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Forskning om naturkontakt som miljöpedagogik 
Av: Johan Öhman1 och Klas Sandell2 
 
 
Ett brett forskningsfält 
Idén om att naturkontakt leder till att ökat miljöengagemang är sedan länge ett centralt motiv 
för frilufts- och utomhuspedagogisk verksamhet. I decennier har denna relation även rönt stort 
intresse inom forskningen. Forskningen sträcker sig från miljöpsykologiska studier som med 
kvantitativa metoder försöker påvisa samband till filosofisk forskning som problematiserar de 
grundantaganden som relationen bygger på, t.ex. vad är `natur´, vad är en `relation´ och vad är 
ett `miljöengagemang´. Det måste också tydligt sägas att detta inte är någon komplett 
inventering av relevant forskning, men vi ska försöka ge en viss översikt. Viktigt är också att 
komma ihåg att motiven för pedagogiska ambitioner när det gäller naturkontakt och 
utomhusverksamhet ofta är så mycket bredare än bara miljöengagemang. Bara för att ta ett 
exempel så drar Becker m.fl. (2017) följande slutsats efter att ha gått igenom tretton studier av 
Outdoor Education Programmes (OEP): "Tendencies were detected that regular compulsory 
school- and curriculum-based OEPs can promote students in respect of social, academic, 
physical and psychological dimensions" (se också t.ex. Fastén, 2019; Sandberg, 2019). En 
annan illustration till forskningsområdets bredd är Giusti (2019:19) som skriver skriver att 
"human-nature relationships are better defined as systems of meaningful relationships 
between mind, body, culture, and environment".  
 
Inledningsvis kan vi konstatera att forskningen inte ger någon entydig bild av relationen 
mellan naturupplevelser, den kunskap om naturen som människor skapar vid direkta möten 
med naturen, attityder till natur och miljö och ett miljövänligt och hållbart handlande. Det 
finns exempel på studier som visar att pedagogiska naturmöten lett till signifikanta skillnader 
i såväl elevernas kunskaper och attityder som i handlande. Andra studier beskriver förändring 
i någon variabel men inte i andra, medan somliga studier inte har kunnat bekräfta några av 
naturkontaktens förväntade konsekvenser (Shepard & Speelman, 1986; Milton & Cleveland, 
1995; Bogner, 1998; Johnson & Manoli, 2008). Ytterligare studier visar att kunskaperna 
förbättrats men inte attityderna (Kieffer, 1994; Eaton, 1998) och slutligen finns det studier 
som visar att undervisning i naturen inte ger några kunskapsmässiga fördelar i jämförelse med 
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miljöundervisning inomhus men att den ökar elevernas känslomässiga relation till naturen 
(Henderson, 1986; se även Hammerman, Hammerman & Hammerman, 2000 för en 
sammanställning av olika forskningsresultat från studier med denna inriktning). 
 
Naturkontaktens attitydpåverkan 
När det gäller den påverkan som naturkontakten har på människors attityder så är 
kunskapsläget relativt starkt. Beery (2013a) har i en omfattande kvantitativ studie visat att det 
finns ett signifikant samband mellan naturnära utomhusaktiviteter och känslan av samhörighet 
med naturen. Beery (2013b) belyser emellertid också mätproblemen och komplexiteten när 
det gäller denna relation. Det är framförallt vid en längre tids deltagande i friluftsaktiviteter 
som forskning visat att positiva attityder till natur och miljö kan skapas. Men forskningen 
pekar också på att det är främst de som redan från början hade positiva attityder som fått 
dessa stärkta. Den långsiktiga påverkan på attityderna är också mer osäker.  
 
Inom miljöpsykologisk forskning har vissa studier visat att det finns en viss koppling mellan 
frekventa besök i skogsområden och miljövänligt handlande men bara en svag koppling till 
miljöengagemang (Nord, Luloff & Bridger, 1998). Inom samma forskningsfält visar Dutcher, 
Finley, Luloff och Buttolph Johnson (2007) att våra subjektiva naturupplevelser hänger 
samman med känslan av samhörighet med naturen; till exempel att vi ser oss själva som en 
del av miljön, vilket i sin tur återspeglar en känsla av empati. Andra miljöpsykologiska studier 
antyder ett mer miljövänligt handlande hos människor som vistas i naturen i syfte att stressa 
av och rekreera sig (Hartig, Kaiser & Strumse, 2007).  
 
