
MALMÖ HÖGSKOLA

205 06 MALMÖ, SWEDEN

WWW.MAH.SE

Den här studien behandlar texter om uteförskola och utomhuspeda-

gogik för yngre barn.  Inom ramen för tidsrymden mellan 1997 och 

2011 ges exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har 

vridit från utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med 

tyngdpunkt på lekens och kreativitetens betydelse, till ett perspektiv 

som beskriver ett kompetent skolförberett förskolebarn med fokus på 

lärande av ämnesinnehåll och med anknytning till samhället och fram-

tiden på ett tydligt sätt. Genom förändrad artikulation har naturen, 

från att beskrivas som en pedagogisk kraft i sig allt mer kommit att 

konstrueras som en lärmiljö som det är möjligt för barn att distansera 

sig ifrån och undersöka vetenskapligt. 

Genom diskursanalys undersöks den transformation eller förändring 

som utomhuspedagogiken har genomgått, det vill säga hur samma 

begrepp och samma innehåll laddats med ny betydelse, och som 

medger att ett förändrat barn framträder som det naturliga i förhål-

lande till en tillika reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande 

irrationella barnet har förändrats och blivit rationellt undersökande. 

Relationen mellan barn och natur vidmakthålls således men föränd-

ras innehållsligt. Detta visar texters betydelsebärande värden, samt 

att ”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och konstrue-

ra något helt nytt, samtidigt som diskurser bevarar sin hegemoni. 
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FÖRORD 
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läsandet och skrivandet. Jag har haft förmånen att ta ett steg till-
baks och undersöka något som jag har funderat på i många år - 
utomhuspedagogikens ursprung och uttryck.  Det initiala forsk-
ningsämnet – utomhusmatematik – fick jag överge ganska tidigt i 
processen. Det blev mer och mer ett faktum att jag inte kunde 
undkomma själva utomhuspedagogiken, om jag inte samtidigt 
skulle anamma det som jag egentligen undrade över och därmed 
lämna det outforskat. Så kom utomhuspedagogiken i förgrunden 
och matematiken föll bort. 

Eftersom jag är ”inblandad” blev det nödvändigt med distans, 
varför språket kom att bli undersökningsobjekt, det vill säga hur 
och på vilket sätt själva berättelsen om utomhuspedagogik för yng-
re barn skapas. Förhoppningsvis erbjuder den här studien ett alter-
nativt perspektiv och en ny infallsvinkel på både utomhuspedago-
gik och språk. 

Jag ska utdela ett antal uppriktiga tack. Hade jag inte haft turen 
att träffa nedanstående personer hade det inte blivit någon licentiat 
för mig, i alla fall inte den här, och inte nu. 

Tack först till mina handledare Ann-Christine Vallberg Roth, 
Malin Ideland och Caroline Ljungberg. Ni har alla varit så entusi-
astiska och respektfulla. Tusen tack för det! I förhållande till att vi 
varit hela fyra personer har det ju gått riktigt bra!  
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rese - när det gäller dig lämnar jag nog aldrig Woodstock!  
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inte tvekade en sekund när jag lanserade idén om att försvinna till 
Malmö högskola i ett par år. Tack också till kollegor, föräldrar 
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Tack till mammorna kring Edvard för alla era klokheter och er 
vänskap. Tack Marie! Vilken stjärna du är! 
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ABSTRACT 

 

Children in nature, and the nature of children --- a discourse 
analysis of texts on outdoor pedagogy and outdoor preschool 

 
In Sweden the pedagogical benefits of the outdoors are widely ac-
cepted and outdoor pedagogy is rarely problematized. Especially 
children are expected to benefit from being outside as much as pos-
sible, through all seasons of the year and sometimes all day, since 
they are often considered as “naturally connected” to nature in 
general. The importance of being outside is emphasized in current 
teaching courses, curricula for preschool, and policy published by 
governmental agencies. It is anchored both historically and cultur-
ally, as well as institutionally, in Swedish society and is endorsed 
by a wide range of both governmental and non-governmental  
organizations (NGOs). Institutional outdoor education typically 
manifests itself as outdoor preschool, i.e. for children aged from  
1 to 5. This study focuses on the concept of outdoor education in 
preschool settings. 

The historical notion of outdoor pedagogy can be said to origi-
nate from two, partly divergent, lines of development, which are 
the Anglo-Saxon and the Nordic educational approach. They have 
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merged into mutual expression, and are still traceable in the cur-
rent discourse. 

The main analysis in this study is based on two textbooks on 
outdoor preschool, published in 1997 and 2011, respectively. 

There has been a development towards stronger governing of 
preschool education during that period, and partly as a result, the 
image of the natural child is constructed very differently in the two 
textbooks. I here discuss the notion of socientalisation of the pre-
school child. As these constructions are connected to nature’s im-
pact on children’s learning and development, it also implies con-
structions of nature. 

Hence, the two research questions are: Which children are con-
structed in textbooks on outdoor preschool? Which discourses or-
ganize these constructions? In other words, how does policy on 
outdoor education relate children to nature over time? 

The method and theory are discourse analysis, according to La-
clau’s and Mouffe’s post-structural perspective, and its relation to 
power and its impact on altering language. Discourse theory is in-
terested in analysing how the structure in discourses is constituted 
and undergoes continuous change. It does so by looking at how ar-
ticulations, which is what it takes position on and relates to, are 
constantly recreated, questioned and reshaped by discourses. 

The aim of discourse analysis is to study the discourse itself and 
analyse how reality is constructed through language, so that it ap-
pears to be both self-evident and objective. A central aspect of this 
theoretical framework is that discourse defines individuals accord-
ing to different subject positions and characteristics that it attrib-
utes to them. This in turn controls how these individuals are 
viewed and are expected to act speak and relate to things and each 
other. I have used the outdoors/nature as nodal point, examining 
how it is connected to other notions that contribute to constructing 
a certain child. 
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In the analysed texts, four major discourses are identified, which 
organize the constructions of nature and the child in the outdoors. 
They can also be recognized in former research as well as in policy 
over time. They are:  
 

• Learning and training in and about nature 
• Health 
• A gender-neutral environment and gender-neutral values 
• Development of awareness of environmental and sustainability  

issues 
 
These four discourses have not changed substantially over time al-
though their contents have transformed into new meanings. This 
means that the outdoor pedagogy policy has changed from within, 
while it still looks the same on the surface, and is based on mainly 
the same arguments as before. The concept of learning, for exam-
ple, has shifted from meaning the child’s awareness of nature as 
helping its individual psychological development, to the child’s 
awareness of its own, but collectively shared, responsibility for the 
health and survival of the environment. Nature is no longer some-
thing for the child to incarnate, but rather, it is something for the 
child to understand scientifically, in order to be able to save it. 

This supports and strengthens the dominant position of outdoor 
pedagogy in Swedish society. At the same time as it adapts to cur-
rent demands and expectations regarding educational settings for 
young children it takes a scientific approach. At the same time it 
also reproduces the bio-political myths about where children’s bod-
ies fit and naturally belong, namely outside. These structures reflect 
both what is considered natural and unnatural, and the future, 
which is envisioned. 
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1. UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR 
      YNGRE BARN 

Inledning 
I slutet av 80-talet startade Friluftsfrämjandet de första utomhus-
förskolorna i Sverige.1 Det var ett första steg mot den organiserade 
utomhuspedagogik2 för yngre barn, som idag finns representerad i 
olika institutionella sammanhang. Till exempel är uteförskola en 
välkänd förskoleform och utomhuspedagogik ingår ofta i svenska 
utbildningar till förskollärare. 

Utomhuspedagogik har sedan senare delen av 90-talet allt mer 
kommit att etableras som en grundläggande och självklar del inom 
förskoleverksamheten, i såväl kommunal som privat regi, och den 
antar hela tiden nya former, nu senast som så kallade cykel- och 
bussförskolor3. 
                                                   
1 www.friluftsfrämjandet.se/iurochskur/38 140313. Idag finns det cirka 200 förskolor i 
Sverige i ”I ur och skur” regi. 
2 Ordet utomhuspedagogik, en översättning av engelskan outdoor teaching (från 60-
talet), förekommer inte i Sverige före 90-talet. Begreppet, som tycks ha ersatt ”friluftsli-
vets pedagogik” och ”uteundervisning”, introducerades i Sverige först 1994 (Szczepans-
ki, 1994), och förekommer mer allmänt från cirka 1997 (sökning i Artikelsök, Libris 
och Swepub 2014-08-15). 
3 Någon samordnad statistik på förekomst och spridning av uteförskolor i olika former 
finns inte i kommunerna (Stockholm och Malmö) enligt samtal med Fredrik Sörling, 
fysisk förvaltning, förskoleförvaltningen Malmö Stad och förskoleförvaltningen i 
Stockholms Stad. Sådana uppgifter sammanställs på stadsdelsnivå. Vid planeringen och 
tillskakapandet av så kallade uteavdelningar på nya förskolor i Malmö används numera 
en så kallad lekvärdesfaktoranalys enligt vilken en högkvalitativ miljö kan användas 
kompensatoriskt då rekommenderad ytstorlek per barn av olika anledningar inte går att 
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Bakgrunden till den här studien är mitt eget arbete som pedagog 
i en renodlad uteförskola i Malmö. Den komplexitet och de speci-
ella krav och villkor som det arbetet innebär, stämmer dock dåligt 
överens med innehållet i olika texter om och uttryck för utomhus-
pedagogik för yngre barn och utomhusförskoleverksamhet som 
finns att tillgå. Istället framställs verksamheten där inte sällan som 
ideal, idyllisk och självklar. Beskrivningarna gör ofta gällande att 
allt blir enklare utomhus och att alla automatiskt blir lugnare, 
friskare och mer kreativa genom utomhuspedagogik.      

Dessa uttryck i texter polariserar ofta mot andra, mer traditio-
nella, pedagogiska skolor. 

Det idealiserande sätt att skildra utomhuspedagogik gällande 
yngre barn, som jag påstår är det dominerande, återfinns både i 
policy4 (Klasson, 2010) och ofta även i forskning som bedrivs om 
och inom utomhuspedagogik. Visserligen är föreställningar och 
idéer om barn, barndom och verksamheter för barn en sak, och de-
ras praktiska villkor är en annan, men utgångspunkten i denna 
studie är att dessa föreställningar och idéer påverkar barns villkor 
och utformningen av verksamheter, samt synen på vad barn är och 
kan vara. 

Texter har betydelse och makt över hur vi tolkar verkligheten 
(Börjesson, 2003). De inte bara speglar den utan skapar den också, 
och får sociala konsekvenser, inte minst gällande synen på barn 
(jämför Lindgren, 2013). 

Det känns extra angeläget att göra en övergripande analys i en 
tid då krav på vetenskaplighet och evidens accentueras (Palmer, 
                                                                                                            
åstadkomma. Därmed frångås yta som relevant mätredskap gällande kvalitet. Se: 
(http://www.malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa9213b6e8/1383649167083/Lekv
ärdes-faktor+för+förskolegårdar+i+Malmö+2011dec.pdf#search='lekvÃ¤rdesfaktor') 
4 Med policy avser jag här material som ges ut av myndigheter, organisationer, före-
ningar och fackförbund, vilka argumenterar för utomhuspedagogik, och av vilka jag 
valt ett par material att analysera närmare i min analys. Policy innebär ju inte bara en 
linje eller ett program som drivs utan också processen att erövra och utöva makt i of-
fentliga sammanhang. Jämför även Klasson (2010), som återger en definition av ”policy 
som en spindelväv av beslut och handlingar som fördelar /…/värden/…/Med värden av-
ses sådant som människor värderar” (s. 40). 
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2012), då förskolan sorterar under skollagen (SFS 2010:80) och 
således blir en allt mer integrerad del av det utbildningspolitiska 
systemet. Detta uttrycks konkret genom vilka former av förskola 
som erbjuds, vilka synvinklar som dominerar och vilket innehåll 
som förskolan fokuserar på i arbetet med barn. 

Därför är framställningen av den också mycket viktig att belysa 
ur ett kritiskt perspektiv. Den här texten utgör därmed också den 
ett inlägg i den politiska processen, i diskussionen och samtalet om 
förskolan, och blir del av det diskursiva uttrycket. Jag har valt att 
analysera framför allt två texter, som används, är aktiva och refe-
rerade till, och som handlar om uteförskola.5 Tanken är att under-
söka hur de speglar och framställer verksamheten i uteförskolan 
och indirekt de barn som tar del av verksamheten där.           

Popkewitz definierar skolväsendet, som svensk förskola är del av 
sedan 2010, som en administrativ praktik som syftar till att för-
ändra samhället genom att räkna ut och skriva in principer för hur 
nationens framtida medborgare skall tänka, bruka sitt förnuft och 
handla (Popkewitz, 2012).  

Skola och förskola är ur den aspekten möjliga att sätta i relation 
till ett större samhälleligt projekt, där det handlar om att styra mot 
utbildning som emanerar i särskilt (föreställda) önskvärda med-
borgare för ett särskilt (föreställt) framtida samhälle.6 Olwig och 
Gulløv (2003) ger uttryck för hur till exempel förskoleverksamhe-
ter inte plötsligt bara finns där, utan hur de alltid, när de realiseras, 
är laddade med implikationer som har att göra med föreställningar 
om barn, vad som anses vara naturligt respektive onaturligt, och 
vilken framtid som siktas. 
 

The many dilemmas and discussions concerning the right place 

of children reveal a conflict between the perception of children 

as products of nature on the one hand, and as modern individu-

                                                   
5 Uteförskola har jag valt eftersom det är den mest regelbundna, renodlade och materi-
ellt uttryckta formen av utomhuspedagogik för yngre barn. 
6 Detta är inte unikt för uteförskolan utan gäller sannolikt för all pedagogisk verksam-
het. Barnet kan betraktas som en ”actor of change” (till exempel Ailwood, 2008). 

18



 
 
 

27 
 

 
 

als, as self-responsible agents or social citizens related to the na-

tional or global community on the other/…/The creation of 

places for children reflects/…/visions for society, as children be-

come symbols of the time to come. Children´s places are at once 

concrete, material loci, and symbolic expressions of social posi-

tions and expectations for the future. (ibid., s. 5) 

 
En viktig drivkraft i detta arbete har för mig varit det faktum att 
barn faktiskt inte kan placera sig själva. De kan inte själva avgöra 
vad som är ”naturligt” eller ”bra” för dem, utan det är av nödvän-
dighet andra som gör den bedömningen för deras räkning. Texter 
utgör aktiva inslag i argument för vilka barnomsorgsformer som 
efterfrågas av till exempel politiker och föräldrar, och även viktiga 
bidrag i diskussionen om vad barn är och bör vara i förhållande till 
en förskolekontext (Skollagen, 8 kap 2 §).7 
 
Syfte och frågor 
Syftet med studien är att diskutera och problematisera den idealise-
rade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som jag menar fö-
religger, i relation till yngre barn. Det har jag valt att undersöka 
genom att analysera vilka konstruktioner av barn i förhållande till 
naturen som framträder i två olika texter om utomhuspedagogik 
och uteförskola. För att göra detta har jag formulerat följande 
forskningsfrågor:  
 
                                                   
7 Med förskolekontext avser jag den del av barns liv som utspelar sig i förskolan och 
som definieras på följande sätt i skollagen: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en hel-
hetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800, 8 kap § 2). I den här texten är 
det således förskolebarnet som skildras när jag skriver barn. 
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• Hur konstrueras barn i texter om uteförskola och hur beskrivs 
dessa barn i förhållande till naturen, uttryckt genom vad för-
skolebarn förväntas bli och lära sig av, i och om denna natur? 

 
• Vilka diskurser organiserar texter om utomhuspedagogik för 

yngre barn, och hur artikuleras dessa?  
 
Studiens upplägg 
Studien är upplagd på följande vis; först gör jag en översiktlig och 
exemplifierande beskrivning av den historiska bakgrunden till ut-
omhuspedagogik gällande yngre barn, och framväxten av och 
strukturen på det sammanhang i vilket uteförskola placerar sig.  

Här beskriver jag olika riktningar som kommit att prägla ut-
vecklingen och även tidigare forskning på området. Därefter pre-
senterar jag de två texter som jag analyserar i studien, och deras 
relevans. Med hjälp av diskursteoretisk metod, framför allt enligt 
Laclau´s och Mouffe´s (2001) begreppsapparat, analyserar jag de 
två texterna var och en för sig. Texterna är från olika tidsperioder 
vilket ger möjligheten att följa diskurser och att synliggöra och 
problematisera beståndsdelar och förändring.  Därefter diskuterar 
jag i en sammanfattning hur texterna ger uttryck för relationen 
mellan barn och natur genom diskurser och hur de konstrueras och 
transformeras i förhållande till en samhällelig kontext.8 
 
Uteförskola 
Uteförskola är inte en entydig förskoleform. Friluftsfrämjandet an-
vänder till exempel begreppet ”I Ur och Skur” förskolor, som är ett 
av deras varumärken. Det som accentueras är en verksamhet som 
med naturen som resurs gynnar utvecklingen av barns psykiska, 
fysiska och sociala förmågor: 
                                                   
8 Förutsättningarna för förskolan förändras i det att olika ekonomiska och politiska dis-
kurser dominerar, och i förhållande till styrdokument och innehållet i dem, till exempel 
Lpfö 2010, samt svarar också mot förändringar i samhället i stort, och de tendenser till 
marknadisering och segregation av förskolan som de medför (Qvarsebo och Tallberg 
Broman, 2010). 
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Det som skiljer i Ur och Skur från andra förskolor är att vi är 

mer utomhus vilket ger fler möjligheter till att uppleva med alla 

sinnen i autentiska miljöer, samtidigt som barn tränar motorik, 

matematikförberedande arbete, bild och annat som ingår i läro-

planen.9 

 

Utomhusvistelse är grundläggande och ett signum för ”I Ur och 
Skur”-verksamheten, som ju också namnet antyder. 10 

Naturskoleföreningarna erbjuder medlemskap till bland annat så 
kallade naturförskolor och stödjer dem med sin utgivning av äm-
nesrelaterat material för förskolan, med utgångspunkten att de fles-
ta ämnen med fördel kan läras in utomhus. Naturskoleföreningen 
menar bland annat att barn lär olika och att utomhuspedagogiken 
erbjuder ett alternativ till ”traditionellt” lärande.11 I England finns 
motsvarande rörelse Learning Through Landscape (LTL), som ger 
ut motsvarande utbildningsmaterial på engelska.12  

I både kommunal och privat regi finns förskolor dels med utta-
lad utomhusprofil och även uteavdelningar som fungerar som ”av-
knoppningar” till befintliga inomhusförskolor, ofta i direkt anslut-
ning till dessa. En relativt ny företeelse är så kallade bussförskolor, 
där barnen med en buss körs ut till ett naturområde, där de kan 
tillbringa dagen. Basen är en förskola i vilken utomhusvarande pri-
oriteras framför inomhusvarande och där detta också styr och de-
finierar det huvudsakliga aktiviteterna i verksamheten. En tredje 
variant är den så kallade cykelförskolan i vilken avdelningen ger 
                                                   
9 Friluftsfrämjande.se/iuriskur/37 
10 www.friluftsfrämjandet.se 140420 
11 Även om de olika begreppen lärande, inlärning och lärstilar används inom den utom-
huspedagogiska retoriken definieras de sällan. Istället accentueras ofta det lägre inslaget 
av stress utomhus, och den relativt sett ökande sinnesstimulansen, faktorer vilka till-
sammans anses öka möjligheterna för inlärning och även stimulera minneskapaciteten 
hos barn. Vidare beskrivs utomhus vara en mer varierad och stimulerande miljö för lä-
rande (Molander & Gulve, 2010). 
12 Under fliken”Transforming childhood” på hemsidan står att läsa:”Many children 
struggling in today´s classroom are practional learners who respond best to practional 
experiences, learning by doing. Learning outside brings teaching alive.” (www.ltl.org.uk 
140312) 
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sig iväg till en park eller ett naturområde där merparten av dagen 
tillbringas.  

Ofta har dessa sistnämnda förskolevarianter från början initie-
rats på grund av plats- och lokalbrist på de befintliga förskolorna i 
olika stadsdelar.13  

Sammantaget blir det mer meningsfullt att tala om institutionali-
serad utomhuspedagogik gällande yngre barn, oavsett om omsor-
gen bedrivs i privat, kommunal, eller föreningsregi, eftersom fokus 
i denna studie snarare ligger på vilket barn som förutsätts och kon-
strueras i de texter som beskriver utomhuspedagogik, än vilken 
specifik typ av uteförskola som avses. Nedan beskriver jag övergri-
pande de historiska linjer som kan sägas ligga till grund för, och 
som har lett fram till, uteförskola som fenomen. 
 
Utomhuspedagogik och ”outdoor teaching”  
Utomhusvistelsens välgörande effekter i förhållande till barn har 
långa och vindlande historiska rötter och det finns en rad möjliga 
förklaringar till varför just barnet i föreställningsvärlden har kom-
mit att knytas så hårt till naturen. Här finns både romantiska och 
pedagogiska strömningar. 

Det romantiska anslaget definierar barn som varandes naturliga 
från början14 och den fysiska naturen anses förstärka och bejaka 
denna inre naturlighet hos barnet, i det att också naturen anses 
                                                   
13 Det finns ingen övergripande statistik på förekomsten av ute-, cykel-, och bussförsko-
lor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och det är därför svårt att kartlägga utbredning-
en men i Malmö finns det cirka tio mobila förskolor. 
(http://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2012/Forskolan-ute-och-
cyklar/140805),(http://www.sydsvenskan.se/lund/lunds-forsta-cykeldagis/140805)  
”Det började som en del i arbetet med att lätta på trycket i en stor barngrupp. Det fick 
en positiv bieffekt. Förskolan tänkte samtidigt hållbar utveckling och utepedagogik”.  
14 Se om arvet från Rousseau och sedermera Fröbel som skildras i Gunilla Halldén Natu-
ren som symbol för den goda barndomen (2009) och Barndomens skogar (2011), om 
hur idén om det ursprungliga barnet som hör till naturen, fick genomslagskraft i Sverige. 
Sådan som matematiken ansågs vara i arvet från Fröbel – gudomlig, logisk och den 
högsta av konstarter - så var också människan i humanismens anda, det vill säga skapel-
sens krona. Särskilt gällde detta kanske allra mest barnet, som representant för den 
oförstörda rena människan, möjlig att projektera och fylla med goda intentioner. Vidare 
återfinns idéerna i barnkultur såsom till exempel HC Andersén och Astrid Lindgren, 
vilka ofta skildrade barn i stark relation till djur och natur. 
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vara ”naturlig”. Dessa kulturella förbindelser och samband mellan 
barn och natur finns också skildrade och problematiserade i ett 
flertal studier (Halldén, 2009; 2011; Sloane, 2012; Taylor, 2013). 

Ofta har barnets natur sett som en spegel av den fysiska naturen, 
som oförstörd, otämjd och ursprunglig, och ansetts stå i direkt re-
lation till djur och växter (ibid). 

Det pedagogiska inslaget har framför allt rört naturens implika-
tioner för barns lärande, särskilt gällande botanik. Redan i till ex-
empel Nature Study and the Child (Scott, 1900) från förrförra se-
kelskiftet skildras barn som befinner sig i naturen tillsammans med 
sina lärare för att undersöka denna på plats och för att direkt få 
svar på sina frågor. Andra exempel är Fröbels Kindergartens och 
Deweys experimentskola.15  

Den ”outdoor education” som växte fram i början av 1900-talet 
fick dock en vidare definition och bredare användningsområden än 
de rent naturvetenskapliga, särskilt i samband med stora samhälls-
omvandlingar som urbanisering, industrialisering, nationalism och 
inte minst krig, processer vilka tillsammans på olika sätt förde med 
sig både en distansering till och samtidigt romantisering av lands-
bygden och naturen. Intresset ökade för naturen som resurs i olika 
sammanhang16 men också gällande strategier för överlevnad i och 
av naturen. 

Det som här kommer att benämnas utomhuspedagogik, kan 
mycket förenklat sägas ha följt två olika huvudlinjer, i förhållande 
till de olika kontexter i vilka den uppstått och verkat - den nordis-
ka linjen och den anglosaxiska (Halldén, 2011; Pedersen Gurholt, 
                                                   
15 I Fröbels kindergartens benämns barnet som en “planta” i behov av omsorg och kun-
skaper som näring. (Fröbel, 1995). Dewey använde begreppet ”Learning by doing” för 
att beskriva hur praktiska handlingar stimulerar tänkandet, till exempel i The Child and 
the Curriculum. Dewey är ofta refererad till inom utomhuspedagogiken (jämför Orr, 
1992). 
16 Till exempel naturens betydelse för så vitt skilda saker som hälsa, som nationssymbol 
och som källa till identitetsskapande och uppbyggliga intressen. 
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2008).17 Denna uppdelning är relevant ur historisk och ursprunglig 
betydelse, och viktig att belysa för att utomhuspedagogikens bygg-
stenar ska kunna förstås.  
 
Den anglosaxiska inriktningen 
Den anglosaxiska utvecklingen av utomhuspedagogik har sitt ur-
sprungliga säte i England. Den har fått spridning i framför allt de 
engelskspråkiga delarna av världen – Storbritannien, USA, Austra-
lien och Nya Zeeland.  Jag kommer att tala om denna inriktning 
som ett från början huvudsakligen rationellt projekt, vilket i ut-
bildningssyfte hade som uttalat mål att dana ett visst slags indivi-
der, det vill säga krigsdugliga pojkar (Cook, 1999; Freeman, 
2011). Att vistas ute i naturen utan att arbeta var länge en förmån 
för överklassen (Sandell och Sörlin, 2008), men med krigen kom 
också ett ökat intresse för att uppfostra och socialisera den stora 
massans (pojk)barn så att de dels kunde bemästra och överleva i 
naturen, och dels kunde utveckla goda karaktärer med fokus på 
egenskaper som samarbetsförmåga, kamratskap och ledarskap, 
vilka alla var ledord inom till exempel den engelska rörelsen Out-
ward Bound.18 Det hela blev därmed ett projekt av uppsträckning 
och utbildning också gällande människor i gemen. Den anglosaxis-
ka utomhuspedagogiken påverkades sannolikt mycket av kolonia-
lismen, till exempel i Australien och i Nya Zeeland (Newbery, 
2012; Taylor, 2013), där en del av projektet syftade till att civilise-
ra och socialisera de naturfolk som levde där, genom att med tvång 
bryta deras förbindelse med sitt ursprungliga levnadssätt mot ett 
modernare, mer rationellt och utbildningsrelaterat förhållande till 
                                                   
17 Jämför Vallberg Roth, A-C., (2014), i en komparativ studie om hur strävandemål re-
spektive uppnåendemål påverkar innehållet i, och definitionen av kvalitet, i nordisk för-
skola. 
18 Den engelska rörelsen Outward Bound, initierad av Kurt Hahn, hade som huvudinne-
håll ”character traning”. Mark Freeman diskuterar hur detta ändrades, framför allt re-
toriskt, 1960 till ”personlig utveckling” och självkännedom”, något som Freeman me-
nar reflekterade förändrad samhällelig kontext i det brittiska samhället under efterkrigs-
tiden. (Freeman, 2011). 
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naturen.19 Detta kan sägas stå i förbindelse med de europeiska sa-
natorieskolor, sommarkolonirörelserna och sommarbarnsverksam-
heter från slutet av 1800-talet vilkas funktion bland annat var att 
hjälpa fattiga och sjuka barn i städerna till bättre hälsa, men också 
till social fostran genom förmedling av borgerliga manér och vär-
deringar med starkt fokus på till exempel hygienisk fostran (Bak-
ker, 2010; Münger, 2002; Thyssen, 2010).20 

Eva Palmblad skildrar i sin bok Medicinen som samhällslära hur 
även olika härdningstekniker och så vidare var ett vanligt inslag i 
uppfostran under det senare 1800-talet och tidiga 1900-talet med 
avsikt att göra barnen robusta och tåliga. Till exempel rekommen-
derades att barn kläddes lite tunnare än vad väderleken föreskrev, 
för att de skulle utveckla tålighet mot kyla bättre (Palmblad, 
1990).21  

En annan organisation som baserade sin verksamhet på utom-
hus- och friluftsliv var scouterna, som startades i Storbritannien 
1907, med The Boyscout movement. Rörelsen har sedermera blivit 
världsomspännande. Scouternas praktiska aktiviteter syftar främst 
till att överleva och klara sig i naturen och träna ”värdebaserat le-
darskap och socialt samspel” i så kallade patruller. De har sanno-
                                                   
19 Det koloniala arvet inom utomhuspedagogiken är fortfarande kännbart och flera pro-
jekt pågår, till exempel i Nya Zeeland, med att inkludera ett mer diversifierat och 
mångkulturellt synsätt ”being culturally and place-responsive” gällande utomhuspeda-
gogik, till exempel Cosgriff, Legge, Brown, Boyes, Zink och Irwin, (2012, s. 231). 
20 I många västländer, till exempel Belgien, Holland, Frankrike och Tyskland startades 
så kallade hälsoläger, open-air-schools, enligt amerikansk modell, med antituberkolo-
skampanjer, masshälsoundersökningar och medicinsk övervakning som inslag, Även här 
var det civilisatoriska inslaget av att lära barnen gott uppförande och regelbundna vanor 
med hjälp av frisk luft och ordentlig mat framträdande (Bakker, 2010). 
21 Att vara utomhus och härdas i klimatet räknades således som stärkande motstånds-
kraften mot sjukdomar: ”Det moderna sättet att bylta på sig en massa yllekläder anses 
leda till ett förvekligat släkte. Idealet är att kroppens olika delar så mycket som möjligt 
skall utsättas för väder och vind, det vill säga härdas. På så sätt skall organismens mot-
ståndskraft mot sjukdomar öka” (Palmblad, 1990, s. 40). ”Överdriven värme ansågs 
skadlig för människokroppen, medan svalka och köld hölls för hälsogagnande. Det var 
förstås den artificiella, utifrån tillförda värmen (för varma kläder, för hög rumstempera-
tur) som verkar skadlig, alltså inte värme alstrad inom kroppen (genom rörelse). Det 
svenska klimatet borde i enlighet med detta vara ett av de bästa i världen i hälsohänse-
ende” (ibid, s. 46). 
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likt också bidragit till fokus på genusutjämning, genom den ur-
sprungliga uppdelningen mellan flick- och pojkscouter, en uppdel-
ning som senare övergavs (Nilsson, 1999; www.scouterna.se/om-
scouterna).  

