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” ute lär sig barnen mer och bättre” 

En kritisk diskursanalys av utomhuspedagogikens framfart 

Lizelotte Löfling och Christina Långstedt 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att synliggöra hur utomhuspedagogiken framställs. Till vår hjälp har vi 

granskat ett flertal tidningsartiklar, där vårt fokus legat på att analysera texternas transitivitet, det vill 

säga vilka begrepp som författarna använder gemensamt. Samt modalitet, för att få syn på hur 

författaren skriver för att på så sätt låta bestämd i sitt påstående. Vi har använt oss av kritisk 

diskursanalys som metod som vilar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta val av perspektiv 

och metod var rätt självklart då vi ser utomhuspedagogiken som en diskurs som är socialt konstruerad. 

Resultatet av vår undersökning är att vi hittat snarlika begrepp och påståenden i de tidningsartiklar 

som vi granskat. De har använt sig av dessa påståenden på ett medvetet sätt för att gemensamt 

konstruera en romantiserande bild av utomhuspedagogikens fördelar. Vi har märkt att artiklarna 

bygger på varandra och att dessa påståenden även går att finna i den tidigare forskningen inom detta 

ämne. Slutsatserna vi kan dra av detta resultat är att förespråkare för utomhuspedagogik väljer 

liknande påståenden där de gemensamt bygger upp en sanning, genom denna sanning konstrueras 

utomhuspedagogiken som en pedagogik full av möjligheter och knappt några hinder där fokus ligger 

på naturens goda inverkan. En viktig slutsats av denna studie är en fortsatt efterlysning av kritisk 

reflektion och eftertanke, pedagogiken behöver kritiskt granskning för att kunna utvecklas. 

Nyckelord 
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Förord 

Denna studie är skriven av Lizelotte Löfling och Christina Långstedt. Ämnet av uppsatsen kom till när 

vi förde en gemensam diskussion angående vad vi båda kände att vi ville fördjupa oss i. Vi började 

med att leta runt på internet för att se vad vi kunde hitta om utomhuspedagogik, vi båda märkte ganska 

snabbt att nästan allt som stod om utomhuspedagogik var i positiva ordalag. Om vi skulle lägga ihop 

alla de fördelar som författarna hävdade att utomhuspedagogik förde med sig skulle detta vara den 

ultimata pedagogiken. Detta gjorde oss lite kritiskt inställda och vi blev intresserade av att göra en 

kritisk diskursanalys för att undersöka hur författarna lyckas med att få fram alla dessa fördelar med 

utomhuspedagogik och hur de kan få påståendena att verka trovärdiga.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Tillsammans har vi skrivit ihop uppsatsen för att texten ska kunna flyta lätt för läsaren. Vi har båda 

hämtat information till inledning, tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och metod. Sedan har vi 

skrivit varsina delar under dessa rubriker som vi sedan tillsammans arbetat igenom för att få en helhet. 

I analysen har vi delat upp vår empiri, för djupare granskning som vi sedan delgett varandra och 

tillsammans diskuterat och skrivit gemensamma kapitel. 
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Inledning 

”ute lär sig barnen mer och bättre”.  Detta är ett argument som vi hittat i en av de artiklar som 

förespråkar utomhuspedagogik. Genom sådana här påståenden av utomhuspedagogikens vinster 

konstrueras synen på utomhuspedagogik och det är detta som fångat vårt intresse. Det finns mycket 

som stärker den positiva uppfattningen om utomhuspedagogiken, det är bland annat att eleverna sägs 

må bättre, de lär sig bättre och deras sociala samspel ska bli bättre. Vi efterlyser en kritisk reflektion 

då vi har en undran om alla de positiva egenskaper som förespråkarna argumenterar för, verkligen kan 

uppfyllas bara genom att läraren lämnar sitt klassrum och flyttar sin undervisning utomhus.  

Vad är utomhuspedagogik 

Utgångspunkten i utomhuspedagogik är att lärandet ska vara handlings och erfarenhetsbaserat lärande 

som ska äga rum i autentiska miljöer, där sinnesupplevelsen ska vara det centrala. Målet ska vara att 

lära ut en ansvarskänsla mot de levande i naturen, landetik och varsamhet mot vår kultur och 

naturmiljö (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dahlgren och Szczepanski (2004) tar upp vikten av ett 

växelspel mellan olika miljöer som leder till ett framgångsrikt lärande hos eleverna. För att skapa 

växelspel kan pedagogerna använda sig av en park, soptipp, skolgård, omgivning och naturen vilket 

ger de möjligheter som krävs till rörelseintensiva inlärningsmiljöer. Enligt Änggård (2014) är det 

viktigt att komma ihåg planeringen av de utomhuspedagogiska aktiviteterna så de anpassas till 

gruppens storlek, åldern på eleverna, årstid och vilken plats som passar bäst till just denna aktivitet. 

Det är ingen idé att hålla en lektion om vatteninsekter utan ett vattendrag i närheten, eller prata om 

bladens klorofyll mitt i vintern, då kommer eleverna snabbt att tappa intresse och påbörja andra 

aktiviteter själva (Änggård, 2014).  

Hur bedrivs utomhuspedagogik 

Hur en skola arbetar med utomhuspedagogik kan skilja sig från skola till skola. En del skolor har 

utomhusprofil och arbetar aktivt med utomhuspedagogik som en del av den dagliga verksamheten. En 

välkänd sådan verksamhet är ur- och- skur. Det finns även andra skolor som knappt använder 

utomhuspedagogik alls i sin undervisning. Det är också en stor skillnad när det kommer till den vuxne 

som undervisar i utomhuspedagogik, det behöver inte alltid vara en utomhuspedagog utan samtliga 

lärarkategorier som har ett intresse för utomhuspedagogik kan använda sig av detta i sin undervisning.   

Det finns en liten grupp utomhuspedagoger som är aktiva, dessa är utspridda på naturskolor runt om i 

landet (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Naturskolan i sig är ingen skolform utan ska fungera som en 

resurs för förskolor och skolor. Antingen kommer skolor/förskolor till naturskolan och får lära sig om 

naturen som finns där, eller så åker naturskolans pedagoger ut till skolor/förskolor för att undervisa 

dem i sin närmiljö. Det finns över 85 naturskolor runt om i Sverige, som alla har olika inriktningar 

men arbetar efter samma motto ”att lära in ute”. 

Naturskoleföreningen är en av de organisationer som är kopplade till utenavet. Utenavet är ett 

nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Andra organisationer som även de har en 

koppling till utenavet och därmed arbetar aktivt för att utomhuspedagogik ska ingå som en naturlig del 

av all utbildning är Friluftsfrämjandet. Deras fokus har ända sedan starten legat på att med kunskap, 
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säkerhet och glädje uppleva friluftslivet. Skogen i skolan är en annan organisation som även den är 

kopplad till utenavet. Deras idé är att koppla samman praktik och teori. Till sist har vi Nationellt 

Centrum för utomhuspedagogik som arbetar aktivt för att Sverige på sikt ska få bättre kunskaper i 

naturvägledning.  

Tidigare forskning 

Det har gjorts åtskilliga studier om utomhuspedagogik, av dessa studier beskrivs utomhusvistelse i 

regel i positiva ordalag. Vi har i denna studie valt att lyfta fram några av alla de fördelar som forskare 

och förespråkare för utomhuspedagogik lyfter fram som de väsentliga, när det kommer till varför man 

ska erbjuda utomhuspedagogik i skolorna. Dessa argument är att eleverna blir miljömedvetna, då de 

får vistas mycket i naturen. Det främjar barns hälsa, i och med att barnen får röra på sig. 

Utomhuspedagogik sägs även ha en gynnsam effekt på barns sociala utveckling, då det skapas andra 

gruppkonstellationer utomhus och barnen måste samarbeta och hjälpas åt. Utomhuspedagogik kan 

också fungera som en annan ingång till lärande, barn som kanske har lite svårt för det teoretiska, kan 

tillägna sig kunskap då det är ett mer praktiskt och konkret lärande. 

Här nedan har vi valt att dela upp kapitlet i fyra rubriker, där vi går in på vad den tidigare forskningen 

säger om de olika positiva egenskaper som tillkommer då läraren har utomhusbaserad undervisning 

istället. 

Utomhuspedagogik främjar barns hälsa och välbefinnande 

Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson, (2012) anser att utomhuspedagogik har en 

främjande effekt på barns hälsa och välbefinnande och redogör för detta i en av sina studier. Under 

studiens gång följer de två skolor i olika områden, där ena skolan övergick helt till att bedriva all 

undervisning utomhus, medan den andra skolan behöll den traditionella klassrumsundervisningen. 