Milton och Cleveland (1995) menar att de flesta miljöattityder formas mer genom 
livserfarenheter än via specifikt inriktade utbildningar. De rekommenderar därför att 
utomhusundervisningen utformas just för att ge personliga erfarenheter av naturen. Det finns 
också studier som visar att under unga år så formas positiva attityder till naturen främst 
genom egna upplevelser av naturen och att dessa attityder också har en stor beständighet 
(Wilson, 1996). Palmer (1993) och Angerlöw och Jonsson (1994) framhåller till och med att 
positiva naturmöten under uppväxten är den viktigaste enskilda faktorn för utvecklandet av ett 
miljöengagemang. Det finns emellertid få studier som undersökt pågående 
utomhusverksamheter för att klargöra hur processerna ser ut när en samhörighet med naturen 
skapas. En sådan studie är dock Andersson och Öhman (2015) som beskriver hur moraliska 
relationer till naturen kan etableras på tre sätt: genom spontana känslomässiga reaktioner, 
genom att man tar till sig naturvänliga normer från andra, och genom etiska reflektioner kring 
naturupplevelser som man tidigare haft. 
 
En av de helt centrala miljöfrågorna i vår tid är ju den minskade biologiska mångfalden och 
betydelsen av olika ekosystemtjänster/naturnyttor (Global utvärdering, 2020; Díaz m.fl., 
2018) och när det gäller naturkontakt som miljöpedagogik inom detta fält kan vi notera t.ex. 
följande. Utifrån två kvalitativa studier av barns relation till biologisk mångfald konstaterar 
Beery och Jørgensen (2018) att de finner stöd för att "the experience of biodiversity, actual 
childhood interaction with variation and diversity with living and nonliving items from nature 
allows children important learning opportunities, inclusive of biodiversity understanding". 
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Hosaka, Sugimoto och Numata (2017) fokuserar allmänhetens relation till biologisk mångfald 
i städer (fåglar, mindre däggdjur och insekter) och pekar på ambivalenta relationer men att 
ökad erfarenhet av samspel med dessa djur gör människor mer positiva. Ett exempel på en 
mycket viktig slutsats, inte minst för framtida stadsplanering, formuleras av Prevot m.fl., 
(2018) i form av deras artikelrubrik: "Routine experiences of nature in cities can increase 
personal commitment toward biodiversity conservation". Tribot, Deter och Mouquet (2018) 
lyfter särskilt fram betydelsen av landskapsrelationernas estetiska kvaliteter och 
kombinationen med kunskaper om ekosystemtjänsters betydelse (se även t.ex. Lindhjem, 
Reinvang & Zandersen, 2015; Häggström, 2020).  
 
Förändrat handlande? 
Det finns endast några enstaka studier som indikerar att utomhuspedagogiska insatser skulle 
förändra elevers vardagliga handlande i miljövänlig riktning. Bogner (1998) konstaterar föga 
förvånande att längre och regelbundna pedagogiska insatser i naturen har större betydelse för 
lärandet av både kunskaper, attityder och handlanden än korta och enstaka. Hanna (1995) 
framhåller att formerna och innehållet i olika typer av utomhuspedagogiska ansatser skapar 
skilda miljömoraliska meningar t.ex. om naturen ska bevaras för naturens egen skull eller i 
första hand för människans framtida nytta. Hon visar vidare att trots att både kunskap och 
attityder starkt kan påverkas av utbildningen så är effekten på deltagarnas miljöbeteende ofta 
liten. Hon menar att det är många andra faktorer som påverkar beteendet och efterlyser därför 
särskilt inslag i olika miljöutbildningsprogram som konkret visar vad man kan göra i sitt 
vardagliga liv för att minska belastningen på miljön. 
 
Sammanfattningsvis kan vi av tidigare forskning dra slutsatsen att naturkontakt inte med 
någon automatik leder till förändrade attityder och ett miljövänligt handlande men utifrån 
forskningen kan heller inte ett sådant samband uteslutas (se även slutsatser i 
forskningsöversikt av Rickinson m.fl. 2004, och förslag på strategiskt tänkande i Sandell & 
Öhman, 2013). 
 