Scouternas ideologi och arbetssätt har vidare sannolikt haft stor 
betydelse för och inverkan på utomhuspedagogikens utformning 
och den pedagogiska inriktningen av densamma, till exempel ge-
nom starkt fokus på ”learning by doing”. ”Learning by doing” fö-
respråkas till förmån för teoretisk lärande och accentuerar det 
praktiska och direkta görandet. Det här praktiska inslaget finns ak-
tivt representerat inom utomhuspedagogiken genom termer som 
beskriver relationen mellan naturlandskapet utomhus och barn, 
som ”autentiskt lärande” och ”upplevelsebaserat” eller ”plastbase-
rat” lärande, som dessutom ofta betecknas som något som tar 
”alla sinnen” i anspråk och är ”holistiskt” betingat i det handlar 
om upplevelser som berör ”hela” människan. Dessa begrepp och 
resonemang återkommer också i många av de texter inom utom-
huspedagogiken som är aktuella (Barr, Nettrup och Rosdahl, 2011; 
Brügge, Glantz och Sandell22, 2011; Dahlgren, 2007; Jordet, 2010; 
Szczepanski, 2008; Wickman och Wohlin, 2004). ”Att gripa för att 
begripa” vidare, är en anspelning på ”hands on learning”, som an-
vänds av den norske utomhuspedagogikförespråkaren Jordet, 
(2010). 

Sammantaget har den anglosaxiska inriktningen haft ett starkt 
fokus på naturen som fostrare, med inslag av en syn på naturen 
som något som kan erövras, tämjas och kontrolleras för särskilda 
ändamål.  

Den kan även sägas ha utspelat sig på en i huvudsak maskulint 
artikulerad arena – för män, av män och gällande traditionellt 
manliga aktiviteter (Nilsson, 1999). 
 
                                                   
22 I Brugge et al. behandlas framför allt friluftsliv och friluftslivets pedagogik. 
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Den nordiska inriktningen 
I Norden följde utomhuspedagogiken en delvis annan utveckling 
(Halldén, 2011; Pedersen Gurholt, 2008), även om inspirationskäl-
lan var England, som sammantaget har fått benämningen frilufts-
liv23. Pedersen Gurholt beskriver inriktningen, som har sitt ur-
sprung i Norge, som en sammanblandning mellan de engelska in-
fluenserna och de traditionellt norska:  
 

Owing to late modernization and urbanization friluftsliv as 

popular culture may be said to rest on two strands of origin: 

one in an aesthetic and adventurous approach inspired by for 

example, English explorers and brought forward by a Norwe-

gian bourgeois at the end of the nineteenth century, and another 

in the transformation of longstanding harvesting traditions of 

the rural regions. The old Nordic tradition of the public´s right 

to free access to outlying areas is the basic precondition for this. 

(Pedersen Gurholt, 2008, s. 56) 

  
Tillsammans med traditioner av tillgänglig landsbygd och natur 
kom till exempel unionsstriden24 och den framväxande nordiska 
(norska) nationalidentiteten att få stor betydelse genom en strävan 
att särskilja och idealisera naturen, som symbol för det storslagna 
och unika (Halldén, 2010). 

Framväxten av friluftslivet25 kom att prägla relationen mellan 
barn och natur på ett sätt som mer slog an på romantiska och se-
dermera nostalgiska, samt inte minst nationalistiska, strängar 
                                                   
23 Fridtjof Nansen lär ha myntat begreppet ”friluftsliv” 1916, efter sina expeditioner till 
Grönland och Nordpolen (Pedersen Gurholt, 2008). 
24 Den strid som föregick upplösningen av den nordiska unionen i början av 1900 och 
som resulterade i att Norge blev en självständig nation 1905. 
25 ”Friluftslivet har ofta inkluderat en från samhällets elit tydlig normativ argumente-
ring, inte minst i dess tidiga historia (Sandell & Sörlin, 2008). ”Man har varit övertygad 
om den viktiga roll för mängder med vad man uppfattat som centrala samhällsuppgifter 
till exempel nationell identitet, folkhälsa och social fostran men kanske inte alltid så 
intresserad av att få friluftslivets påstådda effekter eller folkliga förankring under forsk-
ningens kritiska lupp” (Naturvårdsverket, Rapport 6547, (2013 s. 16).  
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(ibid). Humberstone och Pedersen (2001) skriver om och gör en 
historisk jämförelse mellan den norska och den engelska rörelsen 
där de visar att det finns många gemensamma utgångspunkter, 
men att också skillnader finns i den samhälleliga kontexten, som 
gett olika utveckling, särskilt på grund av frågor kring klass och 
kön.26 

Som jag beskrivit ovan gällde den engelska utomhuspedagogiken 
ursprungligen bara pojkar och riktades således mot en manlig are-
na baserad på pojkens intressen och benägenhet att vara fysisk ge-
nom ”typiska” mansaktiviteter såsom klättring, fiske, jakt, och 
tekniker för förmågan att överleva i och av naturen. I Norge var 
det en annan inriktning som accentuerades, och det var då snarare 
frågan om naturens del i nationsbygget, en kanonisering och ro-
mantisering av naturen som kom att underblåsa också den natio-
nella känslan, främst genom utskiljande och omhuldande av den 
specifikt nationella (norska) naturen och de typiska naturslag som 
fanns där, såsom till exempel fjäll och fjordar. Humberstone och 
Pedersen (2001) beskriver vidare hur den engelska och den norska 
rörelsen kom att påverka och influera varandra, i ett utbyte av 
fostrande och naturfilosofiska idéer: 
 

/… the heritage from the British male upper class spread to Eu-

rope and to Norway. In Norway this coincided with the rise of 

an independent Norwegian national state (1905) and the build-

ing of an independent (male) national identity. In the UK out-

door education developed as a counter to urbanization and the 

perceived youth ‘problem’, offering ‘character building’ chal-

lenges in very masculine contexts. The environmental dimension 

and ecological awareness philosophical underpinnings appear to 

have partly owed from Norway to the UK through the work of 

‘deep ecologists’ such as Naess. (ibid., s. 26) 

                                                   
26 Klassperspektiv gällande framväxten av utomhuspedagogiken kommer av utrymmes-
skäl inte att diskuteras specifikt inom ramen för denna studie, även om det är en viktig 
och betydelsefull aspekt på densamma. 
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Liksom Pedersen Gurholt beskriver de alltså en sammanbland-
ning av den anglosaxiska och den nordiska föreställningen om na-
turen, som sedermera kom att betecknas som typiskt ”nordisk”. 
Generellt kan sägas att denna nordiska definition av friluftsliv, och 
dess praktiska tillämpning i till exempel lagstiftad allemansrätt är 
likartad för de nordiska länderna (Sandell, 2011). Pedersen Gur-
holt lyfter också fram hur friluftslivet kom att representera en civi-
lisationskritik till förmån för den fria naturen som människans rät-
ta hem, ofta med inslag både av det mansdominerade anslaget - den 
virile mannen som utmanar och besegrar naturen – blandat med en 
romantisk syn på naturen som en räddning från kulturens hotande 
ruin (Pedersen Gurholt, 2008). 

Även den nordiska utomhuspedagogiken kan således sägas ha 
sitt ursprung i en maskulint orienterad värld, men personifierad av 
manliga upptäcktsresande och frihetsälskande erövrare, snarare än 
disciplinerade krigare och överlevare. 

Ovan är det möjligt att identifiera två olika diskurser – en som 
baseras på naturen som plats för och källa till lärande, uppfostran 
och socialisation och en som framhäver dess romantiska och käns-
lomässiga sida genom identifikation med (den goda) naturen och 
en slags ursprunglig tillhörighet och som en plats för inre uppbygg-
lighet och välbefinnande. Nedan beskriver jag hur de här diskur-
serna tar sig uttryck i en mer specifikt svensk kontext. 
 
Den svenska inriktningen 
Sverige har en omfattande förenings- och organisationshistoria, 
och särskilt framträdande är de rörelser som bildades vid framväx-
ten av det moderna samhället vid 1900-talets början (Henriksson, 
2000).27 
                                                   
27 Emigrationen, industrialiseringen och folkomflyttningen i Sverige var grunden för det 
sena 1800-talets folkrörelser. Den äldsta av dem, den frireligiösa väckelsen, stod i nära 
förbindelse med den folkliga svenska nykterhetsrörelsen, som i sin tur sekulariserades 
efter hand och istället kom att ingå i nära samarbeten med arbetarrörelsen och olika 
folkbildningsförbund (Henriksson, 2000). 
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Det gäller även framväxten och utvecklingen av de organisatio-
ner som värnade friluftsliv och naturkontakt och bidrog till bil-
dandet av det som efter andra världskriget kom att benämnas som 
allemansrätten28(Sandell, 2011).  

I Sverige finns flera aktiva och breda nätverk av aktörer som ar-
betar med utbildning, upplysning och verkande för ökat friluftsliv29 
ur olika aspekter, till exempel integration och folkhälsa, aktiv fri-
tid, rekreation och allmänhetens naturkontakt. I Naturvårdsverkets 
rapport Friluftsliv i förändring fastslås att denna starka förankring 
i icke-akademiska utbildningsmiljöer har bidragit till att forsk-
ningsanknytningen gällande friluftslivet i Sverige ännu så länge är 
svag (Fredman et al., 2013). I rapporten Mångnatur diskuteras 
den, i ett globalt perspektiv, ”udda och perifera syn” på naturen 
som har utvecklats i Sverige. Kombinationen av en i tiden inte helt 
avlägsen relation till landsbygden och en lättillgänglig natur, till-
sammans med den borgerliga kulturens naturidealisering har resul-
terat i naturdyrkan och en syn på naturen som en respit från sta-
dens krav på civilisation (Johansson, 2006). I ett övergripande per-
spektiv kan sägas att utvecklingen av friluftsbegreppet och det där-
till relaterade begreppet natursyn30, är starkt relationellt i förhål-
lande till samhällsutvecklingen i stort (Sandell, 2011). Hur utom-
huspedagogiken har kommit att utvecklas i olika riktningar och 
linjer är således en kontextuell fråga. Nedan beskriver jag översikt-
ligt hur utomhuspedagogiken är institutionellt organiserad i Sverige 
idag. 

 

                                                   
28 Den delvis kontroversiella allemansrätten som skyddar allmänhetens rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till naturen kan sägas ha vuxit fram i samklang med national-
romantik, tillgänglig natur och nostalgi i förhållande till de snabbt föränderliga industri-
samhället, och är likartad i hela Norden. Begreppet allemansrätten började användas 
efter andra världskriget och sedan 1994 finns den inskriven i grundlagen i Sverige (San-
dell, 2011). 
29 Friluftsbegreppet diskuteras ingående i till exempel Emmelin et al., (2010). 
30 För problematisering av begreppet natursyn, se till exempel Johansson, (2006). 
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Svenska nätverk 
Utomhuspedagogik riktad till yngre barn finns representerad på en 
mångfald nivåer i det svenska samhället och av flera skilda intres-
segrupper med förankring inom vitt skilda discipliner och diskur-
ser. 

Jag gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild och det 
kan finnas aktörer som inte nämns här. Min avsikt med att ändå ta 
upp nätverken är att exemplifiera och visa hur etablerat friluftsli-
vet, och utomhuspedagogiken, är i Sverige, och dess breda samhäl-
leliga förankring.31 Det produceras också en mängd policy (Klas-
son, 2010) på området genom olika aktörers både enskilda och 
ibland samarbetsbaserade utgivning av material, såsom rapporter, 
informationsfoldrar och forskning och de tillhandahåller även ofta 
material som kan användas i det pedagogiska arbetet med yngre 
barn.32 

Friluftslivet i Sverige33 utgör en lång tradition och är väl förank-
rat på institutionell nivå. De statliga myndigheter och organisatio-
ner som har som uppdrag att genom forskning och information 
stimulera till friluftsliv är, för att nämna några, Naturvårdsverket,34 
Skogsstyrelsen,35 och intresseorganisationen Svenskt friluftsliv36 
vilken är paraplyorganisation för 24 medlemsföreningar.  
Det nationella nätverket Utenavet består av sex olika parter:  
 
• NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos 

barn och ungdom), som driver information och kampanjer, till 
exempel ”Gå och cykla till skolan”.37 

                                                   
31 Med bred samhällelig förankring menar jag både organisatorisk representation och del 
i en kulturell identitet. För en grundlig genomgång av friluftslivets historia, där dess 
framväxt och utveckling i Sverige, se Sandell & Sörlin (2008). 
32 Till exempel har Skogen i skolan ett omfattande material av övningar tillgängliga på 
sin hemsida som riktar sig till förskolebarn och som kan användas i ”skolskogen”. 
33 Se tidigare diskussion om den nordiska inriktningen inom utomhuspedagogiken. 
34 www.naturvardsverket.se 140710 
35 www.skogsstyrelsen.se 140730 
36 www.svensktfriluftsliv.se 140730 
37 www.ncff.se 140730 
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• NCU38 (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) i Linkö-
ping, som både ger magister- och masterutbildningar i utom-
huspedagogik. 

• Skogen i Skolan,39 ett nationellt samverkansprogram mellan 
skolan och Sveriges ”skogliga intressenter”. 

• Naturskoleföreningen, med mottot ”Att lära in ute”, har miljö 
och ekologi i fokus och fungerar ofta som en kommunal resurs 
för till exempel vidareutbildning av skol- och förskolepersonal 
i utomhuspedagogik. Det finns idag cirka 90 stycken i Sverige. 
Naturskoleföreningen driver även bokförlaget Outdoor tea-
ching. 40 

• Friluftsfrämjandet, som initierade och startade de första ute-
förskolorna i Sverige, så kallade ”I ur och Skur” förskolor, och 
som allmänt driver verksamheter orienterade mot  ”Friluftsliv 
och utomhuspedagogik med upplevelsebaserat lärande både 
ute och inne”.41 

• Movium., centrum för stadens utemiljö., är ett nationellt cent-
rum knutet till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).42 ”Reger-
ingen har gett Movium i uppgift att samordna och sprida kun-
skap om barns och ungas samspel med sin utemiljö”, står det 
att läsa på hemsidan. Movium driver nätverk och forsknings-
projekt. 

 
Hit kan också räknas av Naturvårdsverket initierade samarbeten, 
till exempel det mellanstatliga nordiska projektet, Frisk i Natu-
ren,43 som utifrån aspekter som hälsa och pedagogik argumenterar 
för fördelarna med utomhusvistelse. Samarbetsorganet för de ideel-
la friluftsorganisationerna Svenskt friluftsliv bildades 2007, där till 
                                                   
38 www.liu.se/ikk/ncu/?l=sv 140501 
39 www.skogeniskolan.se 140501 
40 www.naturskola.se 140804 
41 www.friluftsframjandet.se 121120 
42 www.movium.se 121120 
43 Ett nordiskt samarbetsprojekt som resulterat i framtagandet av informationsmaterial 
om utomhusvarandets många positiva effekter. Länk på Friluftsfrämjandets hemsida 
eller www.friskinaturen.org 140327  
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exempel Svenska Jägareförbundet (sponsor av Skogen i skolan) och 
Scouterna ingår bland de 24 medlemmarna.44 Friluftslivet kan såle-
des sägas vara en stor del av utomhuspedagogikens grundvalar, i 
kombination med att vara en djupt förankrad beståndsdel i den na-
tionella svenska identiteten.45  

Sedan 1996 utfärdar stiftelsen Håll Sverige rent så kallade Grön 
Flagg-certifikat till bland annat förskolor som ett bevis på att de 
aktivt arbetar med miljö ur olika aspekter.46 Vidare anordnas så 
kallade ”skräpplockardagar”, då bland annat förskolebarn upp-
muntras att plocka skräp i sin omgivning. Stiftelsen Håll Sverige 
Rent samarbetar även nära med nätverket Naturens år sedan 2009, 
som administreras av Naturvårdsverket. Ett exempel är nätverkets 
särskilda satsning på barn och unga genom Uteåret 2014 Ung, med 
ambitionen att motivera barn och unga att vara ute mer och öka 
kunskapen om allemansrätten.47 

På lokal nivå driver kommuner och politiska barnomsorgsaktö-
rer i kommunerna, till exempel Naturskoleföreningen och lärarför-
bunden, utomhuspedagogiska idéer, vidare frivilligorganisationer, 
framför allt Friluftsfrämjandet. 
 
Friluftsfrämjandet 
1892 bildades rörelsen Riksförbundet för skidlöpningens främjan-
de48- grundad av militärer – vilken sedermera kom att bli Frilufts-
främjandet. 

Tillsammans med andra organisationer som bildades kring se-
kelskiftet 1900, till exempel scouterna och en rad frivilligorganisa-
tioner,49 kom de tidigt att kampanja för ett ökat friluftsliv för all-
                                                   
44 www.svensktfriluftsliv.se 140420 Några av målen med denna paraplyorganisation är 
att höja friluftslivets status i samhället och att attrahera barn och ungdomar till ett ak-
tivt friluftsliv. 
45 För djupare historisk genomgång av friluftslivets historia och betydelse i Sverige se, 
”Friluftsliv i förändring” Rapport 6547, Naturvårdsverket (2013). 
46 Se även Ärleman Hagsér (2013). 
47 www.hsr.se/skola-och-forskola 140712 
48 Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige (1907).  
49 Hit sällar sig även nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen (Henriksson, 2000). 
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mänheten. En stor del av dessa verksamheter riktade in sig på barn 
och ungdomar. Den som tydligast utvecklades med inriktningen 
mot yngre barn var Friluftsfrämjandet.  

De verksamheter för yngre barn som Friluftsfrämjandet erbjuder 
delas in i tre grupper efter ålder: Skogsknopp (1-2 år), tillsammans 
med föräldrar, Skogsknytte (2-4 år), också med föräldrar och 
Skogsmulle (5-6 eller 7 år). Efter det kan barnen fortsätta i Strö-
varna (7-12 år). Alla verksamheter bygger på ideellt arbete utfört 
av till exempel föräldrar som får så kallad ledarutbildning. Förut-
om att vistas i och lära sig om naturen erbjuder föreningen olika 
aktiviteter, så som skidåknings- och skridskoskola. 

Friluftsfrämjandet erbjuder också en verksamhet som heter 
”Skogsmulle i förskolan” där förskollärare erbjuds utbildning till 
ledare inom ramen för Friluftsfrämjandet, och som i sin tur leder 
till att hela förskolan blir certifierad att få utöva denna verksamhet 
med barnen (Skogsmulle är ett skyddat varumärke). Medlemskapet 
följer sedan dessa ”certifierade” femåringar även på fritiden så att 
de då kan ta del av Friluftsfrämjandets övriga aktiviteter.50 

Detta förfarande kan ses som ett sätt att nå barnen, inte längre 
via föräldrarna, utan via förskolan som de går på. Den övergripan-
de programförklaringen för dessa verksamheter är:  
 

Vår verksamhet tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäck-

arglädje samt utvecklar barnens ansvar för det som lever. Ju 

yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto 

större blir deras intresse för naturen under resten av livet!51 

 

                                                   
50 www.friluftsframjandet.se 140703). 
51 www.friluftsfrämjandet-se 140709), något som förtydligas ytterligare på hemsidan: ”Forskning 
visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använ-
da sig av naturen i lärandet väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åld-
rarna tre till sex år.” (http://www.friluftsframjandet.se/i_skolan 150216).  Liknande reso-
nemang förs i radioprogrammet Barnen i SR, P1, avsnittet Barnen i skogen som sändes för första 
gången 120921 – där den intervjuade förskolläraren menar att det är en fördel om barnen börjar så 
tidigt som möjligt i uteförskolan, det vill säga innan de blivit ”förstörda”. 
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Friluftsfrämjandet kan sägas vara den huvudsakliga initiativta-
garen till uteförskolor inom ramen för barnomsorg i slutet på 80-
talet, i samband med att den kommunala förskolan byggdes ut. I 
takt med ökad institutionalisering av barndom blev utomhusvistel-
se för yngre barn på allvar intressant ur pedagogisk synvinkel i 
Sverige.  
 
Diskurser som kultur 
Tillsammans kan alla dessa organisationer och nätverk sägas bidra 
till formerandet av diskurser i den kulturella sfären som resulterar i 
att barns naturliga förbindelse med naturen sällan eller aldrig ifrå-
gasätts (Halldén 2011; Taylor 2013). De har alla samarbetsprojekt 
och enskilda satsningar på barn och unga som central del i sina 
verksamheter. I Sverige har friluftslivet och utomhusvistelse kom-
mit att förknippas med en nationellt, i kulturen djupt förankrad, 
”svenskhet” och förenande nationalkaraktär (Johansson, 2006; 
Sandell & Sörlin, 2008). Friluftslivet har starka historiska, och so-
ciala rötter och har i hög grad med rekreation och frivilligaktivite-
ter att göra.  

Det finns flera förklaringar till varför och hur de har utvecklats i 
just Sverige, men det som intresserar mig här är den del av frilufts-
livet som har emanerat i och manifesteras genom pedagogiska in-
stitutioner för yngre barn, och som i någon mån anses kunna ge 
dem egenskaper och beredskap att dels ”vara” men också ”bli” på 
ett särskilt önskvärt sätt (Qvortrup, 2005).  En ovanligt rik och 
tillgänglig natur, relativt sett, i kombination med en ganska sen och 
utspridd urbanisering,52 bidrar kanske till dess vidmakthållande 
och starka ställning, åtminstone i föreställningsvärlden53 (Daun, 
2006). 
                                                   
52 Rapporten Mångnatur (Johannsson, 2006), ger flera författares perspektiv på den 
svenska naturen och natursynen i Sverige ur ett mångkulturellt perspektiv. 
53 Undersökningar visar att svenskarna inte längre idkar friluftsliv i samma höga ut-
sträckning som de tror att de gör (Daun, 2006). 
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Det som för en helt oinvigd skulle framstå som en ganska radi-
kal handling – att i det svenska klimatet anordna förskoleverksam-
het utomhus, året runt, varje dag, där utomhusvarandet har priori-
tet och där alla vardagsrutiner bedrivs utomhus – har alltså en 
stark förankring i etablerade föreningar, organisationer och inte 
minst nätverk, som alla på ett eller annat sätt normaliserar och 
vidmakthåller relationen mellan barn och natur. 

Som Olwig och Gulløv (2003) uttrycker det gällande hur det ut-
bud av förskoleverksamhet som finns tillgängligt ofrånkomligen 
speglar vuxnas idéer och förställningar kring barn och barndom: 

 

…day-care arrangements are packed with moral assumptions 

and understandings concerning individual autonomy, social co-

herence and conceptions of children and childhood/…/While an 

important stated goal of day-care practice is to teach children to 

make decisions for themselves, their choices are restricted by the 

fact that they cannot place themselves, nor do they have influ-

ence on adult ideas of what is a proper childhood./…/The poli-

tics of placing children is an integral part of the cultural under-

standing of the social development and formation to tomor-

row´s citizens. (ss. 2-3) 

 

Jag har ovan övergripande beskrivit utomhuspedagogikens huvud-
sakliga ursprung, som i Norden har fått en särskild inriktning med 
beståndsdelar som dels rationalitet och lärande, dels en syn på na-
turen som något skyddsvärt och romantiskt och en del av natio-
nalkaraktären. Jag har också diskuterat hur denna riktning, ofta 
kallad friluftsliv, har en stark institutionell ställning i det svenska 
samhället. Tillsammans vidmakthåller och vidarebefordrar en 
mängd aktörer denna särskilda inställning till, och tolkning av, na-
turen i relation till yngre barn, som till exempel kommer till mate-
riellt uttryck genom utomhuspedagogisk förskoleverksamhet och 
som kommer till diskursivt uttryck, till exempel genom texter om 
dessa verksamheter. 
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Nedslag i tidigare forskning  
Forskning både utgör och rör sig inom diskurser och är en del av 
samhället sådant de framträder, skapas och förändras över tid. När 
jag fördjupat mig i ämnet utomhuspedagogik för yngre barn54 har 
jag kunnat urskilja en relativt entydig bild av vilka diskurser som 
sammanfaller och möts inom detta fält, både i Sverige och interna-
tionellt55, och att merparten av forskningen bedrivs ”inom” fältet.  

     Tidigare har jag beskrivit utomhuspedagogikens historiska 
framväxt och formering i två skilda utvecklingslinjer. Nedan disku-
teras forskning som direkt berör hur yngre barn på olika sätt i 
forskning relateras till natur och utomhuspedagogik. 

Sociologen Lindsay Prior (2011) diskuterar hur man kan förhål-
la sig till forskning (egentligen studiet av forskning som dokument 
betraktat, som text, publicerat resultat och diskurs, det vill säga 
hur dokumenten framträder kontextuellt) i det att forskning bely-
ser problem ur olika perspektiv. Han förslår att den kan delas in i 
sådan forskning som fungerar som resurs (engelska resource), det 
vill säga som fokuserar på forskningsämnets innehåll, som kan 
fungera som argument för någonting och ofta har ett visst uppnå-
endesyfte. Den andra typen av forskning kallar Prior för forskning 
                                                   
54 Jag har gjort databassökningar på engelska children and outdoor education, outdoors 
and children, preschool children, preschool teaching and outdoor education, early years 
and outdoors, children and nature framför allt i databaser som ERIC via EBSCO och 
ERC (Education Research Complete), och fått en mycket stor mängd träffar, då den 
internationella forskningen i ämnet är både omfattande och rik. Flera diskurser kan 
skönjas i forskningssammanhang och kanske ännu mer tydligt i policy som utgår från 
den svenska förhållanden, det vill säga representerade av väletablerade organisationer 
såsom Svensk turistförening samt myndigheter som Naturvårdsverket och Folkhälsoin-
stitutet (se tidigare avsnitt). 
55 Med internationellt avses sådant material som finns tillgängligt på engelska, vilket kan 
vara en begränsning eftersom pedagogik ofta är, eller har varit, en relativt lokalt natio-
nell företeelse. Då jag i denna studie är ute efter att belysa den svenska diskursen med 
hjälp av en del internationell forskning kan detta kanske vara att överse med. Vidare går 
svenska friluftsfrämjandets koncept på export till en rad icke engelskspråkiga länder, till 
exempel Japan, Ryssland, Baltikum, och Libanon. 
http://www.friluftsframjandet.se/lidingo/rapporter 140211 
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som ämne (engelska topic), det vill säga forskning som belyser äm-
net och handlar om ämnet med fokus på den kontext i vilken 
forskningen görs, vad forskningen konstruerar för någonting och 
vad den konstruktionen eventuellt gör.56 Det är enligt den här upp-
delningen jag kommer att diskutera tidigare forskning och själv 
placera mig i det sistnämnda fältet, forskning som ämne.  