Studiens resultat visade en liten men dock inte en signifikant förbättring av den mentala hälsan hos 

eleverna som helt hade övergått till utomhusbaserad undervisning. Gustafsson m.fl., (2012) kunde 

dock se en tydligare förbättring när det kom till pojkarnas psykiska hälsa, de fick inte alls samma goda 

resultat när det kom till flickorna. Trots att de inte kunde se någon signifikant förbättring anser 

Gustafsson m.fl., (2012) att eftersom utomhuspedagogik är kopplat till fysisk aktivitet skulle den 

kunna ha en inverkan på barnets hälsa och välbefinnande. 

Att utomhuspedagogik har en central roll när det kommer till hälsa och rörelse är något som 

Szczepanski (2006) har studerat och fått klarhet i en av hans studier. Detta är en intervjustudie där han 

intervjuat lärare om varför man ska undervisa utomhus och vad utomhuspedagogik hade för betydelse 

för dem. De mest framträdande svaren var att utomhuspedagogik har en betydande roll för att främja 

hälsa, att eleverna lär sig saker genom att använda alla sina sinnen. Det andra var att eleverna får en 

bättre kontakt med naturen och den närliggande miljön.  

Szczepanski (2006) hävdar att eleverna i dagens skola rör sig alldeles för lite och för sällan. Han 

beskriver det som om den huvudsakliga rörelsearenan för barn och unga idag oftast består av en 

triangel bestående av hemmet, affären och skolan. Där tror han skolan kan hjälpa till att bryta denna 

”triangulära livsform” och på samma gång skapa andra kommunikativa miljöer för lärande.  
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Skolan är en viktig miljö för fysisk aktivitet anser Mygind (2007). Han anser att ur ett hälsoperspektiv 

bör alla barn få en chans att utveckla positiva attityder till regelbunden fysisk aktivitet. Författaren har 

genom sin studie fått klarhet i att utomhuspedagogik leder till mer fysisk aktivitet. I hans studie fick 

man ta del av en jämförelse mellan en traditionell skoldag och en utomhuspedagogisk dag. Här hittade 

Mygind (2007) en signifikant skillnad. Den genomsnittliga aktivitetsnivån var dubbelt så hög under en 

friluftsinlärningsdag jämfört med en traditionell skoldag.  

Utomhuspedagogik har gynnsamma effekter på barns sociala utveckling 

Att utomhuspedagogik ska ha gynnsamma effekter på barns sociala utveckling har Emilia Fägerstam 

forskat i. I hennes studie framgår det att utomhuspedagogik har främjande effekter när det kommer till 

barns sociala utveckling och hur barn integrerar med varandra. Fägerstam (2014) har i sin studie 

intervjuat verksamma lärare. I sina resultat av intervjustudien kunde Fägerstam (2014) se att alla lärare 

som deltog i intervjuerna såg en förändring när det kommer till barns sociala utveckling, då lärandet 

skedde utomhus. Denna förändring gällde både elev till elev- relationer samt lärare- elev relationer. 

Genom detta resultat kunde Fägerstam (2014) fastställa att utomhuspedagogik har en positiv inverkan 

på elevers sociala samspel och relationer, och beskriver det som att utomhusmiljön har kvaliteter som 

uppmuntrar elever att delta på ett sätt som inte klassrum kan. Detta ökar både elevernas delaktighet 

och leder till en förbättring när det kommer till hur barn integrerar med varandra. Fägerstam (2014) tar 

även upp att utomhuspedagogik hjälpte till att utmana de roller som eleverna hade i klassen, där 

eleverna istället hade möjlighet att visa andra sidor av sig själva. Ett av skälen till detta presenterades 

som att utemiljön i sig hade en positiv inverkan på eleverna, på grund av den neutrala avslappnade 

atmosfären som finns utomhus.  

Utomhuspedagogik fungerar som en annan ingång till lärande 

Att utomhuspedagogik kan fungerar som en annan ingång till lärande har Boyce, Mishra, Halverson, 

Thomas (2014)  undersökt i sin studie. Författarna beskriver i sin studie utomhuspedagogik som att det 

innefattar ett mer informellt lärande, som underlättar inlärningen och inte bara skapar en unik 

lärandemiljö utan också skapar motivation hos eleverna. Utomhusmiljön kan användas som en 

motivationshöjare för eleverna (Boys m, fl., 2014). 

Eftersom utomhuspedagogik kan fungera som en annan ingång till lärande poängterar Szczepanski 

(2008) att denna pedagogik inte ska utesluta den traditionella klassrumsundervisningen, utan 

utomhuspedagogiken ska fungerar mer som ett komplement. Eleverna tar med sig kunskapen som de 

lärt sig i klassrummet ut i naturen och tvärtom. Utomhuspedagogik handlar enligt Szczepanski (2008) 

om att göra det teoretiska praktiskt. Att kunna börja en lektion i utomhusmiljö för att sedan kunna 

förstå det textbaserade lärandet i klassrummet och på så vis ha något att förknippa lärandet med. 

Szczepanski (2008) har gjort en intervjustudie, där han intervjuat verksamma lärare om vad betydelsen 

är av utomhuspedagogik. Resultatet som framkom var att det var bra med utomhuspedagogik för att 

kunna hitta nya miljöer för lärande. Dessa nya miljöer för lärande fordrar inte att man behöver bege 

sig så långt bort ifrån skolan, utan att utomhuspedagogik går även att genomföra på skolgården eller i 

den närmaste miljön. Det viktigaste är att läraren använder utomhusmiljön ur ett pedagogiskt syfte. 

Utomhuspedagogik gör eleverna miljömedvetna 

Utomhuspedagogik kan användas för att göra elever mer miljömedvetna skriver Sandell och Öhman 

(2013). De använder sig av begrepp som utomhuspedagogik och miljöhänsyn och pratar om samspelet 

dem emellan. Författarna presenterar att det i grunden finns två olika sätt att motivera 
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naturupplevelser. Den första är att naturupplevelserna har instrumentella värden: de vill säga, det är 

bra för olika ändamål, såsom fysisk och psykisk hälsa, gruppsolidaritet och för att få en känsla för 

naturen. Det andra sättet att motivera är att det finns ett eget värde eller livskvalité i 

naturupplevelserna, till exempel en tillhörighet med naturen och en känsla av ödmjukhet gentemot de 

olika icke- mänskliga krafter som kan upplevas utomhus.  Författarna pratar om att man gör två val när 

det kommer till utomhuspedagogik, antingen valet mellan att utgå från en viss aktivitet eller att utgå 

från en viss miljö (Sandell & Öhman, 2013). 

Att vistas i naturen har fler fördelar, bland annat anser Szczepanski (2008) genom att vistas i naturen 

blir eleverna mer medvetna om naturen och miljön där de bor och om naturen i det stora hela.  

Syfte och frågeställningar  

Det finns en mängd föreningar och organisationer som förespråkar utomhuspedagogik. Dessa 

organisationer sprider kunskap och inspiration om utomhuspedagogik, och verkar för att 

utomhusbaserad undervisning ska ingå som en naturlig del i all utbildning.  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur begreppet utomhuspedagogik beskrivs i 

tidningsartiklar som är publicerade i tidningar som riktar sig till allmänheten samt i tidningar som 

enbart riktar sig till verksamma lärare.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

 Hur förs den diskursiva argumentationen om utomhuspedagogik?  

 Vilka pedagogiska konsekvenser kan den diskursiva framställningen av utomhuspedagogik få? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår studie. Vi ser utomhuspedagogik som en 

social konstruktion, där vi anser att det finns aktörer (i det här fallet förespråkare för 

utomhuspedagogik) som skapar något (synen på utomhuspedagogik) genom en konkret, aktiv, 

målinriktad och medveten handling (Wenneberg, 2010).   

Det socialkonstruktivistiska angreppssättet binds ihop av fyra stycken premisser. Den första premissen 

är att man har en kritisk inställning till självklar kunskap. Här är språket det viktiga, och för att vi ska 

kunna belysa hur språkkonventioner och språkpraxis kommer till, med hjälp av maktrelationer och 

ideologiska processer ska vi inta ett kritiskt förhållningssätt till det skrivna språket i artiklarna 

(Fairclough, 1992).  
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Den andra premissen är en historisk och kulturell specificitet, där Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) menar att vår syn på kunskap alltid är kulturell och historisk präglad. Den tredje premissen är 

sambandet mellan kunskap och sociala processer, där Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver 

det som att vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer, där man både 

bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. Fairclough, (1995) 

anser att man ska se språkbruk som en social handling, som i sin tur inkluderar olika sociala strukturer, 

olika språkkoder, samt olika normer för språkbruk. Språkbruket bestäms av samhället och språkbruket 

kan även variera beroende på i vilken social situation den används i. Detta förklarar Fairclough (1992) 

som att språkbruket har effekter på samhället samtidigt som den formas av samhället. De ord som 

används kan på så sätt både ha betydelse för hur diskursen framställs samt på den sociala praktiken 

som diskursen är en del av (Fairclough, 1995). Detta tolkar vi som att varje påstående som 

förespråkarna använder sig av i sin artikel i utomhuspedagogik har betydelseför hur diskursen 

framställs för konsumenterna och det i sin tur får konsekvenser för hur denna pedagogik skildras i 

samhället.  

