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Sammanfattning 
Syftet: Att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute-, och 
innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998 och från 2018. Metod: Utifrån vårt intresse för 
närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på utemiljön, valde vi att använda oss av 
textanalys i form av diskursanalys som teori och metod. Resultat: Efter att vi jämfört de två utgåvorna 
av läroplanen visade det sig att det i Lpfö 98 fanns färre citat om miljö jämfört med i Lpfö 18, men att 
den tidigare läroplanen hade en större variation av de beskrivande orden. I de två läroplanernas texter 
framträdde två diskurser: diskursen om den förgivettagna utevistelsen och diskursen om den 
förgivettagna innemiljön som plats för didaktik. 
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Förord 

 När man går ut […] tvingas man balansera sin kropp på ofta mycket smala, 
kuperade stigar, från entréområdets öppna solbelysta ytor till skogsbrynets skugga. 
Huden registrerar solens och skuggans temperatur liksom vindens smekning. Alla 
muskler och balansorgan samarbetar för att kroppen ska kunna förflytta sig utan att 
falla. Dagsljuset ökar vakenheten och aktivitetshormonerna. Ögon, öron och näsa 
registrerar förändringar i rummet. Sinnena meddelar affekterna: omedelbara 
känslor, såsom trygghet, rädsla, välmående och glädje. Utomhusaktiviteter har den 
fördelen att kommunikationen mellan sinnen, intellekt, känslor och hormoner tycks 
vara bättre synkroniserad än motsvarande aktiviteter inomhus. Koncentrationen 
och vakenheten är hög. 

(Patrik Grahn, 2005, ss. 12-13) 

Vi, Johanna och Christina, har skrivit denna uppsats tillsammans. Vi har författat det mesta av texten 
ihop men även delat upp arbetet mellan oss. Litteratur och tidigare forskning har vi sökt både 
tillsammans och enskilt. Christina skrev i huvudsak inledningen och diskursen om den förgivettagna 
innemiljön som plats för didaktik och Johanna skrev i huvudsak den historiska översikten och 
diskursen om den förgivettagna utevistelsen. Övriga kapitel har vi författat tillsammans. Vi har haft 
många intressanta och givande diskussioner varav en del fått komma med i vår uppsatstext. Vi inleder 
med ett citat som vi fann vackert och illustrerande för hur viktigt det är för vår kropp och våra sinnen 
att vistas ute i naturen och hur bra vi då kan må.  
Vi hade inte klarat av detta utan varandra och vårt goda samarbete.  
Tack Emilie, vår handledare, för ditt positiva stöd, din hjälp och din uppriktighet. 



Inledning 
Läroplanen är förskolans styrdokument och som sådant en skrift av största vikt för alla som arbetar 
inom förskolan. En, av oss, tidigare genomförd examination väckte vår nyfikenhet för Lpfö 98/16, hur 
texten var formulerad och skriven. Särskilt blev vi intresserade av att studera utemiljön ur olika 
aspekter som lekmaterialets tillgänglighet för barnen och förskollärares syn på utemiljöns planering. 
Vi gjorde observationer och en intervju. Vad som framkom i intervjun var påståendet att man inte 
lägger ner lika mycket pedagogisk planering på utemiljön, som man gör på innemiljön, trots att man är 
ute på gården varje dag . Detta väckte tankar både hos förskolläraren vi intervjuade och hos oss, vilket 1

blev början till denna studie: att göra en textanalys av läroplanen om begreppet utemiljö. 

Vi inledde vårt uppsatsarbete med ett antagande om att det inte stod något om utemiljön i läroplanen 
(och explicit används inte heller detta ord alls). När vi började studera läroplanerna mer ingående 
nyanserades detta vårt antagande något. Vi kanske inte är ensamma om att göra detta antagande, därför 
menar vi att det också kan vara intressant för andra som läser och använder läroplanen att ta del av vår 
studie. 

I och med att den nya läroplanen, Lpfö 18, trädde i kraft under sommaren 2019 valde vi att göra en 
jämförelse mellan denna, den nyaste, och den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98, med ett fortsatt 
fokus på miljö och utemiljö. 