Jag vill här gärna påpeka att Priors kategoriseringar är ett struk-
turerande grepp och att all forskning kan användas som det ena 
eller andra, beroende på vilket perspektiv forskaren har, och i vil-
ket sammanhang forskningen presenteras. 
 
Forskning som resurs 
Enligt Prior har en stor del av samhällsvetenskaplig forskning tra-
ditionellt varit av detta slag. Forskning används som argument eller 
bevis för någon riktning eller verksamhet och bygger ofta på tidi-
gare forskning inom samma domän, det vill säga inom ramen för 
och i förhållande till sin kontext.  Det handlar framför allt om ef-
fekter och implementering, det vill säga varför och hur någonting 
kan eller bör göras.57 Sammantaget kan forskningen kring utom-
huspedagogik för yngre barn nästan undantagslöst placeras i denna 
kategori, det vill säga som resurs. Det handlar ofta om utomhuspe-
dagogikens hur, vad och varför (inte).  
Flera forskare tillskriver naturen mystik och metafysiska värden 
som barnet bäst av alla människor står i naturlig kontakt med.  

Skönhet och variation i naturslag och årstider förväntas ”göra” 
något med barn och etablera en relation som de bär med sig fram i 
vuxen ålder, och som verkar förbyggande gällande varsamhet med 
och respekt för naturen. En stark förespråkare för detta är Louise 
Chawla, som har skrivit mycket om den metafysiska förbindelsen 
mellan barn och natur, med inspiration från Montessoripedagogi-
ken.58  
                                                   
56 Prior gör ytterligare undergrupperingar men dem går jag inte in på här. 
57 Jämför Rickinson, et al (2004). 
58 Barns naturliga släktskap med naturen anses bäst kunna vidmakthållas genom positi-
va möten med densamma. Inom Montessoripedagogiken talar man om speciella sinnes-
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Barns lärande om, i och av naturen, anses baseras på deras 
grundläggande speciella relation med densamma och även på barns 
behov av konkretion och direkthet. Naturen tillskrivs ofta ”egen-
skaper” som kommer barnet till del, som skönhet och utmaning 
och ”affekt” anses vara en särskild god grogrund för lärande. Dis-
kussionen om naturens förmåga att ge tidiga känslomässiga intryck 
och upplevelser av naturen som grund för livslånga och affektiva 
relationer med denna, som återfinns hos Chawla (2007, 2014) 
skriver även Ruth Wilson (1995, 1996, 2012) om, men med större 
fokus på vad som händer med barn om det här inte tillgodoses: 
 

In today´s society, more and more children are living isolated 

from the natural environment and are given few opportunities 

to experience it first-hand. These children will grow up without 

memories of knowing or experiencing the environment in a 

deep and direct way. This is cause for concern, in that what an 

individual experiences during childhood has dramatic implica-

tions for the rest of her life. Attitudes, values, dispositions, and 

skills acquired during childhood tend to be carried over into 

adulthood. Even memories of experiences play an important 

role in shaping one´s identity and the way individuals define 

themselves. (Wilson, 1996 s. 121)  

 
Den känslomässiga bindningen till naturen, de psykologiska sin-
nesintrycken och den ”holistiska” upplevelsen av naturen anses 
oumbärlig för utvecklandet av en djup och långsiktig relation till 
densamma, och står också i samklang med den egna identiteten. 

Det är dock inte bara Wilson och Chawla som refererar till det 
naturliga barnet, eller det historiska barnet som haft en annan, mer 
självklar, tillgång till djur och natur än dagens barn. Flera forskare 
                                                                                                            
tränande material och ”förberedda miljöer” (prepared environment), som anses särskilt 
stimulerande (Gilder, 2009). Så förespråkas också ibland kulturella uttryck, till exempel 
konst och sagor, som en ingång till naturintresse (Kupetz & Tweist, 2000). 
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skriver om hur viktig restaureringen av det förhållandet är för att 
den negativa trenden, med hotande alienation mellan barn (och 
den framtida människan) och miljön, ska kunna brytas (Nabhan & 
Trimble, 1995; Stein, 2001).  

Sobel (1995) skriver om att relationen mellan barn och natur 
måste vårdas och utvecklas med försiktighet. Barn hålls undan 
verkligheten samtidigt som de får en mängd information om den 
som de är alldeles för små att hantera, om till exempel miljöförstö-
ring. Samtidigt som deras kunskaper ökar genom undervisning och 
tillgång på information minskar deras direktkontakt med naturen 
vilket bidrar till en naturens objektifiering, eller som Sobel uttryck-
er det som ekofobi – rädsla för och i värsta fall aversion mot natu-
ren. Resultatet av det kallas i en del litteratur för ”nature deficit 
disorder” eller ekologisk alienation, motsatsen till det som ibland 
kallas ekologisk läskunnighet (ecological literacy) (Louv, 2007; 
Moss, 2013; Wilson, 2012), och här tas också sådana aspekter som 
trafik, teknik och urbanisering upp som hot mot barns naturkon-
takt. Även i Brembeck et al. (2004) diskuteras att uteförskolor 
skulle kunna ses som en proteströrelse mot barndomens institutio-
nalisering och ses som ett värnande om barns frihet och utomhus-
lekar. Amerikanske Rickard Louv (2005) skapade mycket debatt 
och blåste nytt liv i den anglosaxiska rörelse som förespråkar ut-
omhuspedagogik, med sin dystopiska skrift Last child in the 
woods, där han myntade begreppet nature deficit disorder – det 
tillstånd som barn i det moderna samhället kommer att lida av då 
avståndet mellan dem och naturen ökar (Louv, 2005; Taylor, 
2013). Den följdes av ett upprop som kallades Leave no Child In-
side (Louv, 2007), att jämföra med den allmänna amerikanska ut-
bildningsplanen No Child Left Behind (2002).  

Ett långt men illustrativt citat som visar exempel på hur utom-
huspedagogik framställs som ett framgångskoncept och som bot på 
nutidens ”farliga” barn (Ideland & Malmberg, 2014), är taget ur 
den engelska statliga rapporten Natural Childhood (Moss, 2013): 
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The evidence for improvement, which child psychologist Aric 

Sigman calls the “countryside effect” is considerable. He found 

that children exposed to nature scored higher on concentration 

and self-discipline; improved their awareness, reasoning and ob-

servational skills; did better in reading, writing, math’s, science 

and social studies; were better at working in teams; and showed 

improved behavior overall (Bird, 2007). But children don´t 

simply learn more, or learn better, when freed from their desks. 

They also learn differently, experiencing improvements in four 

specific ways: 

- Cognitive Impacts (greater knowledge and understanding) 

- Affective Impacts (attitudes, values, beliefs and self-

perception) 

- Interpersonal and Social Impacts (communication skills, 

leadership and teamwork). 

- Physical and Behavioral Impacts (fitness, personal behav-

iors and social actions (Dillon 2005). 

So children who learn outdoors learn more, understand 

more, feel better, behave better, work more cooperatively and 

are physically healthier. Not a bad result from simply changing 

the location where they are being taught. (ibid. s. 9) 

 
Utomhuspedagogik tillskrivs således många fördelar. Barn blir och 
lär i alla delar ”bättre” när de undervisas utomhus.  

En stor del av resursforskningen utgör sammanfattningsvis dels 
metodologisk utveckling – det vill säga beskriver hur något bör gö-
ras och hur det kan göras bättre, ofta genom fallstudier och empi-
rinära exempel, samt dels argumenterande forskning – varför det 
är viktigt med utomhuspedagogik för yngre barn och varför insla-
get av det bör ökas och breddas, inte sällan sammankopplat med 
nutida problem som identifieras som specifikt barndomsrelaterade 
– stillasittande, digitalisering, fetma samt bristande ekologisk kun-
skap och naturkontakt (Louv, 2005; Orr, 1992; Sobel, 1995; 
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Szczepanski 2013; Wilson, 1995). Gällande till exempel relationen 
mellan hälsa och lärande finns det forskning som tar sin utgångs-
punkt i utomhusvistelsens välgörande effekter på till exempel barn 
med utåtagerande beteende eller koncentrationssvårigheter (Moss, 
2013; Wirth & Rosenow, 2012). 

Flera forskare menar att naturkontakt är en förutsättning för 
barnsutveckling och att naturen inte bara gynnar kreativitet och 
förhöjd kognitionsförmåga utan också gör barn både lugnare och 
mer fokuserade på olika uppgifter (Crain, 1997; Nedovic & Mor-
rissey, 2013).    Naturen påstås också ha positiv effekt på blyga el-
ler sörjande barn (Renner, 2011), och därutöver finns forskning på 
det medicinska och idrottsliga området om sambandet mellan fy-
sisk aktivitet, hälsa och lärande (Björklind, 2005; Thigpen, 2007).  

Även sociala relationer och fritidsintressen betraktas som ”frisk-
hetsfaktorer” och de anses båda utvecklas av utomhusvistelse. I sin 
senaste bok beskriver Louv hur hjärna, kropp och natur tillsam-
mans bildar vitamin N (n som i natur), något som resulterar i en 
”hybrid hjärna”. 

Louv beskriver denna hybrida hjärna som tillhörande en hög-
presterande framtidsmänniska, förmögen att skapa naturlig balans 
i tillvaron, där broar byggs mellan de virtuella inslagen i dagens 
samhälle och verkligheten (Louv, 2012).  

När det gäller pedagogisk forskning har till exempel Susanne 
Klaar och Johan Öhman (2013) skrivit om hur relationen mellan 
undervisning, lärande processer och naturinnehåll är sammanlän-
kade med och innehåller kombination av både utbildning och om-
sorg. De menar också i en annan studie, (Klaar & Öhman, 2014), 
att den utomhusvistelse som finns accentuerad i den svenska för-
skolans läroplan tillsammans med det särskilt demokratiska ansla-
get i densamma skapar goda förutsättningar för individer att ut-
veckla så kallad handlingskompetens. Genom utomhuspedagogi-
ken möjliggörs demokrati, inflytande och meningsskapande i den 
svenska förskolan (ibid). I relation till en kompensatorisk och de-
mokratisk förskola står dess uppdrag att utjämna skillnader mellan 
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könen (Lpfö, 2010). Inom utomhuspedagogisk forskning finns ge-
nus ofta med som ett argument, då naturen betraktas som en neu-
tral, mindre könskodad plats för gränsöverskridande lek och i av-
saknad av könskodade attribut och ”rumsliga” traditioner (se dis-
kussion av Ärlemalm – Hagsér & Sandberg, 2013). På senare tid 
förekommer utomhuspedagogik som forskningsämne oftast i sam-
band med fokus på miljömedvetenhet och hållbar utveckling (Da-
vis & Elliott, 2014; Szczepanski, 2013), samt i förhållande till äm-
nesdidaktik gällande yngre barn, till exempel gällande matematik59.  

Begrepp som handlingskompetens och meningsskapande är un-
der uppsegling i diskursen för hållbarhet och hållbart lärande, och 
åsyftar ett reflekterande kritiskt förhållningssätt till kunskap och 
natur hos barn, sprunget ur att de utvecklar en relation till denna 
(Chawla & Rivkin, 2014; Hedefalk,60 2014; Knight, 2013).61 Efter-
som relationen mellan barn och natur accentueras innefattar läran-
de för hållbar utveckling ofta utomhuspedagogik, det vill säga inte 
bara lärande om miljön och naturen utan lärande på plats i den-
samma (se till exempel Beery, 2013). 

Klaar och Öhman definierar meningsskapande som: ”kognitiva, 
fysiska, moraliska och estetiska kvaliteter och naturinnehållet in-
nebär omsorg om naturen, hälsa och välbefinnande i naturen och 
                                                   
59 Kring år 2005 började det komma böcker i Sverige som riktade sig till förskolan och 
som handlade om just matematik. Begrepp som ”utematte”, ”utomhusmatematik”, 
”matematik i naturen” osv började långsamt bli etablerade och nu finns det relativt gott 
om material som förespråkar och behandlar matematik för förskolebarn utomhus, till 
exempel Räkna med utemiljön (Gustavsson, Johansson & Jernberg, 2005), Gå ut och 
räkna i skogen (2005), Att lära in matematik ute (Molander, 2005), Utematte för me-
ningsfullt lärande (Ohlsson, Forsbäck & Ohlsson, 2006), Lustfyllda övningar, utomhus 
gör matematiken begriplig (Selin, 2008), Lek och lära matematik ute (Molander, 2008). 
60 I sin avhandling Förskola för hållbar utveckling beskriver Maria Hedefalk undervis-
ningssituationer i förskolan på följande vis: ”Undervisning definieras i studien /…/ som 
att rikta barnens uppmärksamhet mot ett visst undervisningsinnehåll. Frågan om lärare i 
förskolan ska undervisa eller inte blir därmed ointressant, vad som är viktigt att ta reda 
på mot vilket innehåll barnens uppmärksamhet riktas och hur detta riktande går till” 
(2014, s. 61). 
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kunskap om naturens fenomen och processer” (Klaar & Öhman, 
2013 s. 37). 

Eva Änggård har följt en uteförskola i ett år och beskriver verk-
samheten där i Ett år i Ur och Skur (Änggård, 2014), i vilken hon 
beskriver bakgrunden till och förtjänsterna med utomhuspedago-
gik, men också efterlyser mer forskning på området. 

Ur internationell synvinkel är centrum för forskning på området 
de angloamerikanska länderna med England som bas – Australien, 
Nya Zeeland, Nordamerika och Kanada - samt Norden. Det som 
står på den politiska agendan styr också vad det forskas kring, till 
exempel hållbar utveckling, och i det hänseendet har utomhuspe-
dagogik fått spridning och utvecklats i stora delar av världen.  

Som jag beskrivit ovan polariserar forskningen ofta mot en arti-
ficiell, stelnad och abstrakt ”ickeverklighet”, som företrädesvis ut-
spelar sig inomhus, där det är svårt att lära sig om och få en känsla 
för naturen. Fältet har, som tidigare beskrivits, utvecklats från nå-
got olika utgångspunkt i olika länder. I Australien och Nya Zee-
land har utomhuspedagogiken delvis kommit att knytas till det ko-
loniala arvet, och till de kolonialiserade naturfolk som ur civilisa-
toriskt perspektiv en gång ansågs lägre stående bland annat av den 
anledningen att de levde nära naturen, precis som ”barn”(Taylor, 
2013). Till exempel drivs i Australien forskningsprojekt som syftar 
till att hjälpa aboriginernas barn att återskapa och reparera sin se-
dan generationer avbrutna relation med den australiensiska natu-
ren med hjälp av utomhuspedagogisk barnverksamhet i så kallade 
Bush Schools (Lee Hammond, 2013). Detta sker genom att under-
visningen knyts till traditionella kulturella uttryck och sätt att an-
vända naturen, som att kasta bumerang och jaga. 

Liknande projekt, som också syftar till att anpassa utomhuspe-
dagogiken till den specifika platsen och kulturhistorien, pågår på 
Nya Zeeland (Cosgriff et al., 2012; Lugg Alison, 2004).  

Det finns även en omfattande historisk forskning som behandlar 
det brittiska, mansdominerande arvet inom utomhuspedagogiken, 
inte minst i de anglosaxiska länderna, (t ex Cook, 1999; Freeman, 
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2011; Humberstone, 2001; Joyce, 2012) och motsvarande forsk-
ning som behandlar den nordiska historiska utvecklingen av fri-
luftslivet och vilka implikationer det har för den naturkontakt och 
det miljömedvetande som människor har idag (Beery, 2013; Fred-
man et al., 2013: Sandell & Sörlin, 2008). 

Något av denna forskning har jag redan skrivit om ovan i dis-
kussionen av utomhuspedagogikens allmänna bakgrund och ut-
vecklingslinjer. I dessa material kan den utomhuspedagogiska dis-
kursens utveckling följas, varför de också har betydelse för innehål-
let i texter om utomhuspedagogik för yngre barn. 

Det finns också spänningar och kritik inom det fält som jag här 
kallar resursforskningen. Gällande dessa spänningar mellan olika 
perspektiv finns det en särskild gren inom den utomhuspedagogis-
ka forskningen som problematiserar de kontrasterande diskurserna 
som outdoor education anses innehålla – den mellan framhållandet 
av det fritt lekande, av naturens vildhet utmanade och kreativt sti-
mulerade barnet, och en diskurs som istället förespråkar begrän-
sande säkerhet, kontroll och skolliknande instrumentellt lärande 
(Kernan & Devine, 2010; Waller et al., 2010), oftast till förmån 
för vikten av lek. På samma sätt finns en hel del forskning vars 
ambition är att implementera utomhuspedagogik i styrdokument 
och läroplaner för att stärka och säkerställa barns naturkontakt, i 
till exempel USA (Lorbach & Jinks, 2013), på Island (Einarsdottir, 
2011), i Storbritannien (till exempel Peterson, 2013), i Norge 
(Buckland, (1990); Jordet (2010), och i Sverige med Nationellt 
centrum för utomhuspedagogik i Linköping (NCU) i spetsen. För 
utomhuspedagogikens utbredning och utveckling i Sverige har An-
ders Szczepanski (1994, 2008, 2013), och nationellt centrum för 
utomhuspedagogik i Linköping, som driver en omfattande utbild-
nings- och konferensverksamhet om utomhuspedagogik, haft stor 
betydelse.62. Motsvarande verksamhet i de nordiska länderna drivs 
                                                   
62 Till exempel “NCU I Vimmerby 2008-2011”, “Med rötterna i Linköpings universitet 
och fötterna i Astrid Lindgrens Vimmerby.” Hämtad från 
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bland andra av Erik Mygind och Karen Seireöe Barfod i Danmark63 
och Arne Nikolisen Jordet (2010) i Norge. 

Gemensamt för dem är att de genom koppla teori till praktisk verk-
samhet, driver och ökar spridningen av utomhuspedagogiska idéer.  

Sammanfattningsvis är forskningen om utomhuspedagogik som 
resurs mycket väl representerad och omfattar en mängd ämnesom-
råden och discipliner, såväl inom psykologi, medicin, idrott/hälsa 
och pedagogik som inom miljö- och hållbarhetsforskning, och in-
nehåller stora spänningar mellan olika perspektiv på utomhuspe-
dagogik. 

Ytterligare ett sätt att se på den utomhuspedagogiska forskning-
en erbjuder Johan Öhman (2011) som menar att den generellt kan 
kategoriseras i tre teman: utomhuspedagogikens effekter, imple-
mentering av utomhuspedagogik och utomhuspedagogik som soci-
alt och kulturellt fenomen (ibid).  

Det fält som jag positionerar min studie i är det som skulle kun-
na betecknas som kritisk forskning, där själva grundvalarna för - 
dels uttrycket för, men också effekterna av - diskurser studeras, 
och som jag påpekat tidigare så är i det sistnämnda området min 
studie kan placeras, som socialt och kulturellt fenomen.64 Avsikten 
är att på olika sätt diskutera och problematisera vad det är som 
gör att en viss praktik, i det här fallet utomhuspedagogik och för-
skoleformen uteförskola, förefaller legitim, rationell och “normal” 
och görs möjlig vid en given tidpunkt i historien. 
 
Forskning som ämne 
Gällande forskning som ämne (Priors topic, eller Öhmans utom-
huspedagogik som kulturellt och socialt fenomen) kring barn och 
natur och relationen mellan barn och natur ur ett kritiskt perspek-
                                                                                                            
http://www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby?l=sv 140220 
63https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/udeskole--viden-i-
virkeligheden(4b7e668b-998f-4973-a0ae-f58cc3e08fa2).html 140801 
64 Det går inte att ställa sig utanför en diskurs och studera den utan även den här studien 
blir en del av den diskurs och det ”samtal” som den behandlar och en del av den diskur-
siva kampen inom denna (Laclau & Mouffe, 2001). 
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tiv har jag valt att fokusera på sådan som exklusivt gäller yngre 
barn. I Sverige har särskilt Gunilla Halldén skrivit flera böcker och 
artiklar om hur barn och natur anses stå i relation till varandra.  

Den relationen problematiseras också historiskt i till exempel 
boken Naturen som symbol för den goda barndomen (Halldén, 
2009), där flera författare med henne, ur olika perspektiv proble-
matiserar och undersöker sammanhang i vilka barn och natur 
kopplas ihop. Disa Bergnéhr visar till exempel i en studie hur artik-
lar i tidningen Förskolan framställer och skriver kring innehållet 
utomhuspedagogik och barns utomhusvarande. Här framträder en 
bild av relationen mellan utomhus och barn som något i hög grad 
eftersträvansvärt och nästan pedagogiskt i sig, medan begreppen 
knappt diskuteras eller problematiseras, gällandevad som avses 
med utomhus och vilka eventuella kvaliteter i utomhusmiljön som 
skulle krävas för att den skulle kunna anses eller avses vara särskilt 
bra (Halldén, 2009). I boken Barndomens skogar (2011) beskriver 
Halldén bland annat framväxten av naturbegreppet i förhållande 
till barn och barndom, dess symboliska och kulturella betydelse, 
hur detta kan förstås och vilken typ av natur som lyfts fram i de 
här relationerna. 

Eva Ärlemalm Hagsér (2013) tangerar i sin avhandling Engage-
rade i världens bästa olika aspekter på naturvetenskapligt och mil-
jörelaterat innehåll i förskolan, och visar bland annat hur innehål-
let ofta kommer i bakgrunden i förhållande till moraliska och vär-
degrundsbaserade normer som barnen i verksamheten förväntas 
förvärva genom att vistas ute i naturen. 

Den nyttiga utevistelsen? är en översiktsrapport med forsknings-
perspektiv på naturkontaktens betydelse för barns utveckling, hälsa 
och miljöengagemang ur humanekologiskt, miljöpsykologiskt, me-
dicinskt och pedagogiskt perspektiv (Mårtensson et al., 2011). 

I rapporten diskuteras och problematiseras komplexiteten i rela-
tionen natur och barn och de argument som brukar föras fram i 
samband med försvar av den relationen. 
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Anne Lie Lindgren har studerat visuella framställningar av barn i 
relation till naturen från reklamvärlden och utomhuspedagogiska 
publikationer och funnit att det finns en dominerande framställ-
ning av barn i låg ålder, som är ljushyade och ljushåriga och som 
saknar definierad könstillhörighet. De föreställningar som skapas i 
samband med dessa barn, om renhet och naturlighet, menar Lind-
gren, utgör marknadsföring för produkter, men också för pedago-
giska idéer som varande särskilt hållbara och goda. Hon menar att 
de visuella framställningarna upprepar ett västerländskt barndoms-
ideal med både etniska (vithet) och genusrelaterade (odefinierad 
könsidentitet) markörer i centrum, som, när de ställs i relation till 
naturen, ytterligare bidrar till de oreflekterade kategorierna ”barn” 
och ”natur”, och där korrespondens mellan naturen i barn och 
barn i naturen konstrueras (Lindgren, 2013). 

På ett internationellt plan finns studier som analyserar grundva-
larna för utomhuspedagogik för yngre barn. Affrica Taylor (2011, 
2013) har studerat relationen mellan barndom och natur i förhål-
lande till barndomssociologin och finner att den fortfarande är 
förknippad med en oreflekterad och nostalgisk bild försatt i den 
historiska kontexten, som om att det skulle vara fråga om en rak, 
okomplicerad relation. Hon menar att även om det oftast inte 
längre talas om barn och barndom som universella kategorier eller 
konstanter betraktas ofta naturen som en sådan när den beskrivs i 
relation till barn och barndom. Taylor problematiserar hur bland-
ningen av romantisk naturfilosofi och rationell empirisk vetenskap-
lighet, som jag tidigare har diskuterat, präglar utomhuspedagogi-
ken. Hon beskriver hur det skapas spänningar när de diskurserna 
samspelar, och hur de bidrar till att vidmakthålla föreställningen 
om naturens både läkande och lärande kraft:  
 

Science has become the major player in interpreting and repre-

senting nature in the secular arena of modern western educa-
tion. The intersection of Roseau’s Romantic nature philosophies 

and western scienseé empirical and pragmatic relationship to 
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nature has produced a very interesting tension/…/ this tension 

between Romantic and scientific iterations of natural education 

is developed to secure the seduction of Nature as Teacher. (Tay-

lor, 2013, s. 36) 

  
Vidare har Robyn Zink och Lizette Burrows, forskare från Austra-
lien respektive Nya Zeeland, gjort studier på området, bland annat 
diskursanalyser kring kategoriseringar och de dikotomiska be-
greppsliga uppdelningar som ofta blir resultatet av och som före-
kommer i definitioner av det utomhuspedagogiska fältet och ut-
omhuspedagogiken. Dessa kategorier menar de formar och begrän-
sar både praktiken i sig, och de barn (subjekt) som möjliggörs i re-
lation till den (Zink & Burrows 2006, 2008; Zink, 2010). Den 
mest framträdande av sådana dikotomier enligt dem är den mellan 
utomhus och inomhus, samt den mellan natur och kultur och na-
turlig och artificiell (ibid). Maynard (2007) har undersökt hur för-
skollärare konstruerar barn i sitt tal och funnit stora diskursiva 
skillnader i de beskrivningarna mellan de som arbetar utomhus och 
de som inte gör detta. Generellt beskriver de som arbetar ute barn 
som robusta, tåliga, självgående och oberoende, i högre grad än 
andra förskollärare. 

Sammanfattningsvis tar forskning sin utgångspunkt i de olika 
diskurser som det utomhuspedagogiska fältet omfattas av och en-
ligt vilket det subjekt är som ställs i relation till dem.  

Nedan följer kapitlet Teori, metod och material, i vilket jag re-
dogör jag för de analytiska tillvägagångssätt, den diskkursteoretis-
ka metod och de diskursanalytiska begrepp som jag kommer att 
använda mig av i den empiriska analysen av de utvalda texterna. 

Vidare kommer jag att beskriva de texter som jag har valt att 
analysera i den här studien, samt deras karaktär och relevans.  
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2. TEORI, METOD OCH MATERIAL 

I det här kapitlet definierar och diskuterar jag den teoretiska och 
metodologiska grunden för studien, som är diskursteoretisk analys.  

Diskursanalys framstår som en lämplig metod eftersom mitt syf-
te är att analysera hur och vilka konstruktioner av barn som möj-
liggörs inom ramen för utomhuspedagogiska diskurser, och hur 
dessa framträder som kunskap och mening i tid och rum. Jag är 
medveten om diskursanalysens begränsningar och att teori och me-
tod i hög grad styr forskningens karaktär. Till exempel tas ju ingen 
hänsyn till texters underliggande innehåll och mening utan de tol-
kas enkom i sina konkreta uttryck. Vilka svar man får är vidare 
avhängigt hur och vilka frågor man ställer, och utgör också både 
en styrning av och en gräns för vad som kan framkomma. Därmed 
inte sagt att det är möjligt att veta vad de teoretiska tolkningarna 
av idéer och begrepp kommer att leda till på förhand (Ehn & Löf-
gren, 2006). 

Jag kommer först att beskriva och diskutera begreppen diskurs, 
diskursteori och diskursanalys. Därefter beskriver jag de diskurste-
oretiska begrepp som jag kommer att använda i analysen och i sö-
kandet efter mönster och utsagor i texterna. Jag gör inte anspråk 
på att behärska hela den diskursteoretiska begreppsapparaten (som 
är mycket komplicerad) utan jag har helt enkelt ur den plockat ett 
antal, för ändamålet användbara, teoretiska analysverktyg som bi-
drar till att skapa möjliga resonemang kring mina forskningsfrå-
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gor. Till sist redogör jag för de texter som jag valt att analysera och 
varför jag har valt just dem. Det är dessa texter i sin tur som kom-
mer att ligga till grund för den analys som kommer i påföljande 
kapitel tre och fyra. 
 
Diskurs och diskursteori 
Laclau och Mouffe (2001), vilkas teoretiska perspektiv jag kommer 
att använda mig av i den här studien, menar att diskurs kan förstås 
som ett specifikt sätt att sätta samman olika element på, så att ele-
menten kommer att få betydelse i kraft av varandra. Diskurs ska-
par (konstruerar) och organiserar (strukturerar) alla objekt och 
subjekt. 

