skapa en god fosterlandsanda 

och samhörighet till landet, som här ses som ett svar på didaktikens varför-fråga. 

Lundgren instämmer och menar vidare att: 

Utbildningen börjar bli en sofistikerad del i det alltmer komplicerade 

samhället. Dess grundläggande roll att reproducera värderingar, attityder och 

kunskaper förblir densamma […].119 

Det som i utbildningsplanen kan identifieras i vad-frågan är vad som går i linje 

med andan i samhället och vad som ska läras ut blir därmed rena och skära 

faktakunskaper om samhällets funktion och grundsyn, med vikt på medborgares 

moral, demokratiska friheter, rättigheter och förpliktelser.120 Hur-frågan det vill 

säga hur lärandet tar form ses här tydligt utgå från det som för tiden var bärande, 

nämligen den behavioristiska synen, där reproduktionen av kunskaper och 

 

116 UPL (1919), s 211. 

117 Lundgren, U.P. (2017), s.93. 

118 Bjessmo, L-E. (2004), s.9, 10. 

119 Lundgren, U. (2017), s.311. 

120 Bjessmo, L-E. (1994), s.9. 



 39 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

färdigheter förmedlas vidare konkret och praktiskt genom skolans auktoritära 

uppbyggnad, något som ses som typiskt för den moderna tiden.121 Bauman 

nämner det moderna samhället som ett produktionssamhälle och förklarar vidare; 

Att lyda order och följa regler, att förlika sig med den tillskrivna positionen 

och acceptera den utan frågor, att stå ut med envist slit och stilla underkasta 

sig monotona rutiner, att vara beredd att skjuta upp tillfredställelsen och 

resignerat acceptera arbetsetiken (vilket primärt är det samma som att arbeta 

för arbetets skull antingen det var meningsfullt eller meningslöst) -var 

följaktligen de viktigaste beteendemönstren som samhällets 

medlemmarintensivt fostrades och disciplinerades till och förväntades lära 

sig och initialisera.122 

Här ses tydligt hur läroplanen som Wahlström säger det, visar på 

strukturer från samhället där “dominerande frågeställningar och 

ideologier från den aktuella tidsepoken blir synliga”.123 

5.2 UPL 1955 

Resultat 

I 1955 års undervisningsplan återfinns hembygdsundervisningen, med samma 

syfte som i Upl19, det vill säga att “ordna och vidga lärjungarnas 

föreställningskrets och främja deras kännedom om hembygden”,124 följaktligen 

för att uppmärksamma dem på deras omvärld, men även införliva ett intresse hos 

eleverna om företagsamhet, arbetslust och engagemang i samhället. 

 

121 Säljö, R. (2017), s.218–220. 

122 Bauman, Z. (2008), s.64. 

123 Wahlström, N. (2018), s.13. 

124Skolöverstyrelsen, upl55. (1955), s.249, 251. 
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Hembygdsundervisningen var något som förespråkades för de svagare eleverna, 

för att citera Upl55; 

De utvecklingshämmade barnens värld är på många sätt begränsad, och deras 

kunskap är ofta ganska ringa även om vardagliga och ganska vanliga 

föremål,125 

Det förklaras att detta gäller även vid “enkla rumsliga och andra förhållanden”, 

och; 

Det torde därför vara lämpligt att redan i sådana avseenden söka vidga deras 

erfarenhetskrets, samtidigt som man förser dem med motsvarande språkliga 

uttryck och ökar deras ordförråd. Härmed kan hembygdskunskapen också 

tjäna den grundläggande läsundervisningen och bidra att göra denna 

meningsfylld.126 

Undervisningsplanen från 1955 är den undervisningsplan där samhällskunskapen 

för första gången blir presenterad som ett eget ämne, med egen kursplan. Här 

skulle goda normer och värden införlivas, likaledes intresse och förståelse för det 

demokratiska samhället för att “främja elevernas utveckling till aktiva, 

omdömesgilla och ansvarsmedvetna medborgare i ett fritt land”.127 Besök vid 

arbetsplatser och arbetsförmedlingar rekommenderades, tillika var vikten av att 

lära elever vart de ska vända sig samt hur de ska agera och bete sig vid samhällets 

olika institutioner något som i högsta grad prioriterades.128 Vidare förklaras att här 

är studiebesöken viktiga för att skapa den tydlighet eleverna behöver kring 

samhällsinstitutionerna, samt för att frambringa de viktiga egenskaper ett sunt 

samhällsliv behöver såsom ansvarskänsla, samarbetsvilja, hänsyn, samt 

 

125 Skolöverstyrelsen, upl55. (1955), s.250. 

126 Ibid. 

127 Skolöverstyrelsen, upl55. (1955), s.102. 

128 Skolöverstyrelsen, upl55. (1955), s.103. 
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hjälpsamhet men även som det nämns ”aktsamhet om gemensam egendom och 

ekonomiska omtänksamhet”.129  

Analys 

1955 års utbildningsplan är starkt präglad av samhällsförändringarna som skett i 

landet sedan 1920. Lundgren menar att vi här gått från Upl19 och dess moraliska 

läroplanskod, till en rationell läroplanskod som han nämnde, var mer harmonisk 

och konfliktfri. Läroplanskod kan enligt Wahlström ses som “de samlande 

principer som uttrycker vilka dominerande föreställningar som bygger upp en viss 

läroplan”.130 Englund invänder i viss mån mot Lundgrens resonemang och menar 

att alla läroplaner är kompromisser och därför innehåller inre stridigheter baserat 

på ideologiska och politiska krafter.131 Vidare väljer han själv att kalla 

läroplanskoden för medborgerlig, och pekar på att den då rymmer spänningarna 

om den sociala kampen i Sverige under rådande tid, och därmed inhyser den 

reciproka kausaliteten mellan arbetsfördelning och samhälle i en nu modern tid.132 

Åren mellan Upl19 och Upl55 var händelserika år, demokratiseringen hade gjort 

framsteg, den patriarkala tilltron gick över till att bli vetenskaplig och rationell. 

Ett andra världskrig hade lett till en nedtoning av fosterlandskänslan i skolans 

utbildning.133 Historieämnet blev därmed starkt reducerat, samt tonades även 

fostransuppdraget ner. Fostransuppdraget hade tidigare haft nationalistiska drag, 

men efter andra världskriget och facit i hand på vilka konsekvenser nationalism 

kunde få, lades istället betoningen på samhällelighet och medborgare med 

 

129 Skolöverstyrelsen, upl55. (1955), s.104,105. 

130 Wahlström, N. (2018), s.27. 

131 Englund, T. (2005), s.117. 

132 Englund, T. (2017), s.11, 117–118. 

133 Östling, J. (2008), s.162. 