Våra små barn vistas i förskolan, ibland till och med fler timmar än vad vi vuxna 
tillbringar på jobbet. Den fysiska miljön har stor betydelse, både för barnens 
utveckling, för deras hälsa och för vad de lär sig i förskolan. Personalens hälsa, 
välbefinnande och möjlighet att utöva sin pedagogik påverkas också i hög grad av 
förskolans fysiska miljö. 

     (de Laval 2018, s. 5) 

Detta citat belyser förskolans fysiska miljös relevans för både barn och vuxna, och dess betydelse för 
hälsan. Utemiljön är utifrån detta ett intressant område att utforska, särskilt i förhållande till hur den 
beskrivs i läroplanen. Vi vill undersöka samband mellan förskolans miljö och hälsa, historia och 
politik, utifrån vad vi i diskussionen kan koppla till tidigare forskning. Som exempel på tidigare 
forskning om förskolans fysiska utemiljö kan vi nämna Mårtenssons avhandling från 2004. 
Textanalytisk och diskursanalytisk forskning med historisk förankring är Vallberg Roths artikel från 
2006 ett exempel på. Till skillnad från den tidigare forskning vi funnit intressant är vårt 
forskningsproblem istället läroplanens text och hur den är formulerad beträffande miljö och utemiljö 
och vilka diskurser kring dessa miljöer som kan urskiljas i läroplanerna. Enligt oss är textanalys av 
läroplanen ett område som är forskningsmässigt eftersatt. 

 Examination Stockholms universitet, UB11FS, 20190528.1



Historisk översikt 
Den läroplan som förskolan arbetar arbetar efter idag har inte uppstått ut intet, den är den senast 
tillfogade länken i en kedja av texter som influerat barnomsorgen sedan 1800-talet. Eftersom vi är 
intresserade av det genealogiska perspektivet vill vi här ge en historisk kontext till förskolans läroplan. 
Vi har också skrivit om förskolans miljö och förhållande till naturen när detta nämnts i den litteratur 
som vi baserat denna översikt på, eftersom det är aspekter som vi är intresserade av i vår textanalys av 
Lpfö 98 och Lpfö 18. När vi i diskussionen tar upp dessa historiska spår i läroplanerna, har vi, och 
läsaren, denna korta historiska genomgång att gå tillbaka till. 

Naturen och livet talar tidigt med kraft till människan. Gossen uppfattar deras 
språk, men han förmår inte tyda det. Men så snart han kommit till insikt om att 
hans eget jag är något som är skilt från yttervärlden, uppstiger inom honom en 
längtan att förstå yttervärlden. Han grips av en aning om att han en gång liksom 
skall uppta livet i sig, det liv som överallt träder honom till mötes utifrån och att 
han skall göra detta liv till sin egendom. 

Detta är ett kort utsnitt ur Friedrich Fröbels Människans fostran (1826/1995, s. 178). Fröbel får inleda 
denna historiska översikt eftersom han är av de första som verkligen har påverkat förskolans 
utveckling i Sverige. Orsaken till att vi valt att skriva om förskolans historia är att vi menar att den har 
lämnat spår efter sig i dagens läroplan. Naturen var viktig i Fröbels pedagogik, och det går fortfarande 
att läsa om naturen i Lpfö 18: ”Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och 
stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.” (Lpfö 18 2018, s. 9). Delar 
av Fröbels texter har varit kända i Sverige sedan 1860-talet och har varit inspiration för främst 
Barnträdgårdarna och förskollärarutbildningen under 1900-talet, ”ett svenskt förskoleprogram som till 
stora delar burits upp muntligt och i det praktiska arbetet.” (Johansson 1995, ss. 13, 14). 