Det innebär att ”allt” är diskursivt och diskursivt formerat inom 
den här teoretiska ramen. Vi kan inte diskutera ”verkligheten”, 
tala om den eller beskriva den utan att i det talet samtidigt kon-
struera densamma med hjälp av de tolkningar, kunskaper och vär-
deringar vi har.  När dessa tolkningar, kunskaper och värderingar 
delas och utgör överenskommelse inom en bestämd domän kan 
man tala om diskurs. Diskursen är således både en produkt av och 
reproducerar det diskursiva sammanhanget. Det innebär att allt 
kunde ha varit annorlunda, att diskurser är tillfälliga, och att de är 
antiessentiella, det vill säga att de saknar en kärna av inneboende 
”sanning” eller underliggande grundstrukturer. De är alltså förän-
derliga, och förändras i mötet med de diskurser som de artikuleras 
tillsammans med. Berättelsen om världen kan således beskrivas 
med hjälp av ekvivalenskedjor (element i relation till varandra) och 
av vad som accentueras och vad som skiljs ut som osant eller ovid-
kommande inom diskursen. 

Grunden är att världen inte kan beskriva sig själv (Laclau & 
Mouffe, 2001, s. 108). 

Tolkningen och förståelsen av, i det här fallet utomhuspedagogik 
för yngre barn, beror, i ett diskusteoretiskt perspektiv, av vår kul-
turellt färgade blick, som aldrig kan vara värderings-, kunskaps, 
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eller erfarenhetsfri utan som alltid är infärgad med det som vi vet, 
det som vi förväntar oss och det som vi har skolats in i och lärt oss.  

Företeelser är kontingenta, det vill säga att de hade kunnat vara 
annorlunda, i andra kontexter, i andra sammanhang och under 
andra förutsättningar (Laclau & Mouffe, 2001). 

Det ger också att det inte finns några rätta eller sanna sätt att 
tolka dessa företeelser på. Diskurser behandlas inte heller som om 
de vore intentionella.  

Det finns ingen enskild ”kraft” eller ”aktör” som skapat diskur-
sen avseende ett mål eller en särskild avsikt, utan många, i tiden 
sammanfallande fenomen och uttryck, som utgör vetandet, vilket i 
sin tur uttrycks genom och har makt över språket - vad som kan 
och får sägas när och av vem (Beronius, 1991; Börjesson, 2003; 
Foucault, 1993).  

Det centrala i diskurser är de sociala identiteter som de organise-
rar. De är således att betrakta som relationella, vilket i praktiken 
innebär att de är i ständig förändring genom dessa relationers rör-
lighet, giltighet och intensitet. Som Kernan & Devine (2010) 
uttrycker det: 
 

Discourses are framed in turn by power relations, in the capaci-

ty to define what is “good” (normal) and in modernity, the re-

sultant realization of goals (norms) through institutionalized 

practices which regulate time, space and the body. (s. 3) 

 

Diskursteorin är sammanfattningsvis intresserad av att analysera 
hur strukturen i form av diskurser konstitueras och förändras, och 
det gör den genom att se på hur artikulationerna, det vill säga vad 
den tar spjärn mot och relaterar till, hela tiden reproduceras, ifrå-
gasätts eller omformas genom diskurserna (Laclau & Mouffe, 
2001, s. 37). 

I denna studie avser jag att undersöka berättelser om relationen 
mellan barn och natur enligt den enkla definition av diskurs som 
Foucault gör - en serie utsagor relaterade till varandra enligt en viss 
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regelmässighet som tillsammans utgör en ”diskursiv formation” 
(Foucault, 2002, s. 144). 

Jag har identifierat ett antal framträdande diskurser som organi-
serar formationen av utomhuspedagogik för yngre barn med hjälp 
av tidigare forskning, och genom att ta del av en del av den policy 
som produceras på området av till exempel nätverk och organisa-
tioner. Det är bland annat dessa diskurser jag kommer att söka ef-
ter i två specifika texter som presenteras nedan. 
 
Diskursanalys  
I en diskursanalys gäller det verkligen att hålla ögonen på bollen, 
vilket är svårt. Med lätthet glider man över till innehållsanalys och 
börjar intressera sig för vad som står i texter, vad det som de ger 
uttryck för betyder, hur de satts samman, huruvida de håller argu-
mentationsmässigt eller utgör solid, transparant forskning, varför 
de har skrivits och så vidare.  Det är dock inte avsikten med en 
diskursanalys att svara på sådana frågor, utan uppgiften är att be-
lysa vad dessa texter konstruerar för verklighet, vilka identiteter de 
formerar och vad den konstruktionen eventuellt ”gör”. 

Diskursanalys omfattar både teori och metod, det vill säga me-
toden bygger på de teoretiska antaganden som jag kortfattat be-
skrivit ovan. Allting som vi kan uttrycka, tala eller skriva om ge-
nomgår vår tolkning och är således diskursivt format i någon me-
ning. Perspektivet medför att människor ger världen mening ut-
ifrån och med hjälp av diskurser. Den världsbild som diskursen fö-
reskriver påverkar således den sociala världen eftersom den berät-
tar om den och definierar den. 
 

Forskarens roll är inte att komma ”bakom” diskursen i sina an-

taganden, att fundera ut vad människor verkligen (eller egentli-

gen) menar när de säger ditt eller datt, eller att fundera ut hur-

dan verkligheten egentligen är bakom diskursen. Snarare ska 

man undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka 

53



 
 
 

 
 
 

62 

sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får. (Winther Jör ̜gensen, Phillips & Torghall, 2000, 

s. 28) 

 
Syftet med diskursanalys är alltså att studera diskurserna i sig och 
analysera hur verkligheten konstrueras via språket så att den fram-
står som både given och objektiv. En central aspekt i detta teore-
tiska ramverk är att diskurs definierar individer enligt olika sub-
jektspositioner och tillskriver dem egenskaper, vilka i sin tur styr 
hur dessa individer kan agera, tala och förhålla sig till tingen och 
varandra. 

Tanken är att dessa konstruktioner, och användningen av dem, 
kan få praktiska konsekvenser. Samma ord, till exempel naturen, 
får helt olika innebörd beroende på i vilken diskurs det artikuleras, 
det vill säga vilka andra ord eller företeelser det relateras till. I 
språket finns både värderingar och normer invävda, som etableras 
genom upprepning.  

Makt uppfattas alltså inte bara som något som någon är i besitt-
ning av och som vederbörande kan utöva över andra, utan betrak-
tas som det som över huvud taget frambringar det sociala och är i 
den bemärkelsen produktiv (Foucault, 1993). Det är också därför 
som texter av det slaget som jag analyserar i denna studie har be-
tydelse, både som uttryck för, och konstitution av, diskurs kring 
utomhuspedagogik för yngre barn, och i förlängningen vilka kon-
struktioner av och berättelser om barn som diskursen medger och 
medför.   
 
Diskursteoretiska begrepp i analysarbetet 
Jag beskriver nedan de diskursanalytiska verktyg som är använd-
bara för mig i min analys, och som jag kommer att tillämpa i kapi-
tel tre och fyra. Den grundläggande strukturen är de språkliga rela-
tioner som tecken etablerar till varandra och att de olika begreppen 
nedan betecknar deras olika relationella värde i den språkliga 
strukturen som konstruerar objekt och subjekt. 
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Som jag tidigare beskrivit är det centrala föremålet för diskurs-
analys att studera hur subjektet skapas och blir till i diskurser (Lac-
lau & Mouffe 2001). Då subjekt är en socialt konstruerad katego-
ri, till vilken det knyts sammanhang, moral, värden och rationalitet 
av olika slag (ibid.), är det av vikt att konkret identifiera de sub-
jektspositioner – individuella eller kollektiva - som de diskursiva 
strukturerna konstruerar som relevanta. Subjektspositioner beskri-
ver således vad subjektet är och kan vara inom diskursen.  
 

Nodalpunkter 
En diskurs organiseras och etableras genom att dess betydelse ut-
kristalliseras kring några nodalpunkter – det vill säga alla de nyck-
elbegrepp i en diskurs till vilka andra tecken knyts. Eftersom en 
nodalpunkt65 får sin betydelse i kraft av sina relationer till andra 
tecken sker också en uteslutning av andra möjliga betydelser som 
tecknen kan ha och andra möjliga sätt som de kan vara relaterade 
till varandra. De har således en i diskursen tillfälligt definierad be-
tydelse och tillika tillfälligt definierat innehåll. Den viktigaste no-
dalpunkten i den här studien är naturen/utomhus66 – ett tecken till 
vilket betydelser knyts och förutsätts, för att ge det mening och in-
nehåll, till exempel begrepp som lärande och hälsa. 
 
Artikulation och ekvivalenskedjor  
Nodalpunkterna säger nästan ingenting i sig själva, utan först när 
de sätts i relationell förbindelse med andra tecken eller varandra – 
då de relateras i ekvivalenskedjor - får de sin betydelse. Detta kal-
lar Laclau och Mouffe (2001), för artikulation. Det är när de sätts i 
centrum och på olika sätt låter sig representeras av en samling sig-
nifikanter (andra definierande tecken) som det blir en identitet.  
                                                   
65 Laclau & Mouffe (2001), talar även om ”överdeterminerade” tecken, vilka har både 
en symbolisk dimension och ett överskott av betydelser (s. 97). 
66 I den ena texten, Ute på dagis, förekommer varken ordet utomhuspedagogik eller ute-
förskola exakt utan dessa företeelser uttrycks annorlunda, som till exempel ”lek och 
utveckling i naturmiljö” och ”I Ur och Skurdagis”. 
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Mening uppstår i artikulation (genom tal, text, handlingar, prak-
tiker, materialiteter). När till exempel naturen sätts i relation till 
andra tecken för att ge den mening kallas det för artikulation. Re-
lationer skapas, upprepas och etableras på det sättet. Det är också 
genom artikulation som diskurser förändras, antingen genom rear-
tikulation av kända element, till exempel genom att fylla ”hälsa” 
med en ny och annorlunda betydelse, eller genom att helt nya ele-
ment tas upp i diskursen. 
    Ekvivalenskedjor bildas av tecken som representerar olika ele-
ment med olika innehåll men med lika värde i diskursen och som 
på det sättet relateras till varandra, eller bildar en kedja av argu-
ment. 
 
Element och moment 
En diskurs får sin betydelse genom att artikulera element utifrån 
och försöka göra dem till ”sina” genom att ge dem en för diskur-
sen relevant fastlåst betydelse. Till exempel är hälsa ett element 
som artikuleras i relation till utomhuspedagogik (utomhus, barn 
och natur), men det är inte hälsa i hela sin betydelsevidd. Kost är 
till exempel inte ett relevant tecken utan det är vissa aspekter på 
eller en särskild förståelse av hälsa, som artikuleras. Elementet häl-
sa modifieras, i det här fallet till exempel motorisk förmåga, sänkt 
infektionsrisk och färre sjukdagar, vilka efter att ha artikulerats, 
undersökts och forskats kring många gånger allt mer har kommit 
att få sin fastlåsta etablerade betydelse och således kan betraktas 
som ett moment i diskursen. Momenten ger diskursen dess specifi-
ka innebörd och karaktär och driver betydelsen av den.67 
 
Flytande signifikanter 
Inom diskursteorin kallas element som i särskilt hög grad är öppna 
för tillskrivning av olika betydelser för flytande signifikater (Lac-
lau, 1996).  
                                                   
67 Se längre och mer ingående beskrivning av diskursiv formation i Laclau & Mouffe, 
2001, ss. 105-114. 

56



 
 
 

65 
 

 
 

Flytande signifikanter är tecken vilka många olika diskurser 
kämpar om att ge innehåll, eller som har olika etablerad betydelse i 
olika diskurser. De kan också vara tomma och helt sakna innehåll 
om de inte relateras till andra tecken i diskursen.68 Ju fler moment 
som artikuleras som likvärdiga desto mer får de karaktären av ek-
vivalenta element som uppslukas av den flytande signifikanten 
(Laclau, 1996, s. 42). Laclau definierar även subjekt som flytande 
signifikanter, eftersom subjektet är relationellt och dessa relationer 
är föränderliga. 
 

If we can accept the relational character of all identity, the ideal 

conditions of closure for a system are never achieved and there-

fore all identity is more or less a floating signifier. (Laclau, 

1989, s. 78) 

 

Ju mer extensiv en ekvivalenskedja är (ju fler områden den omfat-
tar) desto lättare etableras en relation där signifikanten ger sken av 
att vara själva grunden för ekvivalenskedjan som helhet, vilket ger 
en illusion av ett centrum hos diskursen – en hegemoni (Laclau, 
1996, s. 45). 

För att sammanfatta; det är nodalpunkter som är nyckelbegrepp 
och som anger sammanhang i diskurser. Den utgör själva kristalli-
seringspunkten och den specificeras genom artikulation av element, 
som har alternativa betydelser i det diskursiva fältet, det vill säga 
på diskursens utsida. I den här studien är naturen/utomhus exem-
pel på nodalpunkt. Tecknet förekommer alltså dels som nodal-
punkt men är också en flytande signifikant, vilket innebär att det 
saknar etablerat innehåll.  Som jag exemplifierade med ovan är 
kost en stor del av hälsodiskursen, men just den aspekten på hälsa 
                                                   
68 Ordet utomhus har till exempel inget innehåll om det inte artikuleras och ges innehåll 
i relation till andra tecken. 
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intresserar sig inte utomhuspedagogiken för, trots att elementet 
hälsa är fundamentalt i diskursen.  

Element organiseras i artikulation runt en nodalpunkt och slutli-
gen när diskursen ”sluts”, när mångtydigheterna reducerats, när 
hälsa således är definierat och reducerat till exempel motorisk ut-
veckling och starkt immunförsvar övergår elementen till en specifik 
betydelse och kallas då för moment. 
 
Hegemoni och antagonism 
Hegemoni betecknas av Laclau och Mouffe (2001) som organise-
ringen av samtycke och har med diskursens etablering att göra: 
 

Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field 

of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a 

centre. (Laclau & Mouffe, 2001, s. 112) 

 

Varje diskurs är alltså ett försök till en strukturering av ett specifikt 
fält eller område och att en diskurs har blivit hegemonisk innebär 
att den strukturerar det fält den verkar i. Det är ”känt” vad den 
representerar och ”givet” vad den innebär. Hegemonin innebär att 
ett visst tecken i en diskurs, nodalpunkten, också får en status som 
möjliggör att den kan representera ekvivalenskedjan som den ingår 
i. Till exempel har nodalpunkterna naturen/utomhus en sådan sta-
tus när den relateras till barn i den utomhuspedagogiska diskursen.  

En hegemoni uppstår genom att andra möjliga betydelser aktivt 
trycks undan av en dominerande innebörd. Det innebär att en he-
gemonisk relation alltid är en form av konflikt som bygger på det 
undertryckta. Jag har ovan nämnt det diskursiva fältet, vilket även 
kan kallas för diskursens utsida. 
 
Diskursens in- och utsida 
Till diskursens utsida kan allt sådant hänföras som inte får plats 
eller hör hemma i diskursen, men som den ändå hör samman med, 
och som den behöver för att organisera sig i förhållande till. Det 
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kan till exempel vara sådant som inte kan nämnas utan att diskur-
sen försvagas. Det är också ofta fråga om dikotomier, det vill säga 
motsatsförhållanden och absoluta skillnader som diskursen tar 
spjärn emot och identifierar sig i förhållande till, i det här fallet till 
exempel inomhus, eller traditionell förskola, och särskilt gällande 
uteslutna betydelser i element.69 För att gå vidare på elementet häl-
sa som exempel 70 tar utomhuspedagogiken hjälp av det som den 
inte är, och producerar när den bygger upp sina ekvivalenskedjor 
en utsida av barn som riskerar stillasittande, fetma, passivitet och 
brist på naturkontakt – problem som den samtidigt erbjuder en 
lösning på.  
 

Vad som i en diskurs förenar de artikulerade momenten är just 

antagonismen, deras delade opposition till en gemensam mot-

ståndare. I en sådan artikulation av en gemensam negativ refe-

renspunkt blir momenten ekvivalenta, i sin opposition till denna 

motståndare. (Laclau, 1996, s. 40-41) 

 

Nedan följer en beskrivning av de texter jag har valt ut som ana-
lysmaterial och en beskrivning av hur jag har gått tillväga i arbetet 
med dessa två texter.  
 
Urval av texter 
Kriterierna för valet av texter var att de skulle vara svenska och 
handla om förskolebarn i uteförskola, som ju är den mest påtagliga 
formen av utomhuspedagogik för yngre barn, samt att de har eller 
har haft betydelse för diskursens utformning i Sverige. Eftersom 
syftet med den här studien är att diskutera och problematisera den 
idealiserade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som jag 
                                                   
69 Se exempel på diskursens in- och utsida i Bilaga 2. 
70 Jämför Balldin & Ljunggren, En hälsosam barndom, i Axelsson (2014). 
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menar föreligger, vill jag undersöka vilka konstruktioner av barn71 
i förhållande till natur, som det ger upphov till, och hur de görs i 
två olika texter om utomhuspedagogik och uteförskola (se syfte 
och forskningsfrågor). 

Texterna behandlar båda uteförskola som en prioriterad försko-
leform och har använts och används som kurslitteratur bland an-
nat på lärarutbildningar i kurser som innehåller utomhuspedago-
gik, vilket ger dem spridning och betydelse. De används också som 
inspirationsmaterial samt som referenser i studentuppsatser på inte 
minst lärarutbildningarna, där de beskriver förtjänsterna med, och 
tillika utgör exempel på, hur man kan arbeta utomhuspedagogiskt 
i förskolan. 

Den första texten, Ute på dagis. Hur använder barn daghems-
gården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för 
lek, motorik och koncentrationsförmåga, av Grahn, P. M., Lind-
blad, F., & Nilsson, B. P. & Ekman, A. Stad & land, (145). Aln-
arp: MOVIUM, gavs ut 1997.  

Den senare utgivna texten, Naturförskola: Lärande för hållbar 
utveckling av Barr, A., Nettrup, A., & Rosdahl, A. Stockholm: Lä-
rarförbundets förlag, gavs ut 2011. 

När Ute på dagis skrevs fanns ännu ingen läroplan för förskolan 
i Sverige, medan Naturförskola omfattas i tiden av den reviderade 
läroplanen 2011 (Lpfö, 2010), och de antar i den bemärkelsen oli-
ka perspektiv och är skrivna med tyngdpunkt på olika saker. 

Gemensamt för texterna är att de handlar om utomhuspedago-
gik och uteförskola. Eftersom det inte är förenligt med en diskurs-
analys att lägga vikt vid vem eller varifrån en text kommer, då fo-
kus ligger på textens konstruktioner och eventuella konsekvenser 
av de konstruktionerna, kommer jag hädanefter i studien endast att 
hänvisa till texterna genom en förkortning av deras titlar: Ute på 
dagis och Naturförskola. 
                                                   
71 Diskursteorins viktigaste beståndsdelar är ickeessentialism (det finns ingen inre, egent-
lig betydelse), konstruktionistisk ansats (allt är social konstruktion och går genom vår 
tolkning) och tillvarons språkliga karaktär (Winter Jörgensen, et al., 2000). 
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Text 1 Ute på dagis  
Boken har ett utvecklingspsykologiskt anslag och inleds med teore-
tisk överblick gällande lekens, naturens och utemiljöns betydelse 
för barns fysiska och psykologiska utveckling. Det är en kompara-
tiv studie, genomförd av personer som företrädesvis inte är peda-
goger utan landskapsarkitekter, psykologer och en sjukgymnast.  

De mäter och jämför två olika förskolor som de kallar Lekatten 
och Statarlängan. Den ena är en innerstadsförskola i Malmö med i 
huvudsak unga och ofta ensamstående föräldrar boende i lägenhet. 

 Förskolan har en utemiljö med lekredskap och sandlådor och 
beskrivs som tillrättalagd och begränsad. Denna förskola jämförs 
med en uteförskola i Klippan, som startats upp på initiativ av ”I Ur 
och Skur” pedagoger, och med jämförelsevis stabilare hushåll bo-
ende i villa, och som har valt denna typ av förskola åt sina barn.  

Förskolan har tillgång till naturmiljöer och djur. Forskarna gör 
mätningar när det gäller motorik och sjukfrånvaro, samt lekobser-
vationer och kommer bland annat fram till att barnen på uteförs-
kolan, som har en mer obegränsad lekmiljö, har något färre sjuk-
frånvaro, är mer koncentrerade och har bättre motoriska förut-
sättningar än jämförelsegruppen i Malmö. 
 
Text 2 Naturförskola  
Boken är skriven av förskollärare som tillsammans startat upp en 
uteförskola i ett naturområde utanför Malmö. De har där tillgång 
till park- och skogsliknande natur, en damm, ett arboretum samt i 
det närmaste obegränsade lekytor. I boken, som är uppdelad i ka-
pitel enligt de ämnesområden som accentueras i läroplanen för för-
skolan – naturkunskap, teknik och matematik och språk, beskriver 
pedagogerna hur de arbetar, och bidrar genom att beskriva sina 
ambitioner och övertygelser gällande utomhuspedagogik till att ge 
exempel på den verksamhet som de bedriver. Fokus ligger på barns 
aktiviteter, lärande och kunskapsutveckling och hur pedagogerna 
genom utomhuspedagogisk verksamhet kan tillvarata och stimule-
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ra deras intresse för undersökande och utforskande av naturen, 
samtidigt som de stödjer deras långsiktiga lärandeprocesser. 
 
Texternas relevans 
Då naturvetenskap och teknik är områden som förtydligats och 
lyfts fram i förskolans läroplan i och med revideringen 2010, har 
kurser som accentuerar dessa innehåll tillkommit på de flesta lä-
rarutbildningarna i Sverige. 

I kursplanerna står det ofta att syftet med dem är att diskutera 
och reflektera över hur barns lärande inom naturvetenskap och 
teknik kan utvecklas och hur man kan organisera utmanande och 
stimulerande verksamheter som bygger på barns erfarenheter och 
intresse.72 Utomhuspedagogiken kan då ses som en samlande ut-
gångspunkt för barns direktupplevelse av naturvetenskapliga fe-
nomen och innehåll i närmiljön.  

Jag har undersökt om de två texter som jag valt att basera denna 
studie på förekommer som kurslitteratur på dylika kurser, vilket de 
gör. Framför allt är det boken Naturförskola som finns represente-
rad som kurslitteratur på alla de tre största lärarutbildningarna, i 
Stockholm, Malmö och Göteborg, men också på till exempel Mitt-
universitetet och vid Linköpings universitet (till exempel i kursen 
Teknik och naturvetenskap – inne, ute, borta och hemma).73  

Detta kan ha att göra med dess fokus på hållbar utveckling, ett 
område som ökar i genomslag i förskolan, inte minst genom forsk-
ning och flera nya avhandlingar (se till exempel Hedefalk, 2014). 

 Boken Naturförskola finns på 24 bibliotek (Libris 140702). Bo-
ken Ute på dagis har jag dels funnit på litteraturlistor i Stockholm 
och Linköping, men den mest framträdande rollen har boken som 
flitigt använd referens genom åren i vetenskapliga artiklar, avhand-
lingar och studentuppsatser, och någon likadan studie tycks inte ha 
gjorts i Sverige sedan dess, varför dess resultat fortfarande används 
som giltiga. Således förekommer de här materialen både angående 
                                                   
72 Se Bilaga 1., gällande dylika kurser. 
73 Se Bilaga 1., för exempel. 
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frekvens, och i Ute på dagis fall, kontinuitet i forskning och texter 
om utomhuspedagogik gällande yngre barn och studier av uteförs-
kor. Titeln finns på 27 bibliotek och kom även som ljudupptagning 
2002(Libris 140702). 

Böckerna förekommer också i dokument som nämndes ovan, 
där projekt och samarbeten kring utomhuspedagogik omnämns 
och bedrivs, till exempel i det nordiska projektet Frisk i naturen.74  

 Examensarbeten om utomhuspedagogik har producerats med 
jämn ström de senaste tio åren (sökord i databaser på lärarutbild-
ningarna: utomhuspedagogik, uteförskola, outdoor education). 

Arbeten gjorda av forskare och studenter vid Malmö högskola - 
från vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studentuppsatser - 
publiceras i Malmö University Electronic Publishing, Malmö hög-
skolas databas MUEP.75 Ute på dagis används som referens konti-
nuerligt över tid,76 och Naturförskola i arbeten skrivna från och 
med 2012.77 

De två böckerna kan sägas utgöra tidsdokument angående den 
förskoleutomhuspedagogiska diskursens utveckling i Sverige mel-
lan 1997 och 2011, en period under vilken förskolan fått en läro-
plan (Lpfö 1998, 2010), som tydligt anger vilket innehåll förskolan 
ska arbeta med i sin verksamhet. Som jag beskrivit initialt kommer 
jag att utöver dessa texter diskutera ett urval av tidigare forskning. 

Denna forskning kommer jag att använda för att belysa mina re-
sonemang, och ta spjärn mot i mitt resultatkapitel och som analy-
tiska resurser i diskussionen av förutsättningarna för utomhuspe-
dagogik gällande yngre barn.  
 
                                                   
74 www.friskinaturen.org 140327 
75 www.mah.se/muep 
76 Se Bilaga 1. 
77 Se Bilaga 1. 
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Tillvägagångssätt och analys 
Jag har läst texterna ett antal gånger. Tidigt i den processen blev 
jag uppmärksam på vilka element eller kategorier som framträdde i 
texterna. Det som utkristalliserade sig var konstruktionen av barn 
och konstruktionen av natur som gjordes i de olika texterna, och i 
sin tur den förbindelse mellan dessa begrepp som relaterades inne-
hållsligt genom dikotomier och i relation till andra centrala be-
grepp. 

Dessa överensstämmer med innehållet i den forskning som jag 
tagit del av (se under tidigare forskning), och illustrerar vilka 
aspekter det är på barnet respektive naturen som fokuseras, och 
som också kommer att ligga till grund för konstruktioner av rela-
tioner mellan dem, genom artikulation och ekvivalenskedjor. Me-
toden innebär att dekonstruera texten och analysera den, det vill 
säga bryta ner och plocka isär den i dess små beståndsdelar, och att 
lokalisera typiska och utmärkande begrepp i texterna. Det handlar 
om hur centrala begrepp i diskursen artikuleras och hur de i sin tur 
ekvivaleras i förhållande till varandra, och som skapar kategorier 
eller konstruerar subjektspositioner.        

Det gäller framför allt nodalpunkterna natur/utomhus, och ele-
ment som hälsa, genus, lärande och lek, samt vilka egenskaper och 
kompetenser som förvärvas. Jag kommer även att söka efter diko-
tomier, det vill säga enligt vilka skillnader och uteslutningar dis-
kurser formerar sig i respektive text. Detta är också orsaken till att 
jag analyserat dem separat, för att i ett sista kapitel diskutera dem 
tillsammans.  
 
Ordräkning och transformation  
Då böckerna inte finns att tillgå digitalt, varför ordsökning och 
ordräkning i hela texterna blir en övermäktig uppgift, har jag, som 
en fingervisning, valt att göra ordförekomstanalys bara på de för-
sta styckena i respektive material, under rubrikerna Problemformu-
lering, respektive Med naturen som lärmiljö. Resultatet blir som 
följer: 
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I Ute på dagis förekommer orden lek, lekande, lekstunder 11 
gånger, orden ute, utomhus, uteliv, utemiljö, miljön, naturmiljön, 
naturen, natur 19 gånger, utveckling, utvecklingsmässig, utveck-
lingsnivå 8 gånger. Ordet lärande förekommer inte. Inte heller för-
kommer ordet utomhuspedagogik. 

I Naturförskola förekommer orden lära, lärande, lärmiljö 10 
gånger, ordet natur 6 gånger, ordet utomhus 6 gånger och ordet 
kunskap 6 gånger. Ordet lek förekommer inte. Skillnaden fram-
kommer således gällande lek och lärande, vilka företrädesvis båda 
sker ute eller utomhus, för att barn där ska erhålla utveckling re-
spektive kunskap. 

De ord som listats nedan i Figur 1. används i respektive text på 
ett sådant sätt att de beskriver eller omfattar liknande företeelser 
eller fenomen, varför de också kan jämföras. Jag väljer att presen-
tera matrisen redan här, med risk att föregå analysen. Anledningen 
till det är att tydligare illustrera analysmetoden, samt ytterligare 
understryka varför jag valt att analysera texterna var och en för sig 
i två olika kapitel. 