Den fjärde och sista premissen som binder ihop det socialkonstruktivistiska angreppssättet är 

sambandet mellan kunskap och social handling. I en bestämd världsbild blir några former av 

handlingar naturliga och andra handlingar blir otänkbara (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Här 

synliggörs effekterna som denna diskurs har på samhället, hur olika språkvarianter värderas eller 

undervärderas (Fairclough, 1995). 

Vi har valt att inte beröra premiss nummer två i vår studie, då vi i vår undersökning inte är intresserade 

över den historiska och kulturella aspekten av konstruktionen av utomhuspedagogik. De resterande 

premisserna tänker vi ha i beaktande under undersökningens gång. Vi har tänkt ställa oss kritiskt till 

fenomenet utomhuspedagogik. Vi vill både undersöka sambandet mellan kunskap och sociala 

processer, samt sambandet mellan kunskap och social handling. Detta samband kan vi sedan koppla 

till det som tidigare skrivits om utomhuspedagogik, då de flesta som har skrivit och skriver om 

utomhuspedagogik intar samma perspektiv och deras huvudsakliga syfte är att lyfta fram fördelarna de 

ser med utomhusbaserat lärande.  

Då vi har intagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och det är utomhuspedagogikens diskurs vi vill 

undersöka har vi valt att använda oss av en diskursanalytisk ingång i vår metod. Inom diskursanalysen 

är teori och metod tätt sammanvävda, som vilar på en socialkonstruktivistisk grund i förståelsen av 

verkligheten som socialt konstruerad (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

Metod 

Vi har i vår studie valt att se utomhuspedagogik som en diskurs. Där diskurs beskrivs som ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen, eller ett avsnitt i världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). 

Ordet diskurs rymmer ofta en och annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra 

utsagor följer, när vi agerar inom olika sociala domäner. Diskursanalysen blir på så vis en analys av 

dessa mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Det diskursanalytiska angreppssättet är en teoretisk och metodisk helhet, en paketlösning som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) beskriver det. Detta paket innehåller filosofiska premisser angående 
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språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för 

hur man tar sig an ett forskningsområde, samt specifika tekniker för språkanalys.  

I diskursanalys är det diskursen i sig som är föremål för analys. Där man ska arbeta med det som 

faktiskt har sagts eller skrivits, för att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna, samt försöka ta 

reda på vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten får (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Av de olika diskursanalytiska angreppssätten som finns har vi valt att 

använda oss av kritisk diskursanalys.  

Vi har en tanke om att utomhuspedagogiken skapas genom det som skrivs och sägs om ämnet, där det 

centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelsen mellan språkbruk och 

social praktik. Fokus ligger på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala 

ordningen och i social förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

Vi ska i vår undersökning ta hjälp av Fairclough (1992) tredimensionella modell när vi analyserar vårt 

material. Fairclough (1992) anser att varje språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre 

dimensioner. Det är en text, antingen en skriven text eller en talad text. Denna text kommer till i 

interaktionen mellan människor, som Winther Jørgensen och Phillips (2000) kallar för den diskursiva 

praktiken. Den diskursiva praktiken involverar hur texten produceras och konsumeras, och därefter hur 

texten tolkas. Den sista dimensionen är den sociala praktiken. Dessa tre nivåer kan urskiljas analytiskt 

och analyseras var för sig. I en kritisk diskursanalys utgår man likaså från tre dimensioner, 

beskrivningen av texten, tolkningen av interaktions process, och deras förhållande till texten, och en 

förklaring över hur interaktionsprocessen förhåller sig till den sociala arenan.  

Figure1.1 (Fairclough, 1992, s.10).  

 

 

Alla dessa tre dimensioner ska tas in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. När vi 

analyserar vårt material ska vi börja med att titta på textens egenskaper. Genom att göra en detaljerad 

analys av texternas egenskaper med bestämda redskap kan man kartlägga hur diskurserna förverkligas 

textuellt, och man kan därmed komma fram till och underbygga sin tolkning (Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000). Redskapen vi ska använda oss av är transitivitet och modalitet. När man analyserar 

transitivitet ser man på hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Här är vi intresserade av att 

kartlägga de ideologiska konsekvenserna som olika framställningsformer kan ha. Hur beskriver 

författaren utomhuspedagogik, vilka ord och meningar använder de sig av, vad finns för 

återkommande termer och fraser i texterna? 

Vårt intresse är även att undersöka texternas modalitet. Som Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

beskriver som en sorts sanning. Där talaren instämmer fullständigt i sitt påstående. Det som intresserar 

oss är hur författarna använder olika sätt att uttrycka sig om samma ämne, och där vilken modalitet 

som väljs får konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps och 

betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

När vi ska analysera den diskursiva praktiken är vi intresserade av hur texten är producerad och hur 

den konsumeras. Detta kan enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) undersökas ur flera 

angrepssvinklar, om man har tillgång till en intertextuell kedja av texter där man kan se samma text i 

en rad olika utformningar. Man tar oftast en lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna och 

identifierar vilka diskurser, som de bygger på och hur texterna intertextuellt bygger på andra texter. Då 

vi har tillgång till olika tidningsartiklar som behandlar samma ämne kan vi få syn på texternas 

uppbyggnad, vilka likheter och olikheter vi kan hitta om hur de beskriver den diskursiva praktiken.  

Efter att vi har undersökt texten som text och som diskursiv praktik ska nu dessa innersta boxar i den 

tredimensionella metoden placeras i förhållande till den yttersta (se figur 1). Alltså i förhållande till 

den bredare sociala praktik som de är en del av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Här är det två 

aspekter vi ska titta efter, för det första ska relationerna mellan den diskursiva praktiken och den 

diskursiva ordningen som den ingår i att kartläggas. Där kan vi ställa oss frågor som vad är det för nät 

av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i? Hur fördelas och regleras de? Det andra är att 

kartlägga de delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och strukturer, som tillsammans 

skapar ramen för den diskursiva praktiken. Det är i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik 

och den bredare sociala praktiken som undersökningen finner sin slutgiltiga konklusion. Det är här 

man kan närma sig fråga om förändring och ideologiska konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Urval och avgränsningar 

Eftersom vårt intresse ligger i att undersöka hur den diskursiva argumentationen om 

utomhuspedagogik förs, valde vi att granska och analysera tidningsartiklar som hade koppling till 

vinsterna med utomhuspedagogik. På utenavets hemsida fann vi länkar till olika tidskrifter som hade 

blivit publicerade i svenska dagbladet som vi fann väldigt intressanta. Vi valde även att använda oss 

av artiklar som var riktade direkt till lärare, publikationer i de olika lärartidningarna som finns.  

Avgränsningar vi gjorde var att använda oss av artiklar som var publicerade inom ett tioårigt intervall, 

från år 2005-2015. Eftersom utomhuspedagogik har blivit mer aktuellt under senare år valde vi detta 

tidsspann i vårt sökande efter artiklar. Vi hittade sammanlagt fyrtionio stycken artiklar som vi hade 

användning för i vår undersökning. Dessa granskades noga för att få syn på vilka begrepp och 

påståenden författarna använde sig av för att visa sin bild av utomhuspedagogik.  
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Genomförande 

För att komma åt relevanta artiklar som var riktade till verksamma lärare gick vi in på lärarförbundets 

hemsida (www.lararforbundet.se) och skrev ordet utomhuspedagogik i sökfunktionen. Vi har även 

betraktat olika förespråkare för utomhuspedagogikens hemsidor som vi kommit i kontakt med när vi 

sökt på ordet utomhuspedagogik i Google sökmotor. Bland annat hänvisades vi till utenavet.se som är 

ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik. Till utenavet finns ett flertal aktörer 

anslutna, bland annat Friluftsfrämjandet, Naturskolan och Centrum för utomhuspedagogik i 

Linköping. På de olika förespråkarna för utomhuspedagogikens hemsidor fann vi länkar till 

publikationer som var relevanta för vår undersökning.  