 42 (72) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

samhällsansvar.134 Giddens förklarar detsamma när han säger att, ”vi använder 

kunskap om det förflutna som ett medel att bryta med det - eller åtminstone som 

ett medel att bara behålla det som principiellt kan rättfärdigas” i vår väg mot 

framtiden.135 Varför-frågan besvaras enkelt här genom en betoning på medborgare 

och dess samhällsansvar, det vill säga samhället krävde dugliga arbetare och 

dugliga medborgare, ty som Bauman förklarade fungerade det moderna samhället 

som ett enda stort samhällskugghjul där funktion, förståndighet, varaktighet och 

säkerhet inför framtiden primerades.136 Dugliga samhällsmedborgare var därför en 

nödvändighet för att klara av den snabba förändringen och utvecklingen i det 

moderna samhället, vilket är anledningen till att just samhällskunskapen infördes, 

men även till att pragmatismen fick sånt fäste.137 Således blev de två tillsammans 

en lösning på det hela, och därmed svaret på vad och hur-frågan då det slog upp 

dörrarna som ämne och lärande i skolan för att upplysa och införliva önskvärda 

normer, värden och nytta för samhället. Åren mellan Upl19 och Upl55 hade gett 

insikten av vilken makt skolan hade i uppfostran av samhällets framtida 

medborgare. Idén om folkskolan som en nioårig obligatorisk enhetsskola där 

utbildning till ”all ungdom, oberoende av inkomst och boningsort” blev därmed 

något som strävades mot.138 Detta var även en del i ledet för att hindra den sedan 

länge i samhället långt gående nepotismen. I stället skulle rekryteringar ske via 

kompetens.139 Nyttan, ansvar, samarbete och hjälpsamhet är saker som Upl55 

pekar på, likaså tydlighet, vetenskap och kritiskt tänkande för en ny och sund 

 

134 Persson, H. (2018). s.148,149. 

135 Giddens, A. (1996), s.53. 

136 Bauman, Z. (2008), s. 39. 

137 Säljö, R. (2017), s.249. 

138 Lundgren, U (2017), s. 102. 

139 Lundgren, U. (2017), s.100. 
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folkbildning i hopp om att fostra en ny generation demokratiska medborgare till 

det nya moderna, industriella och snabbt föränderliga Sverige.140 

5.3 LGR 1962 

Resultat 

1962 kom den första läroplanen för Sveriges 9-åriga nyinrättade grundskola. Även 

här står fostran för goda samhällsmedborgare i fokus. “Skolan utgör en del av 

samhället. Skall den lyckas fostra sina elever till goda samhällsmedlemmar, måste 

den ge dem kunskap om samhället och stärka deras samhörighet med det.”141 I 

Lgr62 till skillnad från föregående läroplaner, börjar ett kritiskt tänkande till 

solidariteten tas upp. Både dess betydenhet och risker skulle delges.142 Sedermera 

började här även talas om den enskilda eleven, något som ej förut gjorts.143 Syftet 

var att visa på vikten av att stimulera varje elev att utveckla sina förutsättningar 

för att bli en så god medborgare som möjligt i en demokrati, och där det som 

läroplanen nämner, ska ske en utveckling där eleven lär sig ”känna ansvar för 

vidgade kretsar av medmänniskor”.144 Vidare talar läroplanen om att undervisning 

skall ske på tre sätt, gruppundervisning, klassundervisning och individuell 

undervisning.145 Dessa olika undervisningssätt skall med fördel ske med hjälp av 

olika arbetsformer och metoder, där både studiebesök och exkursioner skall hjälpa 

till att konkretisera samt utveckla ett intresse och en ansvarskänsla för det 

 

140 Östling, J. (2008), s.163. 

141 Lgr62 (1962), s.14. 

142 Lgr62 (1962), s.16. 

143 Lgr62 (1962), s.15. 

144 Lgr62 (1962), s.15. 

145 Lgr62 (1962), s.45. 
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samhälleliga livet.146 Vidare ansågs det följaktligen att; “inövning av sociala 

vanor och attityder, som betyder mycket för elevens framtida anpassning i 

samhället, sker bäst i klasser som erbjuder mångsidig social miljö.”147 

Hembygdskunskapen från 1919 fanns fortfarande kvar och här var ”orientering i 

vårt samhälle: bebyggelse, anordningar för välfärd, skydd, ordning och 

samfärdsel”148 viktigt, således rekommenderades även kortvariga studiebesök.149 

Medborgarkunskapen däremot som även den uppkom i Upl19 och som förut 

ingick i historian, hade år 1955 övergått till att sedermera bli ett eget ämne, 

nämligen samhällskunskap,150 ett ämne som med fördel skulle vävas in i de andra 

ämnena och där även studiebesök var av stor vikt.151 Förespråkandet om vikten 

och dess värdefulla betydelse som exkursioner och studiebesök har, påtalas ett 

flertal gånger i Lgr62, till följd av detta ges dock ingen anvisning om när eller till 

vilket specifikt stoff det bör brukas. Lgr62 visar där på lärarens stora frihet och 

ansvar att själv bestämma, och där ”lärares rättighet och skyldighet att utforma sin 

undervisning med arbetssätt för bäst resultat”152 nämns. 

Analys 

Vikten av skolan och dess roll i fostran av nästa generations samhällsmedlemmar 

var formell, således blev idén om skolan som en obligatorisk nioårig grundskola 

verklig 1962.153 1900-talet och den moderna tidens hittills extremt hastiga 

 

146 Lgr62 (1962), s.47, 76. 

147 Lgr62 (1962), s.20. 

148 Lgr62 (1962), s.231. 

149 Lgr62 (1962), s.232. 

150 Upl55 (1955), s.102. 

151 Lgr62. (1962), s.252. 

152 Lgr62 (1962), s.19. 

153 Lundgren, U.P. (2017). s.104, 105, 396. 
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utveckling och framfart på både det ekonomiska och politiska planet, men även 

det sociala, var som Giddens valde att kalla det, ”att vara ombord på en skenande 

ångvält”154 vilket även visade sig i samhället. Förändrad befolkningsstruktur, 

urbanisering, förändringar på arbetsmarknaden och kompromisser på olika plan 

ledde till stor tillväxt men även till stora skillnader i praktiken.155 Den stora 

tillväxten och strävan ihop med den moderna tidens organisering hade gett 

upphov till en hel del kriser, kategoriseringar och insikter. Som tidigare nämnts 

tog Lgr62 upp vikten att ett kritiskt tänk gentemot solidaritet, det vill säga, vikten 

av att inte följa massan blint, utan värdera, ifrågasätta och skilja sig ifrån 

mängden.156 Således till följd av att betoningen på det kollektiva numera låg på att 

framtiden kräver medborgare med olika kompetenser, där olikheter kompletterar 

varandra.157 Skolan skulle ge ”individuell fostran” samt se till elevers 

”individuella egenart och förutsättningar” men där samarbete eleverna emellan är 

ett måste.158 Följaktligen var undervisning och utbildning för samhällets bästa 

även här, och att utbilda framtida samhällsmedborgare var fortfarande av största 

vikt och blir därför svaret på didaktikens varför-fråga. Didaktikens hur, det vill 

säga hur undervisningen bör bedrivas fick således nya riktlinjer. Studiebesök och 

exkursioner var fortfarande att föredra för konkretion, men även den strikta 

behavioristiska utlärningsmetoden kompletterades med principer för utlärning 

som gick under devisen MAKIS, vilket stod för motivation, aktivitet, konkretion, 

individualisering och samarbete.159 Genom denna undervisningsform blev det nu 

möjligt för läraren att arbeta med samma innehåll och område, det vill säga 

 