Det är uppenbart två helt olika verksamheter som framträder 
genom språket i matrisen. Ofta återkommer argument och skill-
nadsmarkörer som bär spår av den dualistiska (och för all del hår-
dragna) uppdelning mellan en rationell diskurs (anglosaxisk inrikt-
ning) och en mer metafysisk/moralisk (nordisk inriktning), som jag 
tidigare beskrivit. Dessa innehållsliga områden återfinns också i en 
stor del av den tidigare forskning som jag tagit del av och beskrivit 
tidigare i studien. De är utveckling/lärande/socialisation, hälsa och 
kön/genus. 

Tillkommer gör hållbarhetsdiskursen som kan beskrivas som en 
samhällelisering (socientalisation, Kampmann, 2014), i samband 
med professionalisering av förskolan, dess integrering i skolsyste-
met, och som kan sägas utgöra ett nytt element som utomhuspeda-
gogiken försöker göra till ett moment genom att artikulera den till-
sammans med frilufts- och lärandediskursen. 
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Efter matrisen nedan följer studiens två analyskapitel, där var 
och en av texterna analyseras för sig. Den här uppdelningen syftar 
inte bara till att göra en jämförelse mellan dem utan är tänkt att 
illustrera hur diskurser kan följas i tid och rum. Det finns en tids-
axel inlagd här som förvisso är kort, fjorton år, men diskurser för-
ändras ständigt i kraft av betydelseglidningar hos flytande signifi-
kanter, och genom vilka relationer inom diskurserna som kan an-
ses intensiva och meningsfulla vid en given tidpunkt.  
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Dagis Förskola

Vuxna/Personal Förskollärare/Pedagoger

Lek Lärande

Psykologiskt perspektiv – helhet Kognitivt perspektiv - detaljer

Naturen barnets spegel och 
sparring-partner

Naturen som resurs och lärmiljö

Framtiden oviss – behövs kreativa 
och flexibla medborgare

Framtiden står på spel – behövs 
medborgare som kan fatta de riktiga 
besluten

Direkt och verklig Autentisk och reell

Uppleva, vara Analysera/undersöka, handla

Intryck Perception

Fråga Hypotes

Upptäcka/Erfara Forska/Experimentera

Kompostering/ 
levande husdjur

Kretslopp/ livscykler/
förmultningsprocesser

Utveckling och förmåga Kunskap och kompetens

Naturens variation, balans  
och mystik

Naturens systematik och närmiljö 
som lärmiljö

Utvecklingsprocess Lärandeprocess

Nyfikenhet Intresse

Deltagande Meningsfullhet

Närhet/trygghet Distans/kontroll

Individen/Kollektivet Kollektivet/Individen

Koncentration Minneskapacitet

Respekt för allt levande Kunskap om allt levande

Hälsa – Motorik och balans Hälsa – Livsstil och miljö

Fantasi Metareflektion

Tiden diminutiv och dold 
Barndomen som ett tillstånd

Tiden i centrum. Cykler, årstider, 
förlopp. Nuet och framtiden. Timmar 
och dygn

Två kön – accepterat faktum 
Oproblematiskt ute i naturen

Genusdiskussion. Naturen värde-
neutral, traditionslös och naturligt 
kompensatorisk
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3. UTE PÅ DAGIS 

 
I det här kapitlet analyserar jag Ute på dagis. Alla citat i kapitlet 
kommer från boken, varför endast sidnummer anges som referens.  

Boken kan i det här exemplet anses utgöra ett av de viktigaste 
bidragen som den svenska utomhuspedagogiska diskursen för yng-
re barn bygger på.  

I Ute på dagis undersöks sambanden mellan barns utemiljöer 
och deras aktiviteter och utveckling när det gäller följande tre om-
råden:  
 
• Lek och kreativitet 
• Motorik 
• Koncentration och hälsa 
 
Analysen sker genom sökandet efter vilka diskurser och konstruk-
tioner av barn och natur som framträder i texten. 
 
Utveckling och lek utomhus  
Den komparativa forskningsstudien som redovisas i boken har ett 
genomgående utvecklingspsykologiskt anslag och inriktar sig på 
vad naturen ”gör” med barn och vad barn i sin tur kan förvärva i 
naturen, i det fallet egenskaper snarare än kunskaper, och kunska-
per om sig själv som människa snarare än kunskaper om naturen: 
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I den fysiska miljön får barnet kunskap och erfarenheter om 

sina förmågor och sina begränsningar på ett icke-värderande 

sätt och barnet har också möjlighet att befria sig ifrån spän-

ningar och ge utlopp för känslor som upplevs omöjliga att rikta 

mot människorna i sin omgivning. (s. 3) 

 
Barnet kan i naturen ”bli sig själv”, såsom en del av naturen, och 
bli varse gränserna för sin psykiska och fysiska närvaro i densam-
ma. 

Normer och värderingar upplöses i relation till naturen eftersom 
naturen är ”värderingsfri” och tillåtande och barnet kan vara i sitt 
känslomässiga, spontana tillstånd utan att det gör något. De kun-
skaper och färdigheter som förvärvas gäller den egna personen, och 
är de som hjälper till att utveckla barnets självinsikt. Den naturliga 
förbindelsen med naturen och uppgåendet i den erbjuder en möj-
lighet att vända den moderna eller rationella världen ryggen och gå 
upp i känslan av att vara en okomplicerad del av densamma: 
 

Naturmiljön gör det lätt att uppleva att man befinner sig i en 

annan värld, bortom många av vardagens bekymmer och krav. 

En förutsättning för detta är att naturmiljön upplevs som till-

räckligt vidsträckt i rummet/…/frustration förekommer mindre i 

naturvistelse än annars. Människans önskemål och behov i na-

turen sammanfaller med det som miljön erbjuder och kräver.  

(s. 6) 

 
Miljön – naturmiljön – beskrivs som kravlös och bortom en verk-
lighet som innehåller bekymmer och obalans. Den lösgör barnet 
från detta och erbjuder en helt annan plats för varande, vilket ock-
så gör något med varandet. Den frustration över att livet inte är 
vad det hade lovat, eller över egna tillkortakommanden mildras i 
naturen, förutsatt att den upplevs som tillräckligt ”vidsträckt”. Det 
har alltså någonting med utrymme att göra, att kunna vidga sig 
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som person, eller förminska den och dess problem i förhållande till 
naturmiljöns kraft. I naturmiljön balanseras barnets önskningar 
och behov med vad naturen ”erbjuder och kräver”. Det finns en 
eftersträvansvärd balans här mellan barn och natur, där behov och 
varande sammanfaller med möjligheterna. Naturmiljön skapar till-
fredsställelse och kommunicerar med barnet på att slags naturliga 
villkor. Blicken är riktad inte mot vad barnet gör utan vad barnet 
är, upplever och blir. 

Det enda barnet behöver göra är att bejaka naturmiljön. Natu-
ren är en ”passiv” spegel för barnet, och i spegelbilden omvandlas 
det till ett sammansatt och balanserat barn: 
 

Naturmiljöer stimulerar också människan att undersöka och 

göra företeelser i miljön begripliga för sig. Uttryckt i 

/…/termerna av balans mellan trygghet och utmaning, så är 

denna balans lätt att uppnå i naturen för alla åldrar. Naturens 

karaktär gör det möjligt att samtidigt uppleva vila och fascina-

tion/…/. Det beror delvis på att man i naturen snabbt förstår 

sammanhangen, helheten i den fysiska miljön, hur den är upp-

byggd och vad den kräver av en själv. Men samtidigt finns där 

saker att utforska närmare, ett moment av mysterium. Att 

snabbt förstå helheten i den fysiska miljön är vilsamt. Men det-

ta kan bli tröttande om där inte finns mer att upptäcka, om där 

inte finns ett mått av mysterium. (s. 6) 

 
Samtidigt som barnet snabbt läser in naturen, som ett ”samman-
hang” och en ”helhet” erbjuder den stimulerande ”mystik”. Natu-
ren är både välkänd och stimulerande på samma gång. Det som 
finns i naturen att upptäcka och ”lära” är alltså dolt för barnet 
men väcker en fråga inom det – det stimuleras till att vilja under-
söka, fascineras och utmanas, men det är inte givet av vad utan det 
lämnas öppet till det individuella barnet att själv värdera. Naturens 
”karaktär” förutsätts stimulera barnet lagom mycket. 
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Det kan bli för mycket fascination, vilket blir tröttande, men då 
är naturen där igen och erbjuder barnet vila från intrycken – en 
kombination av vila och fascination, av översikt och kontroll över 
platsen och mysterium, av erbjudande och krav. Naturen harmoni-
serar sinnesintrycken och skapar balans mellan vilja och kunna, de-
lar och helhet, trygghet och utmaning och slentrian och variation. I 
Ute på dagis beskrivs en skillnad mellan riktad koncentration och 
spontan uppmärksamhet, där framför allt den första, om den krävs 
i allt för hög utsträckning kan leda till psykisk utmattning hos bar-
net. Att vara fascinerad kräver ingen ansträngning utan kan tvärt-
om liknas vid återhämtning eller så kallad ”mjuk fascination”. 

Naturen är den kraft som i sig skapar fascination och underlag 
för stimulans. 
 

Då den (naturen – mitt tillägg) inte är uttänkt för ett speciellt 

syfte kan barnet lätt omforma den för egna behov, assimilera 

den. Saker i den vuxna världen är formade och blir gärna mer 

obegripliga för barnet. Naturens plasticitet och formbarhet gör 

kanske att den kan bli begriplig även i barnets första kognitiva 

bild av verkligheten. (s. 6) 

 
Naturen lämnar öppet för barnets egen tolkning. Saker formade av 
”vuxna” kan verka obegripliga. Naturen kan svara upp mot behov 
och frågor i sig och beskrivs som om dess metafysiska egenskaper 
är förutsättning för och ingång till att barnet kan assimileras med 
den (det vill säga upptas av den och efterlikna den – bli som den, 
formbar och plastisk). Med tanken om att just barn skulle ha lätta-
re att uppfatta och ta till sig en ”plastisk”, det vill säga formbar 
och föränderlig värld, banas väg för den inom utomhuspedagogi-
ken ofta upprepade uppfattningen om utemiljöns förmåga att ska-
pa möjligheter till lärande och förhöjd minneskapacitet hos barn, 
som variation och rörelse i naturen anses stimulera till. 
 

71



 
 
 

 
 
 

80 

Naturen är exempel på en miljö som inte är fylld av vuxnas 

budskap om dess syfte och användningsområde utan lämnar 

fritt spelrum för barnets fantasi. Barnet kan skapa sina egna 

platser. (s. 7) 

 

Barnet får inga uppgifter i naturen utan beskrivs som stående i kre-
ativ relation med denna. Dess tolkning lämnas öppen och barnet 
förväntas utifrån denna frihet själv ”skapa sin plats” i densamma.      

Barn artikuleras ovan som naturliga, i fritt samspel med den na-
tur som de liknar, och ekvivalenskedjor av mening skapas av ord 
som natur, fantasi och assimilation genom att barn och natur be-
skrivs synonymt. Naturen är plastisk och formbar och står som så-
dan i barnets tjänst. 
 

Barndomen betyder mycket för hur vi sedan utvecklas som in-

divider. Framtiden kommer, kanske mer än någonsin tidigare, 

att behöva flexibla och kreativa människor. Dessa egenskaper 

uppstår inte ur tomma intet i vuxen ålder – de är beroende av 

de förutsättningar man haft tidigare i livet att utveckla dessa 

förmågor. / … / Om daghemmet har en utemiljö som uppmunt-

rar barnet att använda och utveckla sin kreativa förmåga, som 

bjuder på utmaningar men i grunden känns trygg, förefaller det 

naturligt att förmoda att miljön i sig bidrar till att barnet kan 

bygga upp en positiv självbild och en tilltro till sin egen förmå-

ga, det tycks också hela tiden vara fråga om en samverkan mel-

lan miljöns utformning och den bakgrundstrygghet som vuxen-

världen står för samt de värderingar som vuxna på olika sätt 

förmedlar om utemiljöns och lekens betydelse. (ibid., s. 8) 

 
Framtiden framställs som oviss i det att den kommer att kräva kre-
ativa och flexibla människor, det vill säga anpassningsbara och 
tänkande. Naturen artikuleras tillsammans med ord som kreativi-
tet, trygghet och utmaning och framstår som en dynamisk skapare 
av särskilda förmågor, nämligen flexibilitet och förmåga. Här görs 

72



 
 
 

81 
 

 
 

barnen till individer som utvecklas i samklang med en dynamisk 
men inte helt avtäckt verklighet och framtid.  

Diskussion om huruvida miljön är inspirerande och inbjuder till 
den utvecklande, rika och mångsidiga leken ägnas betydande plats 
i texten.  
 

Inom den pedagogiska och psykologiska forskningen tycks det 

vara fantasileken som studerats mest och som också framhålls 

som mest betydelsefull för barns utveckling. Fantasileken bjuder 

på situationer som främjar viktiga och grundläggande förmå-

gor, kunskaper och färdigheter. (s. 9) 

 
De förmågor, kunskaper och färdigheter som barnet förvärvar sker 
genom barnets egen lek i naturen och barnets eget initiativ till att 
utforma och utveckla sin fantasi i förhållande till leken. Det anses 
ge effekt på flera plan. Barnet utvecklar inte bara sin fantasi utan 
också förmåga att hantera och förstå underliggande implicita 
kommunikationsmönster: 
 

Genom leken får barnet också möjlighet att utveckla sin sociala 

och kommunikativa förmåga /…/ För att kunna existera i en so-

cial samvaro är det nödvändigt att lära sig förstå de underlig-

gande budskap och signaler som människor, exempelvis med 

hjälp av kroppsspråket, hela tiden ger varandra och som inte 

behöver överensstämma med det som sägs (menar Bateson). 

Denna s.k. metakommunikation är (enligt Bateson hos Hägg-

lund 1989), det viktigaste barnet kan träna i lekarna. (s. 10) 

 
Barnets förhöjda förmåga att tolka världens dolda budskap åter-
kommer här. Den förmågan verkar möjlig att överföra från förstå-
elsen och läsningen av naturen, till samspelet med andra människor 
och världen.  
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Naturen som plats 
Naturmiljön bör vara så naturlik som möjligt, med djur och bär-
buskar, men accentueras inte av någon utan bara ”finns där”: 
 

Daghemmet gränsar till fält där det går hästar och på daghem-

met finns det hönor. Hönorna och hästarna finns omkring bar-

nen hela dagarna och deras närvaro tas för given. Hästarna kan 

stå precis intill staketet utan att ägnas någon uppmärksamhet. / 
… / Vid samlingarna måste de rädda kexen från hönornas fram-

fart. En pojke jagar hönorna några meter och en annan kastar 

sten in i vinbärsbusken så att hönorna flyger ut ur busken. Per-

sonalens inställning till djuren på daghemmet verkar vara att de 

är självklara inslag i miljön. Man riktar inte medvetet barnens 

intresse mot djuren och deras skötsel. (s. 50) 

 
Naturen märkvärdiggörs eller uppmärksammas inte som ett under-
sökningsobjekt, eller som här till exempel djuren, som något sär-
skilt varken skyddsvärt eller fantastiskt. Djuren betraktas som ett 
givet inslag i förskolemiljön. Den stimulans som omgivningen anses 
ge gör att det är möjligt att lära genom passivt deltagande, bara 
genom att vara i miljön och låta den inspirera till nya tankar och 
infall. Om barnen ser att det finns en kompost behöver de inte en-
gagera sig för det.  
 

På detta dagis höll man inte aktivt på med att involvera barnen 

i aktiviteter kring kompost och odling. Personalen ville mer se 

det som naturliga inslag som barnen lär sig av utan pekpinnar. 

(s. 51) 

 

Samma ”funktion” hade det att ”det går levande hästar en bit ifrån 
och finns höns som man kan titta på”. Barnen behöver inte ta an-
svar för eller engagera sig i dessa djur. Naturen är tillräcklig i sig, 
genom att stimulera till lek. 
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En ”estetisk upplevelse” motiverar till att försöka förstå, se sa-
ker i en annan belysning, på ett annat sätt: att via kulturen göra 
naturen begriplig. Det är bland annat på det sättet som tanke-
banor och associationer utvecklas. Leken, flow, betydelsespel-
rummet och denna naturupplevelse har liknande kvaliteter av 
estetisk njutning, som gör att människan kan ha en intensiv 
kontakt med sitt inre liv. (s. 92) 

 
Återigen artikuleras naturen som en spegel för människans utveck-
ling och inre liv, som ett medel för utveckling. Aktiviteter som äger 
rum utomhus, i naturen, anses ge individen kontakt med inte bara 
sitt ”inre”, utan också sin kreativa, kommunikativa och demokra-
tiska sida. Det som skapar förståelse (gör naturen begriplig) är in-
sikten om att man är en del av något större, som man står i förbin-
delse med och liknar. I citatet kan spåras hur den polariserar mot, 
och i det förvärvar sin identitet genom skillnad, ibland genom ne-
gativ skillnad, - det vill säga när den berättar vad den inte är, så-
som att beskriva sig själv som ”dynamisk” och i motsatsförhållan-
de till den ”planerade miljön” som anses kodad på förhand. 
 

Naturmiljön erbjuder en dynamik som är svår att åstadkomma i 

en planerad miljö. Den planerade miljön bygger alltid på före-

ställningar om andra människors behov. Naturen däremot, 

vänder sig inte till en speciell grupp människor – den är mång-

fasetterad och därför kan varje individ tolka och använda dess 

mångfald utifrån sina egna behov. (s. 92) 

 
Det som accentueras är förbindelsen och relationen mellan natu-
rens mångfald och människans utvecklingsmöjligheter. 

Naturen görs här till en särskilt metafysisk plats för upplevelse 
och erhållande av skönhet och det är således platsens symbolik, in-
nehåll och påverkan som tillskrivs stort värde ur pedagogisk syn-
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vinkel. Naturen har en nyckelroll som pedagog och lärare78 och är 
också i centrum för diskursen. Den definieras och fylls med mening 
med hjälp av de artikulerade relationer som den anses bestå av och 
utgöra i förhållande till andra särskilda element. 

Den konstrueras som naturlig och oplanerad och därmed tolk-
ningsbar och mångfacetterad på ett sätt som planerad miljö aldrig 
kan bli. 
 

Vad betyder det för ett barn att få vistas i en utemiljö där man 

kan fantasileka, där man kan röra sig och där man kan vara i 

fred? Vi tror att de är viktigt att barn får uppleva platser där 

man själv kan få finnas, med hela sitt känsloregister och sina 

behov – få tröst om man blir ledsen, kunna leva ut när man vill 

det och skapa när man känner för det. Att få vara på en plats 

där miljön kommer en till mötes och där vuxna finns till hands. 

(s. 94) 

 
Platsen beskrivs som barnets ”spegel”. Utemiljön kommer barnet 
”till mötes” och utgör en plats på vilken barnet kan vara ”sig 
själv”, både gällande val av aktiviteter, ”skapande” och känsloytt-
ringar och de vuxna finns i bakgrunden, för att stötta barnet så-
dant barnet ”är”. Här framträder det naturliga barnet, i behov av 
både frihet och stimulans men också uppbackning från vuxna. Det 
är utemiljön, naturen, som är barnets viktigaste sammanhang och 
erbjudande. 

Det metafysiska och romantiska inslaget i denna diskurs som 
kan få den att förefalla nostalgisk framkommer i beskrivningen av 
en möbelgrupp på platsen, som barnen inte använder. 
 
                                                   
78 Grahn et al. (red.), 1997 och Gulløv (2004), skildrar båda hur naturen i uteförskolan i 
sig anses, eller ansågs, ge barnet inspiration och lärande och pedagogerna förhåller sig 
passiva och avvaktande i väntan på barnens egna initiativ till aktiviteter. Miljön finns 
som ett erbjudande till barnet att välja. 
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Barnen ser vi inte använda denna möbelgrupp på något sätt. 

Kanhända är detta en lite gammaldags bild av sommar som vi 

vuxna har med oss från barndomen, som antagligen inte bety-

der så mycket för barnen. Kanske förmedlas emellertid denna 

bild av sommar så småningom till barnen. Genom att ha inslag 

som de vuxna värderar högt, förmedlas ideal och värderingar 

till barnen om vad som är bra, riktigt och roligt här i livet.  

(s. 69) 

 
Det handlar om ett passivt men manifest förmedlande av normer 
och värderingar, där de vuxnas bild av vad barndom, natur och av 
vad som är ”bra, riktigt och roligt” förmedlas till barnen genom 
symbolik och ting som vuxna håller för värdefulla. Det får ta tid 
och det som barn eventuellt förvärvar kan inte kontrolleras, utan 
kommer kanske ”så småningom” att emanera i ideal och värde-
ringar kring ett gott liv.  
     Ett annat välkänt inslag i barnens miljö är djur i omgivningen 
och höns som går fritt på den gården där barnen vistas.  
 

Hönorna får gå och picka i jorden ifred. Dagispersonalen för-

söker inte rikta barnens uppmärksamhet mot djuren, utan de 

ska finnas som ett naturligt inslag i barnens miljö. (s. 49) 

 
Barnens engagemang bygger således på frivillighet. Eftersom det 
ska ses som naturliga inslag i miljön vill personalen inte uppmärk-
samma eller märkvärdiggöra till exempel komposten, precis som de 
inte heller gör med djur och kulturella symboler, som trädgårds-
möbler. Barnen avkrävs inte intresse eller aktivitet utan det ses 
istället som ett egenvärde att de uppfattar omgivningen som själv-
klart och naturligt, som ett erbjudande de kan ta del av när de själ-
va vill. 
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När personal vistas längre ute i trädgården går de runt och sam-

talar med barnen eller ägnar sig åt sysslor som behöver göras.  

När det är möjligt är barnen välkomna att delta i detta arbete 

men det sker på barnens egna initiativ. (s. 24) 

 

De vuxna, personalen, liknas vid föräldrar, som finns till hands 
men som arbetar med det som är nödvändigt, medan barnen leker 
på egen hand, och vars initiativ till deltagande inväntas och är fri-
villigt. 
 
Tid 
Tiden är ett viktigt inslag i diskursens hänvisningar till årstider och 
naturens växande och vädrets växlingar som variation men här 
görs tiden till någonting negativt, som bör hållas borta från barn så 
länge det går, och som, när den blir en realitet i deras liv, får leken 
att ”försvinna”. 
 

För många av oss som nu är medelålders upplevdes barndomens 

somrar som oändliga. Dagarna i sig var oändliga och tiden 

fanns inte, var inte uppfunnen. När tiden så småningom inför-

des i vårt medvetande kom sönderdelningen, fragmenten och 

sorgen, stressen och den försvunna leken. Men den kom i 12–

13-årsåldern. Idag är det kanske många som känner denna tids-

press, denna redan som små barn. (s. 94) 

 
Att gå på uteförskola kan vara ett sätt att stanna kvar i barndo-
mens landskap så länge det går, i en värld av lugn och mystik, en 
kravlös tillvaro i balans med naturen. Den kulturella aspekten av 
naturen förmedlas indirekt till barnen och emanerar i värderingar, 
ideal och normer som kanske går att härleda till en svensk majori-
tetskultur – med nostalgiska inslag av oändlighet, där tiden inte 
fanns och, en ”gammaldags” syn på barndomens somrar och synen 
på djur och natur som självklara inslag i vardagen. 
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Denna artikulation där naturen ekvivaleras till barndom och den 
svenska kulturen och till barn, som håller på att förvärva denna, 
illustrerar en specifik betydelse av kultur i vilken den är en flytande 
signifikant som kan fyllas med betydelse för ändamålet. Ett allt för 
stort fokus på livets krav och tidens uppdelning liknas vid en tillva-
rons fragmentisering, något som delar sönder barndomens tillstånd 
av oändlighet och lek. 
 
Hälsa 
Med anledning av forskning som genomförts angående barns jäm-
förelsevis något färre dagar av sjukfrånvaro i en uteförskola jäm-
fört med ”konventionella” daghem resoneras i texten på följande 
sätt kring vad detta kan bero på. 
 

… skillnaderna kan bero på att barnen på ett I Ur och Skur-

daghem vistas i en miljö som leder till mindre smittspridning. 

Barnen är inte så nära varandra hela tiden och luftvolymen är i 

det närmaste oändlig. Vi tror att det kan vara en möjlig förklar-

ing, men vi är mer benägna att tro att den låga sjukfrånvaron 

på I Ur och Skur-daghemmen beror på att barnen där får leka i 

en rytm som mer överensstämmer med deras sätt att vara, vilket 

kan leda till mindre stress. (s. 84) 

 
Även i den hälsodiskurs som genomsyrar texten Ute på dagis… 
framträder således ett naturligt barn, ett slags självmedicinerande, 
där koncentration ökar och sjukfrånvaro minskar därför att bar-
nen slipper stressa eller inte avkrävs allt för hög grad av ”riktad 
koncentration” eller vuxenlivets krav på tid och aktiviteter. 

Icke desto mindre finns andra hälsoaspekter som är lättare att 
”mäta”. 
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När grovmotoriken utvecklas leder det till att barnen får mer 

muskler och en bättre balans, något som är synnerligen viktigt 

att ha när man sitter still i skolbänken. För att kunna sitta stilla 

krävs att balanssinnet är utvecklat /…/ Den motoriska förmå- 

gans betydelse för hela perceptionsapparaten, och därmed hela 

handlandet, lärandet och förståelsen för omvärlden, blir tydlig. 

(s. 13) 

  
Så finns det således ett ”idealt” barn ur fysisk, och motorisk syn-
vinkel, även i naturens villkorslöshet. 
 

Visst är det skillnad på att bo i storstad eller småstad, men vare 

sig man är fyraåring i Malmö eller i Klippan bör man ha för-

mågan att kunna nå sina tår och helst ett stycke förbi dem. (s. 

85) 

 

Här beskrivs vad barn ”bör” klara med hänvisning till skolbänken, 
stillasittande och ”perceptionsapparaten” som ska vara i ordning 
inför skolstarten. Det som lämnas fritt åt anden i uteförskolan ge-
nom lek och kravlöshet, fantasi och kreativitet, får således sin ra-
tionella motsvarighet i regler för normer kring kroppen, och hur 
den är och bör vara beskaffad.  Barn beskrivs också i texten som 
synnerligen rörliga, utlevande i sina vilda lekar, och yviga i rörelser 
och krav gällande platsen, som värderas i förhållande till sin ”ut-
sträckthet”. 

Det finns även utvecklingspsykologiska ”steg” som barnet följer 
under sin varseblivning som människa, där naturen spelar en 
mycket viktig roll i socialisationsprocessen:  
 

Searlers teori innebär att människan bygger upp en bild av verk-

ligheten och sin egen roll i denna stegvis. Där är vatten, stenar, 

växter och djur grundläggande och icke utbytbara element för 

att man ska kunna erhålla en riktig bild av sig själv och verklig-

heten (Searles, 1960). Först inser barnet att det är levande, skild 
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från stenar och andra döda föremål. Därefter märker barnet att 

det är besläktat med djur, och till sist förstår barnet att det är 

en människa. Sista steget är när det förstår att det är en egen 

individ. Empatiutvecklingen, jagkänslan mm, byggs upp och 

vidmakthålls i ett ständigt växelspel med naturen och andra 

mindre kravfyllda miljöer. Det mest aggressiva och krävande i 

miljön är människor, sedan kommer djur, därefter växter, me-

dan jord, sand mm, d.v.s. icke levande naturföremål, är minst 

aggressiva och krävande. (s. 7) 

 
Skillnader och utsträckthet 
På uteförskolan anses naturen vara ”naturlig” i så hög grad att den 
är ”värderingsfri” och att den således inte bemöter pojkar och 
flickor olika. Den är inte ”skapad för något särskilt” varför den 
lämnar öppet för individen att vara det hon vill och den hon är. 

Den skapade miljön, lekplatser, väggar och för lek anvisade plat-
ser med redskap och leksaker kan inte erbjuda naturlighet utan 
”hämmar” hela tiden barnet så att roller, känslor och lekar måste 
anpassas till dessa ting.  Följande observationer utspelar sig på 
jämförelsedagiset i studien, vilket anses vara för tillrättalagt och 
trångt och som således driver fram både frustration och tydliga 
könsskillnader: 
 

Flickornas lekar i sandlådan handlar i hög grad om att göra ”så 

som man ska göra”. Att laga mat, att sitta ordentligt och äta el-

ler vara lojal mot en vän. I lekar om matlagning och mamma-

barn-lekar används ett lågt bakbord som står i sandlådan.  