Databearbetning och analysmetod 

När vi har bearbetat och analyserat vår empiri har vi tagit stöd i Norman Fairclough (1992) 

tredimensionella modell för diskursanalys.  

Vi gjorde analysen i flera steg som framgår nedan. 

Inom den första dimensionen, där vi undersökte texten som text, började vi vår analys med att stryka 

under de positiva begrepp och meningar som författaren använt sig av i sin artikel. Vi skrev 

gemensamt upp alla de positiva ord och meningar som hade framkommit, och försökte kategorisera 

dessa påståenden under samma rubriker. När det kommer till kategoriseringen av de begrepp och 

påstående som vi tagit fram använde vi oss av tidigare forskning.  Där granskade vi vad det var för 

positiva begrepp som forskarna använde sig av för att beskriva vinsterna med ett mer utomhusbaserat 

lärande. Under vår analys av texten granskade vi även textens modaliteter. Där vi hade ett antal 

modalitetsmarkörer som vi letade upp i artiklarna, dessa markörer är tycker, enligt, kan, blir, är.   

För att på så sätt synliggöra vilka modalitetsmarkörer de använt och på vilket sätt, och vad detta val 

har för betydelse för hur diskursen konstrueras.  

Hur diskursen konstrueras är vad vi analyserat i den andra dimensionen, där vi funderat över vad de 

olika texterna har för betydelse för diskursen utomhuspedagogik.  

Inom den tredje dimensionen var det den sociala praktiken som var i fokus. Nu hade vi analyserat 

texten som text och även granskat hur författarna använde sig av sina texter för att tillsammans 

konstruera en gemensam syn på utomhuspedagogik. Här granskade vi helheten. Vad denna sociala 

konstruktion kan ha för betydelse i den stora sociala praktiken som den är en del av.  

Forskningsetiska överväganden  

Eftersom vi i denna studie har valt att utföra en kritisk diskursanalys, är det själva diskursen vi ska 

analysera. Detta gör att vi inte har så många forskningsetiska övervägande att göra. Vi har analyserat 

offentliga tidningsartiklar, och i dessa artiklar är det språkbruket som har varit i fokus, och inte 

författarnas åsikter i ämnet. Vi har inte använt några namn i analysen och inte heller skrivit ut vilket 

påstående som hör till vilken artikel. Detta har vi valt att göra med anledning av att en enskild person 

inte ska komma till skada.  

http://www.lararforbundet.se/
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Studiens kvalitet 

Vi gick in i denna studie med en syn på att utomhuspedagogik är en diskurs som uppkommer i 

samspel med andra. Att vi hade detta synsätt innan uppstarten gjorde valet av teoretiskt perspektiv 

ganska självklart. Under inläsningen av ämnet reagerade vi båda på den romantiserade bilden av 

utomhuspedagogik som fick oss att ställa oss kritiskt till denna konstruktion, där av kritisk 

diskursanalys.  

I vår analys har vi tagit stöd i Faircloughs tredimensionella modell. Denna modell har fungerat bra till 

vårt syfte med studien. Vi har använt oss av begrepp som transitivitet och modalitet som är direkt 

hämtade från diskursanalysen. Dessa begrepp använde vi oss av för att komma djupare in på artiklarna 

och få syn på hur vilka påståenden och begrepp som författaren använder sig av i sin beskrivning av 

utomhuspedagogik. Genom modalitetsanalysen har vi fått syn på hur författarna skriver och hur de 

använder sig av de modalitetsmarkörer som vi valt att granska. Hur användandet ser ut får i sin tur 

betydelse för hur diskursen uppfattas.  

I den andra dimensionen, den diskursiva praktiken har vi stött på lite svårigheter när det kommer till 

att använda Fairclough modell på vår empiri. Fairclough (1992) hänvisar till att under den diskursiva 

praktiken ska en granskning av texternas produktion och konsumtion tillämpas. Med den empirin som 

vi använde oss av kunde denna analys inte utföras fullt ut. Vi vet att det artiklar som har blivit 

publicerade i lärartidningar som verksamma lärare får hemskickade i brevlådan. Genom denna vetskap 

kan vi tolka att de som konsumerar tidningsartiklarna är verksamma lärare runt om i Sverige. 

Produktionen av artiklarna vet vi dock inte så mycket om. Vi kan se vem det är som står som författare 

till tidningsartikeln, men det står oftast bara skrivet ett namn, antingen en av de välkända som forskar i 

ämnet eller någon som presenterar sig som utomhuspedagog, eller en lärare från skolan som visar hur 

hon/ han använder utomhuspedagogik i sin undervisning. Detta och att inte ha någon klar intertextuell 

kedja av artiklar kan minska studiens kvalité. Vi kan tolka att texterna bygger på varandra då vi hittar 

liknande påståenden i alla de artiklar som vi läst, och dessa påståenden går även att spåra tillbaka till 

tidigare forskning och på de hemsidor som förespråkare för utomhuspedagogik använder sig av. 

Texterna är ändå skrivna av olika personer, med olika yrkesbefattningar, under olika år. Vi tolkar att 

författarna använder artiklarna till samma syfte, nämligen att marknadsföra utomhuspedagogik.   

Nackdelen med valet att göra en textbaserad studie är att vi inte fått någon uppfattning om hur det ser 

ut i verkligheten. Om denna konstruktion av utomhuspedagogik har implanterats i skolans värld eller 

om det fortfarande bara är fina ord skrivna i en text. Vi skulle kunna få reda på detta genom 

intervjustudier och observationer.  

I det stora hela har vi med hjälp av Fairclough (1992) tredimensionella modell samt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet i grunden fått svar på våra forskningsfrågor på ett angenämt sätt. 

Resultat och analys 

Eftersom vi vill undersöka hur den diskursiva argumentationen om utomhuspedagogik förs har vi letat 

fram de ord och uttryck som framställer den positiva synen på utomhuspedagogik. Hur dessa ord och 

meningar kommer i uttryck i media. Analysen av vårt material presenteras med samma struktur som 

Fairclough (1992) tredimensionella modell, där vi kommer använda oss av begrepp hämtade ifrån 
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honom. Vi kommer förutsätta att varje språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre 

dimensioner. Vår analys inleds med att vi betraktar textens transitivitet, med detta menar vi att vi tittar 

på hur texten förverkligas textuellt. Här har vi letat efter mönster i de olika utsagorna.  

Sedan har vi gått vidare med att undersöka artiklarnas modalitet, detta för att synliggöra hur 

beskrivningar kan konstrueras som fakta. Analys av modalitet kan enklast beskriva som om man 

studerar med vilken grad av bestämdhet ett visst påstående utformas. För att synligöra detta har vi valt 

ett antal modalitetsmarkörer, dessa är tycker, enligt, har, blir, kan och är. Syftet med en 

modalitetsanalys är att synliggöra vilka modalitetsmarkörer texterna innehåller, och hur de används.  

Under rubriken diskursiva praktiken kommer vi redogöra för hur texten är producerad och hur den 

konsumeras, där vi tagit en lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna och försökt identifiera vilka 

diskurser som de bygger på, och hur texterna intertextuellt bygger på andra texter (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000)  

För att slutligen i detta kapitel redogöra för hur texten och den diskursiva praktiken förhåller sig till 

den bredare sociala arena som den är en del av. Under analysens gång har vi hela tiden haft det 

socialkonstruktivistiska perspektivet i grunden, där vi använt tre av de fyra premisser som binder ihop 

det socialkonstruktivistiska angreppsättet. De premisser som vi ska beröra är en kritisk inställning till 

självklar kunskap, granskning av sambandet mellan kunskap och sociala processer, samt se över 

sambandet mellan kunskap och social handling.  

Första dimensionen- texten 

Vi startade vår analys med att granska textens egenskaper, där vårt intresse låg i hur diskursen 

förverkligades textuellt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). När vi analyserat texten som text har vi 

börjat med att göra en beskrivning av texterna, där syftet har varit att specificera vilka konventioner 

som utnyttjas (Fairclough, 1992). 

Efter genomgången av de artiklar vi granskat kan vi konstatera att artiklarna tar upp snarlika argument. 

De argument som framkommer passar in i de huvudteman som vi tidigare skrivit om under tidigare 

forskning. Nämligen att utomhuspedagogik har en främjande effekt på barns hälsa och välbefinnande, 

att utomhuspedagogik har gynnsam effekt på barns sociala utveckling, att utomhuspedagogik kan 

fungera som en annan ingång till lärande samt att utomhuspedagogik gör eleverna miljömedvetna. Vi 

började med att analysera textens transitivitet, som Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver 

som hur man ser på hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Vårt intresse under denna 

analysdel låg i att kartlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha. 