Barriärer 
Vad är det då som enligt forskningen kan lägga ett hinder i vägen för en positiv relation 
mellan naturkontakt, attityder och miljövänligt handlande? Ett sådant hinder som framkommit 
är den rädsla och osäkerhet som barn och ungdomar som är ovana att vistas i naturen kan 
känna när de lämnar skol- och stadsmiljön. Detta kan gälla en rädsla för att träffa på ormar 
och giftiga växter eller en oro för att man ska gå vilse. Ytterligare en hindrande faktor kan 
vara den olust som elever kan känna när de ska hantera organiskt material och vistas i miljöer 
som de upplever som smutsiga eller stökiga. Bixler och Floyd (1997) visar hur barns rädsla, 
upplevelse av olust och behov av bekvämlighet direkt korrelerar till deras attityder till att 
vistas i naturen. Elever som visar hög grad av rädsla, upplevelse av olust och behov av 
bekvämlighet föredrog parkmiljöer och stadsmiljöer framför mer okontrollerade naturmiljöer. 
Dessa känslomässiga relationer till naturen förekom, tvärtemot vad som ofta antas, i högre 
utsträckning hos barn på landet och i förortsområden än hos barn från städer. Young och 
Ewert (1992) framhåller att rädsla och oro i samband med undervisning utomhus handlar om 
en socialt grundad rädsla (förväntningar och relationer till andra människor) i större 
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utsträckning än om fysiskt grundad rädsla. Deras undersökning visade emellertid att alla typer 
av rädsla, men i synnerhet den fysiska, minskade genom deltagandet i de undersökta 
utbildningsprogrammen. Människors känsla av obehag vid vistelse i naturen är alltså enligt 
flera forskare ett viktigt hinder både för att uppfylla utomhuspedagogikens miljöpedagogiska 
syften och för att människor ska kunna ha positiva upplevelser av friluftsliv på sin fritid.  
 
Med utgångspunkt i en omfattande översikt över utomhuspedagogisk forskning framhåller 
Rickinson m.fl. (2004) att det ställs en rad krav på verksamhetens pedagogiska kvalitet för att 
utevistelsen ska överbrygga hindren och uppfylla förväntade syften. För det första är det 
väsentligt att aktiviteterna är väl planerade, bygger på genomtänkta metoder och att arbetet 
följs upp ordentligt efteråt. Det är av stor betydelse att eleverna är väl förberedda och 
införstådda med aktivitetens syften. Likaså att aktiviteten är anpassad till de studerandes vana 
att vara ute, deras attityder och kunskaper. När det gäller genomförandet framhåller man 
vikten av att ställa själva naturmötet i centrum och att alltför ambitiösa uppgifter med 
arbetsblad och anteckningsböcker snarare kan motverka naturvistelsens syften. En viktig 
aspekt som betonas är balansen mellan en tydlig struktur i arbetet ute och en öppenhet för 
oväntade upptäckter som gör att arbetet kan ta nya vägar och att eleverna känner frihet i 
arbetet. Forskare har uppmärksammat att elever kan ha skilda behov när det gäller denna 
balans. Ytterligare en faktor som bidrar till ett framgångsrikt lärande är att uteaktiviteterna 
inte blir isolerade företeelser utan att de i efterarbetet relateras till det lärande som sker i 
klassrummet.  
 
Inom forskningen har också val av plats för aktiviteten problematiserats. Att eleverna 
regelbundet får komma tillbaka till samma plats kan ge en trygghet som kan vara gynnsamt 
för lärandet men risken är att nyfikenheten och intresset efter hand kan avta. Nya platser kan 
skapa en spänning och ett engagemang samtidigt som många nya intryck kan göra att eleverna 
förlorar fokus på sin uppgift. Det handlar således om att skapa en bra balans mellan det 
välkända och trygga och det okända och spännande. Det är känt att betydelsefulla vuxna, t.ex. 
lärare, kan ha en avgörande betydelse för utvecklandet av ett miljövänligt handlande, även på 
lång sikt (Chawla, 2009). Vi vet däremot mindre om vad och hur lärare gör för att stödja 
denna utveckling. Med utgångspunkt i en empirisk studie som omfattade 18 lärare och deras 
elever framhåller emellertid Mannion, Fenwick och Lynch (2013) att en avgörande faktor är 
lärarens kunskap och känsla för den plats som eleverna får möta i utomhusundervisningen. 
Utifrån denna kunskap och känsla kan läraren tillsammans med eleverna arbeta med att skapa 
nya relationer till platsens natur men också till platsens historia, kultur och sociala betydelse 
(jfr. nedan framhållandet av ett landskapsperspektiv, mer än bara fokus på `natur´). Vad som 
för respektive individ är viktiga sociala grupper och hur deras attityder ser ut liksom olika 
naturmiljöers betydelse för miljöengagemang lyfts fram av Wolf-Watz (2015). Loynes (2020) 
pekar på betydelsen av en så konkret sak som vilken typ av orienteringsutrustning man 
använder, där de med traditionell karta och kompass mer objektifierade landskapet för att lösa 
en uppgift medans de utan dessa hjälpmedel fick en mer personlig landskapsrelation. 
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Kritiska frågor om viktiga utgångspunkter 
Under senare år har det kommit en rad policyinriktade forskningsartiklar som problematiserar 
relationen mellan naturkontakt och miljöengagemang. Istället för att empiriskt påvisa 
samband så är ambitionen att utifrån olika teoretiska och filosofiska grunder fördjupa 
diskussionen om t.ex. vad ett naturmöte är, vad som menas med ett engagemang, vilken typ 
av engagemang som är önskvärt och hur detta engagemang förhåller sig till olika aspekter av 
hållbar utveckling. Den modell med fem förslag på hur naturkontakt kan spela en roll som 
miljöpedagogik i Sandell och Öhman (2013), och som sammanfattas i det kapitel som denna 
forskningsöversikt är en bilaga till, är ett exempel på denna mer problematiserande men 
samtidigt handlingsinriktade ansats. 