(s. 31) 

 
Här beskrivs det ”konventionella” daghemmet som att det bidrar 
och uppmuntrar till genusdifferentierade lekar med sina miljöko-
dade signaler och könade leksaker, men också hur miljön där be-
gränsar barnens lekar: 
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Fyra olika lekar samsas i sandlåda. Dels är det två flickor som 

leker att en av dem är en bebis: mamman är sträng och bebisen 

rör sig tafatt. De håller till vid det bakbord som står i kanten på 

sandlådan. Två sexåriga pojkar börjar bygga ett landskap med 

tunnlar och vägar i sanden. Utrymmet att bygga landskap på är 

litet. De ändrar riktning på leken och istället för landskap, som 

kräver yta, börjar de gräva nedåt i sanden. (s. 32) 

 

Både pojkarnas och flickornas lek beskrivs som begränsad och 
styrd av sandlådans knappa utrymme. Istället för att bygga land-
skap måste de gräva nedåt, och flickornas lek beskrivs med ord 
som ”sträng” och ”tafatt”. Citatet står i konstrast till beskrivning-
en av den miljö som barn räknar med, men inte finner på konven-
tionella daghem. Jämförelsedaghemmets gård beskrivs nedan ge-
nom artikulation av vad det inte är. 
 

… de speciella utekvaliteter som barn räknar med att finna ute, 

som till exempel gott om utrymme och mängder av möjligheter 

genom många platser att välja på och en miljö med intressant 

innehåll att använda på egna sätt. Att vara ute innebär att finna 

utrymme, växter, platser att gömma sig på och finna saker att 

upptäcka. Dessa kvaliteter råder det stor brist på här. (s. 40) 

 
Barn ”räknar” med att finna stora kvaliteter i utemiljön där dess 
obegränsade lek kan äga rum men möts av kvalitetsmässiga be-
gränsningar. Det definieras vidare att vara ”ute” innebär, det vill 
säga möjligheter för barnet att använda miljön på ett självvalt sätt. 

Följande observation är från uteförskolan och skildras som idyl-
lisk valfrihet och möjligheter, men frågan är om det blir någon 
större skillnad. 
 

Snickarboden är den plats där vi noterar pojkar allra flest gång-

er. Samma pojkar vistas där vid flera tillfällen under längre pe-

rioder. Flickorna snickrar också men står ibland bara vid dörr-
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öppningen och tittar på eller spikar ner spikar i huggkubben 

medan målarbordet är den näst populäraste platsen för flickor-

na och de vistas där betydligt mer än pojkarna. Flickorna är 

också de som mer målmedvetet ägnar sig åt att måla tavlor. I 

målarboden hämtar de färger och förkläden och andra tillbe-

hör. Ibland ställer de upp stafflier intill. (s. 57)¨ 

 

Barnen använder könskodade ”redskap” och ägnar sig åt olika ak-
tiviteter, men de uppfattas eller uppmärksammas inte, som om na-
turens utjämningseffekt var tillräcklig i sig, eller som om utrymmet 
bidrar till att könskodade lekar får plats och därför inte skapar nå-
got problem. Återigen representerar naturen och barnets handlings-
frihet av ”utsträckthet”, både geografiskt och socialt.  
 

Vad kommer exempelvis begrepp som ”generositet” och ”solida-

ritet” att betyda för människor som på ett tidigt stadium i livet är 

tvungna att konkurrera om viktiga resurser? (s. 95) 

 
Vuxna människor  
I ett par tidigare citat har vuxna dykt upp. I ett nämns de vara ”till 
hands” i bakgrunden, och i det andra som moraliska representan-
ter för och förmedlare av det som är ”rätt, roligt och viktigt” i li-
vet. De ingriper helst inte i konflikter utan menar att barnen måste 
tränas i detta själva och de styr ogärna barn eller barngrupp, utan 
väntar hellre in deras egna initiativ till deltagande., men de har en 
närvaro som barnen vet om, och de representerar och upprätthåller 
utomhusvarandet, och att det respekteras som en kärna i verksam-
heten. 
 

Om något barn under utevistelsen är på väg in i huset frågar 

personalen vad det skall göra. På detta sätt talar de vuxna un-

derförstått om att de förväntar sig att barnet strax kommer ut 

igen. Personalen ser många fördelar med själva utevistelsen och 
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ser det också som en bra kontrast till barnets övriga liv, som de 

menar utspelar sig mycket inomhus. (s. 23) 

 

De vuxna är således ”moraliska” förebilder i den meningen att de 
”signalerar” till barnen att den plats på vilken de bör befinna sig är 
utomhus. De motiverar detta kompensatoriskt genom att mena att 
de tror att barn är ”mycket” inomhus i vanliga fall. De förmedlar 
också till barnen vad som är viktigt och värdefullt. 
 

Sådant som vuxna sysslar med, utan att speciellt rikta sig till 

barnen, intresserar barn särskilt. Om de vuxna tillåter barnen 

att delta, kan saker, platser och sysslor som barnen förknippar 

med de vuxna, bli viktiga inspirationskällor till barnens lekar. 

(s. 67) 

 
De vuxna anses inte gå in och störa eller styra barnen i någon sär-
skild riktning utan deras lek har högsta prioritet och anses vara de-
ras egen domän. Den är barnets ”arbete” och viktigaste uppgift. 
 

Här syns en tydlig skillnad på barn och vuxna, både vad gäller 

sysslor och aktiviteter, och även hur det inte emanerar i ett 

gemensamt upptäckande, forskande eller lärande utan hur det 

är barnens lekar som har den högsta prioriteten på daghemmet. 

(s. 23) 

 
Sammanfattande analys av Ute på dagis 
I Ute på dagis konstrueras en diskurs som liknar den nordiska fri-
luftsdiskursen. Den har att göra med kulturella och ideologiska 
värderingar samt en inre utveckling och socialisation av individen i 
samklang med naturens erbjudanden av både utmaning och balans. 

Genom att artikuleras upprepade gånger görs sambandet till slut 
självklart. Naturen, utemiljön, utomhus, är den nodalpunkt som 
organiserar diskursen, och barn, det vill säga människor i vardande 
är det som organiseras.  Naturen är framför allt psykologiskt upp-
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täckbar för barn, vars kognition, självinsikt och minneskapacitet, 
bland många andra egenskaper, anses utvecklas och gynnas av vis-
telse i naturen. Barnet kan växa i det som uppfattas som barnets 
rätta miljö, utan plats- eller tidsmässiga rutiner och begränsningar.  

Naturen märkvärdiggörs dock inte, urskiljs inte, utan anses vara 
ett med barnet. 

Barnet likställs och ”assimilerar” sig med den. Leken är barnets 
centrala aktivitet. I denna utvecklar det sin personlighet och sin 
kommunikationsförmåga, så att det kan orientera sig mot framti-
den. Barnen har vidare något marginellt färre sjukdagar och bättre 
motorik än en jämförelsegrupp av barn inne i centrala Malmö, och 
de upplevs också kunna koncentrera sig bättre än nämnda grupp 
samt verkar mer kreativa och fantasifulla i sina lekar.  

Naturen är här den miljö som representerar ”verkligheten” så 
som den anses bäst passa ett barn – här finns ingen tid, här får 
barn vara sig själva, och behöver inte delta. Det finns utrymme för 
estetiska aktiviteter utomhus och de vuxna finns med som ett slags 
föräldrar eller moraliska ”förebilder” i en värld skild från barnens. 

 De markerar tydligt att de har sina sysslor (sitt arbete) och bar-
nen sin lek men att de gärna delar detta tillsammans då och då. Det 
viktigaste av allt är att man är utomhus, och står i förbindelse med 
naturen runt omkring, vare sig det sker aktivt eller passivt. 

Naturen fixeras som en god plats inrymmande både ”naturlig-
het” och en mystik som stimulerar barn. Den är ”värderingsfri” 
och står således i sitt erbjudande bortom problematisering och 
komplexitet som kön, klass eller etnicitet skulle kunna utgöra. 

Barn görs vidare till receptorer av denna natur för sin utveckling 
och för förvärvande av framför allt inre personliga både egenska-
per såsom fantasi, kreativitet och lekförmåga. Naturen liknar bar-
net – den är inte avancerad men heller inte okomplicerad och det 
är framför allt en relation som målas fram genom artikulation av 
element från de psykologiska och medicinska disciplinerna. Hälsa 
uttrycks genom barnets gränslösa och oregerliga rörelsebehov och 
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möjligheten att i naturen genom motorisk stimulans förvärva en 
stark benstomme mäts som ett friskhetstecken. Barnet lär sig om 
sig själv i naturen eftersom det liknar den, men bara om barnet 
själv vill och är redo för lärande. Naturen finns som ett erbjudande 
för barnet och vice versa eftersom en livslång relation mellan dem 
båda grundläggs här. 

När identiteten hos momenten artikuleras enbart som antago-
nismens motståndare, det vill säga genom skillnad - det som anta-
gonisten inte är – (inomhus, ohälsosam, begränsad, planerad eller 
tillrättalagd)uppslukas de så att de upphör att vara separata och 
istället blir utbytbara i relation till andra tecken i kedjan, det vill 
säga att ohälsosam skulle vara ekvivalent med inomhus, men kun-
de lika gärna fyllas med betydelse genom andra tecken som illu-
strerar relationen, som utsträckt eller begränsad.  

Nedan följer kapitel fyra, i vilket jag gör motsvarande analys 
som ovan. 
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4. NATURFÖRSKOLA  

I följande kapitel kommer jag att analysera texten i boken Natur-
förskola (2011), den andra av de två texter jag valt för den huvud-
sakliga analysen. Den kan sägas vara en modern motsvarighet till 
den fjorton år äldre texten Ute på dagis, och berättar, precis som 
den, vad uteförskola och natur är och innehåller samt vad en tätare 
kontakt med naturen än vad som är möjligt i en traditionell försko-
leverksamhet ”gör” med barn. Liksom i föregående kapitel är alla 
citat hämtade från texten i Naturförskola, varför bara sidnumret 
skrivs ut. 
 
Lärande och utveckling utomhus 
I det första citatet nedan beskrivs ett längre projekt som pågått i 
flera år i naturförskolan, i vilket trollsländor undersöks: 
 

Barnen har studerat trollsländor tillsammans med förskollärar-

na i några år, och upplevt både att fånga och hålla i dem. De 

följer trollsländornas livscykel och börjar skapa sig en förståelse 

för hur den ser ut. De vet att det inte flyger några trollsländor 

när vädret börjar bli kallare, men larver har de håvat upp ur 

dammen vid flera olika tillfällen, året runt. De har lärt sig att 

känna igen ett tiotal olika trollsländearter som finns i närområ-

det. Detsamma gäller fågelarterna de dagligen ser i omgivning-

en. (s. 9) 
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Alla barn på förskolan deltar i aktiviteterna kring att lära sig om 
trollsländor och fåglar och det finns ett uttalat syfte med aktivite-
ten – att lära sig att kategorisera, artbestämma och känna igen 
dem, samt förstå livscykler. 

Aktiviteterna beskrivs som i tiden utsträckta processer av läran-
de vilka pågår genom och utöver de andra aktiviteterna som sker, 
och som även genomsyrar samtal och reflektioner. 
 

Att alla deltar av eget intresse gör håvningen till en meningsfull 

aktivitet.  / … / Efter nästan två timmars studier av vattendjuren 

drar sig barn och förskollärare tillbaka till det stora trädäcket 

för att äta lunch tillsammans i det härliga höstvädret. Håvarna 

ställs undan. Samtalet om de olika vattendjuren fortsätter under 

lunchen och eftermiddagen. Bilderna på de olika vattendjuren, 

samt olika faktaböcker, finns alltid tillgängliga att studera och 

fortsätta samtala kring när intresse uppstår. (s. 9) 

 
Samtalet och lärandet fortlöper och aktiviteten tar egentligen inte 
slut, utan övergår i en annan, mer teoretisk fas, och material, som 
avbildningar och faktaböcker, ligger framme för den som önskar 
fördjupa sig. Det som skapar mening är barns intresse och delak-
tighet i lärandet om vad som finns i dammen och lärandet avbryts 
således inte av lunch då samtalen försätter. Att lärandet är kärnan i 
denna förskoleverksamhet är tydligt: 
 

Vi hade tagit del av forskning som visar vilka fördelar ett läran-

de utomhus kan generera /…/ att lärandet i utomhusmiljön för-

enar praktisk och teoretisk kunskap genom att barnen direkt 

upplever exempelvis språkliga och matematiska begrepp, som 

kan integreras i naturvetenskap och teknisk kunskap. (s. 11) 

 
Här förenas praktisk verksamhet med naturens förmåga att för-
kroppsliga och konkretisera abstrakta samband och teoretiska be-
grepp. Lärandet är till synes överordnat upplevelsen. Det som barn 
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upplever är att begrepp och teoretiska motsvarigheter till praktiska 
fenomen i utemiljön är upptäckbara.  

Aktiviteterna definieras och klassificeras i förhållande till det 
ämnesinnehåll som fått en accentuerad position i den reviderade 
läroplanen (2010), nämligen matematik, naturvetenskap, teknik 
och språk. Nedan positionerar sig förskolan i förhållande till ”tra-
ditionell” pedagogik: 
 

Vi ville inte använda samma pedagogik utomhus som man tra-

ditionellt gör inomhus, utan istället arbeta mer naturvetenskap-

ligt. Eller som den brittiska professorn Wynne Harlen (1996) 

beskriver: med vinster som att barnen lär sig olika sätt att samla 

och organisera informationen och att pröva sina idéer. I och 

med det blir barnen bättre rustade för att fatta riktiga beslut i 

framtiden. Genom att ge barnen möjligheter att utveckla ett 

varsamt förhållningssätt till naturen och miljön, så att det i sin 

tur skulle leda till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv. 

(s. 11) 

 
Den traditionella pedagogiken finns inomhus och den når inte lika 
långt som arbetet utomhus. Informationen om naturen finns up-
penbart redan. Den presenteras barnen och de idéer barnen får av 
den emanerar inte i irrationell lek eller fantasier utan i en rationell 
process i vilken de kan prövas - prövningar som i sin tur kan ge 
dem adekvata kunskaper att använda i framtidens beslutsfattande i 
riktning mot en hållbarare utveckling. 

Således finns det, eftersom det finns en bild av vilka kunskaper 
som kommer att krävas, också en bild av framtiden. 
 
Det autentiska lärandet i ’’närmiljö som blir lärmiljö’’ 
Under rubriken ”Fördelar med lärande utomhus” finns de två un-
derrubrikerna ”Autentiskt lärande” och ”Reellt lärande”.  Det au-
tentiska lärandet beskrivs på följande vis: 
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Att få barnen att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp är 

/…/ en viktig uppgift för förskolan. Ett sätt är att erbjuda dem 

en naturlig närhet till sin miljö. Oavsett om förskolan ligger 

mitt i en storstad, eller långt ut på landet, finns möjligheter att 

arbeta med närmiljön som en lärmiljö där barn får lära sig i au-

tentiska situationer. (s. 13) 

 

Hur naturen är tolkas brett och blir i det här citatet snarare till ett 
”utomhus”, där autencitet bidrar till insikter om och delaktighet i 
kretsloppet, vilket framhålls som det centrala snarare än specifika 
kvaliteter i naturen. 

Det är närmiljöns egenskap av lärmiljö som accentueras, och det 
är snarare närheten som är det naturliga. Det autentiska är det 
verkliga, det praktiskt synliga och det som finns för handen och 
som kan uppmärksammas. Ordet autentisk – autentiskt lärande – 
här beskrivet som upplevelsebaserat och konkret lärande utomhus 
anspelar på sådant lärande som sker i närmiljön, det vill säga på 
plats, baserat på autentiska problem, frågor och intressen. 

Det autentiska kan beskrivas vara vetenskapligt eftersom det är 
konkret, prövbart och synliggör delaktighet. Här är naturen såle-
des inte en plats med särskilda kvaliteter och egenskaper, utan det 
är miljön, utomhus- eller närmiljön som erbjuder autencitet.  

När det gäller reellt lärande beskrivs det på följande sätt: 
 

I en pedagogiskt genomtänkt utomhusverksamhet ingår att skapa 

lärandesituationer för barnen i meningsfulla sammanhang. I Na-

turförskolan strävar vi efter att ge barnen en sammanhängande 

vardag, där allt utgår från det som händer här och nu, och arbe-

tar mer undersökande och problemlösande än tidigare. (s. 14) 

 

Det reella har alltså med verklighet och tydlighet att göra. Lärandet 
sker utomhus enligt tydliga förnuftsanspråk. Det är det som kan 
upplevas på plats i verkligheten som ger meningsfullhet. 
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Det handlar om att synliggöra och tillvarata naturens förmåga 
till att erbjuda realistiska kunskaper och problem, som kan ses och 
som är ”naturliga”, och därför också mer meningsfulla. 

 

När barn får vistas ute i naturen, och arbeta praktiskt i me-

ningsfulla sammanhang, sätter sig lärandet ”i kroppen” och de 

minns med hjälp av alla sina sinnen. En rik utevistelse med au-

tentiska situationer främjar barns lärande och naturen är en su-

verän, mångdimensionell miljö som hela tiden förändras efter 

årstiderna. Alla smaker, dofter, synintryck och känselintryck 

skapar ett intresse för att utforska. (s. 14) 

 

Hela kroppen och alla sinnen upptas av det praktiska lärandet i 
meningsfulla sammanhang. Barnen inte bara lär, utan minns det de 
lärt med alla sinnen. Kroppens och sinnenas påverkan och stimu-
lans, tillsamman med naturens mångfald, blir grogrund för ”intres-
se för att utforska”, det vill säga påverkar också barnens intressen 
och handlingar, barnens ”arbete”. 

Detta kan jämföras med Friluftsfrämjandets slogan ”Det som 
lärs med kroppen sätter sig i knoppen”, och som speglar en syn på 
utomhusvarandet som exklusivt i den meningen att det upplevda 
upplevs ”mer” och automatiskt är ”mer meningsfullt” än på plat-
ser som finns till exempel inomhus. 
 
Ämnesinnehåll och helhet 
Det är framträdande att det är barnens ämneskunskaper som ligger 
i fokus på denna förskola. 
 

Alla nya frågeställningar som kommer upp när vi studerar (i det 

här fallet fågeln) i verkliga livet gynnar också språkutveckling-

en. Matematiken kommer in på ett naturligt sätt när vi studerar 

hur högt tornfalken flyger, hur långt den har mellan ving- 

 

91



 
 
 

 
 
 

100 

spetsarna och hur mycket den äter om dagen jämfört med sin 

egen kroppsvikt. (s. 14) 

 

Det ”verkliga livet” sker i direkthet, autencitet och i upplevelse, 
även om det är relativt abstrakta matematiska resonemang för ett 
förskolebarn att relatera till – höjd, längd, vikt och balansräkning.  

 

Matematikförståelse sker genom alla sinnen och med hela 

kroppen, och är ett sätt att hantera och relatera till verklighe-

ten. Det behövs inga dyra matematikredskap – naturen och om-

givningen är gratis. När vi arbetar med matematik i förskolan 

utgår vi från barnens upplevelser och intressen i den situation 

de befinner sig i. (s. 83) 

 
Arbetssättet i Naturförskolan är naturvetenskapligt och undersö-
kande som speglar en vetenskaplig syn på naturen. Det erbjuder 
också ett bredare ämneslärande i det att matematiken lätt inklude-
ras, det vill säga ”kommer in” i undersökningarna och analyserna. 

 

Barnen har flera gånger hittat döda djur och fört samtal kring 

bland annat kroppen, inälvorna, blodet och skelettet. Med hjälp 

av de döda djuren har de utvecklat sin förmåga att jämföra oli-

ka djur och deras kroppsbyggnad. De har även klassificerat de 

olika djurarterna med hjälp av storlek, päls och utseende. Man 

kan inte studera levande djur lika ingående på nära håll. (s. 38) 

  

I det naturvetenskapliga perspektivet och i strävan att få med livs-
cykler och hållbarhet är döda djur ibland att föredra framför le-
vande, då de kan undersökas systematiskt. Barnen ges även möjlig-
het att gräva upp döda begravda djur för att följa förmultningspro-
cessen på nära håll. På förskolan finns en djurkyrkogård. Döden 
avdramatiseras och vetenskapliggörs och ämneskunskaper förvär-
vas när till exempel gravar ska grävas. 
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Temat öppnar för samtal om ålder, jämförelser mellan djur, na-

turens symmetri och olika mätmetoder. På så sätt tillägnar sig 

barnen en förståelse för grundläggande matematik. De arbetar 

med problemlösning, klassificering, jämförelse och sortering 

som utvecklar det logiska tänkandet och förmågan att använda 

regler. De arbetar också med färg, form, gruppering, geometri 

samt avstånd. De utnyttjar sin erfarenhet av sortering och klas-

sificering för att förstå och strukturera sin omvärld, och resone-

rar sig fram till hur stort och djupt hålet ska vara. De mäter 

med händer, snören, pinnar och spadar. De samtalar om djup, 

bredd, storlek på graven och storlek på tassar. (s. 86) 

 

Barnen resonerar och diskuterar sig fram till lösningen på problem 
tillsammans och med hjälp av vetenskapliga begrepp. En stor del 
av verksamheten i Naturförskolan syftar till att bygga en relation 
mellan barnen och naturen, genom att de förvärvar kunskap och 
vetande om den. Här är det inte naturen som är medlet för att barn 
ska utvecklas utan barn som är medlet för att värna naturen och 
miljön i framtiden: 
 

Hur kan vi i förskolan få barnen mer medvetna om sin egen be-

tydelse för miljön? Att känna sig delaktiga i en hållbar utveck-

ling? Kanske genom att börja i den egna närmiljön och utgå 

därifrån? Ju tidigare barnen blir medvetna om sin omgivning, 

och lär sig att värna om den, desto tidigare skapar de ett håll-

bart förhållningssätt som i framtiden kan leda till ett vidgat mil-

jötänkande. Ett barn som får uppleva en lustfylld, meningsfull 

och lärorik miljö, med en rikedom av olika djur- och växtarter, 

kommer att värna om, försvara och bevara denna miljö. (s. 15) 

 

Naturen som konstrueras här är närmiljön relaterad till globala 
samband, kretslopp och processer, vilka kan styras med kunskap 
och riktiga värderingar, och drivas av en känsla av meningsfullhet.  
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Barnen förväntas förvärva insikt om sin egen betydelse för mil-
jön, och lära sig att värna om, försvara och bevara denna.  

 

När barn vistas så pass mycket i naturen blir de observanta på 

årstidernas skiftningar. De samtalar om djurs och växters livs-

cykler, upplever ett sammanhang i naturen och får därmed ock-

så en förståelse för kretsloppet. De förstår att deras delaktighet 

är betydelsefull och de utvecklar en känsla av meningsfullhet. 

(s. 16) 

 

Naturen är i sig otillräcklig som förmedlare av ”värden” utan 
frambringas genom språket, samtalet, och diskussionen. Naturen 
omvandlas och inkorporeras genom att reartikuleras och sättas i 
relation till lärande. Också ”upplevelser” vetenskapliggörs genom 
att förskollärarna är noga med att relatera den till någon form av 
”verklighet” eller naturvetenskaplighet och till det som beskrivs 
som en helhetssyn: 

 

Jägmästare Håkan Stoltz och Stephan Svenning, som är univer-

sitetsadjunkt vid institutionen för idrott och hälsa vid Örebro 

universitet, beskriver helhetssyn som en viktig aspekt av utom-

husundervisningen (2004). De menar att man kan göra 

kopplingar till andra ämnesområden och på så vis uppnå en 

helhet. De jämför med att samlas kring en eld, där man till-

sammans diskuterar olika erfarenheter av eld och gör historiska 

tillbakablickar så att eldens betydelse kan levandegöras. (s. 17) 

 
Det räcker inte med upplevelsen eller med känslan heller utan all-
ting sätts i relation till ett annat eller större sammanhang. Helhet 
eftersträvas, men det är inte en helhetssyn på barn(holism) som 
formuleras utan helhet gällande de kunskapsområden som kan för-
värvas.  
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Den levande elden, ett givet och obligatoriskt inslag i utomhus-
pedagogiken, diskuteras och sätts i ett vetenskapligt eller disci-
plinärt (i det här fallet historiskt) sammanhang. 

Här samspelar friluftsrepresentanten och läranderepresentanten 
(citatet ovan) som ett belägg för utomhuspedagogiken. Ett annat 
klassiskt inslag i utomhuspedagogiken, att överleva enkelt utom-
hus, till exempel genom att laga mat över öppen eld, beskrivs som 
en rationell lärandesituation som upptar barns alla sinnen: 

 

Under sommarhalvåret lagar vi mat över öppen eld någon gång 

i månaden. Barnen är delaktiga i matlagningen och får möjlig-

het att uppleva maten med alla sinnen, från råvaror till färdig-

lagad måltid. De flesta brukar hålla sig runt elden för att delta i 

den gemenskap som matlagning utomhus utgör. Ytterligare en 

fördel är att de får uppleva den levande elden utifrån ett lärande 

naturvetenskapligt perspektiv. (s. 24) 

 
Maskar relateras till kretslopp eftersom de går att ”återanvända” 
till exempel vid fiske och således både kan komma till nytta och, 
liksom lägerelden, relateras till i ett lärande naturvetenskapligt per-
spektiv. 

  

När barnen upptäckte larver i den döda skatan ledde de in akti-

viteten på naturvetenskapliga fenomen som förmultning och 

kretslopp. De samtalade om att maskar äter upp den döda ska-

tan /…/ Att få reda på att larverna kan användas vid fiske är 

också ett sätt att se olika kretslopp, naturliga eller påverkade av 

människan. (s. 31) 
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Genus och skillnad utomhus 
Naturen framställs som en värderingsfri plats, öppen för aktivitet 
och användning och lika tillgänglig för alla: 
 

I Naturförskolan sker lärandet i växelspel mellan upplevelser 

och reflektioner, grundat på erfarenheter i verkliga situationer. 

Det är lättare att utgå från barnen och läroplanen utomhus, ef-

tersom utrymmet inte har några traditioner som ”sitter i väg-

garna”. (s. 12) 

 

Utomhus kan man börja från början och naturen/utomhus beskriv 
som en plats utan traditioner eller invanda mönster. Barnen kon-
strueras här inte som bärare av dessa strukturer utan som speglar 
för en värderingsfri omgivning, med värderingsfria ”naturliga” 
lekmöjligheter och aktiviteter. Det blir då också möjligt att kon-
struera barnen som ”utgångspunkt”, att det är de som styr natur-
ligheten, istället för att det är traditioner och vedertagna uppfatt-
ningar som styr dem. 
 

Det finns inget traditionellt genusbundet i att exempelvis håva i 

dammen eller studera fåglars beteende. För varje barngrupp 

som börjar hos oss blir också aktiviteter som att klättra i träd, 

snickra och studera blommor allt mindre genusbundna. Barnen 

gör samma sak som sina kompisar, utan att bry sig om samhäl-

lets vedertagna uppfattning om vad man ”bör” göra som flicka 

respektive pojke. Vi förskollärare har en viktig roll när det gäll-

er att förebygga sådana uppdelningar och möjligheterna att 

göra detta är större i utomhusmiljön. (s. 19) 

 

Det finns ett samhälle som barn kan lämna bakom sig när de vistas 
i naturen och i uteförskolan, eftersom miljön där är ”okönad”. Ak-
tiviteterna som naturen möjliggör är mindre genusbundna. Det 
finns en polarisering här mot något förmodat ”annat” som kom-
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penseras för och ersätts av att vistas utomhus, och som enligt tex-
ten kan väljas bort. 
 

Naturmaterial finns i mängder, så ingen behöver bråka om det. 