154 Giddens, A. (1996), s.56. 

155 Lundgren, U.P. (2018), s.108, 109, 

156 Lgr62. (1962), s.16. 

157 Lgr62. (1962), s.20. 

158 Lgr62. (1962), s.13. 

159 Wahlström, N. (2018), s.83. 
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didaktikens vad till hela klassen, men där det nu i stor grad för läraren var möjligt 

att anpassa stöd, svårighetsgrad, samt takt och omfattning till varje elev. Vilket 

helt följer tidens anda där individualisering i kollektivet var att sträva efter för att 

uppnå och fylla de olika kompetenser ett samhälle kräver, samt i kombination 

med social träning och samarbete eller som Lgr62 nämner det; 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och 

självständiga människor. Men friheten och självständigheten får inte utgöra 

självändamål: de måste vara grundvalen för samarbete och samverkan.160 

Frihet och självständighet och dess vikt var två ständigt återkommande 

ord under 60-talet, följaktligen gällde det även för läraren. Trots 

stoffträngsel av didaktikens vad i kursplanerna, fanns tilliten till läraren 

att själv välja hur och när hen ville förmedla stoffet, vilket även detta låg 

i tiden. Tilliten gav frihet och var som Giddens påtalat stor under den 

moderna tiden, följaktligen grundläggande i alla relationer.161 

5.4 LGR 1969 

Resultat 

I Lgr69 talas om vikten att ej isolera skolan ifrån samhället.162 Här talas i stället 

om att samhället har olika krav och hur skolan måste ta hänsyn till dessa. Kraven 

skall vara bestämmande för innehållet, således även i hur skolan som verksamhet 

skall organiseras, samt vilka arbetssätt/arbetsformer som är nödvändiga.163 I 

Lgr69 kvarstår hembygdsundervisningen som uppkom som ämne först i Upl1919, 

och nu som då har undervisningen här till uppgift att ”orientera eleverna i 

 

160 Lgr62. (1962), s.18. 

161 Giddens, A. (1996), s.87. 

162 Lgr69 (1969), s.11. 

163 Lgr69 (1969), s.10. 
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omgivningen” för att ge dem kunskaper och vidga deras föreställningskrets”.164 

Vidare nämner läroplanen att orienteringen i omgivningen följaktligen kommer 

”hjälpa dem att se samspelet mellan allt som lever”.165 Samhällskunskap och 

hembygdskunskapen liksom ämnena religion, historia, geografi, fysik, kemi, 

biologi och naturkunskap ingår alla i gruppen orienteringsämnen, således 

förespråkas här exkursioner och studiebesök, företrädesvis även ”kortvariga 

sådana”.166 

Behandlingen av en stoffenhet i orienteringsämnena kan i allmänhet inledas 

genom att man tar upp en för eleverna aktuell fråga eller genom att man i 

motiverande syfte aktualiserar andra frågor som kräver ett närmare studium 

eller presenterar ett lärostoff som skall inläras. Denna introduktion kan ha 

skiftande form och innehåll; samtal kring konkreta ting och företeelser, 

exkursioner, studiebesök…167 

Vidare kan det i Lgr69 läsas att studiebesök, exkursioner och intervjuer vid 

samhälleliga institutioner rekommenderas såsom: ”t.ex. riksdag, stads- eller 

kommunalfullmäktige och domstolar, samt vid företag, t.ex. jordbruk, industrier, 

spar- och kreditinstitut” då det ansågs att dessa ”väl ägnade att ge en åskådlig 

föreställning om samhälle och näringsliv”.168 I Lgr69 talas det även om en 

individualisering,169 där läraren är skyldig att anpassa ”till elevernas speciella 

anlag och intressen” således i stor utsträckning och till stor fördel just i 

orienteringsämnena.170 

 

164 Lgr69 (1969), s.178. 

165 Lgr69 (1969), s. 78. 

166 Lgr69 (1969), s.173, 180, 181. 

167 Lgr69 (1969), s.173. 

168 Lgr69 (1969), s.23. 

169 Lgr69 (1969), s.62. 

170 Lgr69 (1969), s.64. 
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Analys 

Lgr69 skiljer sig inte avsevärt ifrån Lgr62 utan är en reviderad upplaga. MAKIS 

principerna lever kvar, däremot förändras en del begrepp som exempelvis 

klassundervisning blir kollektiv undervisning et cetera, samt både vidgas och 

fördjupas vad som ingick i den medborgerliga läroplanskoden. En anledning till 

detta kan förstås genom den ytterligare expansion av krav samhället numera 

ställde på skolan när det kom till fostran av framtida medborgare i ett samhälle 

med snabb förändringstakt.171  Lgr69 hänvisar till även den till konkretion, 

exkursion och studiebesök vid samtliga företag och intuitioner i samhället, vilket 

var en följd av dåtidens långvariga kritik mot många av samhällets poster, vilka 

ansågs lida brist på kompetens.172 Skolan skulle bli räddningen, istället för att 

reproducera generationer av tradition och klasskillnad, skulle nu skola verka för 

en trygg framtid med god bildning av framtidens samhällsmedborgare, som 

jämlika och kapabla att ta över i en snabbt föränderlig tid, vilket här svarar på den 

didaktiska frågan varför.173 På frågan vad som skulle läras ses även här en tydlig 

tråd till den för tidens samhälle. Som Persson nämner det ”solidaritet och vilja till 

praktiska insatser”,174 vilket omfamnar den rådande andan, både lokalt och i 

världen. 

Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom 

är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella 

gemenskapen. För att hon skall finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan 

under skoltiden få öva sig att leva och verka i gemenskap med andra och 

förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i morgondagens samhälle, 

 

171 Östling, J. (2016), s.167. 

172 Lundgren, U.P. (2017), s.102. 

173 Lundgren, U.P. (2017), s.311, 312, 396, 400. 

174 Persson, H. (2018), s.99. 
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som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan och 

solidaritet mellan människorna.175 

Citatet ovan är taget ur Lgr69 och visar på korrelationen individ och samhälle. 

Policyn hade länge varit att utvecklingen i samhället skulle styra skolans riktning 

och innehåll, men till Lgr69 kan ett förändrat läge urskiljas.176 Härmed blev 

skolan än mer politiskt styrd, således pekade här didaktikens vad på tydlighet, 

konkretion och stoffträngsel utifrån vad det på politisk håll bestämts skulle 

undervisas om. Skolan skulle enligt planen lära ut allt som statsmakten Sverige 

ville att dess invånare skulle kunna hantera och veta.177 Bauman menar att ”det 

mänskliga begäret efter säkerhet och drömmar” medförde en förändring i det 

moderna samhället, strävan efter trygghet och ”stadigt tillstånd” blev stor.178 

Dagsläget i världen gav en indirekt stor påverkan vilket gjorde att vikten av 

kritiskt tänk och opinionsbildning erfordrades och förespråkades än mer. Nu 

förespråkandes kognitiv utveckling, där barnets eget tänkande togs i beaktande 

och där dess erfarenheter följde dess agerande, vilket öppnar upp för reflektion 

och vidare utveckling.179 Detta följer helt 60-tals andan med konstruktivism, dess 

forskning,180 men även samhällsrörelsernas framfart, och kan kopplas samman 

med Perssons citat om ”solidaritet och vilja till insatser”.181 Hur-frågan var som 

tidigare nämnts fokuserad på reell mening, autenticitet, studiebesök och 

exkursioner, således följer även detta den tydliga röda tråd som ses i Sverige 

 

175 Lgr69 (1969), s.10. 

176 Englund, T (2017), s. 217, 218. 

177 Englund, T. (2017), s.217. 

178 Bauman, Z. (2008), s.39. 

179 Säljö, R. (2017), s.231, 232. 

180 Wahlström, N. (2018), s.48, 49. 

181 Persson, H. (2018), s.99. 
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under denna tid, där pragmatismen och Deweys tankar om samspel och lärande 

genom att göra fortfarande vägde tungt.182  

5.5 LGR 1980 

Resultat 

I Lgr80 ses tydliga förändringar jämförelsevis med tidigare läroplaner. 