Vallberg Roth (2006, s. 79) skriver att även om det inte har funnits någon officiell läroplan innan 1998, 
så har det ändå funnits olika skrifter för vägledning av det pedagogiska arbetet. Hon menar att mellan 
cirka 1850 till cirka 1900 var tiden för ”Guds läroplan”. Industrialismens framväxt under 1800-talet 
gjorde att en del föräldrar inte längre kunde ta hand om och uppfostra sina egna barn eftersom de 
arbetade utanför hemmet en stor del av dagen. Någon annan behövdes för att ta det ansvaret. De 
småbarnsskolor som fanns för barn innan de började skolan var inriktade på att fostra barn i Herrans 
tukt och förmaning. Detta skedde i lokaler liknande kyrkans med pojkar på ena sidan av rummet och 
flickor på andra med läraren i en kateder jämförbar med en predikstol.  

Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet sträcker sig, enligt Vallberg Roth,  ”Det goda 
hemmets och hembygdens läroplan” (2006, s. 84). Under denna period är det en romantiserad bild av 
familjen och hemmet som framträder, styrd av de borgerliga ideal som genomsyrar kultur och politik. 



Detta medför att institutionerna för de yngsta blir mer lika ett hem och tydligt skilda från skolan. 
Barnen skulle nu få leka men också arbeta med hushållssysslor, en uppfostran som var lik den de 
borde fått hemma. Fröbels pedagogik används men den religiösa sidan i hans text får allt svagare 
ställning. Sagor och sånger om djur och natur används och ersätter religiösa texter och sånger. 
Byggrum, för pojkar, och dockvrå, för flickor, inreddes, rum där barnen kunde utvecklas naturligt och 
segregerat till ”starka byggare” och ”själfulla små mödrar”. Den borgerliga idealbilden var att mannen 
sågs som försörjare och var den som rörde sig i den politiska och ekonomiska sfären och kvinnor som 
fruar och mödrar som bistod med trygghet och omsorg, för att på detta sätt tillsammans bygga ett 
framgångsrikt Sverige. (Vallberg-Roth 2006, ss. 79-87). 
Att idka friluftsliv och komma ut i naturen för att andas frisk luft får från sekelskiftet 1900 och framåt, 
allt större genklang som ett sätt att främja hälsa och hämta styrka (Klaar & Öhman 2014, s. 250). 
Lindgren och Söderlind (2019) drar paralleller mellan industrialiseringen, den alltmer spridda 
romantiska synen på barn och barndom och Fröbels idéer om barn som oskyldiga och oskuldsfulla 
plantor (Fröbels tankar strider här mot kristendomens tradition, där barn ansågs födda fulla av 
arvssynd) (Saar & Löfdahl 2014, s. 23). I Kindergarten eller Barnträdgården skulle dessa ”plantor” 
vårdas och få näring att utvecklas till sin fulla potential i nära samklang med naturen.  

Det var bättre för barnen att bli omhändertagna på institutioner istället för att arbeta och kvinnor blev 
på så sätt friare att arbeta utanför hemmet. Detta gällde främst i städerna, på landsbygden rådde en 
annorlunda familje- och arbetssituation. Det fanns fler barn på landet men det var stadsbarnen som 
blev synliga när de lekte ute utan vuxnas överinseende. De blev en synlig påminnelse om 
arbetarklassens usla villkor, med sämre kläder, hygien och mat. Barnen betedde sig på ett sätt som 
upplevdes som farligt, av de bättre bemedlade, när de drog omkring och gjorde vad de ville. Detta 
skapade en debatt om hur de skulle tas om hand och om hur de skulle bort från det offentliga rummet.  
Barnkrubborna tog hand om de fattigas barn. Där vistades barnen under hela dagen, mestadels 
inomhus såvida krubban inte hade egen gård. Det var stora barngrupper och det var vård och omsorg 
som var i fokus. Barnen skulle vara hela och rena och få mat och hjälpa till med städning. 
Barnträdgården välkomnade barn, en del av dagen, för både pedagogiska aktiviteter och tillsyn. 
Barnen samlades runt en arbetsmedelpunkt, ett fokusämne, som de sedan utforskade på olika sätt 
under en period. Med inspiration från Fröbel handlade det ofta om naturen med anknytning till svensk 
kultur och tradition. (Lindgren & Söderlind 2019, ss. 25, 28, 44, 48). Barnträdgården var till för 
medel- och överklassens barn för att de skulle få en god och sund utveckling (Socialstyrelsen 1981, s. 
9). Lindgren och Söderlind (2019, s. 86) skriver att det fanns läkare knutna till barnomsorgen för att 
göra hälsokontroller av barn och personal och ge råd men inte behandla sjukdomar, denna rutin 
försvann under 1960-talet.  