Frågor vi ställt oss under denna analysdel är hur författarna beskriver utomhuspedagogik, vilka 

påståenden använder de sig av och vad det finns för återkommande termer och fraser i de olika 

texterna. Vi har i följande avsnitt lyft fram några exempel på vilka påståenden som används i 

materialet för att konstruera synen på utomhuspedagogik.  

Vi inledde vår analys med att plocka ut ord och meningar i artiklarna som beskriver 

utomhuspedagogik i positiva ordalag. Vi har valt att presentera dessa positiva ordalag under olika 

rubriker nedan.  

De rubriker vi valt att använda är:  

Utomhuspedagogik främjar barns hälsa och välbefinnande. 

Utomhuspedagogik lär barnen om naturen och gör barnen miljömedvetna. 
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Utomhuspedagogik har en gynnsam effekt på barns sociala utveckling. 

Utomhuspedagogiken kan fungera som en annan ingång till lärande. 

 

Utomhuspedagogik främjar barns hälsa och välbefinnande 

Under denna rubrik har vi samlat påståenden som handlar om barns hälsa och välbefinnande. Detta 

påstående är vanligt förekommande i de artiklar som vi läst. Författarna argumenterar för att 

utomhuspedagogik både har en gynnsam effekt på barnets fysiska hälsa, då barnen får röra på sig mer, 

ett flertal författare diskuterade även att utomhuspedagogik kan ha inverkan på barns psykiska hälsa.  

Vi har här nedan valt ut tre citat från artiklarna, där författarna tar upp på vilka sätt utomhuspedagogik 

kan främja barns hälsa och välbefinnande. 

Exempel 1: människor mår bra av att vara i naturen, såsom grön rehab 

Exempel 2: eleverna får nya roller, konflikter minskar och acceptansen ökar- på sikt påverkar detta 

arbetsron i klassrummet. 

Exempel 3: Resultaten visar att en variationsrik miljö leder till mindre stress bland eleverna. Att byta 

miljö gör även att deras koncentrationsförmåga ökar.  

Med dessa tre påståenden kan vi se en stor variation när det kommer till begreppet hälsa. I exempel ett 

använder sig författaren av för honom tillsynes självklar kunskap, detta påstående kan vi koppla till 

sambandet mellan kunskap och sociala processer, där författarna bygger upp gemensamma sanningar. 

Att använda ordet grön rehab gör påståendet mer trovärdigt, att naturen kan ha en rehabiliterande 

verkan är en allmän inställning i samhället. Att Författarna har byggt upp en gemensam sanning i sin 

konstruktion av utomhuspedagogik visar även exempel två. Där författaren genom att skriva eleverna, 

istället för en del elever, hänvisar till att detta fenomen sker för samtliga elever. Alla barn får nya 

roller, och genom att de får nya roller, ökar acceptansen och konflikter minskar, som i sin tur leder till 

ökad arbetsro i klassrummet. Författaren hävdar att eleverna intar nya roller när de blir undervisade 

utomhus, och att eleverna accepteras direkt för sina nya roller. Och detta sker bara för att 

undervisningen sker utomhus istället för inomhus. I exempel tre kan man fundera på om 

utomhuspedagogiken verkligen leder till mindre stress och ökad koncentration. Eller kan det bara 

uppfattas som att eleverna är mer koncentrerade och mindre stressade bara för att det inte märks av att 

det är stökigt på samma sätt som inne i klassrummet. Som detta citat hänvisar till ”Ute märks det inte så 

mycket om några elever är stökiga, pratiga eller har myror i benen, inget som stör” 

 

Utomhuspedagogik lär barnen om naturen och gör barnen miljömedvetna 

Att man lär sig bäst om naturen i naturen kan kännas självklart. Författarna tar upp miljömedvetenhet 

som ett argument för att använda sig av utomhuspedagogik i skolan.  

Här nedan har vi valt ut några påståenden som författarna använt sig av i sin beskrivning av att 

utomhuspedagogik leder till att barnen blir miljömedvetna. 

Exempel 4: Får med sig en kärlek för djur och natur, en känsla att det är något man ska ta hand om. 

Exempel 5: grunden för att förklara ekologiska samband och förstå miljöfrågorna 

         Exempel 6: de lär sig vara ute 

Exempel 7: Utomhuspedagogik synliggör sambanden, eleverna får förståelse för hur beroende och 

samband skapas, vad som verkligen händer i kedjan när människor förstör. 
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Med dessa citat menar författarna att barn lär sig att ta hand om naturen och de förstår miljöfrågor och 

får en känsla för att ta han om natur och djur. Att naturkunskapen i skolorna anordnas utomhus är för 

oss självklart, att elever lär sig bäst om naturen i naturen. Frågan är om denna ”vinst” med 

utomhuspedagogik även tillfaller de elever som blir undervisade i något annat ämne.  

 

Utomhuspedagogik har en gynnsam effekt på barns sociala utveckling 

Att utomhuspedagogik ska ha en gynnsam effekt på barns sociala utveckling använder ett flertal 

författare som ett argument, här nedan har vi valt ut fem utsagor. 

Exempel 8: Utomhusundervisningen underlättar det sociala samspelet 

Exempel 9: stora vinster socialt med utomhuspedagogik 

Exempel 10: konflikter minskar, acceptansen ökar 

Exempel 11: Uppstår oftast andra konstellationer och möten mellan elever.  

Exempel 12: Färre uppdelningar mellan flickor och pojkar och mellan grupper av barn i största 

allmänhet: alla får vara med 

I ett flertal av de artiklar vi granskat har vi funnit uttryck för att utomhuspedagogik även skulle ha en 

gynnsam effekt på barns sociala utveckling. Utomhuspedagogiken både underlättar det sociala 

samspelet som exempel åtta visar samt att de ser stora vinster socialt med utomhuspedagogik som 

exempel nio hänvisar till. Dessa två påståenden får oftast en förklaring lik den som exempel elva och 

exempel tolv tar upp, att i skogen uppstår andra konstellationer, det blir färre uppdelningar bland 

barnen och helt plötsligt bara för att man är utomhus får alla vara med. Texterna tar inte upp något om 

hur läraren ska agera för att detta fenomen ska inträffa, utan det verkar mer som det är naturens goda 

inverkan.  

 

Utomhuspedagogiken kan fungera som en annan ingång till lärande 

Att utomhuspedagogik ska fungera som en annan ingång till lärande skriver ett flertal författare om i 

de artiklar som vi analyserat. Vi har under denna rubrik valt att dela upp påståendena i fyra kategorier. 

Detta för att vi hittade många påståenden som ändå skilde sig åt trots att de ingick i samma 

huvudrubrik. 

 

Eleverna lär sig bättre ute 

Att eleverna kan tillägna sig mer kunskap när de undervisas utomhus fann vi i ett flertal av de 

tidningsartiklar som vi analyserat. Här nedan har vi valt ut tre utsagor som argumenterar för just detta   

Exempel 13: barnen kommer ihåg det man lärt sig ute bättre 

Exempel 14: lär sig bättre genom att använda flera sinnen 

Exempel 15: eleverna både förstår och lär sig mer 

Dessa tre utsagor kan man analysera efter premiss nummer fyra, som innebär att vi granskar 

sambandet mellan kunskap och social handling. Här blir några former av handlingar naturliga och 

andra handlingar blir otänkbara. Genom att författarna använder sig av ord som, kommer ihåg det man 

lärt sig ute bättre, lär sig bättre, och lär sig mer, anger det en sanning om att så är fallet och då i 

jämförelse med traditionell klassrumsundervisning.  
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Är utomhuspedagogiken den optimala pedagogiken för alla barns lärande. De skriver att elever som 

kan ha det svårt för det teoretiska, kan ha lättare för det praktiska, detta borde enligt oss även gälla 

vice versa. 

 

För att det är roligt 

Vi tänkte här visa på tre utsagor där författarna av artiklarna påstår att det är roligt att ha 

utomhuspedagogik.  

Exempel 16: eftersom det är roligt lär vi oss mer  

Exempel 17: vi har alltid roligt, då lär de sig 

Exempel 18: det är roligare ute 

Genom dessa citat framkommer det att många förespråkare för utomhuspedagogik just lägger vikten 

på ett lustfyllt lärande, där det lustfyllda är starkt kopplat till barns lärande. Här har författarna 

konstruerat en sanning om att begreppet roligt och inlärning är sammankopplat. De hänvisar också till 

att göra en sorts jämförelse mellan traditionell undervisning, när författarna använder ord som roligare, 

eftersom det är roligt, vi har alltid roligt. Där vi kan tolka det som att utomhuspedagogik är mer 

lustfyllt än traditionell undervisning. 