Med Lgr80 blev Sveriges skolor målstyrda och läroplanen visar på att all 

verksamhet under skoldagen skall följa de tydliga mål och riktlinjer som 

nu angavs.183 Förutom den målstyrda skolan, ses även en pågående 

decentralisering av just skolan, där huvudansvaret gått över från staten 

till att varje rektorsområde skall arbeta fram lokala planer på enskilda 

skolors mål och riktlinjer,184 vidare finns här även en tydligare markering 

och betoning på individualisering än den som synliggjordes i Lgr69. 

Lgr80 markerar: ”Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt 

få prägla arbetet,” vidare nämns att det skall ske en ”anpassning av 

stoffet till olika elever, en intresseindividualisering”.185 Elevdemokrati 

och elevernas delaktighet är i Lgr80 långtgående och återkommande.186 

Något som däremot tagits bort i Lgr80 är separata kursplaner för 

orienteringsämnena, som här övergått till två block, nämligen SO-ämnen 

och NO-ämnen. Här har varje block sina centrala begrepp samt 

huvudmoment att följa för att ge kunskaper och färdigheter, hur det läggs 

upp är till varje enskild skola, men det grundläggande skall vara att fostra 

 

182 Lundgren, U.P. (2017), s.95, 106, 243, 263. 

      Jensen, E & Löv, O. (2009), s.153. 

183 Lgr80 (1980), s.15, 22. 

184 Lgr80 (1980), s.22, 23. 

185 Lgr80 (1980), s.52. 

186 Lgr80 (1980), s. 7–49. 
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eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare.187 Lgr80 pekar på 

vikten av att skapa ansvarskänsla och stark sammanhållning, detta genom 

att låta elever medverka i olika ansvarstagande moment som exempelvis 

lokalvård på skolan och enklare reparationer av skolans egendom, såsom 

exempelvis en trasig bänk. Samt var det viktigt att som skola ”bredda 

kontakterna med vuxna, verksamma utanför skolan”.188 

Skolan måste arbeta i samverkan med näringslivet och med arbetslivet i 

övrigt. Det innebär att skolan bedriver en del av sin verksamhet utanför 

skolbyggnaderna i form av studiebesök och exkursioner…189 

Kunskaper och färdigheter i vardagen var viktigt att förmedla och ska 

enligt Lgr80 ta en stor plats i skolan.190 Vidare skall ”samhälle och natur 

runt skolan utnyttjas,”191 och följande riktlinjer fanns således för läraren i 

skolan att följa: ”att kunna organisera och genomföra studiebesök”,192 

samt att: 

Lärares arbete kan kompletteras genom medverkan av t. ex arbetare och 

tjänstemän, företrädare för arbetsgivare och arbetstagare, skyddsombud och 

skyddsingenjörer. En aktiv medverkan från arbetsförmedlingen är naturlig.193 

 

187 Lgr80 (1980), s.43. 

188 Lgr80 (1980), s.23–25. 

189 Lgr80 (1980), s.29. 

190 Lgr80 (1980), s.52. 

191 Lgr80 (1980), s.60. 

192 Lgr80 (1980), s.61. 

193 Lgr80 (1980), s.29. 
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Analys 

Den blomstrande industrin och arbetskraftinvandringen som medföljde från 1945 

och framåt ökade både Sveriges tillväxt och mångfald.194 Sverige var inte längre 

homogent, vilket ledde till att skolan vid 1980 var tvungen att ta en annan 

inriktning, därmed sållades stoffträngseln bort.195 Som Säljö nämner det, “vad är 

viktiga baskunskaper i en sådan värld, och hur kan skolan överbrygga mellan 

olika miljöer? Hur kan lärande som äger rum inom -eller är situerat i- en 

skolkontext bli relevant också för andra sammanhang?”196 Lösningen blev att 

bitvis anamma den sociokulturella traditionen, en tradition där det ses till 

mångfald och där socialisation och interaktion är ledorden.197 Den teorin 

tillsammans med pragmatismen gjorde sig optimalt till den processorienterade 

läroplan som Lgr80 var och som här svarar till hur-frågan. Varför-frågan besvaras 

via utgångspunkten som var att förankra skola och vardagsliv.198 Fokus i 

läroplanen låg på innehåll som läraren med sin kompetens skulle välja ut för att 

elever skulle nå de politiskt centraliserade och önskvärda målen som hade 

tillämpats,199 således svarar detta till den didaktiska frågan vad, där prioritering 

för sådant som skapade ansvarstagande och samarbetsvilja skulle stå högt.200 

Bauman förklarar det som den moderna tidens typiska strävan efter en förvissning 

om trygghet och som han nämner “långsiktig säkerhet” vilket var det viktigaste att 

uppnå, och där omhändertagande och varaktighet snarare än dagens konsumtion 

 

194Lundgren, U.P. (2017), s.105, 106. 

195 Englund, T. (2017), s.218, 219. 

196 Säljö, R. (2017), s.262. 

197 Säljö, R. (2017), s.262. 

198 Wahlström, N. (2018), s.85, 85. 

199 Englund, T. (2017), s.219, 220. 

200 Lundgren, U.P. (2017), s.125. 
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och lättsinne var det som var vedertaget.201 Vad som urskiljs i läroplanen är vidare 

som Persson förklarar det, att Lgr80 handlar om ”handlingsberedskap” och om 

”vanliga människors arbete och liv” det vill säga, att nyttan för samhället och att 

fostra elever för ett gemensamt samhällsliv nu blev allt tydligare.202 

5.6 LPO 1994 

Resultat 

I Lpo94 är kunskapsformerna som skall inhämtas och utvecklas fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet vilket skiljer sig i uttryck från tidigare läroplaner, dock 

ses liksom tidigare att undervisningen ska bedrivas på så vis att eleverna förbereds 

”för att aktivt deltaga i samhället”. Individualiseringen har här tagit ett ytterligare 

kliv och betoningen genom läroplanen ligger på individen.203 Skolans och lärarens 

uppdrag blir följaktligen att stimulera varje enskild individ till att ”inhämta och 

utveckla kunskaper som är viktiga för varje individ och samhällsmedlem.”204 

Läroplanen talar även om en intresseindividualisering, där läraren således ska göra 

anpassningar efter elevernas ”speciella anlag och intressen”, något som därledes 

med god rekommendation förespråkas och i stor utsträckning bör genomföras i 

SO- respektive NO-ämnena.205 Vidare ska läraren: ”svara för att eleverna får 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer”, sedermera ska läraren: 

 

201 Bauman, Z. (2008), s.38. 

202 Persson, H. (2018), s.105. 

      Lundgren, U.P. (2017), s.124. 