I många fall utvecklas i denna typ av mer ifrågasättande forskning en inomvetenskaplig kritik 
mot utomhuspedagogik som praktik. Paulus (2016) argumenterar för att utomhuspedagogiken 
bör knyta an till en pluralistisk miljöundervisningstradition (se Öhman & Östman, 2019) 
genom att lyfta fram människors skilda upplevelser av naturen och där man ser lärandet som 
en öppen process – i kontrast till den traditionella utomhuspedagogikens mer instrumentella 
och kausala synsätt på naturmötet och dess förväntade konsekvenser. Nicole (2014) menar att 
motiven för utomhuspedagogiken anpassats efter det som för tillfället gett störst utdelning hos 
olika anslagsgivare. Detta menar han har lett till en instrumentalisering av 
utomhuspedagogiken där det handlar om att få denna verksamhet att `passa in´ snarare än att 
vara ett kritiskt alternativ till den traditionella skolundervisningen. Den teoretisering som 
gjorts av utomhuspedagogiken har i allmänhet varit en rationalisering av existerande praktik i 
efterhand. Nicole menar därför att man måste gå tillbaka till utomhuspedagogikens filosofiska 
rötter för att man ska kunna ta tillvara på de unika möjligheter till fördjupad naturrelation och 
kritisk reflektion kring samhällsutvecklingen som det konkreta mötet med naturen erbjuder. 
Thornburn (2018) påpekar att ett grundläggande problem är att deltagandet i olika 
utomhuspedagogiska verksamheter ofta är kortvarigt och aktivitetsinriktat. Upplevelserna och 
lärandet är därför tämligen ytliga och ligger långt ifrån vad man skulle kunna benämna som 
ett utforskande av vår komplexa och spänningsfyllda relation till naturen. Han hävdar att det 
utomhuspedagogiska fältet är teoretiskt underutvecklat och att det krävs ett sammanhängande 
teoretiskt ramverk som lärare med tillförsikt kan utgå från i sin strävan efter mer utvecklad 
och informerad praktik. I likhet men flera andra forskare (Quay & Seaman, 2013; Nicole, 
2014; Luff, 2018) framhåller Thornburn (2018) att en sådan teoriutveckling med fördel kan 
göras utifrån John Deweys pragmatiska filosofi. Denna filosofi erbjuder ett alternativ till 
dominerande dualistiska synsätt som utgår från en absolut åtskillnad mellan ett inre mänskligt 
medvetande och en yttre verklighet. Pragmatismen tar i stället på ett radikalt sätt själva mötet 
mellan människan och hennes omvärld som utgångspunkt. Det är de relationer som vi 
upprättar i våra handlingar som avgör både vad vi och saker i vår omgivning `är´. Eftersom vi 
ständigt på ett eller annat sätt står i kontakt med naturen är naturen också en del av oss som 
människor. Men vilka vi och naturen blir i mötet beror på hur vi möts och det är här den 
utomhuspedagogiska aspekten kommer in. Den pedagogiska utmaningen handlar således om 
att skapa förutsättningar för naturmöten som kan få människor att växa, intellektuellt, 
moraliskt och praktiskt (se vidare om radikala naturmöten nedan). För en fördjupad 
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beskrivning av det pragmatiska perspektivet och dess pedagogiska tillämpningar se Van 
Poeck, Östman och Öhman (2019) och Garrison, Öhman och Östman (2021).   

