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Anders Szczepanski 

FÄLTPEDAGOGIK 
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Natur- och kulturlandskapet som kunskäpskälla 

Exkursionsformen som pedagogisk metod inom natur och kulturvetenskapliga 
ämnesområden är ju inte helt okänd i vårt utbildningssystem. 
Kampen mellan dess företrädare - naturalister och experimentalister - på 1920-
och 1930-talen avlöpte till de sistnämndas fördel. Detta kom att sätta djupa 
SJ?,år i synen på exkursioner och fältstu.dier. Dessa kom att marginaliseras, 
vilket har haft och fortfarande har stor inverkan på dagens skola och lärarut
bildning. 
Den ideologi som karakteriserar naturalisterna har förts vidare av icke insti
tutionaliserade rörelser som fältbiologerna, hembygdsrörelsen och frilufts
främjandet.(1 

En portalfigur inom den naturalistiska rörelsen var Sten Selander (doc i 
växtgeografi och medlem i Svenska Akademin), "den naturvetenskapliga huma
nisten" och författare till "Det levande landskapet i Sverige". Han pole.mise.
rade starkt under 1930-talet mot förmedlingen av hembygdens natur och kultur· 
historiska värden i form av abstrakta landskapsbilder utan direkt kontakt och 
konfrontation med natur och kulturfenomen i miljön! Den "museala" natur- och 
kultursynen erbjöd inte någon grogrund för lokalhistorisk förankring, ekolo-
giskt synsätt och studier i fält. · 

"Tillbaka till naturen• 

Den postindustriella teknikkulturens främlingskap för historisk och ekologisk 
förankring och en stor mängd refererad kunskap ökar behovet av fältstudier och 
"det sprängda klassrummets pedagogik" i dagens och framtidens skola. En peda
gogik där framställd natur och kultur i form av bilder, planscher, video mm 
blir ett komplement och inte en ersättning för fältstudier. 

Skola och lärarutbildning måste i kommande kompletteringsfortbildning och i 
den nya lärarutibldningen ge ökad tyngd åt fältpedagogiken, ett centralt red
skap att i hembygdeR väcka till liv "slumrande" natur och kulturlandskapsvär
den. Detta är en av grun.9förutsättningama för ett glo_balt engagemang och 
förståelse för sambandet MANNISKA - NATUR· SAMHAI.J...E. 

Genom "symbiosen" av natur- och kulturvetenskap kan vi i fältstudier och teo
re tiska moment lyfta fram "naturkulturen" i beskrivningar av fenomen och prin
ciper av betydelse för tolkning av landskapet (det urbana och rurala) i ett 
historiskt perspektiv. 

Fältpedagogik i praktiken ("läromedlet" fältstudier) öppnar möjligheten att 
förena hemkänsla (a sense ot place) genom lokalhistorisk förankring, och eko· 
logi i ett fenologiskt arbetssätt. I detta förenas både undervisningens 
breddaspekt, ämnesområdesintegration och stadieövergångar. 
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Att fördjupa kunskapen 

Studier av undervisningsprocessen i syfte att främja en processinriktatl djup
förståelse av natur och kulturvetenskapliga fenomen har både hög samhälls
relevans och inomvetenskaplig betydelse i ett samhälle där främlingsskapet 
till vårt natur- och kulturhistoriska arv hela tiden ökar. 

Skola och lärarutbildning har därför en viktig uppgift att stödja en l:'tngsik
tig kunskapsuppby~nad och utveckling av forskning kring metoder och model
ler i anslutning ull natur och kulturmiljötolkning, "heritage interpreta
tion"! Arbetsformer kan i anslutning till detta utgöras av en kombination av 
teoretiska beskrivnin&ar och fältstudier där olika strategier (metoder) och 
tekniker för informauon och undervisning prövas och utvärderas. Den fack
didaktiska forskningens instrument för kvalitativ analys av utbildningseffek
ter för djup ytförst:'telse, inlärningsstrategier mm kan här få en tillärnp
ning.(2 

Denna typ av studier av utbildningseffekter har vid översiktlig analys (3 
visat si~ ge en i stora delar annorlunda och delvis också nedslående bild av 
utbildnmgens effekter på de studerandes förståelse än de konventionella kun
skapsmätningarna normalt &er upphov till (4 Erfarenhets- och upplevelsebaserad 
inlärning i autentiska miljöer kan vara ett sätt att angripa sådana brister 
hos formell utbildni ng. 

Den tradition som råder inom utbildningssystemet när det gäller undervisning 
inom kultur- och naturmiljöområdet måste betecknas som alltför "boklig" och 
föga upplevelseorienterad. Den fysiska miljön med dess rika pedagogiska möj
ligheter utnyttjas följaktligen i alltför nnga utsträckning som inlärnings
miljö, vilket framkommit i flera undersökningar. 

Fiiltpedaoo~ikens "kärna" ges en teoretisk förankring i Piagets erfarenhets
~undande icke mekanistiska konstruktionistiska syn på kunskapsprocessen. (S 
uär "kunskap utan verklig upplevelse aldrig blir en verklig kunskap", och i 
John Deweys forskning kring bur barn utvecklas genom praktiska erfarenheter 
av konkret material, "learmng by doing perspektivet". Går vi län,gre bakåt i 
tiden hittar vi flera föregångare som föreslår att man skall ga ut för att 
lära in, däribland J.A. Comenius (1592-1670). 