203 Lpo94 (1994), s.5. 

204 Lpo94 (1994), s.9. 

205 Lpo94 (1994), s.64. 
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Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 

organisationer, företag och andra som kan berika skolans verksamhet och 

förankra den i det omgivande samhället.206 

Vad som i Lpo94 inte längre finns med är kravet på och de riktlinjer som 

förespråkar studiebesök och exkursioner, här talas det mer om att 

undervisningen skall bedrivas genom olika arbetsformer, men någon 

konkret utomhuspedagogisk undervisning uttalas inte.207  

Analys 

En globaliserad värld med allt vad det innebar av internationell arbetsmarknad 

och ekonomi hade under slutet av 70-talet och under 80-talet satt sina spår. Den 

hegemoni som infunnits i Sverige var nu ett minne blått, vilket gjort det 

välutvecklade välfärdssystemet trögflytande. Bauman förklarar det som att den 

moderna tidens mänskliga begär efter just trygghet, säkerhet och mot en bättre 

framtid intensifierats och växt i omfattning och slutligen överbelastat sig självt. 

Således ledde det till ett sönderfall av produktionssamhället och övergång till vad 

han kallar konsumtionssamhälle.208 Giddens nämner det som att den ständiga 

tillväxten i samhället, lokalt och globalt krävde en omfördelning av välståndet, 

vilket på politisk väg skulle upprätthållas.209 I Sverige blev det så att den politiska 

styrningen numera påverkades starkt av intressegrupper, organisationer och ett 

marknadsekonomiskt tänk, vilket krävde förändringar.210 Decentraliseringen av 

skolan var en sådan. Likt Bauman nämner skedde avregleringar och 

privatiseringar längs vägen från det moderna samhället till det senmoderna, eller 

som han väljer att kalla det från produktionssamhället till 

 

206 Lpo94 (1994), s.15. 

207 Lpo94 (1994), s.5, 13. 

208 Bauman, Z. (2008), s.39, 40. 

209 Giddens, A. (1996), s.154, 155. 

210 Lundgren, U.P. (2017), s.125, 126. 
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konsumtionssamhället.211 Således gick Sverige gick från att 1988 vara det mest 

centraliserade skolsystemet bland OECD länderna, till att 1992 bli det mest 

decentraliserade i världen.212 Härmed delades ansvaret upp mellan stat och 

kommun, där staten med den politiska styrningen står för de strikta nationella 

målen som skall garantera likvärdigheten, vilket därmed blir didaktikens svar på 

varför,213 som här ses starkt influerad av den sociokulturella traditionen som Lev 

Vygotskij lanserat redan under 20-talet. En tradition som bejakar socialt samspel, 

delaktighet och kulturella erfarenheter för att förstå omvärlden.214 Innehåll och 

metoder för utformning av lärande låg numera på lokal nivå tillika lärarkåren, 

vilket här svarar till didaktikens vad och hur.215 1992 års friskolereform var 

ytterligare ett steg åt ett än mer marknadsekonomiskt tänk och ett decentraliserat 

skolsystem.216 Det låg i tiden då individualismen fått större fäste, följaktligen blev 

nu varje individs rätt till valfrihet viktigare än någonsin.217 Eleverna blev med 

friskolereformen konsumenter av utbildning, där det som för hen svarar för mest 

lämpligt blir det som väljs, erhålls och eftersträvas, således får kollektivet därmed 

stå tillbaka. Att ”konsumera" betyder enligt Bauman, ”att individen investerar i 

sitt eget sociala medlemskap", vilket även det visar på en förskjutning från 

kollektivet till individen.218 

 

211 Bauman, Z. (2008), s.15. 

212 Andersson Hult, L. (2016), s 143. 

213 Wahlström, N. (2018), s. 49. 

214 Lundgren, U.P. (2017), s. 253, 254, 261, 263, 264. 

      Wahlström, N. (2018), s.49. 

215 Lundgren, U.P. (2017), s.128, 129, 130. 

216 Lundgren, U.P. (2107), s.133. 

217 Dahlstedt, M. (2018), s.119, 120. 

218 Bauman, Z. (2008), s.66, 67. 
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5.7 LGR 2011 

Resultat 

I Skolverkets läroplan för grundskolan 2011 som reviderades 2019, därmed 

hundra år efter Upl19, står det således att skolans uppdrag är att utrusta varje elev 

med kunskaper för vardagen här och nu, tillika för framtiden.219 Undervisningen 

skall vara multimodal och därmed öka tillgängligheten för alla elever att utveckla 

ett medvetande och en gemensam referensram.220 Kunskaperna som fodras 

specificerades först i läroplanen -92/94 i dess skola för bildning221 och lyder enligt 

följande; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, fyra skepnader av kunnande 

som integrerar med varandra och utgör det som krävs för att eleverna skall kunna 

delta och följaktligen agera som framtida samhällsmedborgare i en komplex 

värld.222 Uttryckligen står det även att ”skolans arbete måste inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet.223 Styrdokumenten nämner även att ”lärarna ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former”.224 Specifikt för samhällskunskapen står det att elever således skall bli 

presenterade för olika samhällsstrukturer som de i sin tur skall analysera och 

reflektera över och läraren skall därmed bedriva en undervisning som visar på hur 

individer och samhällen påverkar liksom samspelar med varandra, för att på så vis 

ge eleverna förutsättningar för den delaktighet och det medansvar som krävs i det 

 

219 Lgr11 (2019), s.5. 

220 Lgr11 (2019), s.6, 7, 12, 13. 

221 Hugo, M. & Segolsson, M. (2010), s.31. 

   SOU 1992:94, kap 2. 

222  Lgr11 (2019), s.7, 8. 

223 Lgr11 (2019), s.8. 

224 Lgr11 (2019), s.11. 
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demokratiska samhället.225 För att återigen citera Lgr11 ”Kunskaper om samhället 

ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en 

komplex värld”226. 

Analys 

Lpo94 hade i utvärderingar fått mycket kritik för sin otydlighet och för att den var 

vid i sin utformning. Att läroplanen både pekade på vad eleven skall uppnå och 

vad den skall sträva efter, gjorde att didaktikens vad, det vill säga ämnesstoff för 

läraren att urskilja för lärande, riskerade att bli för varierande skolor emellan.227 

Samhället förändrades fort och valfriheten gjorde att en likvärdighet i utbildning 

nu krävdes än mer från politiskt håll. Individualismen, valfriheten men framför 

allt decentraliseringen och friskolereformen av skolan ledde till två inriktningar i 

läroplanen. Dels styrning mot de nationella målen, dels styrning mot de 

internationella resultatmätningarna.228 Som Morawski förklarade det i sin 

avhandling ”Mellan frihet och kontroll” kan det sedan Lpo94 urskiljas två skilda 

inriktningar, där ena sidan inriktade sig på decentraliseringen och lärarens 

friutrymme och tillit. Tillit till att göra sina egna urval av kunskapsstoff och 

utlärningsmetoder, medan den andra inriktningen krävde större nationell 

samverkan, och där kunskaper som kan registreras och mätas ska eftersträvas, och 

där lärarens ansvar på att uppnå detta blir ett måste.229 Samtidigt som läraren 

således fick ett större friutrymme till didaktikens vad och hur, det vill säga till 

innehåll av kunskaper och genom vilken form/metod det skulle läras ut, blev 

lärarens roll här än mer bunden. Jämförelser nationellt och internationellt för att 

uppnå jämlikhet skolor emellan, och för att möta konkurrensen i det nya 

 