Naturkontakt – kontakt med vad?  
I linje med dessa kritiska frågor om naturkontakt som miljöpedagogik menar Gurholt (2014) 
att både `naturen´ och `friluftsliv´ är sociala konstruktioner och att den nordiska 
friluftskulturen utgår från ett romantiserande av `vildmarken´ och att verksamheten präglas av 
starkt manliga normer. Hon framhåller att en pedagogisk utveckling som strävar efter att föra 
samman natur, naturupplevelser och hållbarhet "must be sensitive to relational processes in 
which the socio-cultural, political and environmental are embodied and narrated, and thus 
become part of self" (s. 244). En fruktbar utomhuspedagogik kan därför inte styras av 
förutbestämda normer för hur naturen ska uppfattas eller vad som alltid är det rätta sättet att 
handla hållbart. Redan i inledningen till denna översikt noterades ju att området även 
inkluderar forskning som problematiserar de grundantaganden som denna relation mellan 
naturkontakt och miljöengagemang bygger på. Själva naturbegreppet – vad är det vi ska ha 
kontakt med? – blir här förstås en helt central fråga. Begreppet natur är mycket svårfångat, 
vilket inte minst beror på att vi i dagligt tal obesvärat använder oss av det i flera olika (och 
icke förenliga) bemärkelser (för en miljöhistorisk översikt se t.ex. Sörlin, 1991). Fink (1993) 
pekar på följande huvudsakliga naturperspektiv: (i) det vilda; (ii) det lantliga och gröna; (iii) 
det jordiska och vanliga; (iv) det naturlagsbundna; och (v) det hela (jfr t.ex. Saltzman, Head & 
Stenseke, 2011; Mcphie & Clarke, 2020). Det verkar uppenbart att ett så tydligt kulturellt 
förankrat begrepp som `naturen´ inte har någon självklart `sann´ definition. I en allmän 
bemärkelse ligger det naturligtvis nära till hands att se naturen som det totala, (v) ovan, om 
inte annat på grund av svårigheterna att avgränsa begreppet natur. Hansen (1990:89) skriver 
t.ex.: 

"Nature is everywhere natural processes are at work, even if common sense and parts of 
the natural sciences could lead you into thinking something else. All materiality, no 
matter how constructed it may be, is nature. Nature does not start where culture stops." 

 
Samtidigt visar naturbegreppets centrala ställning, inte minst i dagens miljödiskussioner, att 
det finns ett starkt behov av att relatera sig, både som individ och som kollektiv, till något 
som är något annat än det uppenbart människoskapade. Ett förslag (Sandell, t.ex. 1988 och 
2016a) är: "det av människan ej kontrollerade" vilket innebär att naturen mer ses som element 
och processer i miljön. Olika miljöer innebär olika stora inslag av natur, från de relativt 
sparsamma inslagen i t.ex. en  kontorsmiljö till successivt rikligare förekomst i t.ex. en park, 
en skog och ännu mer i ytterskärgården eller i Arktis. Det är då viktigt att komma ihåg att 
även i kontorsmiljön gör sig `naturen´ påmind genom allt från tyngdlagen och en möglig 
smörgås till hjärtats slag och silverfiskar på toaletten. Samtidigt är det viktigt att inse 
människans begränsade räckvidd och förmåga när det gäller kontroll, och 
försiktighetsperspektiv är också ett återkommande tema i miljödiskussioner.  
 
Empiriskt (se översikt i Fredman, m.fl., 2014 och mer detaljer i t.ex. Fredman m.fl., 2008) kan 
vi notera att en majoritet av den svenska befolkningen säger att de är mycket ofta "ute i 
naturen" under längre ledigheter, omkring 40% är det ganska ofta även under helger och 
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vardagar och generellt vill man i framtiden ägna sig mer åt sådant. Motiven varierar men här 
finns även närmast existentiella motiv och nära 80% anser t.ex. att vistas i naturen ger "en 
känsla av att jag själv och alla människor hör samman med och ingår i naturen". Ser vi till hur 
allmänheten i Sverige uppfattar frågan om var naturen ligger kan vi konstatera att närmare 
90% anser att Fjäll och Skogar helt och hållet är natur, följt av Sjöar och hav som ca 80% 
anser är natur helt och hållet. Sådant som man i mycket liten utsträckning anser är natur är: 
Fotbollsplaner, Golfbanor, Parker i städer och Trädgårdar som alla med god marginal ligger 
under 20% som helt och hållet natur. Men vi kan också konstatera att det var hälften av de 
svarande som angav att även Åkrar liksom Beteshagar är helt och hållet natur och det var bara 
Fotbollsplaner som av åtminstone hälften ansågs som inte alls natur (ibid). 
 