Barnträdgårdar, och senare lekskolor, var som deltidstillsyn inte särskilt ifrågasatta. Barnkrubborna 
eller daghemmen däremot var under debatt redan på 1930-talet. Behovet av heltidsomsorg ställdes mot 
farorna med en institutionaliserad barndom (Socialstyrelsen 1981, s. 9). Att någon annan än barnets 



mor tog hand om barnet bidrog, ansågs det, till familjens moraliska upplösning och höjde risken för att 
barnet skulle bli kriminellt. Dessa farhågor luftades i debatten ända in på 1960-talet (Hammarström-
Lewenhagen 2013, s. 19).  

Vid mitten av 1940-talet fick barnomsorgen en tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, kopplad till sig. 
Därmed började statliga råd och anvisningar publiceras för förskolor att förhålla sig till (Lindgren & 
Söderlind 2019, s. 107). Fram till 1950 fanns det knappt några förskolor utom i storstäderna och 
bristen på dagvård för barn var markant i början av 1960-talet (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 
15; Johansson 1995, s. 7). 
”Det goda hemmets och hembygdens läroplan” blir synlig i debatten kring heldagsomsorgen. 
Samtidigt växte efter andra världskriget en annan ’läroplan’ fram: ”Välfärdssamhällets eller 
Folkhemmets läroplan” som Vallberg Roth (2006, s. 87) skriver rådde till cirka mitten av 1980-talet. 
Det är socialdemokraternas politiska inflytande som märks i denna läroplan och deras strävan efter ett 
demokratiskt samhälle där alla behandlas och ses som jämlikar både socialt och ekonomiskt. Synen på 
barnen förändras från små byggare och själfulla mödrar till ” the idea of a sex-, class- and culture-
neutral child of science, a universally homogeneous child” (Vallberg Roth 2006, s. 87). Psykologin 
påverkar nu synen på barnen och hur de utvecklas, eller mognar, psykosocialt. Aktivitetsområden med 
aktivitetsstationer, grupparbeten och fri lek får genomslag och påverkar utformningen av miljön som 
förändras från hemlik till lekrum med associationer till samhälle och vetenskap. Sagoböckerna 
kompletteras med faktaböcker för att förmedla vetenskaplig rationalitet. Förskolan skulle vara 
könsneutralt inriktad och jämlikt homogen för alla i landet vilket skulle medföra att alla barn skulle 
kunna växa upp till framtidens demokratiska medborgare.  

På 1960-talet ökade behovet av arbetskraft vilket lägligt sammanföll med jämställdhetsfrågor och 
kvinnors rätt till arbete. (Vallberg Roth 2006, ss. 87-89). 
Nordin-Hultman (2004, s. 127) skriver att det under denna period fram till 1970-talet rekommenderas, 
från statligt håll, att barn ska kunna gå in och ut på gården när de själva vill. 

1968 är året då Barnstugeutredningen påbörjades, förskolans ”mål, innehåll, arbetssätt och 
organisation” skulle granskas (Socialstyrelsen 1981, s. 9). De hade som mål att den negativa etiketten 
av socialt nödtvång skulle bort från heltidsomsorgen. Och att dessa daghem så småningom skulle 
förenas med den pedagogiska verksamhet som lekskolorna var kända för. När förskolan byggdes ut 
skulle den vara likvärdig för alla barn oavsett vistelsetid (Socialstyrelsen 1981, s. 13). 
Barnstugeutredningen ses som en startpunkt för förskolans expansion under nästkommande tre 
decennier, med omsorg och lärande som gemensam utgångspunkt. Debatten om barnomsorgen pågår 
dock hela tiden. Förskollärarna har sina önskningar: ”Man vill inte bli skola, inte vara hem och 
definitivt inte del av socialtjänsten.” (Hammarström-Lewenhagen 2013, ss. 25, 304). I och med 
Barnstugeutredningen tog dock Socialstyrelsen fram nya råd som publicerades i sex volymer och 
kallades Arbetsplan för förskolan. Dessa skulle kommunerna använda som riktlinjer när nya förskolor 