225 Lgr11 (2019), s.228. 

226 Lgr11 (2019), s.224. 

227 Wahlström, N. (2018), s.9. 

228 Lundgren, U.P. (2017), s.129, 350. 

229 Morawski, J. (2015), s.211. 
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senmoderna samhället, gjorde läraren mer styrd utifrån, följaktligen inskränktes 

därmed lärarens friutrymme. Didaktikens varför har i det senmoderna gått över till 

att peka på att fostra demokratiska samhällsmedborgare som klarar sig i en 

komplex och snabbt föränderlig värld där konkurrensen är hög.230 Som Daniel 

Pettersson och Anita Wester nämner det i boken Lärande, skola, bildning: 

Världen har på så sätt kommit in i klassrummet mer än som ett möjligt 

kunskapsstoff. Den har kommit in i klassrummet genom att den också 

påverkar urvalet av stoff, bland annat genom de internationella 

kunskapsmätningarna. Internationaliseringen av utbildningssystemet har 

alltså lett till att världen trängts sig in i utbildnings utformningen -från att ha 

varit kunskapsstoff till att bestämma stoffet. Det är i och för sig inget nytt, 

det nya är omfattningen.231 

Friutrymmet för lärarna ökade inledningsvis och uttryckligen i 

styrdokumenten, men krympte i samma stund då mätningar om 

kunskaper ökade, vilka kan ses som de nationella proven. Detta har i sin 

tur lett till att även tiden för lärarna blivit knapp, då mycket tid går åt till 

förberedelser inför nationella prov, tillika efterarbetet som krävs, och 

därmed stjäl det tid från undervisningen i form av både förberedelser och 

utlärning av kunskaper. Som Lundahl nämner det när han refererar till 

Säljö “När möjligheterna till flexibilitet minskar äventyras viktiga 

förutsättningar till lärande förborgade i de lokala, sociala och kulturellt 

specifika sammanhang eleverna ingår i”.232 Vidare förklarar han att 

“samtidigt som de olika funktionerna hos kunskapsbedömningar gjort att 

 

230 Lgr11 (2019), s.7, 8. 

231 Pettersson, D & Wester, A. (2017), s.503, 504. 

232 Lundahl, C. (2017), s. 546. 
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de hamnat i fokus för samtalet om skolan, på ett väldigt påtagligt sätt de 

senaste åren, har deras betydelse för arbetslivet minskat”.233  

5.8 LGR 2022 

Resultat 

I Lgr22 har utformningen till skillnad från i Lgr11, ett tydligare och mer konkret 

språk. Här ses det centrala innehållet samt kunskapskraven mindre omfattande 

och detaljerade, således även mer konkreta och med tydligare progression. Stycket 

som formulerar syftet har även det konkretiserats och här ses en tydlig betoning 

på fakta och förståelse, snarare än analys och reflektion.234  

Lgr22 börjar med att förklara att ”undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge 

eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande 

medborgare”.235 Eleverna ska under processens gång få förståelse för både 

individer och samhälle och hur de påverkar och samspelar med varandra liksom i 

Lgr11. Vad som däremot är formulerat tydligare och delvis nytt är ”Det svenska 

samhällets internationalisering och växande rörlighet över gränser ställer höga 

krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald”.236 Vidare står det även att ”medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma ger en trygg identitet”.237 

Skolan skall verka för en “god miljö för utveckling och lärande” således sträva 

efter de bästa förutsättningarna för bildning och kunskapsutveckling för 

 

233 Lundahl, C. (2017), s.546. 

234 Lgr22 (2022). 

235 Lgr22 (2022). 

236 Lgr22 (2022), s.5. 

237 Lgr22 (2022), s.5. 
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eleverna.238 Läraren i sin tur ska se till att eleverna får möjlighet att experimentera 

med olika arbetsformer samt arbetssätt för att lägga grunden för att verka i ett 

demokratiskt samhälle där medansvar och delaktighet är nödvändigt.239 Vidare 

ska skolan verka för att ”främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling”,240 följaktligen även ge eleverna en möjlighet att bli medvetna om, 

samt få förståelse för den helhet som de olika områdena i samhällskunskapen 

bildar.241 Gällande utomhuspedagogisk undervisning understryks den inte explicit 

inom samhällskunskapen, men det ska erbjudas olika arbetsformer och skolan ska 

ge varje elev möjlighet att lära sig delaktighet och förståelse för samhället på olika 

sätt.  

Analys 
Ett av de mest framträdande kriterierna i framtagningen av Lgr11 var den starka 

efterfrågan på en tydligare läroplan gentemot Lpo94.242  Således strävades det 

efter att genom tydlighet i läroplanen för lärarens urval av didaktikens vad och 

hur skapa en mer likvärdig utbildning för alla elever. Ingen skulle nu kunna 

missförstå eller feltolka, därmed blev kunskapskraven introducerade. Ämnets 

syfte, centrala innehåll och kunskapskrav skulle tillsammans stå för elevers 

likvärdighet av utbildning, då val av stoff för lärare härmed blev inringat.243 Vad 

en så detaljerad läroplan som Lgr11 kan innebära är som Wahlström nämner det: 

Vad forskningen kunnat påvisa som problematiskt med de utfalls och 

resultatorienterade läroplanerna är att kunskapskrav (standards) kan 

detaljstyra alltför hårt när det gäller urval, organisering av undervisningen 

och elevers lärandeprocesser. De kortsiktiga kraven på vad eleven måste 

 

238 Lgr22 (2022), s.9. 

239 Lgr22 (2022), s.14. 

240 Lgr22 (2022), s.16. 

241 Lgr22 (2022), s.17. 

242 Wahlström, N. (2018), s.50. 

243 Wahlström, N. (2018), s.51, 92. 
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uppnå riskerar att tränga ut långsiktiga mål som är svårare att utvärdera, som 

självständighet, problemlösning och kreativitet. Elever kan i ett sådant 

resultatorienterat läroplanssystem “uppmuntras” att ta snabbaste och kortaste 

vägen till de olika betygsnivåerna och kravnivåerna. Istället för att börja med 

målen (all undervisning börjar med målsättningar) kan läroplansmodellen 

leda till ett mer instrumentellt ytlärande hos eleverna där innehållet är givet 

snarare än del av en kreativ, utforskande bildningsresa.244  

I likhet med Wahlström diskuterar även Gustavsson den instrumentella 

inlärningen som skolan alltmer riskerat att inrikta sig på. Skolan i det 

senmoderna samhället utgår från individen, kunskapen blir därmed 

någonting som tjänar individen till i sitt livsprojekt, den blir 

instrumentell.245 Det kan således ses som att medborgarperspektivet som 

identifierats i historiska och tidigare styrdokument minskat, likaså det 

anspråk på att förbättra för kollektivet till fördel för den senmoderna 

individualismen. Individen har fått allt större ansvar, rättigheter, och 

blivit den som själv konsumerar sin identitet, som själv får välja hur den 

tar sig fram i livet.246 Samhällskunskapens skrivelser i Lgr22 kring social 

utveckling, deltagande och aktivt medborgarskap genom olika 

arbetsformer kan tolkas som möjliggörande för utomhuspedagogisk 

undervisning, men då i förhållande till det minskade friutrymmet för 

läraren och den ökande tillsynen genom mätning och administration.247 

5.9 Slutsatser; 1919 till 2022 

I 1919 års undervisningsplan står hembygdsundervisningen för de flesta av de 

utomhuspedagogiska uttrycken som identifieras. Utomhuspedagogik var tydligt 

 