Ett sätt att komma förbi problematiken med att hänvisa till ett svårgripbart möte med 
`naturen´ – samtidigt som det är uppenbart att naturen i någon bemärkelse finns överallt och 
uppfattas på många olika sätt – är att anlägga mer av ett landskapsperspektiv. Landskap ses då 
som pedagogiska miljöer som inkluderar både natur och kultur, men där avgränsningar och 
upplevelser av vad som t.ex. är `natur´, är öppen för kulturell påverkan och olika personers 
erfarenheter. Det centrala när det gäller naturkontaktens betydelse som miljöpedagogik blir då 
att uppmärksamma olika landskaps pedagogiska möjligheter (se t.ex. Sandell, 2019). En 
aspekt som här ibland lyfts fram är det miljöpedagogiska redskap som kan ligga i den svenska 
allemansrättens landskapsperspektiv av "hänsynsfullt mångbruk" (Sandell, 2011). Ett exempel 
på en mycket konkret landskapsrelation i utomhusundervisning för att öka naturintresset är att 
arbeta med ett restaurera ett vattendrag (Skriver Hansen & Sandberg, 2019) eller fritidsfiska 
(Ahnesjö & Danielsson, 2020). 
 
För en översikt av ett brett landskapsperspektiv se Torsten Hägerstrands tänkande genom 
Carlestam och Sollbe (1991) och ett exempel på en begreppsram för olika landskapsrelationer 
är Sandell (2016a och 2019). Jämför också t.ex. begrepp som "place-responsive pedagogies" 
för landskapsrelationer och  "more-than-human" för natur (se t.ex. Lynch & Mannion, 2021). 
Det finns också all anledning att uppmärksamma hur det moderna samhället mera långsiktigt 
kan tänkas påverka våra landskapsrelationer (t.ex. Öhman, Öhman & Sandell, 2016; Sandell, 
2016b). Vi har också en forskningstradition som uppmärksammat betydelsen av 
känslomässiga relationer till landskapen, t.ex. Tuan (1990), vilket kan jämföras med det 
återkommande intresset för människans utvecklingshistoria som menar att människan är 
genetiskt förutbestämd att tycka om naturen (en klassiker är Kellert & Wilson, 1993; jfr också 
t.ex. Kahn & Kellert, 2002). Ett vetenskapligt temanummer om relationella värden med fokus 
på att "positive relational values may offer important opportunities for the evolution of values 
that may be necessary for transformative change towards sustainability" är Chan, Gould och 
Pascual (2018). Särskilt värt att uppmärksamma där utifrån ovanstående argumentering för 
värdet av ett landskapsperspektiv är Stensekes artikel (2018).  
 
Mer hållbarhet än bara miljö 
Om en central kritisk fråga när det gäller ifall naturkontakt leder till miljöengagemang, är 
själva naturbegreppet så är förstås en annan kritisk fråga vad som är ett `miljöengagemang´. I 
senare års policyinriktade forskning finns en tydlig ambition att sätta den 
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utomhuspedagogiska verksamheten i ett större sammanhang där den kopplas till hela 
samhällets strävan efter ökad hållbarhet (Ross, Christie, Nicol & Higgins, 2014). Hållbarhet 
(Sustainability) ersätter således miljö och ekologi som det ledande perspektivet för 
pedagogiken (Cook & Cutting, 2014; Clarke & Mcphie, 2014). Med kopplingen till hållbarhet 
blir begreppet transformation centralt, både på individnivå och samhällsnivå, och Hill och 
Brown (2014) diskuterar vilken roll som naturmötet kan och bör ha i sådana 
transformationsprocesser (genomgripande samhällsförändringar). De framhåller att denna 
transformation också måste inbegripa utbildningen i sig och de utvecklar de möjligheter som 
en platsrelaterad pedagogik (place-responsive pedagogy) erbjuder (se Mannion, Fenwick & 
Lynch, 2013). Hill och Brown menar att med en platsrelaterad pedagogik så begränsas inte 
lärandet till mötet med naturen utan inbegriper också människorna på platsen och platsens 
kulturella sammanhang och historia (jfr hur landskapsperspektivet lyftes fram ovan). 