 

För att lärandet är praktiskt och konkret  

Det praktiska och konkreta lärandet sätts ofta samman med det utomhuspedagogiska arbetssättet i de 

artiklar som vi granskat.  

Exempel 19: Allting blir mer konkret och praktisk och de minns bättre vad vi har gjort 

Exempel 20: Det du gör med kroppen, fastnar i knoppen 

Exempel 21: Roligt att göra praktiska saker istället för att sitta i skolbänken.  

Dessa tre påståenden tar upp vikten av att ett lärande ska vara konkret och praktiskt, om det nu är det 

konkreta lärandet som är det viktiga i utomhuspedagogik så behöver inte miljön ha så stor betydelse. 

Kan inte eleverna erbjudas konkret lärande inomhus i klassrumsmiljön, eller innebär 

klassrumsundervisning att eleverna måste sitta på sina bänkar och räkna i sina matematikböcker, eller 

kan det finnas andra sätt att tänka kring detta.  

 

För att i utomhuspedagogik så är alla sinnen involverade 

Här kan vi se tre utsagor som beskriver det positiva med att barnens alla sinnen blir involverade i 

undervisningen.   

Exempel 22: Gör undervisningen enklare för alla sinnen kan användas för att förklara 

Exempel 23: Lär sig bättre genom att använda flera sinnen. 

Exempel 24: Forskning har också visat att det är positivt för minnet att lära med alla sinnen, så kallat 

upplevelsebaserat lärande 

Dessa tre påståenden hänvisar till att utomhuspedagogik både är att föredra ur en lärares perspektiv, då 

påstående nummer tjugotvå säger att undervisningen blir enklare utomhus. Samt för eleverna som 

både lär sig bättre, och kommer ihåg det som de lärt sig. Dessa påståenden har vi valt att analysera 

efter premiss nummer tre, där vi granskat sambandet mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt 
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att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Dessa påståenden bygger upp 

gemensamma sanningar om att barn lär sig bättre genom att använda flera sinnen. Detta har blivit en 

allmän uppfattning som gäller nästintill all pedagogik, så för förespråkare att använda sig av dessa 

påståenden får konsekvenser då man tolkar det som att barnen inte får använda alla sina sinnen i den 

traditionella klassrumsundervisningen. 

Vidare i vår analys har vi granskat texternas modalitet. 

Textens modalitet 

För att synliggöra hur aktören skapar synen på utomhuspedagogik genom en konkret, aktiv, 

målinriktad och medveten handling har vi valt att studera textens modalitet, vårt intresse i denna 

analysdel har legat i att titta på hur talaren instämmer i sitt påstående, där författaren använder olika 

sätt att uttrycka sig på, och där vilken modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 

konstruktion. till vår hjälp har vi använt oss av modalitetsmarkörer som tycker, enligt, har, blir, kan, 

och är som presenterats av Börjesson och Palmblad (2007) 

I följande avsnitt ska vi lyfta fram några exempel ur texterna som visar hur dessa modalitetsmarkörer 

har används i materialet för att konstruera en viss grad av faktiskhet. I våra exempel har vi fetmarkerat 

de begrepp som utgör modalitetsmarkörerna. 

 

Tycker  

I vårt material har vi funnit beskrivningar som i utsagorna ger status av att utgöra förslag eller något 

som är möjligt. Dessa markörer används vanligen för att nedvärdera faktiskheten genom att markera 

påståenden om utomhuspedagogiken som att någon, tycker, antar, anser, har tankar om (Börjesson 

och Palmblad, 2007).                                                                                                

Här har vi valt ut två utsagor där det som påstås om utomhuspedagogik konstrueras som ett tyckande 

Exempel 26: Barn med koncentrationsproblem kommer bättre till sin rätt utomhus, tycker [Namn]  

Exempel 27: Att barnen blir förtrogna med naturen är en viktig effekt av utomhuspedagogik, anser 

[namn].                                                                                                                                 

I dessa två beskrivningar finns en tydlig markering om vem som beskriver samt en modalitet i form av 

att kategorisera beskrivningen som att någon tycker.  

Enligt/noterat 

Exempel 28: [namn] är övertygad om att lärandet gynnas av att vara utomhus.                                      

Exempel 29: Elever lär sig bäst i riktiga miljöer, hävdar [namn] 

Genom att de använder sig av ord som övertygad och hävdar istället för tror får det påståendet att låta 

säkert och pålitligt. De hänvisar till kunskap om att lärandet gynnas av att vara utomhus, och elever lär 

sig bäst i riktiga miljöer. En kunskap som de gör om till sociala processer.  

 

Har, blir och kan 

Nästa grupp av modalitetsmarkörer kan också användas för att konstruera utomhuspedagogik som 

något som ger sig tillkänna för observatören. Med dessa markörer framkommer alla fördelar med 

utomhuspedagogik.  

Exempel 30: Barnen har roligare och lär sig mer utomhus 
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Exempel 31: om inte skolan och föräldrarna hjälps åt att vidmakthålla intresset för utomhusvistelse 

har vi en tidsinställd bomb när det gäller folkhälsan. 

Exempel 32: våra elever blir medvetna om varför det behövs skog nära städer 

Exempel 33: skillnaden mellan ute och inne är bara att det mesta blir roligare ute. 

Exempel 34: kanske kan det vara så att den här pedagogiken har mest gynnsam effekt på just pojkar 

Exempel 35: ingen kan sitta still en hel dag. 

I vår granskning av empirin har vi funnit många sådana påståenden som vi tar upp i exempel trettio. 

Där författaren använder sig av ordet har som ett faktum. Barnen har roligare, både sin användning av 

ordet har och att de använder ordet roligare, som tolkas som att det är roligare i jämförelse till 

traditionell undervisning. På detta sätt använder de modaliteten i exempel trettiotre likaså, - det mesta 

blir roligare ute- roligare än lektionerna inne. Vi har även stött på en del hotbilder om vad som 

kommer hända om vi inte börjar ha mer utomhuspedagogik i skolorna. Som i exempel trettioett, där 

författaren skriver att folkhälsan är en tidsinställd bomb och om vi inte hjälps åt kommer denna bomb 

att sprängas, som leder till att vi alla kommer må mycket dåligt.  

 

Är och [x] 

Den sista modalitetsmarkören som vi tittat på är ordet är och dess förklaring till [x], där x är lika med 

ord som beskriver utomhuspedagogiken. Utsagor med denna markör konstruerar beskrivningen av 

utomhuspedagogik som ett påstående om dess faktiska tillstånd (Börjesson och Palmblad, 2007)  

Exempel 36: det är ett komplement till klassrumsundervisningen och skolboken arbetar man med 

inomhus. 

Exempel 37: det viktiga är att använda landskapet och inte göra samma sak som i klassrummet 

förklarar han. 

I dessa två påståenden använder det modaliteten är, som en beskrivning av hur de ser på 

utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik beskrivs som ett komplement till klassrumsundervisningen 

och dessa påståenden kan tolkas som att författaren trots allt vill klargöra att det ska vara skillnad på 

undervisning inomhus och undervisning utomhus.   

 

Summering av den första dimensionen  

Under denna summering så är tanken att vi ska redovisa de svar som vi fått av vår analys. Frågorna 

som vi haft i åtanke under analysen är hur författarna beskriver utomhuspedagogik? Vilka påståenden 

använder de sig av? Vad finns det för återkommande termer och fraser i texterna?  

Författarna vill beskriva utomhuspedagogiken som något positivt som kan uppfylla många behov som 

eleverna har. För att kunna göra detta så använder sig författarna av påståenden som till exempel bättre 

hälsa, mindre mobbning, lugnare elever, ett bättre socialt samspel, mindre konflikter med mera. Dessa 

påståenden skrivs med lite olika formuleringar i texterna ofta så radas de positiva om utomhus 

pedagogiken upp efter varandra. Vi ser det som att termer och fraser används flera gånger, ibland i 

olika meningsformer som betyder samma sak. Vi har också under denna del tittat på modaliteten alltså 

hur sanna dessa påståenden är, där många författare skriver med säkerhet hur bra och positivt det är att 

använda sig av utomhuspedagogiken.  
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Andra dimensionen- den diskursiva praktiken 

Nu har vi analyserat texten som text där vi har synliggjort de fördelar med utomhuspedagogik som 

förespråkarna argumenterar för. Genom vår analys har vi sett ett mönster i de olika utsagorna, där de 

använder sig av liknande argument. Vi har fått syn på att texterna intertextuellt bygger på andra texter, 

som vi kommer att visa här.  

Exempel 38: Vi utepedagoger vet att barngruppen blir lugnare utomhus. Särskilt pojkar mår bättre 

och blir lugnare om de får vistas mycket i det fria. 