Fä ltpedagogikens rötter 

"Outdoor and open-air classroom" rörelsen har sitt ursprung i tidigt 1800-tal 
i USA Man ansåg att med ökad urbanisering och den formella undervisningens 
inflyttande i klassrnm, ökade behovet av sk "outdoor learning". Under mitten 
av 1800-talet gjordes därför försök med lägerskoleverksamhet och regelbundet 
återkommande exkl1rsioner vilka in~ick som en del i den formella läroplanen där 
man skulle dra unde rvisningsmäss1g nytta av uteverksamheten. Kritiken mot 
klassrummets inlärningsmiljö och "book-based etlucation" blev grunden till 
denna utbildningsinriktning där man ans11s att inlärning skulle vara mindre 
läroboks- och mer aktionsinriktad (action onented). 

I ett första steg plockades föremål in i klassrummet men senare togs eleverna 
ut för att studera natur och kulturhistoriska objekt i dess rätta miljöer och 
sammanhang. Fälthantll edningar skrevs för att vägleda kring innehåll och metod. 
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Rörelsen dog praktiskt taget ut på 1930-talet. (Jfr kampen mellan naturalister 
och experimentalister i vårt land vid samma tidpunkt.) Vid Cornell University 
i Ithaca, New York kom rörelsen att leva kvar och får en vetenskaplig-metodisk 
förankring. 

Inom utbildningar av personal för pedagogiska aktivitetscentra som "rangers" 
(vägledare) i nationalparker, science centra rn Il fick denna utbildningsin
riktning senare sitt uppsving. Miljörörelsens framväxt under 1960-talet i USA, 
den ökande miljömedvetenheten och uppmärksamheten på mänsklighetens nära 
band med jordens ändliga tillgångar giorde statsmakterna mer välvilligt ins
tällda att stödja utveckling av kursplaner och studiematerial för "outdoor/en
vironmental education" som nu kom i en strid ström! 

Fältpedagogikens ställning idag 

Varken i USA eller i vårt land har "outdoor/environmental education" fått 
någon större acceptans inom institutionaliserad verksamhet (format education). 
Medan icke institutionaliserad verksamhet (informal educauon) sedan lång tid 
tillbaka (hembygdsrörelse, fältbiologer m fl) i stor usträckning utnyttjat 
utemiljön för att utveckla medvetenhet, kunskap och färdigheter, skapa attity
der och värderingar på en mängd olika områden. 

Trots detta ges sedan lång tid tillbaks i USA och Canada vid ett 60-tal uni
versitetsorter utbildnin~ar i natur och kulturvägledning, "natural and cultu
ral heritage p~~sentauon and interpretation", där studier i fält utgör ett 
viktigt inslag. Amnesinnehållet hämtas här från pedagogik, humaniora och 
naturvetenskap och 1.1:tgör i några fall eo påbyggnadsmöjlighet inom lärarutbild
ningssektorn, "outdoor/environmental teacher cducation " motsvarande ca 20-40 
p. Sharpe W Grant (6 och Tilden Freeman (7 ger en både teoretisk och metodolo
gisk förankring av natur och kulturvägledningens (tolkningens) budskap. 

Kunskap i landskap 

En svängning till förmån för den sedan länge mar~inaliserade naturalistiska 
rörelsen och därmed synsättet på fältstudier kan 1 vårt land i dag tydligt 
skönjas på olika organisatoriska ruvåer i utbildningssystemet. 

Vid Universitetet i Linköping bar i anslutning till planering, organisation 
och genomförande av påbyggnadsutbildningar för barnomsorg och skola sedan 
81/82 bY.~ts upp en kompetens mot erfarenhetsbaserad inlärning i natur- och 
kulturrruljöer. En "outdoor environmental education" där ämnesteori - pedago
gik - metodik integreras i teman, där studier av "naturkulturen" i fäJt utgör 
ett dominerande inslag. 

Den tvärinstitutionellt organiserade arbetsgruppen för "KUNSKAP I LAND
SKAP" - (KIL) vid universitetet med representanter från temainstitutionen, 
natur-, kulturvetenskap, pedagogik och lärarutbi ldning startar hösten 1989 ett 
projekt och en utbildning i natur och la11turmiljötolkning om 20p. Ett första 
försök att i Sverige och Norden etablera en utbildning för utveckling av fält
metodik, forskning och utveckling kring utemiljön som "klassrum och lärome
del". 
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I anslutning till detta anordnas också av Universitetet och Fortbildningsnämn
den i Linköping i samverkan med Skolöverstyrelsen och Statens Naturvårds'{_erk 
en rikskonferens under temat "KUNSKAP I LANDSKAP" - NATUR - MIU O -
KULTUR 14-16/9-89. 

"Vem ärver ej av sin hembygd drag 
Och den som lyss som liten slarv 
till skogens ddn, /år annat arv 
än den som föds vid en gata" 

Tiveden 1895 
Verner von Heidenstam 
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