244 Wahlström, N. (2018), s.93. 

245 Gustavsson, P. (2014), s.277. 

246 Bauman, Z. (2008), s.99. 

247 Andersson Hult, L. (2021), s.58. 
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uttryckt i flera avseenden och hade betydelse inom motsvarigheten till det som är 

samhällskunskap idag. Relaterat till samhället kan det ses som att 

demokratiseringen och samhällsutvecklingen fick inflytande över utbildning och 

saker som folkupplysning och moralisk fostran blev implementerade i hur 

utbildningen organiserades. Styrdokumenten gav svar på hur undervisningen 

skulle bedrivas för att den skulle bli meningsfull för samhället, och 

utomhuspedagogik sågs som berikande och positivt för lärandet. 

I undervisningsplanen som kom år 1955 fanns det även en betoning gällande 

utomhuspedagogiska metoder. Det ansågs som ett sätt att kunna göra 

undervisningen meningsfull i allmänhet, och för elever med särskilda behov i 

synnerhet. Det var 1955 som samhällskunskapen introducerades som ett eget 

ämne och att fostras in i samhället och dess värderingar vägde tungt. 

Utomhuspedagogik såsom studiebesök och exkursioner på arbetsplatser och 

samhälleliga institutioner skulle skapa tydlighet för eleverna och bidra till att 

införliva sådana normer som gjorde nytta för samhället. Läroplanskoden kan dels 

ses som rationell, då den värdesatte vetenskap och kunskap som kunde göra det 

framtida samhället bättre, dels kan den ses som medborgerlig, då den innehöll det 

som den sociala verkligheten behövde förhålla sig till. Ett närliggande andra 

världskrig hade satt saker i perspektiv, därmed tonades saker som 

fosterlandskänsla ner till förmån för ansvarskänsla, hänsyn och aktsamhet om det 

gemensamt ägda. Det samhället behövde implementerades i styrdokumenten och i 

förhållande till rådande tid fanns en vilja att främja demokratiskt och kritiskt 

tänkande, där utomhuspedagogik till viss del betonades och värdesattes. 

1962 kom den 9-åriga grundskolan och läroplanen fokuserade på medborgaren. 

Det koncentrerades mer på den enskilde, som en del av en helhet. Kollektivet 

bildades av en mängd olikheter och varje elev skulle växa upp till att bidra, helt i 

enlighet med modernitetens rationella anspråk. Även här beskrivs 

utomhuspedagogik som nödvändigt för att väcka intresse och motivera till studier 

om bland annat samhället. Det betonas att elever ska få lära sig att anpassa sig och 

exkursioner och studiebesök skulle bidra till att styrka sociala kunskaper. Läraren 

styrde undervisningen och skulle anpassa utefter gruppens behov, då individer och 
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grupper skiljer sig åt. Det var en period av tillväxt och omfattande organisering i 

samhället och en mångfald av olika kompetenser eftersträvades, där kollektivets 

bästa var målet, i likhet med moderna tankar om att använda förnuft för 

kollektivets bästa. 

Det aktualiserades vilken makt skolan hade i samhällsproduktionen och även i den 

reviderade läroplanen för grundskolan 1969 betonas vikten av att inte se skolan 

som något bortkopplat från verkligheten. Skolans uppdrag blir att se till att svara 

på de krav som samhället ställer. Hembygdsundervisning låg kvar som ett eget 

ämne och utomhuspedagogiken som identifieras där ansågs som nödvändig för att 

lära sig om samspel, samt för att vidga sin föreställningskrets, eller vy. 

Studiebesök och exkursioner skulle användas i motsvarigheten för 

samhällskunskap för bland annat motiverande syften, till exempel i presentation 

av ämnesstoff. Det skulle även vara nyttigt för att ge elever en bild av hur 

samhälle och näringslivet fungerar och samspelar.  

Här uttrycks även en individualisering, där läraren skulle ta hänsyn till eleverna i 

undervisningen, men med det generella målet som hörde till samhället, där 

individen sågs som en samhällsmedlem, en som skulle växa upp för att bidra till 

samhället och röra sig bort från traditionens förutbestämda öde. Den politiska 

styrningen av skolan gjorde tydligt anspråk, samtidigt som samhället via skolan 

ställde krav på kompetens och rationalitet, för att säkerställa en framtid som var 

trygg. Världsläget gav behov av en utbildning som kunde främja kritiskt tänkande 

och opinionsbildande och en viss tyngd i utomhuspedagogisk undervisning går att 

identifiera, då den ansågs tjäna individer som senare skulle bidra till samhället.  

Läroplanen för grundskolan 1980 skiljer sig en hel del från dess föregångare och 

betonar individualisering mer än någon annan läro- eller undervisningsplan 

tidigare gjort. Skolan blev målstyrd och decentraliseringen hade börjat i form av 

lokala tillämpningar av målen som utgick efter förutsättningar och behov, 

likvärdighet prioriterades. No- och So-ämnena introducerades som egna 

ämnesblock och läroplanen genomsyras av en betoning på ansvarskänsla genom 

deltagande. Läraren ansågs vara kompetent att styra eleverna till centrala mål och 

skolan skulle svara till vardagslivet, där eleven sågs som en unik del av en helhet. 
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Utomhuspedagogik förespråkas till stor del med betoning på ansvarstagande och 

samhällsnytta, där kunskaper om livet var viktiga, och både samhälle och natur 

skulle utnyttjas för lärandets skull.  

Lpo94 var en ny slags läroplan som gav individen mer fokus än någonsin. Skolans 

uppdrag blev att ge individer vad de behöver för att kunna vara aktiva deltagare i 

samhället, där individen är utgångspunkten och skolan ska stimulera och anpassa 

efter elevernas förutsättningar och behov. Skrivningarna om utomhuspedagogik 

avtar nästintill helt och lämnas åt läraren där tolkning av läroplanens formulering 

angående varierande arbetsformer blir det som styr metoden för undervisning. 

Detta fria utrymme följer med i Lgr11, där det även där är upp till läraren att 

anpassa undervisningen efter behov och grupp, men ett allt större kontrollbehov 

har fått ta plats, i uttryck av kunskapsmätningar och nationella prov. Lgr22 öppnar 

upp kunskapskraven en del och tillåter olika arbetsformer, men ger inte uttryck för 

särskilt uttryckliga utomhuspedagogiska metoder. Det kan ses som att 

skrivningarna kring att eleverna ska erbjudas olika arbetssätt kan möjliggöra för 

utomhuspedagogiska metoder, i förhållande till som tidigare påtalat, lärarens 

minskade friutrymme. 
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6 Avslutande diskussion 
Vi har undersökt läroplaner över tid i hopp om att kunna synliggöra 

utomhuspedagogiska uttryck samt finna orsaker till dem. Insikten som gått oss till 

mötes har ur det historiska perspektivet varit väldigt intressant och ur det 

samhälleliga perspektivet gett upphov till en hel del frågor och oro för framtiden. 