Exempel 39: Stressen sjunker, eleverna blir tystare och lugnare och kommer lättare in ett slags flow-

tillstånd.  

Exempel 40: Oro och stress får också utlopp på ett annat sätt om man rör på sig, och det gör man i 

större utsträckning när man är utomhus, förklarar [namn].  

Vi kan se tydliga samband mellan dessa exempel, författarna skriver om samma ämnen med lite olika 

uttryck. Exempel trettioåtta använder påståendet som ett faktum, där utepedagogerna vet att 

barngruppen blir lugnare ute och i exempel trettionio blir eleverna tystare och lugnare. Med olika 

formuleringar kommer författarna fram till samma sak eleverna är lugnare när de får vara ute.  

Vi tittar närmare på exempel trettionio hittar vi också att stressen hos eleverna sjunker. Där vi i 

exempel fyrtio skriver att oro och stress får utlopp på annat sätt när man rör sig, även här skriver 

författarna samma sak med olika ord.  

Vi har här sett samma argument fast i en rad olika utformningar, som på hemsidor för förespråkare för 

utomhuspedagogik samt i de vetenskapliga artiklar som vi granskat under tidigare forskningsavsnittet. 

Att de olika författarna använder sig av liknande argument och där de nästintill romantiserar 

utomhuspedagogiken och naturens goda inverkan gör att det får inverkan på diskursens betydelse.  

Exempel 41: Det är just den vardagliga kontakten med naturen som gör att barnen kan bli friskare, 

mindre stressade, få bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än barn som inte 

vistas i naturen regelbundet.  

Framställningen av utomhuspedagogiken i detta exempel är väldigt positivt och man påstår att 

eleverna kommer att må så mycket bättre om de får vara i kontakt med naturen, de kommer att bli 

friskare, få en bättre motorik, bättre minne och koncentration. Exemplet visar alla bra sidor med 

utomhuspedagogiken och känslan för utomhuspedagogiken som exemplet förmedlar blir positivt. 

Exempel 42: Vi har märkt att vi har så roligt tillsammans och också vi vuxna leker och skrattar mera 

när vi är ute. 

I Exempel fyrtiotvå kan vi läsa om att vi vuxna också kommer att skratta mer och ha mer roligt 

tillsammans med eleverna om vi är ute mer. 

I vilken mån påståendena anses sanna har vi också granskat, där vi synliggjort att vilken 

modalitetsmarkör som väljs i texten får konsekvenser för hur konsumenterna av texterna uppfattar 

diskursen.   

Ett exempel på detta är att författaren lägger fram ett uttalande som om det vore sanning, som att det är 

författaren som har den korrekta kunskapen i ämnet. Vilket framkommer i exempel fyrtiotre. 

Exempel 43: ute lär sig barn mer och bättre.  

Sådana här uttalanden som framställs som sanna får betydelse för diskursens sociala konstruktion. En 

modalitetsmarkör som vi märkt saknats i de flesta artiklar är ordet kan, som exemplifieras här med två 

citat. 
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Exempel 44: Lektioner utomhus kan vara bra för elevernas välbefinnande. 

Exempel 45: Lektioner utomhus är bra för elevernas välbefinnande.  

Där den första ger uttryck för att det är en personlig åsikt som rymmer fler alternativa tolkningar 

medan den senare framstår som ett faktum. Genom denna aktiva målinriktade handling konstrueras 

utomhuspedagogik som en väldigt positiv diskurs. Där de konventioner som utnyttjas är naturens goda 

inverkan. Dessa texter produceras av förespråkare för utomhuspedagogik och de använder artiklarna 

till att sprida sin ideologi om naturens goda inverkan till verksamma lärare runt om i skolorna.  

Då det knappt sker någon kritisk reflektion angående utomhuspedagogik bevaras den rådande 

diskursordningen och även den sociala ordningen som den är en del av. 

Summering av den andra dimensionen  

Under denna del har vi tittat på hur texten är producerad, hur den konsumeras, vilka diskurser den 

bygger på samt hur texterna bygger på andra texter. Vi har under denna del kommit fram till att 

texterna i artiklarna är skrivna på ett övertygande och säkert sätt och de är ofta riktade mot verksamma 

lärare för att få dem att bli intresserade och börja använda sig av pedagogiken just för att den verkar ha 

så god inverkan på eleverna. Vi kan tydligt se hur dessa artiklar bygger på varandra eftersom de 

använder sig av samma val av ord och meningsbyggnader, där vi ser att samma påståenden lyfts i de 

flesta artiklarna. Detta gör så att utomhuspedagogikens rådande diskursordning och även den sociala 

ordningen som den är en del av bevaras. 

Tredje dimensionen- sociala praktiken 

Efter vår analys av den textuella och den diskursiva praktiken av artiklarna har vi placerat in dessa två 

nivåer i den nivå som Fairclough (1992) kallar för den sociala praktiken. Där vi försökt ställa texten 

och den diskursiva praktiken i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en del av (Winther 

Jørgensen & Phillips, (2000).  Inom denna dimension anser Fairclough, (1992) att en förklaring över 

hur interaktionsprocessen förhåller sig till den sociala arenan bör ske.  

Vi påbörjade denna analys med att granska texten som text, där vi först tog ut argument i artiklarna 

som förespråkade utomhuspedagogik. I denna analysdel märkte vi att författarna egentligen sa samma 

sak med lite variation i ordval och meningsuppbyggnad. Vi märkte att texterna bygger på varandra och 

tillsammans har de skapat en gemensam konstruktion av utomhuspedagogik som diskurs. 

Hur författarna använder dessa argument och med vilken säkerhet de använder sig av dessa får 

konsekvenser för hur utomhuspedagogiken framställs. Alltså den sociala arenan som 

utomhuspedagogik är en del av.  

Vi har granskat vilka andra diskurser som kan tänkas ingå i utomhuspedagogik diskursen, hur de i sin 

tur fungerar och regleras av varandra. Eftersom utomhuspedagogik är den enda pedagogik som 

hänvisar till en viss plats, ute, blir det automatiskt att den traditionella undervisningen blir den 

motsatta. Ute och inne. Det är många författare av artiklarna som använder sig av påståenden som kan 

kopplas till en jämförelse dem emellan, och dessa påståenden kan även ha en negativ antydan till den 

traditionella undervisningen. Detta exemplifieras med dessa två citat. 

Exempel 46: Utomhuspedagogik ska kopplas till läroplanen och ge kontakt med samhället och en 

social interaktion, som annars uteblir i skolan förklarar [namn]  

Exempel 47: Det blir mer prestigelöst när man är utomhus, det finns ingen bakom ens rygg som 

värderar en på samma sätt som de kan göra inne i ett klassrum, utomhus känns miljön ofarligare 

och uppgifterna blir viktigare än de själva 
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Genom att författarna använder sig av sådana här påståenden tolkas det hela tiden som om 

utomhuspedagogik ska ses i jämförelse med traditionell skolundervisning. Det är det som vi finner 

komplext med denna pedagogik, för även om författarna har en antydan till att kritisera traditionell 

klassrumsundervisning och skapa stora skillnader pedagogiker emellan tar det i samma veva upp att 

utomhuspedagogiken och klassrumsundervisningen ska integrera med varandra som kan exemplifieras 

i dessa citat 

Exempel 48: Det är genom att växla mellan undervisning ute och inne som vi skapar förutsättningar 

för elevers lärande, alla är inte lika bra på det teoretiska 

Exempel 49: Varva lärandet inne med att gå ut för att få förstärkning i det man lärt 

Exempel 50: att jobba inne med boken och vara ute och arbeta konkret är en bra kombination 

Resultatet av detta blir att utomhuspedagogik som diskurs både vilar på och regleras av den 

traditionella undervisningens diskurs. I vissa fall bygger den vidare på den andra diskursen eller så 

fungerar den som en motsats diskurs, och erbjuder eleverna det som de inte blir erbjuden i den 

traditionella undervisningen. 