Med utgångspunkt i hållbarhetsbegreppet frågar sig Ross m.fl. (2014) i vilken mån man kan 
hävda att människa–miljö och människa–natur är det centrala i den utomhuspedagogiska 
verksamheten och vilken mån som den också måste inbegripa hållbarhetens sociala och 
ekonomiska dimensioner och frågor som rör till exempel klass, kön, etnicitet och sexualitet 
(se Hill & Brown, 2014). Vidare menar Ross m.fl. att utomhuspedagogiken får en tydligare 
politisk roll när den knyts till övergripande frågor om en hållbar samhällsutveckling. De 
framhåller att utomhuspedagogiken då inte kan begränsas till deltagarnas egen naturrelation 
utan också måste kopplas till frågor om rättvisa när det gäller fördelning av naturresurser och 
välfärd; rättvisa i förhållande till kommande generationer, mellan människor över världen 
idag och mellan olika arter. Cook och Cutting (2014) är ett exempel på forskare som är än 
mer politiskt radikala och menar att utomhuspedagogiken öppet måste erbjuda en vision av ett 
ekologiskt hållbart samhälle och visa på vägar för att förverkliga denna vision. Andra forskare 
som Hill och Brown (2014) framhåller att hållbarhet och lärande är nära sammankopplade 
och att hållbar utveckling därför måste ses som en öppen process utan ett bestämt slutmål 
(jmf. Paulus, 2016 ovan). Öhman och Sund (2021) argumenterar för att miljöpedagogiska 
ansatser måste syfta till att skapa ett hållbart engagemang (sustainability commitment) hos 
deltagarna och att ett sådant engagemang innefattar såväl kunskaper som  
handlingskompetens och känslor. De menar att kunskapsaspekten bör omfatta faktakunskaper 
om tillståndet världen men också normkritiska kunskaper om hur detta tillstånd har 
uppkommit och upprätthålls. Viktigt är också att dessa kunskaper inbegriper deltagarna själva 
och deras beroenden och påverkan. Vidare menar de att det krävs att deltagarna utvecklar 
handlingskompetens så att de kan förändra sitt eget liv men också påverka 
samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Slutligen betonar de den känslomässiga komponenten 
i det hållbara engagemanget – utan känslor saknas själva drivkraften i förändringsarbete.    

Ett radikalt naturmötes pedagogiska möjligheter? 
De senare avsnitten ovan har lyft fram ett antal kritiska frågor när det gäller forskning om 
naturkontakt som miljöpedagogik och det ligger då nära till hands att avsluta denna 
forskningsöversikt med att något presentera konkreta försök att omsätta en fördjupad 
naturrelation i ett radikalt (genomgripande, att gå till roten) engagemang för hållbar 
utveckling. Från det ovan presenterade kan vi då först notera den styrka som verkar ligga i 
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dels långvariga relationer till naturpräglade landskap och dels behovet av mycket breda och 
djupgående samhällsförändringar inkluderande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
En central akademiker här är filosofen Arne Naess och hans "ekosofi" (egentligen "ekosofi-T" 
för att poängtera möjligheterna av flera ekosofier) och där naturkontakt och friluftsliv ses som 
mycket viktig (t.ex. Naess, 1973, 1981, 1998). I hans efterföljd och med särskilt fokus på 
friluftsliv och naturkontakt kan även nämnas t.ex. Reed och Rothenberg (1993); Leirhaug, 
Haukeland och Faarlund (2019) och Breivik (2020). 
 