Hur är det möjligt att styrdokumentens huvudfokus fortfarande ligger på att fostra 

framtida demokratiska samhällsmedborgare för att aktivt handla och delta för en 

hållbar framtid, när det samtidigt inte gör anspråk på att ge eleverna faktisk 

kunskap och bildning om samhället i samhället? Dagens Sverige har stor 

befolkning med ständig tillväxt, trots detta kantas samhället av ensamhet och 

utanförskap, samt på sina ställen parallellsamhällen med andra avsikter än 

demokrati. Med detta facit i hand, vad är då viktigare i skolans utbildning än att 

främja en samhällelighet och kunskap om samhället, i samhället? För vilken nytta 

gör de teoretiska kunskaperna om eleverna ej vet hur de används i praktiken, eller 

hur kunskaperna omsätts till en verklig kontext? 

I en avlutande avsikt fokuseras det här på att försöka samla trådarna och knyta 

ihop dem med examensarbetets forskningsfrågor. För att närma sig en slutsats 

kring den första frågeställningen; ”Hur har utomhuspedagogik kommit till uttryck 

inom ämnet samhällskunskap i rådande och tidigare styrdokument, 1919 till 

2022?” kan utomhuspedagogiska uttryck till viss del identifieras inom 

samhällskunskap eller motsvariga ämnen, men från och med Lpo94 betonas 

arbetsformerna för undervisning som alltmer ”upp till läraren” utan någon 

konkret, uttalad, utomhuspedagogisk undervisning. Utbildningen ska i allt större 

omfattning baseras på eleverna som individer och lärarens jobb är att anpassa 

utefter förutsättningar och behov, således gör läroplanen färre anspråk på vad som 

är nyttigt och nödvändigt för samhällsdeltagande till fördel för elevens preferenser 

och intressen. 

Inom ramen för examensarbetets andra frågeställning; ”Hur kan dessa 

utomhuspedagogiska uttryck i ämnet samhällskunskap tolkas i förhållande till en 

samhällelig och historisk kontext?” kan det identifieras att de 
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utomhuspedagogiska uttrycken till viss del kan tolkas och förstås i linje med 

samhällsstyrningen. Läroplansteori kan svara till hur samhället och dess strukturer 

kan relateras till hur utformningen av läroplanen och därmed tydliggöra vilka 

strömningar som kan tolkas i skrivningarna. Analysen visar hur skrivningarna kan 

tolkas i förhållande till hur de svarar gentemot behov i omgivande samhälle. 

Konkreta och historiska exempel på det skulle kunna vara arbetskraftsinvandring 

eller rädslan för nationalism efter omtumlande världskrig. Teorier kring 

modernitet och senmodernitet bidrar till tolkningarna av hur undervisning bäst 

organiseras beroende på vad som anses viktigt och bör prioriteras i för tiden 

omgivande samhälle, såsom det kollektiva eller individen.  

Frågeställningarna kan här ses som besvarade med reservationen att de endast 

svarar på en bråkdel av alla frågor som potentiellt går att ställa till studieområdet. 

Det innebär att examensarbetet och forskningsfrågorna varken strävar efter eller 

syftar till att dra några slutsatser om utomhuspedagogik på något generellt plan, 

eller på något annat sätt än det som inringats för området. Det som undersökts har 

varit utomhuspedagogiska uttryck i styrdokument och hur dessa kan förstås, och 

tolkningen av text innebär att vi endast ser det som står i läroplanerna. De 

metodologiska och teoretiska ingångarna för examensarbetet skulle kunna varieras 

på en mängd olika sätt för att synliggöra andra frågor inom studieområdet och 

slutsatserna som dras är i förhållande till just vald skräddarsydd ram. Det säger 

egentligen ingenting om hur det verkligen undervisades i praktiken och samma 

sak gäller när det handlar om att dra slutsatser om nyttan eller potentialen i ett 

aktivt sätt att undervisa på. Följaktligen kan konstateras att examensarbetet även 

kan leda in till fler frågor på området, samtidigt som det tillika kan anses ha 

bidragit till en ökad förståelse för utomhuspedagogik, både historiskt och 

samhälleligt. 

Examensarbetets gång har gett upphov till en hel del frågor och nyfikenhet som 

denna studie ej haft för avsikt att besvara, men som vore både intressanta och 

givande att studera vidare inom. En tanke som slagit oss under studiens gång är att 

skolans fostran av elever till aktiva samhällsmedborgare alltid varit i fokus för 

styrdokumenten och särskilt i samhällskunskapen. Vikten av att känna till sitt 
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närområde, samhällets olika institutioner, samt var och när en medborgare skulle 

vända sig vid olika situationer, var under Sveriges hegemoniska tid väsentligt. 

Trots att knappt varken urbanisering, globalisering eller mångfald hade infunnit 

sig stod utomhuspedagogik för fostran och bildning för samhället i fokus. Idag i 

vår, till stor omfattning, både urbaniserade och globaliserade värld med stor 

mångfald, där vi är långt fler människor, heterogena och migrationsbenägna, finns 

det inget förespråkande av utomhuspedagogisk undervisning i samhällskunskap. 

Ett ämne vars utgångspunkt är att utbilda elever i kunskaper om samhället. 

Skolans fokus enligt styrdokumenten ligger fortfarande på fostransuppdraget att 

utbilda nästa generation av aktiva samhällsmedborgare som kan handla i en 

snabbt föränderlig tid. Utan hänsyn till detta gör styrdokumenten inga anspråk på 

att i verklig mening förankra kunskaperna som elever får i klassrummet med deras 

verklighet, såsom utomhuspedagogikens möjligheter erbjuder. I en alltmer 

globaliserad värld med snabb förändringstakt och där elevers framtid inte är 

utstakad på samma sätt som i det moderna Sverige, borde vikten av att känna till 

sitt samhälle och dess institutioner vara väsentlig, för vilken kunskap är inte mer 

medborgarbildande och fostrande än den som bidrar till vardagslivet och det 

demokratiska deltagandet i vardagen? 

Genom examensarbetet har det tydliggjorts att det finns möjligheter för flera 

andra samt nya ingångar på studieområdet, allt beroende på vad som anses vara 

intressant. Det skulle kunna finnas möjlighet att dyka in i lärarens yrkesutövning 

inom samhällskunskap för att vidareutveckla hur undervisningsmetodik realiseras, 

eller kanske undersöka hur samhällskunskapslärare över tid erfarit förändringarna 

i styrdokumentens uttryck. Möjligheter öppnas även för andra metoder och 

teoretiska utgångspunkter, vilka skulle kunna nyansera än mer och bidra med 

andra typer av slutsatser. Med liknande metod skulle även andra uttryck kunna 

undersökas och tolkas, för att bidra till andra kunskapslägen. 
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