Summering av den tredje dimensionen  

Vi har tittat på hur texten och den diskursiva praktiken förhåller sig till den bredare sociala arenan. Vi 

har kommit fram till att förespråkare för utomhuspedagogik använder artiklarna i tidningarna som 

riktar sig till lärare. Där de använder sig av liknande påståenden, mestadels positiva påståenden om 

vinsterna med att bedriva utomhuspedagogik. Först använder de deras egna texter, där de tänker på hur 

de skriver så att det ska låta trovärdigt. Fler och fler förespråkare för utomhuspedagogik börjar även de 

att använda sig av dessa påståenden. Detta gör så att konstruktionen av utomhuspedagogik byggs upp 

av dessa goda påståenden. Så i den sociala arena som utomhuspedagogik är en del av, har denna 

pedagogik näst intill ansetts som felfri och varit skyddad från kritisk granskning. Detta får 

konsekvenser på flera sätt. Dels kan det få konsekvenser för läraren som vill bedriva denna pedagogik 

och som stöter på svårigheter, då det inte finns så många riktlinjer om hur man undervisar, utan mer 

vad det finns för vinster med att bedriva utomhuspedagogik. Om inte läraren ser alla dessa vinster så 

är det svårt att motivera läraren att arbeta vidare med utomhuspedagogik. Konstruktionen av denna 

diskurs kan även få konsekvenser för eleverna, om utomhuspedagogik inte är deras sätt att lära. Det 

kan finnas elever som inte klarar av att koncentrera sig ute för att det blir för mycket intryck och blir 

störda av omgivningen. Det får även konsekvenser för andra pedagogiker i skolan.  

Diskussion 

Vi gick in i den här studien med en syn på att utomhuspedagogik var en social konstruktion, där vi 

ansåg att det fanns förespråkare för utomhuspedagogik som skapar synen på utomhuspedagogik 

genom en konkret, aktiv, målinriktad och medveten handling. Vårt intresse låg i att finna svar på hur 

den diskursiva argumentationen om utomhuspedagogik förs, och vilka grundantagande pedagogiken 

vilar på. För att få svar på dessa två frågor har vi analyserat tidningsartiklar, analysen av vår empiri har 

gett oss en klarhet i att den diskursiva argumentationen oftast förs i positiva ordalag, där vi hittat 

förenklade resonemang om naturens gynnsamma inverkan på barn. De resonemang som i regel 

används gällde barns hälsa, utveckling, lärande och en förtrogenhet till naturen. De argumentationer 
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som vi funnit i tidningsartiklarna har vi även funnit i tidigare forskning. Genom detta tolkar vi att 

texterna bygger på varandra.  

Argumentationen som förs kan delas in i fyra huvudkategorier. Där den första kategorin är att 

utomhuspedagogik ska ha en främjande effekt på barns hälsa och välbefinnande. Szczepanski (2006) 

anser att barn idag rör sig alldeles för lite. Han beskriver det som att barnen har en triangulär livsform, 

där den huvudsakliga rörelsearenan för barn och unga oftast består av en triangel bestående av 

hemmet, affären och skolan. Genom att skolan satsar mer på utomhuspedagogik skulle denna livsform 

kunna brytas. Mygind (2007) i sin studie har fastställt att utomhuspedagogik ökar elevernas 

aktivitetsnivå markant. Vi hittade många påståenden angående barn hälsa i de tidningsartiklar som vi 

granskat. Där de flesta använde argument som att innefattade den fysiska hälsan, att utevistelsen gav 

tillfälle till högre aktivitetsnivå. Ett annat argument är att utomhuspedagogik fungerar som en annan 

ingång till lärande. Boyce.m.fl., (2014) antyder att utemiljön är en plats för informellt lärande. Det 

informella lärandet både underlättar inlärningen samt skapar motivation hos eleverna. En annan 

kategori är att utomhuspedagogik har gynnsamma effekter på barns sociala utveckling. Inom denna 

kategori är Fägerstam (2014) högt aktuell då de på utenavets hemsida länkar till Fägerstams studie, där 

även denna text är skriven som vi hänvisar till här nedan  

Nu är det bevisat. Utomhuspedagogik leder till bättre skolresultat. Det kommer fram i en ny 

avhandling från Linköpings universitet. Det är Emilia Fägerstam som lyckats visa att 

utomhuspedagogik leder till mer bestående kunskaper hos eleverna än vad traditionell 

klassrumsundervisning klarar (utenavet, 2015) 

Fägerstam (2014) har gjort en intervjustudie, där hon intervjuat verksamma lärare som använder sig av 

utomhuspedagogik i sin undervisning. I sina resultat av intervjustudien kunde Fägerstam se att alla 

lärare som deltog i intervjuerna såg en förändring när det kommer till barns sociala utveckling, då 

lärandet skedde utomhus. Både när det gällde elev till elev – relationer samt lärare- elev – relationer. 

Genom sina resultat kunde hon dra slutsatsen att utomhuspedagogik har en positiv inverkan på elevers 

sociala samspel och relationer. Genom detta resultat presenterades Fägerstams studie som ren fakta. 

Vad är det egentligen som är bevisat? ja de lärare som ingick i Fägerstams projekt såg en förändring. 

Inget i studien talar om hur de arbetade för att nå detta goda resultat. Fägerstam (2014) hänvisade bara 

till att det är utemiljön som har kvaliteter och en inverkan på eleverna, på grund av den neutrala, 

avslappnade atmosfär som finns utomhus (Fägerstam, 2014). 

Studiens resultat 

Att bilden av utomhuspedagogiken näst intill är idealiserad är precis vad vi vill få fram med vår studie. 

De flesta som forskar inom ämnet är starka förespråkare för denna pedagogik, på så sätt känns det som 

att det saknas lite distans till utomhuspedagogik och kritisk reflektion. I vår sökning av vetenskapliga 

artiklar hittade vi nästintill ingen kritik, utan de flesta forskningar som gjorts, har gjorts för att påvisa 

fördelarna med utomhuspedagogik och locka till sig fler anhängare. Att det inte finns forskning ur 

kritiskt perspektiv tycker vi är ytterst märkligt då skolan ska vila på en pedagogisk grund.  

Den diskursiva framställning som förespråkare och forskare gemensamt bygger upp får konsekvenser 

när lärare tror att det går att förlita sig helt på naturens goda inverkan. Där fokus ligger på vinsterna 

med utomhuspedagogik och inte på själva undervisningen. Genom denna konstruktion så framstår 

utomhuspedagogik som en enkel lösning för många av de problem som man kan stöta på i skolans 

värld, så som koncentrationssvårigheter och andra sociala funktionsnedsättningar. Utomhuspedagogik 

kan vara en bra lösning för att nå dessa elever, eller inte. Det är det vi är ute efter med denna studie. 
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Strävan efter en lite mindre romantiserad bild av utomhuspedagogik, och en tanke på att denna 

pedagogik är en av många bra pedagogiker, om det utförs rätt. En del ämnen gör sig bättre utomhus, 

andra inte, olika angrepsätt på lärande passar barn olika bra, vi måste komma ihåg att alla är olika och 

lär på olika sätt, vilket ger att med olika pedagogiker ger vi barnen störst chans att lyckas i skolan.  

För praktiken och professionen 

Studiens resultat kan vara av stor betydelse när det kommer till lärares profession och skolan som 

praktik. Oavsett vilken pedagogik det gäller ska lärare alltid efterlysa en kritisk reflektion när det 

kommer till olika sätt att undervisa. Det gäller att inte bara godta alla goda råd och rön om hur barn lär 

på bästa sätt, utan det är viktigt med en kritisk granskning för att på så sätt kunna ta ställning till om 

detta sätt att lära skulle vara gynnsamt för de elever som jag undervisar just nu.  

Slutsatser 

De slutsatser som vi kan dra efter denna studie, är att forskare och förespråkare för utomhuspedagogik 

har lyckats väl med sin romantiserande bild av utomhuspedagogikens vinster. De har aktivt och 

målmedvetet valt gemensamma påståenden och använt dessa påståenden på ett sätt som gör att de 

verkar trovärdiga. Författarna har på olika vis argumenterat för att det är hälsosamt och nyttigt att vara 

utomhus, att det minskar infektioner och minskar bråk och konflikter och att det förhoppningsvis 

lägger grunden till att man även vill skydda naturen som vuxen. Mycket av det som författarna tar upp 

kan säkert gynna en del elever men långt ifrån alla, därför blir vår slutsats att lärare inte helt och hållet 

kan lita på naturens goda inverkan. 

Vidare forskning 

Efter vår studie har det dykt upp en mängd frågor och något som vi både fastnat för och skulle vilja 

undersöka djupare är hur lärare faktiskt arbetar med utomhuspedagogik runt om i skolorna. Sker det en 

växelverkan mellan traditionell undervisning och utomhusbaserat lärande, eller är det någon lärare 

som brinner för skog och natur och tar med barnen ut i naturen för att just lära om naturen. Kommer 

alla skolämnen till sin rätt utomhus? är det några skolämnen som fungerar mindre bra för att man utför 

dessa ute?  Är det inte bara det konkreta och praktiska arbetet man är ute efter och går det inte att 

använda konkret lärande inne? Eller betyder inne att eleverna måste sitta vid sina bänkar och räkna i 

sina böcker? 
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