Pinnar ingår som en självklarhet i våra barns lek; vi samtalar 

med barnen och kommer gemensamt fram till hur vi kan an-

vända dem /…/ Att barngruppens konstellation hela tiden för-

ändras efter barnens intressen gör också att det uppstår färre 

konflikter. När de självmant delar in sig i mindre grupper ska-

pas förutsättningar för ett lärande där alla barn känner att de 

ingår och är delaktiga, så länge de själva tycker det är menings-

fullt. (s. 21) 

 
Det som i Ute på dagis beskrivs som oproblematiska könsskillna-
der reartikuleras i denna diskurs till genusfrågor, det vill säga till 
samhälleliga konstruktioner av kön, bundna till kulturella symbo-
ler och strukturer. I naturen upplöses väggar i vilka sitter det tradi-
tioner, traditionella lekar och leksaker och detta gäller inte bara 
genusproblematik utan även andra utskiljande egenskaper, till ex-
empel olika former av handikapp: 

 

Utomhusmiljön erbjuder en mångfald av olika ”rum” som för-

ändras efter årstidernas skiftningar. Det gör att barn som inte 

alltid knäcker ”lekkoderna” inomhus, och som vi menar ibland 

förstör leken för andra, fungerar på ett helt annat sätt utomhus. 

Även barn med funktionsnedsättningar hittar sina mötesplatser 

utomhus, som samtidigt bidrar till att de utvecklar sin motorik. 

(s. 21) 

 

I samband med tecknet funktionsnedsättning artikuleras funktion 
och utomhus och motorik. Här artikuleras en romantisk syn på 
vad ”naturen” gör med ”barn”. De blir rationella också när det 
kommer till lekar, konflikter, grupperingar, genusmönster och 
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funktionsnedsättningar, och barn som ”stör” märks inte lika 
mycket i naturen. 

De upplevs som lugnare, mer självgående och mindre kon-
fliktbenägna när de är utomhus. Koncentrationen är viktig när allt 
ska läras: 

 

Vi upplever i praktiken att det finns ett samband mellan en ut-

vecklad motorik och en större koncentrationsförmåga, något 

som också har stöd i forskningen. (s. 22) 

 
Utomhus ”försvinner” många av barns grundläggande behov, då 
rutinsituationer blir färre i den miljö som i texten polariserar mot 
en annan, vilken innehåller stress, konflikter och höga ljudnivåer: 

 

Färre rutinavbrott och att inte behöva passa så mycket tider har 

gett både barn och vuxna en mindre stressad vardag och större 

lugn. Att vara utomhus minskar också stressen, eftersom det 

som sagt inte uppstår lika många konflikter. Kraften kan läggas 

på annat än att försöka hålla isär vissa barn och få andra att 

hålla sams. Även den minskade ljudnivån gör sitt till. (s. 23) 

 

Dokumentation och transparens 
Eftersom så stort fokus ägnas barns lärande blir det också viktigt 
att fånga upp det. Redskapet för arbetet med att följa upp barnens 
lärandeprocesser är pedagogisk dokumentation, som kan ske på en 
mängd olika sätt.79 
 
                                                   
79 Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskole-
verksamheten och används som ett arbetsredskap. Dokumentation blir pedagogisk då 
den används som underlag för gemensam reflektion i arbetslag och tillsammans med 
barn. Den är i den bemärkelsen att betrakta både som ett verksamhetsinnehåll och som 
en metod att granska den pedagogiska verksamheten, så kallat systematiskt kvalitetsar-
bete. Syftet är också att medvetandegöra barn om och öka deras deltagande i sina egna 
lärprocesser. (Palmer, 2012). 
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Vi gör också fokusintervjuer med barnen. Det innebär att vi 

studerar foton och anteckningar från något tillfälle tillsammans 

med ett eller flera barn, och ber dem beskriva vad de upplevt 

och lärt sig. Syftet är att reflektera över om barnens upplevelser 

stämmer överens med våra. Har de lärt sig det vi tror, eller har 

de lärt sig något annat? (s. 26) 

 

Det lärda förutsätts och kan således verbaliseras och kommunice-
ras, framför allt genom samtal, där barn och förskollärare tillsam-
mans sätter ord på det de har gjort och erfarit och hur de kan arbe-
ta vidare med till exempel ett tema eller en fråga. Samtalet ses som 
en viktig form för regelbunden reflektion: 
 

Genom uppföljningen kan vi utveckla och utmana barnens lä-

rande, oss själva och verksamheten. Vi kan föra den egna peda-

gogiska processen framåt och fråga oss hur vi fullföljer vårat 

uppdrag. För att den pedagogiska dokumentationen ska bli så 

användbar som möjligt ska den innehålla något som kan ut-

veckla verksamheten. (s. 128) 

 

I det naturvetenskapliga arbetssätt som förespråkas, där hypoteser 
ställs och testas i experiment och samtal, görs noggranna doku-
mentationer av processen. Det framställs som om att det är bar-
nens egna idéer som styr aktiviteterna och att de får möjlighet att 
arbeta på ”olika sätt” vilket verkar betyda att antal tillvägagångs-
sätt snarare än mångfald gällande områden eller särskilda intressen 
som barnen kanske har. 
 

Med grundsynen att alla är med och bidrar till hållbar utveck-

ling i samhället följer viljan att värna sin omgivning. Det i sin 

tur leder till viljan att hjälpa till att ta vara på naturens resurser 

och att skaffa sig fler kunskaper om hur det kan gå till. I det ar-

betet integrerar vi jämställdhet, normer och värden, etik, moral, 
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delaktighet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det ena ute-

sluter inte det andra. Tillsammans med kunskaper i språk, na-

turvetenskap, teknik och matematik bildas den helhet som är en 

förutsättning för en hållbar utveckling på vår jord. (s. 59) 

 

Pedagogerna förmedlar på ett tydligt och aktivt sätt till barnen vad 
som är viktigt, vilka kunskaper och ämnen som är viktiga och att 
det även är viktigt att arbeta som ett kollektiv i samma riktning, 
samt vara aktiv i lärandeprocessen, eftersom det är i denna varje 
enskild individs ansvar ligger. Det är vad de kan benämna och 
klassificera som de också kan förstå80 och detta sker i kommunika-
tion med en lyssnande vägledande pedagog, som stödjer barnen i 
önskvärda lärprocesser. 
 
Medforskande pedagoger och aktiva barn 
Pedagogen är definierad som en medupptäckare, som ett stöd i 
barnens eget arbete med att upptäcka och undersöka naturens 
mångfald och lära sig om samspelet mellan människa, djur och na-
tur – definierat här genom ord som kretslopp, hållbarhet och kom-
postering. 

Här krävs det åtminstone två nya saker – en aktiv pedagog och 
ett aktivt intresserat barn. Barnen kan inte bara passivt titta på 
utan är delaktiga och uppmuntras ständigt att ge uttryck för sin lä-
randeprocess genom både samtal och handling: 
 

Barnen avbildar självmant fåglar och djur de upptäcker. När de 

ritar av till exempel grönfinkshanen och - honan från en bok 

upptäcker de likheter och skillnader. När barnen ritar av befäs-

ter de sin kunskap om något specifikt. De tänker efter, studerar 

ingående och funderar över proportioner. (s. 85) 

 

                                                   
80 Jämför med Louv (2006) och ”ekologisk läsbarhet”. Först när något rätt kan benäm-
nas får det sitt fulla värde och sin mening. 
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Pedagogerna är barnens medforskare. De undviker medvetet att 
förmedla färdiga svar på frågor, och lägger istället energi på att 
förmedla vikten av ständigt kunskapssökande: 
 

Grunden i vårt arbete är att ge barnen möjlighet att själva hitta 

lösningar på olika problem. Vi undviker medvetet att direkt ge 

barnen rätta svar, eftersom vi anser att det förhållningssättet 

gynnar deras utveckling på många sätt, inte minst den matema-

tiska. Istället strävar vi som sagt efter att vara medforskande i 

barnens sökande efter kunskap. (s. 97) 

 
Barnen påstås kunna ha olika intressen men erbjudanderepertoaren 
gällande dessa intressen är begränsad till det lärande som ändå ska 
äga rum i och av naturen. Här framträder en rationell syn på natu-
ren också i det att den ska klassificeras, artbestämmas, sorteras och 
analyseras in i minsta detalj.  

 
Om vi har dagliga kunskapsutvecklande samtal med barnen om 

något vi upptäckt tillsammans, kan vi sätta ord på det som sker 

bland barnen. Gemensamma upptäckter öppnar för fortsatta 

samtal om vad vi funnit och hur vi vill arbeta vidare. Då blir 

samtalen meningsfulla lärandesituationer. (s. 73) 

 
Naturen och utomhusvarandet anses stimulera kognition och lä-
rande och beskriver vidare en vetenskaplig distans till naturen. Na-
turen har både reducerats och utvidgats till att vara i huvudsak en 
lärmiljö. Lärandet är inte längre individuellt eller upp till var och 
en utan framställs i allt väsentligt som en kollektiv professionellt 
initierad process, samtidigt som det, eftersom det är synligt, skapar 
fokus på individuell aktivitet. 
 

Forskning visar att om barn inte aktivt vill delta i undervisning-

en sker det heller inget aktivt lärande (Björk & Liberg 2009). 

Därför strävar vi efter att skapa utmanande och stimulerande 
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problemlösningssituationer, där barnen engagerar sig och får 

beredskap att upptäcka och lära. (s. 70) 

 
Här artikuleras tecken som undervisning och problemlösningssitu-
ationer tillsammans med ord som upptäckt och engagemang, som 
en blandning av skola och spontanitet. Uppdraget i Naturförskolan 
och målet med verksamheten är att entusiasmera barnen i en viss 
riktning: 
 

Vårt uppdrag är inte att vara ställföreträdande föräldrar, utan 

medforskande förskollärare, och förskolemiljön ska vara ett 

komplement till hemmet /…/ om vi förskollärare visar en vilja 

att lära tillsammans med barnen blir även de intresserade. Där-

för kan vi arbeta stort sett med vad som helst och styra teman 

och processer i riktningar som utvecklar barnen och följer de 

uppsatta målen.(s. 51) 

 

Orden teman, processer och mål knyts till en verksamhet som är 
professionellt organiserad av utbildad personal, förskollärare, vars 
uppgift är att entusiasmera barnen och göra dem intresserade. Och 
till sist en öppning mot ”friheten”: 

 

Att räkna fåglar och sätta upp stjärnor för varje fågelart blir en 

lockande dokumentation där barnen gärna räknar antalet stjär-

nor. I sina egna fågelböcker dokumenterar de fåglar de ser i sin 

egen trädgård på ett sätt de själva väljer. (s. 95) 

 

 

Sammanfattande analys av Naturförskola 
I denna text framträder en rationell lärandediskurs. Det som är i 
fokus är det som kan ses, förklaras och kontrolleras. Den visar en 
förändrad förskola, som accentuerar lärande snarare än upplevelse, 
och faktakunskaper snarare än lek och kreativitet, något som kan 
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kopplas till den anglosaxiska inriktningen inom utomhuspeda-
gogiken. 

Den är rationell i den bemärkelsen att den målinriktat fokuserar 
på lärande av ett antal särskilda ”ämnesinnehåll” och att den till-
handahåller ett ständigt lärande för både barn och pedagoger. Vad 
ska läras är definierat, och det är även förutbestämt var det ska lä-
ras. 

Metoder för hur det ska läras beskrivs och med hjälp av utvär-
dering kontrolleras vad som har lärts. Lärandet beskrivs som en 
transparant process och ger uttryck för en epistemologisk avgräns-
ning relaterad till formulerade styrdokument och verksamhets-
mål.81  

Pedagogerna får en framträdande roll som medupptäckare och 
lärare och i styrningen av vilka aktiviteter som framhålls som vik-
tiga och meningsfulla i förskolan. Barns förvärvande av egenskaper 
och inre utveckling genom passiv vistelse i naturen har blivit ett ak-
tivt förvärvande inte av egenskaper utan av kunskaper och kompe-
tens och det är inte längre ett individuellt barn som lär, men där-
emot ett individuellt barn som följs upp och som hjälps att syn-
liggöra sina lärprocesser. Relationen mellan individ och kollektiv 
blir således dubbelbottnad. Subjektet reartikuleras både som ingå-
ende i ett kollektiv men individuellt uppmärksammad på det egna 
lärandet. Naturen reartikuleras också och beskrivs som en lärmiljö, 
ett laboratorium och en plats för naturvetenskapliga undersök-
ningar vars betydelse konstrueras genom barnens handlingar och 
kunskaper.  
                                                   
81 I samband med utomhuspedagogik, som ”sett till sitt innehåll står mycket nära läro-
plan och implicita och explicita uttryck kring lärande och lärandeinnehåll” (Halldén 
2009) kan barnet framstå som en ”actor of change”, förändringsaktör (Popkewitz i 
Lauder et al. 2012). Det innebär att barnet i sig besitter triggern för det föränderliga 
samhället och att barnet konstrueras just som bärare av denna förändring. Popkewitz 
använder ordet fabricera, i det att det handlar om att skapa en berättelse eller rikta be-
rättelsen på ett sådant sätt att ett särskilt problem eller fenomen kan formuleras och 
därmed åtgärdas. 
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De element som utgör innehållet i relationen mellan den flytande 
signifikanten barn och nodalpunkten natur (utomhus)och som ger 
utomhuspedagogiken dess diskursiva uttryck är desamma som i 
Ute på dagis, men innehållet i dem har förändrats i förhållande till 
varandra. Hälsa som element finns med på ett hörn, men har to-
nats ned i förhållande till miljöns och planetens hälsa och in träder 
istället ett nytt element, hållbar utveckling eller hållbarhet. Barn 
konstrueras diskursivt som pionjärer och bärare av den hållbarare 
utveckling som kunskaper med ämnesinnehåll kan borga för. 

Könsskillnader har tagits upp i genusdiskursen, där de uppmärk-
sammas och kompenseras för. Relationen till samhället och framti-
den framställs här som delaktighet och kollektivt lärande för håll-
barhet i ett längre perspektiv. 

Diskursen polariserar mot traditionella verksamheter, där det 
kan vara stressade och lättare att hamna i konfliktsituationer av 
utrymmes- eller rutinskäl samtidigt som bilden av en lösning hålls 
upp, där barnen istället blir aktiva, självgående, intresserade och 
receptiva, och används som ett konflikterande perspektiv vilket 
skapar ekvivalens och hegemoni. 

Här konstrueras förnuftiga, logiska, rationella och lärande barn i 
lärmiljön naturen.  Barn är kompetenta och nyfikna och tar till ex-
empel inte med sig sina världar av genusmönster, motstånd, egenhe-
ter och fantasi in i förskolan utan när de kliver över det osynliga 
staketet lämnar de sådant bakom sig. De konstrueras i förhållande 
till naturen som resurs. Försatt i denna natur samtalar barnen sig 
fram till nya hypoteser och kunskaper som stimulerar till ett ansvars-
tagande och hållbart förhållande till miljön, vilken de på det sätter 
förväntas lära sig att ”värna om, försvara och bevara”.  
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5. SAMMANFATTNING OCH  
       DISKUSSION 

Som de två, i den här studien analyserade, texterna visar dominerar 
olika diskurser i respektive text.  I Ute på dagis framträder en 
diskurs som lånar in element från den nordiska inriktningen inom 
utomhuspedagogiken, och som har med barns både inre och fysis-
ka utveckling, och även kulturell symbolik, att göra. Under den 
tidsperiod som förflutit mellan tillkomsten av texterna har disku-
sen transformerats. 

Genom förändrad artikulation har naturen, från att beskrivas 
som en pedagogisk kraft i sig allt mer kommit att konstrueras som 
en lärmiljö som det är möjligt att distansera sig ifrån och undersö-
ka vetenskapligt. Det har också skett en förändrad artikulation av 
förskolebarnet, från lekande individ i ett barndomslandskap till del 
av ett lärande kollektiv delaktigt i samhället. De övergripande dis-
kursiva beståndsdelarna som organiserar utomhuspedagogiken kal-
lar jag för friluftsdiskursen respektive lärandediskursen.  Ur ett hi-
storiskt perspektiv kan dessa båda diskurser utgöra speglingar av 
dels den nordiska inriktningen på naturen i barnet, och dels den 
anglosaxiska inriktningen på barnet i naturen som jag diskuterade i 
inledningskapitlet. Det föreligger ingen absolut gräns mellan dessa 
diskurser utan de är, som jag påpekat tidigare, sammanblandade.   
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De är dock olika mycket dominerande i förhållande till sitt 
sammanhang. 

 
Outdoor culture /… / are constructed through system of mean-

ing, by web of power and through organizations and institu-

tions that legitimate them. (Humberstone & Pedersen, 2000,  

s. 102) 

 

Analys och resultat 
Nedan kommer jag att sammanfatta och diskutera de viktigaste 
fyra diskurserna som organiserar barn och natur i de texter som 
jag har analyserat, och som jag också har funnit vara framträdande 
inom forskningen på området.  Med hjälp av element från de här 
diskurserna artikulerar den utomhuspedagogiska diskursen mo-
ment, vilka i ekvivalenskedjor konstruerar barn i förhållande till 
naturen, och uttrycker vad förskolebarn förväntas bli och lära sig 
av, i och om denna natur. 
 
Diskurser av lek och utveckling, lärande och fostran  
I boken Ute på dagis ges uttryck för hur barn står i utvecklingspsy-
kologisk korrespondens med naturen, ”assimileras” av och kom-
municera med den. Det överensstämmer med den ursprungliga och 
känslomässiga förbindelse mellan barn och natur som till exempel 
Chawla (2003, 2007), Wilson (1995, 1996, 2012) och Lee 
Hammond (2013) utgår från och som, om den inte kan vidmakt-
hållas, enligt dem bör återskapas. De ord som ger uttryck för rela-
tionen mellan barn och natur i texten – mystik, balans, skönhet 
och fascination - återfinns också hos dessa forskare. Till exempel 
skriver Wilson (1996) om vikten av att barn får ta del av naturens 
fostrande symbolik och variation på ett djupt och tydligt sätt för 
att kunna bygga upp minnen och attityder som sen kommer dem 
till del i resten av livet. Sobel (1995) vidare, delar textens uttryck 
för hur barn bör introduceras försiktigt för världen och hållas kvar 
i det naturliga barndomslandkapet tills de är redo för världen. De 
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riskerar annars att drabbas av ”ekofobi”. Den nostalgiska diskurs 
som kan spåras i Ute på dagis, om symbolik, svunna somrar och 
moraliska värderingar svarar mot Lee Hammonds (2013) arbete i 
Australien, där hon arbetar med att återskapa en sedan generatio-
ner avbruten relation mellan aboriginernas barn och bushen genom 
att ta hjälp av deras far- och morföräldrar i undervisningen. Det är 
de kulturella och känslomässiga ingångarna till naturen som accen-
tueras och de artikuleras genom att ställas i relation till skönhet, 
ursprung och utvecklandet av en individuell identitet. 

Friluftsdiskursen kan också tolkas som ett erbjudande om frihet 
och visst motstånd mot modernitet (Kampmann i Brembeck, 2004; 
Olwig och Gulløv, 2003), när den accentuerar det fritt och spon-
tant lekande barnet i naturen, bortom tid, planerade miljöer och 
vuxnas arbete. Den barndom som utspelar sig i andlig utsträckthet 
har i Ute på dagis sin strukturerande motsvarighet i kroppslig ra-
tionalitet och utveckling, där rörelse och motorisk förmåga har en 
framträdande roll. Den medicinska diskursens kontroll av växande 
och fysiskhet lånas in. Palmblad (1990) beskriver i sin forskning 
hur just rörelse och utomhusvarande har historiska rötter när det 
från samhällets sida gällde att skapa goda förutsättningar för barn 
ur hälsosynpunkt. Münger, (2002) skriver om till exempel en om-
fattade sommarkolonirörelse i Sverige under förrförra sekelskiftet 
och framåt med ändamålet att låta barn komma ut på landet om 
somrarna, där de noga övervakades, mättes och vägdes av 
läkarkåren. Barn uttrycks således behöva naturen för att utvecklas 
både psykiskt och fysiskt.  I den finns nyckeln till lärande och fost-
ran, som en spegel för barn med sin mångfald, dynamik och varia-
tion. 

I Naturförskola försvinner metafysiken till förmån för veten-
skaplighet och systematik, och även ambitionen att vetenskapliggö-
ra och validera arbetssätt och metoder i förhållande till styrdoku-
ment och lärandemål. Detta både konkretiserar och rationaliserar 
uttrycket av aktiviteterna som ska gå att se, samtala om och do-
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kumentera. Genom att reartikulera vad lärande, lek, utveckling och 
fostran (socialisation) är, förändras hela diskursens identitet. Det 
förefaller vara barnets påverkan på naturen snarare än naturens 
inverkan på barnet som är i centrum. Naturen är upptäckbar, tyd-
lig och konkret och inspirerar barnet till forskande och kunskaps-
sökande.  Här flyttar den mätbara utvecklingen in i barn, medan 
fokus på kroppen lämnas till förmån för frågor kring livsstil och 
resursanvändning. 

Dessa delvis konflikterande diskursiva uttryck gör båda anspråk 
på att konstruera naturliga barnet med hjälp av naturen – en natur 
som liknar barnet och som uppmuntrar till lek och spontanitet, och 
en som står till dess tjänst som lärmiljö.  

Taylor (2013), skriver om hur just den här kombinationen av af-
fekt och förnuft, lek och lärande, naturen i barnet och barnet i na-
turen står i samklang med varandra och skapar just den spänning 
och dynamik som gör utomhuspedagogiken stark när den reartiku-
leras i en rationell lärandediskurs. 

Naturen framställs i båda texterna som objektiv och naturlig, i 
synnerhet i relation till det som är planerat, traditionstyngt och till-
rättalagt. Vidare uttrycker dessa diskurser när de konstruerar natu-
ren vilka önskvärda egenskaper hos barn som efterfrågas och, om 
man så vill, vilka som inte alls tycks existera. Barn som i frilufts-
diskursen sågs som individer i färd med att utveckla sina inre jag, 
hade visst utrymme för motstånd och kunde välja att vara passiva i 
förhållande till verksamheten. I lärandediskursen är passiva barn 
otänkbara eftersom allt lärande bygger på engagemang och aktivi-
tet, i synnerhet genom samtal med andra, vilket i Naturförskola 
benämns som meningsskapande. Pedagogerna styr verksamheten så 
att barnen kan få möjlighet till lärande. Naturen tillhandahåller 
verklig och ”upplevelsebaserad” lärmiljö, där den naturvetenskap-
liga metoden och ett undersökande arbetssätt kan användas. 
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Hälsodiskurs 
Det främsta momentet som utomhuspedagogiken fixerat inom 
elementet hälsa är motorik. I båda texterna artikuleras inslaget av 
rörelse, fysisk aktivitet och topografisk utmaning som utemiljön 
ger upphov i relation till, till andra friskfaktorer i diskursen. Att 
röra mycket på sig för att hålla värmen, för att lekarna är ”obe-
gränsade” och ”vilda” och kan tillåtas vara det eftersom utrymmet 
är obegränsat och ”utsträckt” beskrivs stimulera till motorik.  

Hjärnans ”plasticitet” och behov av lagom stimulans lyfts fram 
innehållsligt i takt med kunskapsutveckling och samhällets föränd-
ring. Det som tidigare riktades mot kroppens tålighet, styrka, ut-
hållighet och hygien är nu ett preventivt försvar mot kroppens för-
fall och till exempel ett utvecklat balanssinne så man klarar av att 
sitta still, samt ett omfattande fokus på kognition. 

Hälsa som moment löser problem med stillasittande och övervikt, 
motoriska problem och underlättar även för barn med olika former 
av svårigheter till koncentration och lugn, vilket många barn anses 
ha problem med, men lämnar alltså resten av den medicinska diskur-
sen därhän, till exempel olika former av fysiska handikapp eller den 
stress det innebär för kroppen att frysa (se Bilaga. 2).  

I både friluftsdiskursen och lärandediskursen skapas dikotomier 
mot ett stressigt samhälle och ett tillika stressigt inomhusvarnade, 
och det är lugnet som barn upplever utomhus som också stärker 
deras kognitiva funktion då de där upplever med alla sinnen och 
således förbättrar sin minneskapacitet (Moss, 2013, Szczepanski, 
(2013). Utan att gå in på resonemang om kost, livschanser och så 
vidare (faktorer som finns på diskursens utsida), används samman-
fattningsvis framför allt motoriken och naturens och utomhusva-
randets stimulans av den kognitiva förmågan som viktiga faktorer 
ur hälsosynpunkt (Björklind, 2005; Boldemann, 2013; Nedovic & 
Morrissey, 2013).  Således övergår aldrig momenten till att vara 
element helt och hållet – det finns alltid en osäkerhet, ett utrymme 
för nya relationer, artikulationer och moment som öppnar för för-
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ändring (Börjesson, 2003). En möjlig förklaring till det kan vara 
utomhuspedagogikens historiska hemvist i icke akademiska miljö-
er, som föreningar och organisationer vilka skapar policy och ar-
gumentation för friluftsliv och aktiv fritid (Fredman, 2013). Denna 
kvarleva kan skönjas då element utan förankring ibland oreflekte-
rat lånas in i retoriken och tillåts genomsyra också texter som har 
pedagogik som huvudinnehåll, till exempel när barn med sociala 
funktionshinder beskrivs klara sig bättre utomhus eftersom de inte 
”stör” på samma sätt som inomhus. 
 
Genusdiskurs 
Genusdiskursen är en framträdande beståndsdel i den utomhuspe-
dagogiska retoriken. Som jag tidigare diskuterat emanerar de ut-
omhuspedagogiska idéerna ur vedertaget maskulina verksamheter 
och samhällssektorer och har historiskt sett starka inslag av tradi-
tionellt manliga representationsformer som fiske, jakt, skogsarbete 
och vandring (Humberstone & Pedersen, 2001; Nilsson, 1999; Pe-
dersen Gurholt, 2008). Det är därför intressant att just denna 
aspekt så ofta beaktas.  Genom att undkomma könskodade leksa-
ker och även väggar i vilka det sitter traditioner kan man bryta de 
beteendemönster som ”samhället” tillhandahåller barn. Barn kon-
strueras därmed som i grunden neutrala (liksom naturen) och kan 
därför, genom att vistas utomhus eller i naturen stärkas i denna 
neutralitet. 

Till exempel beskrivs i Naturförskola hur barn bjuds in till tradi-
tionellt könsöverskridande aktiviteter. Även om de värderingar 
kring genus som ges uttryck för i samhället inte når in till barnen i 
Naturförskolan arbetar pedagogerna aktivt med kompensatoriska 
åtgärder. De ”leder in” flickor på aktiviteter för att göra dem mer 
delaktiga, till exempel låter dem hitta en död fågel, samt uppmunt-
rar pojkar att ”plocka blommor”.  

I båda texterna uppmärksammas könsskillnader mellan pojkar 
och flickor och uttryck ges för vad som ”traditionellt” förväntas av 
respektive kön gällande intressen och aktiviteter.  I Ute på dagis 
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snickrar pojkar och flickor målar tavlor, flickor leker bebis medan 
pojkar bygger landskap i sanden och flickor ”gör allting rätt” me-
dan pojkar kastar sten efter hönsen, men det görs inte till något 
problem eftersom naturens vidsträckthet skapar rum för skillnader 
och olika sätt att vara. I Naturförskola problematiseras detta inom 
ramen för en genusdiskurs som vill utjämna dessa skillnader.  

I de båda texter som jag har analyserat används genusdiskursen 
som argument för utomhuspedagogik, i det att naturen framställs 
som neutral och okönad (jämför Lindgren, 2013), och att dess er-
bjudanden gäller alla barn, både flickor och pojkar, på samma sätt. 

Samtidigt som man utgår ifrån att det finns genusskillnader i 
samhället, eftersom det är något man råder bot på, ser man dem 
knappt eftersom naturen verkar utjämnande och betraktas som en 
lösning på desamma. Det är således helt olika strategier förbundna 
med det argument för utomhuspedagogik, elementet genus, som 
båda diskurserna tillgår genom att säga sig vara mer könsneutrala 
än andra pedagogiska inriktningar.   

I Ute på dagis ges flera uttryck för uppfattningen om vad som är 
en god och en icke god barndom. Barn bör få vara ”sig själva” och 
ha plats och tid nog för att kunna leva ut hela sitt känsloregister 
och alla sina ”identiteter” och reaktioner. På så vis minskas både 
”frustrationer” och konflikter bland barnen i uteförskolan. Det 
passiva anslaget till barnens uttryck och aktiviteter gäller även ge-
nus och barnet får vara som de ”är” utan att det problematiseras, 
eftersom naturen är lika för alla i sitt erbjudande och skillnaderna 
ju inte anses märkas på samma sätt som i till exempel trånga eller 
tillrättalagda miljöer med leksaksaker och rumsindelning.  