Ett konkret svenskt exempel på en sådan djupekologisk tematik är föreningen Argaladei – 
friluftsliv en livsstil (Waldén, 2001; Sandell, 2006; Sandell m.fl., 2015). Föreningen startade 
1966, initiativtagare var Torvald Wermelin (med bakgrund i bland annat scoutrörelsen) och 
Stig Helmers (med bakgrund i folkhögskolevärlden). Man ordnade framför allt under 1970-
talet årliga fjällexpeditioner med uppåt hundratalet deltagare med det övergripande syftet att 
fungera som mötesplats och inspirationskälla för ungdomsledare i olika organisationer och i 
offentlig verksamhet. Föreningen finns fortfarande kvar idag (2021) men har nu en betydligt 
mer begränsad verksamhet. När friluftsföreningen Argaladei firade sitt tioårsjubileum 1976 
med att påbörja utgivningen av en mer påkostad tidskrift än det tidigare stencilerade 
medlemsbladet så inleddes dess första artikel med följande ord (Grundberg, Tordsson & 
Sandell, 1976:3):  

"Argaladei är revolt! [och] Vill ge ett kreativt alternativ till den kommersiella 
nöjesindustrin och bli ett verkligt vaccin mot exempelvis förljugen veckopress, film 
med falska värderingar, kändiskult, osund reklam och droger. Allt detta som ockuperat 
massor av ungdom och gjort dem oåtkomliga för en friare rikare livsstil. /.../ Argaladei 
vill verka för en religiöst, politiskt, socialt och konstnärligt medveten ungdom och slåss 
sida vid sida med fältbiologer, miljöaktivister, äldrescouter och andra naturvårdare mot 
skövling, regleringar och förorening. Argaladei är inte verklighetsflykt men vill ge ännu 
en verklighet – en vidare utblick: kännedom om oss själva, naturen och omvärlden." 

 
För att kort peka på Argaladeis rötter och grundläggande perspektiv kan vi citera ytterligare 
några rader ur öppningsartikeln i föreningens jubileumstidning från 1976 (ibid): 

"Argaladei betonar också friluftslivets "innersida". Många av våra författare, diktare, 
kompositörer och bildkonstnärer har fått sin inspiration och sina motiv från naturen. 
Deras verk tillhör också den vakna friluftsungdomen, är våra guider." 

 
Här finns en tanke om att ifall man lyckas öppna upp sina sinnen för `djupa´ och `verkliga´ 
natur- och friluftsupplevelser så blir en kritik av de samhällskrafter som hotar dessa 
upplevelser en självklar konsekvens. Naturupplevelser blir en livskvalitet som man inte vill 
mista, utan i stället fördjupa. Dessa värderingar knyter an till en stark friluftstradition av 
självtillit och självvald ansträngning (`uppförsbackens pedagogik´), att med materiellt enkla 
medel klara sig i skog och mark. Ett läromedel i denna anda är Brügge m.fl. (2018) och en av 
de miljöer som har förvaltat och vidareutvecklat friluftsengagemanget från Argaladei är 
vägledarutbildningen vid Sjöviks folkhögskola. Den startades av Björn Tordsson (se t.ex. 
2010) och Roger Isberg (se t.ex. 1991) båda med en bakgrund i Argaladei. Banden till den 
djupekologiska och ekopolitiska diskussionen i Norge, som nämndes ovan, förvaltades här 
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vidare liksom naturnära friluftspraktik och hembyggd friluftsutrustning i naturnära material, 
och den samhällskritiska ådran har hela tiden varit tydlig. I sin bok Färd (1991) refererade 
Roger Isberg ”The Belgrad Charter” om miljöpedagogik: 

"Vi behöver inget annat än en ny global etik – en etik som omfattar attityder och 
beteenden för individer och samhällen som är i samklang med människans plats i 
biosfären: som känner igen och känsligt svarar på det komplexa och alltid förändrade 
relationsskapet mellan människor och natur såväl som människor emellan." 

Kanske är det här – i den djupgående uttolkningen av vad en verklig naturkontakt kan 
innebära och vad dess pedagogiska konsekvenser kan bli i form av krav på radikal 
samhällsförändring – som den verkliga styrkan ligger i naturkontakt som miljöpedagogik? 
Men även om det finns forskningsbaserade resultat som antyder detta är det mycket svårt att 
otvetydigt belägga (Sandell & Öhman, 2010 och 2013). Samtidigt är det ingen tvekan om att 
denna forskningsöversikt pekar på behovet av att även fortsättningsvis behålla en bred syn på 
vad forskning som behövs framledes. Det behövs både sådan forskning som söker belägga 
konkreta samband (inte bara samvariationer) mellan olika typer av naturupplevelser och 
miljörelaterade handlingar, men kanske ännu mera sådan forskning som även ställer de 
svårare frågorna om vad naturkontakt och miljöengagemang kan innebära – och utifrån det 
hur de kan tänkas vara relaterade till varandra. 
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