I den genusdiskurs som Naturförkola ger uttryck för är genus 
framför allt en fråga om typen av aktivitet som barn väljer. När 
fokus riktas mot barns handlingar hamnar deras egenskaper ur fo-
kus och lika lite plats för individualitet, klass, etnicitet eller handi-
kapp, finns det för könsskillnader eller utrymme att på allvar pro-
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blematisera dessa. Barn står således ”nya” inför naturen som om 
den inte vore kulturellt och socialt konstruerad.  

Genus förekommer således i båda texterna, och sammanfatt-
ningsvis skulle man kunna säga att det skapas ett problem som na-
turen samtidigt erbjuder lösningen på, oavsett om det handlar om 
särart eller likhet. Att barn också konstruerar sina egna könsidenti-
teter och är bärare av den kultur de växer upp i förbises helt (Wal-
ler, 2010). 

Denna berättelse både reflekterar och är medskapare av de ge-
nuskonstruktioner som ligger inbäddade i utomhuspedagogiken. 

Många av de betraktelser i Ute på dagis som uppehåller sig vid 
skillnaden på vad barnen gör i en ”planerad”, traditionell försko-
lemiljö och i sin tur i en uteförskolas naturliga miljö illustreras av 
pojkars respektive flickors skilda lekar. I den naturliga miljön upp-
löses dessa könsbestämda och begränsade möjligheter till lek och 
förefaller istället vara av naturen initierade och därför acceptabla. 

Det element som flickor och pojkar, det vill säga könsskillnader 
utgör i texten återkommer på flera ställen på detta sätt. Naturen 
gör att skillnaderna får fritt spelrum och inte ger upphov till kon-
flikt.  

I Naturförskola beskrivs flickors och pojkars aktiviteter som ge-
nusbundna, alltså (socialt) konstruerade, och man söker och kom-
penserar aktivt för dessa (jämför Reimers, 2005, om tvåkönsnor-
men), när man medvetet leder in flickor på vissa aktiviteter och 
pojkar på andra ur ett slags kompensatoriskt perspektiv. Det blir 
på det sättet mer och mer naturligt för alla att både plocka blom-
mor, snickra och klättra i träd. Det element som könsskillnader re-
spektive genusskillnader utgör i diskursen blir i den bemärkelsen 
ett moment i diskursen. Naturen framställs som värderingsfri, 
okönad och naturlig med samma erbjudande och möjligheteter för 
båda könen eftersom inslaget av traditioner och materiella attribut 
är mindre där än i inomhusmiljöer.  
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Att vara utomhus löser således problemet med skillnader, vilket 
för övrigt handlar om och även löser de problem som ett tvåkönat 
samhälle medför. 82 

 
Miljö- och hållbarhetsdiskurs 
I boken Naturförskola… är en stor del av verksamheten inriktad 
på att få barnen att förstå naturen som en resurs och som en viktig 
förutsättning för både den egna och andra människors och orga-
nismers överlevnad.  

Detta perspektiv tillägnar sig barnen genom naturvetenskaplig 
kompetens. Det här är exempel på lärandediskursens rationella 
projekt, att bli en individ med de rätta kunskaperna, intressena och 
kompetenserna, för att kunna fatta de rätta besluten i framtiden. 

Det blir då viktigt att förstå kretslopp, cykliska förlopp, ekosys-
temet och inte minst – sin egen roll för att få allt detta att fungera, 
liksom den egna ”platsen” i ekosystemet och världsordningen. Det 
subjekt som i Ute på dagis, var obestämt och dynamiskt efterträds 
av ett i ett kollektiv ingående barn som mest av allt är intresserat 
av naturvetenskap, matematik, teknik och av att samtala om, re-
flektera över och på olika sätt manifestera sina kunskaper om des-
sa innehåll, gör det med nyfikenhet och utforskarglädje som samti-
                                                   
82 Genusteori, eller föreställningar om genus, är inte en diskussion som ryms inom ramen 
för denna studie, men den definition som jag gör av genus har förklaringsvärde gällande 
hur jag tolkar texterna och det de ger uttryck för. Harding (1986) beskriver genus som 
ett flerdimensionellt begrepp av vilket symbolik är en nivå på vilken begreppet kan för-
stås. Genus som symbolik beskrivs som skillnader mellan två kön (jmf Martinsson & 
Reimers, 2008) som konstrueras genom språket, t ex kategorierna pojkar och flickor. 
Det förfaller vara detta symboliska, dikotomiska kön som är utgångsläget i diskursen 
genom en ofta upprepad mening om att just denna skillnad mellan flickor och pojkar 
upplöses ute i naturen, och att om det ändå inte gör det, naturen i sig är kompensatorisk 
och således ett adekvat verktyg för att lösa detta problem. Yvonne Hirdman (2001) 
problematiserar genus som en diskussion om könen där i särhållande är norm, det vill 
säga där ”genusperspektiv” betyder samma sak som ”skillnadsperspektiv”.  Se även be-
greppet fabrikation (Popkewitz, 2012), tidigare, det vill säga hur en berättelse berättas 
på ett sådant sätt att den formulerar ett problem i förhållande till något som den också 
erbjuder lösningen på. Ett perspektiv som skulle kunna illustrera hur genus framträder i 
den utomhuspedagogiska diskursen. 
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digt balanserar mot, för barn åtminstone, abstrakta men verbalise-
rade faror och hot (se Dahlbeck, 2013). Här konstrueras barnet 
som en förändringsfaktor, och som möjlig skapare av en bättre 
värld, Popkewitz, 2012). 

Fokus glider alltså från det lokala till det globala, från individen 
till kollektivet och från känsla till förståelse. Hälsodiskursen, som 
föreskriver att vistelse i naturen och utomhus gagnar barns hälsa, 
och som traditionellt varit stark och framträdande inom utomhus-
pedagogiken har nu mer och mer lämnat plats till förmån för en 
diskurs om jordens och naturens hälsa och ersätter i någon mån 
denna som argument för utomhuspedagogik (jmf Nedslag i tidigare 
forskning – till exempel nature deficit disorder och dylikt som 
barn, och indirekt naturen, anses löpa riks att drabbas av om inte 
barn får utveckla relationer till densamma). I miljö- och hållbar-
hetsdiskursen finns tydliga inslag av friluftsdiskursen, då den inte 
bara artikulerar kunskaper och naturvetenskaplig kompetens utan 
även handlar om respekt för och försiktighet med allt levande, och 
förespråkar enklare sätt att leva, det vill säga särskilda värderingar 
förbundna med en hållbar livsstil. Relationen mellan friluftsdiskur-
sen och hållbarhetsdiskursen har undersökts av t ex Beery (2013). 

I texterna omtalas barn och barndom som något stående utanför 
den allmänna civilisationen, där grundläggande goda barn tillhö-
rande och sprungna ur naturen blir ”förstörda” efterhand som de 
blir ”kulturvarelser” snarare än ”naturvarelser”. Denna diskurs 
kan sammanfattningsvis också sägas innehålla motstånd mot det 
rationella moderna projektet (Gulløv, 2003; Halldén, 2009) med 
överkonsumtion och digitalisering. 

 
Utomhus som centrum i diskursen 
I litteratur om utomhuspedagogik framhålls ofta skillnaden mot 
”konventionell” eller ”traditionell” förskoleverksamhet som ett 
sätt att definiera vad den istället är, och så sker även i de texter jag 
analyserat. 
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När de polariserar mot pedagogik inomhus skapar de också ett 
inomhus, och ofta förutsätts i texterna att läsaren vet vad ”ute” är 
för något i kontrast till detta ”inomhus”: 

 

We all know what the outdoor is and the objectivity makes it 

appear as if it were an unproblematic category. This works to 

make the role of the outdoors in the practice of outdoor educa-

tion appear as if it was transparent. This transparency obscures 

how the production of categories produces knowledge. (Zink & 

Burrows, 2008, s. 256) 

 

Det här illustrerar hur relationer av skillnad, både mot ”traditio-
nell” pedagogik och sådant som utspelar sig inomhus, konstituerar 
och vidmakthåller utomhuspedagogikens identitet och hur denna i 
sin tur konstituerar och vidmakthåller denna uppdelning. Polariser-
ingen samverkar också med utbildningsdiskurser, genom att visa 
hur olika typer av lärande och för dem särskilt lämpliga ämnen 
sammanfaller med dem och underlättar inlärningen.  

I texterna som jag analyserat görs inte någon definition av be-
greppen naturen, närmiljön, utomhusmiljön och platsen utomhus.  

Samtidigt som texterna utgår från en relativt exklusiv, och få 
förunnad, naturmiljö, uttrycks att all närmiljö också går bra, bara 
den är utomhus. I texterna kan de här orden sägas representera na-
turen./utomhus. Det är utomhusvarandet som ger utomhuspedago-
giken dess exklusivitet och som också gör den ”bättre” än vanlig 
förskolepedagogik på saker som anses eftersträvansvärda: 

 

…how relations of meaning produced through the in-

door/outdoor binary intersects with broader educational dis-

courses to produce outdoor education practices that normalize 

the idea that outdoor education per se is a vehicle for meaning-

ful learning and deeper understanding of self and others.” (Zink 

& Burrows 2008 s. 253) 
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Naturen blir till i förhållande till kultur och det resonemanget 
kan även appliceras på den inom barndomssociologin binära upp-
delningen mellan utvecklingspsykologi (natur) och socialkonstruk-
tivism (kultur) men att det är ett oklart och obearbetat förhållande 
till barndom som det oförställda, orörda. Platsens kraft är således 
stark och man rangordnar inte i materialet kvaliteten på platsen, 
samtidigt som man tydligt definierar den optimala platsen som så 
”naturlig” som möjligt. 
 

In much of contemporary outdoor education thinking and writ-

ing, knowing one is in the outdoors in the “right” way is pre-

sumed to allow human beings to reconnect with the natural – 

the outdoors - and the more natural the outdoors, the more 

powerful this reconnection is thought to be. (Zink & Burrows, 

2008 s. 251) 

 

Relationer och kategoriseringar skapar också särskilda och begrän-
sade subjektspositioner. I analysen framkommer att man i båda 
texterna, Ute på dagis och Naturförskola, anser naturen vara vär-
deringsfri och att barnet således också, när den är i den, kan agera 
värderingsfritt och således koncentrera sig på och intressera sig för 
det som är för händerna där, och som således är det som för barnet 
framstår som viktigt och riktigt. Zink och Burrows skriver om hur 
det som konstrueras som naturligt och neutralt också blir definie-
rat som ”normalt” och svårt att ifrågasätta, Eftersom det som är 
utomhus ofta uppfattas som naturligt medan det som är inomhus 
är socialt konstruerat. 

 

The apparent neutrality of this space opens the possibility for 

context free outdoor education in abstract nature which, in 

turn, normalizes abstract understanding of nature./…/Things 

that seem natural or factual do not invite questioning easily. 

One of the truth games and normalizing practices privileged in 

Western society is the knowledge that the indoors (or urban 
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spaces) are socially constructed and by inference the outdoors is 

“natural. (Zink & Burrows, 2008 s. 256) 

 

Det framträder tydligt att också i talet om och beskrivningen av 
utomhuspedagogiken, som länge ansågs främja barnets fantasi och 
kreativitet i leken, nu nästan enbart accentuerar hur den stimulerar 
lärandet. Genom att involvera den fysiska upplevelsen, som dels 
uttrycks aktivera alla sinnen, då stärks ”inlärningskapaciteten, och 
genom att direkt genom ”utomhusskapet” tillhandahålla den typ 
av innehåll som just nu anses prioriteringsvärt, nämligen till exem-
pel naturvetenskap och till det nära relaterade ämnen som miljö, 
matematik och teknik. Beroende på i vilka termer man beskriver 
det som barnet gör eller förväntas göra skapar man också premis-
ser för den verksamhet där det ska äga rum, det vill säga i försko-
lan.  

Den diskurs som utomhuspedagogik för yngre barn utgör, och 
som sannolikt ligger till grund för den sociala praktiska manifesta-
tionen av denna, uteförskolan, kan sägas bygga sin hegemoni på, 
som bland annat Taylor också påpekar, spänningen mellan den ve-
tenskapliga och den romantiska tolkningen av naturen, som också 
bidrar till att vidmakthålla dess lockelse som plats för utbildning 
och lärande. (Taylor 2013, citat på sidan 45).  

Naturen idealiseras inte bara utan dess komplexitet förenklas 
också. Att den är socialt konstruerad, att den finns och blir till 
först i relation till den som ”stiger ut” i den är inte ett perspektiv 
som ens diskuteras, utan texterna präglas av naturens solida och 
inneboende kraft att ge alla dessa egenskaper, kunskaper och kom-
petenser inför en osäker framtid. Att vara ute i naturen likställs 
dessutom i många fall med att vara utomhus i största allmänhet. 

Halldén (2009) diskuterar hur natur kopplas till det som finns 
ute och hur naturen ute kopplas till utomhus och till slut blir till 
utomhusvistelse i allmänhet, vilket alltså betraktas som bra för 
barn. 
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Sammanfattande diskussion 
I den här studien har jag analyserat texter om utomhuspedagogik 
för yngre barn och uteförskola och identifierat diskurser som utgör 
eller bildar hegemoniska system, vilka speglar, förhåller sig till, 
svarar mot och även bidrar till att skapa och förändra det som de 
konstruerar – det naturliga barnet i naturen. 

Den relativt korta tidsrymden mellan 1997 och 2011 kan tjäna 
som exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har vri-
dit från utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med 
tyngdpunkt på lekens och kreativitetens betydelse, till ett kompe-
tent skolförberett förskolebarn med fokus på lärande avämnesin-
nehåll och med anknytning till samhället och framtiden på ett tyd-
ligt sätt. 

Ett av den här uppsatsens intressanta resultat är hur språket 
härbärgerar denna förändring inom ramen för diskursiva struktu-
rer utan att det ”syns” så mycket utanpå.  

Konstruktionen av barn i naturen svarar mot en rad diskurser, 
vilkas effekt blir framställningen av ett i tiden särskilt väl passande 
barn (Zink och Burrows, 2008). Relationen uttrycks i texterna ge-
nom organisation av barns kroppar, deras identiteter och den 
framtid som de förväntas förvalta. De är sammanfattningsvis utan 
individuella, vare sig fysiska eller psykiska83 särdrag eller markörer. 
Vidare är de friska, motoriskt utvecklade, nyfikna, samtalande, lä-
rande, aktiva och effektiva ur ekonomisk och politisk synpunkt, 
och rationella i relation till ett framtida samhälle som kräver både 
kreativitet, flexibilitet (Ute på dagis) och ämneskunskaper, inte 
minst inom ämnena matematik, naturvetenskap och teknik (Natur-
förskola).  

Det kan här också utläsas en professionalisering av förskolan, 
både gällande synen på barn, innehållet i verksamheten och i be-
skrivningen av de som arbetar där.  Ämnesinnehållet och arbetsme-
                                                   
83 Funktionsnedsättningar benämns som någon grad av ”koncentrationssvårigheter” 
vilka naturen dock har läkande och dämpande inverkan på. I ”Naturförskola…” förslås 
den typen av barn, samtidigt som de i naturen kan hitta sina mötesplatser, träna sin mo-
torik, vilket i sin tur ökar koncentrationsförmågan (Naturförskola (2011, s. 21).  
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toderna är definierade på ett nytt sätt och barnen inte bara leker 
utan arbetar också med sina lärprocesser. De vuxna, personalen 
som tidigare utgjorde en tydlig gräns mot barnen är utbildade i 
professioner och är samtidigt definierade som medforskare vilka 
aktivt både initierar och stödjer nämnda processer. 

Där uteförskolan från att ha varit stöd i ett barndomslandskap 
och försökt värna ”barndomen” som ett särskilt tillstånd, knyts 
den an till samhällets och framtidens krav och förväntningar ge-
nom att aktivera en förbindelse som går från det lokala, individuel-
la till det globala kollektiva. Naturen och utomhusmiljön rekvire-
ras som nodalpunkt i diskursen, och tillskrivs ett centrum med ut-
gångspunkt i den effekt den väntas ha på barn. 

 Framställningen av relationen mellan barn och natur som själv-
klar och naturlig, och som lösningen på många problem, skapar en 
okomplicerad och förenklad bild av utomhuspedagogik, vilket ut-
gör en lockelse i den ekonomiska och politiska diskurserna, till ex-
empel vid tillskapande av nya förskoleplatser.  

Ett av de viktigaste argumenten i texterna om utomhuspedago-
gik är att barn förefaller kunna lämna sina sociala förutsättningar 
därhän när de kommer ut i naturen (eftersom den är okönad, vär-
deringsfri och naturlig) och således istället gå djupare in i att upp-
täcka både sig själva och tillvarons olika ämnesrelaterade innehåll i 
och med hjälp av den. 

Den diskursiva transformation eller förändring som utomhuspe-
dagogiken har genomgått, det vill säga hur samma tecken och 
samma innehåll och begrepp laddas med ny betydelse, medger att 
ett förändrat barn framträder som det naturliga i förhållande till en 
tillika reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande irrationella 
barnet har förändrats och blivit rationellt undersökande. Perspek-
tivet har vridit från fokus på naturen i barnet, som en kraft att ut-
vecklas med hjälp av, till fokus på barnet i naturen som en resurs 
och lärmiljö. Relationen mellan barn och natur vidmakthålls men 
förändras innehållsligt. Detta visar texters betydelsebärande vär-
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den, samt att ”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och 
konstruera något helt nytt, samtidigt som diskursen bevarar sin he-
gemoni. 

I båda de analyserande texterna ges uttryck för idealiserade bil-
der av utomhuspedagogikens användningsområden och positiva 
effekter. 

Grundläggande i båda texterna är en för givet tagen uppfattning 
om att det är bra för barn att vara utomhus. Den här utgångspunk-
ten finns också representerad och accentuerad genom organisatio-
ner, föreningar och nätverk i Sverige, särskilt inom Friluftsfräm-
jandet, som också lanserade idén med uteförskolor i slutet av 80-
talet. Detta samtycke blir i sin tur basalt när uteförskolan fram-
ställs som ett modernt verktyg för att lösa en rad samtida barn-
domsrelaterade problem, faror och hot, och i det samtidiga sökan-
det efter effektiva och framgångsrika utbildningssammanhang.  

Naturen har i det moderna samhället och inom utomhuspedago-
giken fått hög status som lösningen på många problem vilket för-
anleder ökad ambition att vetenskapliggöra inte bara dess effekter 
utan även dess förmågor: 
 

By declaring external nature to be the cure for /…/disorder and 

offering scientific evidence for the ways in which nature also 

enhances cognition, self-confidence, appreciation of beauty and 

moral certitude ((Louv 2005)), the newly formed alliance be-

tween the New Nature Movement and the scientific experts 

who endorse it paves the way for science to relinquish the ex-

clusive rights to dispense facts about nature to children. Within 

this alliance, science´s new role remains one of validation, but it 

is no longer only called upon to validate the facts of nature. Ra-

ther paradoxically, it is now sciences job to validate Nature´s 

impeccable credentials to do its own thing. (Taylor, 2013 s. 57). 
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Framåtblick 
Det går aldrig att kliva ur diskursen.  Nya perspektiv medför nya 
diskursiva formationer inom ramen för densamma.  Ett av bidra-
gen som jag hoppas att den här studien ändå kan ge är att skapa 
medvetenhet om hur betydelsebärande språket är och hur snabbt 
det förändras i beskrivningen av givna, det vill säga diskursiva 
sammanhang, och således kan ge dem helt nytt innehåll.  

Språket styr våra tankegångar och även de perspektiv vi intar, 
och det är därför viktigt att det inte lämnas ogranskat och obelyst. 

Det blir också aktuellt att inte okritiskt anamma perspektiv på 
barn som har djupa historiska och kulturella rötter, och som ofta 
representeras av intressen och aktörer utanför den pedagogiska 
kunskapens sfär. Barn är inte (längre) en heterogen kategori.  I vårt 
komplexa och mångfacetterade samhälle måste även deras relatio-
ner och betydelsebärande symbolik problematiseras och ifrågasät-
tas på ett sätt som motsvarar detta faktum. Barns platser och till-
gång till det offentliga rummet är också en viktig fråga som kräver 
vidare forskning, även gällande de barn som inte har tillgång till 
uterummet genom sin förskolevistelse. 

Utomhuspedagogiken representeras av utbredda och omfattande 
nätverk och organisationer över disciplingränserna, och den fram-
står också till sitt uttryck som en lösning på många samtida pro-
blem. 

I kombination med det, och med intresset för att etablera ute-
förskolor och implementera utomhuspedagogik som manifesteras 
från politiskt håll,84 delvis som ett sätt att lösa platsbrist och und-
komma byggande av adekvata lokaler, gör det relevant att ifråga-
                                                   
84 ”Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort i Malmö stad till följd av dels höga födel-
setal, dels att unga familjer väljer att bo kvar i staden i större utsträckning än tidigare 
när de har fått barn, och dels en fortsatt inflyttning. Svårigheter med att identifiera 
lämplig mark, i framför allt stadens centrala delar, för etablering av nya förskolor krä-
ver flexibla lösningar, där icke lokalkrävande pedagogik av olika slag ofta är kvalitativa 
alternativ.” (min kursivering), (Ur Utepedagogik i Malmö Stad – trösklar för utveckling 
av verksamheten. Stadskontoret, Enhet: Barn och ungdomsavdelningen, Malmö Stad, 
2012, s. 3.) 
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sätta vilka aktörer som gynnas av att de idealiserande konstruktio-
ner av barn och natur som jag diskuterat i den här studien vid-
makthålls. En mer differentierad bild av barn skulle kräva såväl 
andra berättelser som nya infallsvinklar på, och i relation till, både 
barn och natur. Det finns många viktiga, intressanta frågor som 
ständigt, i varje ny tid, kräver sitt svar. 
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gäller. 
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Stockholms universitet 1. Kurskod UM4032 Utomhusdidaktik med fokus på 

matematik, naturvetenskap och teknik (Naturförskola) 2. Kurskod UB301Y 
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Bilaga 2. 
Följande händelse kan tjäna som exempel på hur diskurser har en 
in- och en utsida:   

2012 på våren publicerades forskningsresultat för en internatio-
nell komparativ studie, där svenska barn ingick, benämnd KIDS-
CAPE1. Jag ska inte redogöra för innehållet i den eftersom det inte 
är det som är av betydelse här. En av studiens resultat gick dock 
stick i stäv med den utbredda och vedertagna uppfattningen, inom 
utomhuspedagogiken generellt, att naturen och gröna miljöer har 
stresslindrande inverkan på människor och gör dem lugnare. Studi-
en hade genomförts på en ganska radikal uteförskola, eftersom 
barnen där nästan aldrig vistades inomhus, oavsett väder eller års-
tid. Kortisolhalten i kroppen (kortisol är ett kroppseget stresshor-
mon) och de mätningarna av barnens saliv som genomfördes visa-
de förhöjda halter av just kortisol.  
 

När barnen var utomhus vad de också mer fysiskt aktiva än in-

omhus, dvs. de rörde sig snabbare och sprang fortare än inom-

hus. Barnen på förskolor med hög kvalitet på gården sov längre 

tid på natten och de var mindre ofta tjocka och hade smalare 

midja, vilket var tydligt från fyra års ålder. Barnens välmående 

var högre enligt föräldrarna. Stresshormonet kortisol i saliv var 

däremot högre hos barnen som lekte på förskolegårdar med hög 

kvalitet och högsta värdena noterades hos barnen i en uteförs-

kola. Men var då dessa barn mer stressade? Nej, det tror inte vi, 

utan den högre kortisolhalten var ett naturligt svar på den öka-

de ”belastning” som barnen utsattes för genom att de var ut-

omhus största delen. De rörde sig mycket, de skulle hålla 

kroppsvärmen och det höjer kortisolnivån. (Förskolegården vik-

tigare än vi trodde – rapport från projektet KIDSCAPE)85 

                                                   
85 Kort kan sägas att studiens resultat var att utemiljöns kvalitet var stor betydelse för 
olika aspekter på barns välbefinnande, t ex motorisk utveckling och god nattsömn. 
”Med utgångspunkt i forskning om barns lek och lärande fann vi att gården borde vara 
stor, kuperad, där någon del liknar vildmark. Det bör finnas träd och buskar som bar-
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Det intressanta här är den förklaring man anförde. Barnen var 
sannolikt inte stressade, utan de förhöjda halterna kunde bero på 
att barnen i uteförskolan tvingades till en relativt sett hög aktivitet 
för att hålla kroppsvärmen. Det innebar en belastning på kroppen, 
men inte stress. Friluftsfrämjandet reagerade snabbt på medias 
uppmärksamhet med att författa en pressrelease som också gick ut 
till samtliga I Ur och Skur-förskolor, anställda och föräldrar, där 
följande stod att läsa: 
 

Information till föräldrar och pedagoger med anledning av me-

diabilden om utevistelse och stress – 130613- 

Mediabilden baseras på småskaliga observationer gjorda av 

XX och enligt henne själv finns det ingen studie gjord på äm-

net… Friluftsfrämjandet välkomnar det växande intresset för 

utomhuspedagogik och vill gärna se mer forskning på området. 

Det bidrar till att skapa en bredare kännedom om utomhuspe-

dagogiken och det hjälper oss att utveckla och förbättra verk-

samheten/…/Vad är då fördelarna med att gå i en utomhusför-

skola? Otaliga studier visar på positiva effekter som är koppla-

de både till barns hälsa och att de får en nära relation till natu-

ren och ett hållbart synsätt på miljön. Det har bland annat 

framkommit att ett aktivt friluftsliv innan sju års ålder bidrar 

till friskare barn och en hälsosammare livsstil genom livet. I för-

skolor som anammar utomhuspedagogik är barnen friskare, har 

mer utvecklad motorik och en mer genusneutral miljö. De rör 

sig mer, får lagom med sol, är smalare och sover längre på nat-

ten. Den bästa inlärningen sker med en blandning av inomhus- 

och utomhusundervisning. Sådan pedagogisk mångfald under-

lättar inlärning och förbättrar minneskapaciteten och koncent-

                                                                                                            
nen kan leka under och emellan och vegetation som binder ihop öppna ytor och lekplat-
ser” (http://www.omep.org.se/uploads/files/omep-nytt_nr_3-12.pdf 140811) 
The quality of the outdoor environment influences children’s health – a cross-
sectional study of preschools Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, 
Raustorp och Blennow Acta peadiatrica, 2012 
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rationen. Fördelarna följer oss genom hela livet och det märks 

dramatiska hälsoförbättringar för medelålders svenskar som 

levt och lever ett aktivt friluftsliv. 

(Informationsblad utdelat till samtliga enheter från frilufts-

främjandets ledning i bemötandet av medierapporteringen från 

forskningsrapporten Kidscape under sommaren 2013). 

 

Detta skulle kunna ses som uttryck för en stark diskurs, en hege-
monisk struktur som sluter till när hälsa som moment (och diskur-
sen) riskerar destabiliseras av att elementets uteslutna innebörder 
(att barn kan bli stressade av att vara utomhus)artikuleras, det vill 
säga utgör ett hot från diskursens utsida mot den hegemoniska dis-
kursen. 
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Den här studien behandlar texter om uteförskola och utomhuspeda-

gogik för yngre barn.  Inom ramen för tidsrymden mellan 1997 och 

2011 ges exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har 

vridit från utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med 

tyngdpunkt på lekens och kreativitetens betydelse, till ett perspektiv 

som beskriver ett kompetent skolförberett förskolebarn med fokus på 

lärande av ämnesinnehåll och med anknytning till samhället och fram-

tiden på ett tydligt sätt. Genom förändrad artikulation har naturen, 

från att beskrivas som en pedagogisk kraft i sig allt mer kommit att 

konstrueras som en lärmiljö som det är möjligt för barn att distansera 

sig ifrån och undersöka vetenskapligt. 

Genom diskursanalys undersöks den transformation eller förändring 

som utomhuspedagogiken har genomgått, det vill säga hur samma 

begrepp och samma innehåll laddats med ny betydelse, och som 

medger att ett förändrat barn framträder som det naturliga i förhål-

lande till en tillika reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande 

irrationella barnet har förändrats och blivit rationellt undersökande. 

Relationen mellan barn och natur vidmakthålls således men föränd-

ras innehållsligt. Detta visar texters betydelsebärande värden, samt 

att ”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och konstrue-

ra något helt nytt, samtidigt som diskurser bevarar sin hegemoni. 
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