skulle byggas (Lindgren & Söderlind 2019, s. 107). I den del som heter Vår förskola. En introduktion 
till förskolans pedagogiska arbete (Socialstyrelsen 1977) har innemiljön och utemiljön varsitt kapitel. 
Där står att miljön behöver utformas för att passa både barn, så att de lär sig, och vuxna, vars 
arbetsmiljö det är. Att utforma miljön, både ute och inne, kräver kunnande inom olika områden, men 
om den anpassas till och används i relation till barngruppen, kan miljön vara ett stöd i arbetet. Boken 
går sedan in på inomhusdetaljer som färgsättningen på väggarna, fönstrens placering, belysning och 
möblernas utformning. Texten trycker på att inredningen bör vara variationsrik för att undvika känslan 
av institution. Utemiljön ses som ett viktigt och väsentligt komplement till innemiljön. De har tänkt på 
sådana detaljer som att anlägga en kuperad miljö med olika växter och med tillgång till sand, vatten 
och eldstad! De områden som de yngsta barnen föredrar bör ligga närmast huset inklusive en skyddad 
plats där barnen kan sova ute. (Socialstyrelsen 1977, ss. 103-110). 

När socialstyrelsen ger ut en ny samling råd och riktlinjer på 1980-talet, kallas den för Pedagogiskt 
program för förskolan. Där beskrivs nu hur lärandet i förskolan ska koncentreras till natur, kultur och 
samhälle med allt vad dessa ämnen omfattar (Klaar & Öhman 2014, s. 234). 
  
På 1980-talet, menar Vallberg Roth (2006, s. 89), sker ett politiskt, ideologiskt och ekonomiskt skifte 
och ”Det situerade världsbarnets läroplan” tar vid och sträcker sig till omkring 2000. Målrelaterad 
undervisning, decentralisering, globalisering, marknadsorientering och individualisering är ord, 
skriver Vallberg Roth (2006, s. 90), som är utmärkande för denna period. Barnen får en roll som 
kompetenta medborgare med demokratiska rättigheter att ha inflytande på innehåll och arbetsmetoder. 
Sagorna blandas nu med postmoderna, mångtydiga berättelser och multimediala och interaktiva 
historier. Förskolan blir en del av utbildningssektorn och får en nationell läroplan där det livslånga 
lärandet för alla blir det rådande påbudet. (Vallberg Roth 2006, ss. 90, 91).  

I 1998 års läroplan, Lpfö 98, har de två linjerna av barnomsorg, heltidsomsorg och deltid med 
pedagogisk verksamhet verkligen förenats i det engelska begreppet educare, education och care, en 
förening som tog sin början i Barnstugeutredningen. För Hammarström-Lewenhagen (2013, s. 298) 
framstår educaremodellen som en pragmatisk lösning på en mängd samhälleliga behov, baserat på de 
textanalyser hon genomfört i sin avhandling. 
Här avslutar vi denna historik där barnomsorgen kanske hade sin början som något nödvändigt ont 
men som nu ses som ”något helt nödvändigt gott för alla barn och föräldrar ur alla 
samhällsklasser” (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 29). 



Tidigare forskning 
Vi har inte hittat någon tidigare forskning som handlar om textanalys av förskolans läroplan i relation 
till begreppet utemiljö. Det skulle i så fall ha handlat om analys av Lpfö 98 eftersom Lpfö 18 så 
nyligen trädde i kraft (juli 2019). Vi har istället använt följande litteratur för vår uppsats, där en grupp 
studier handlar om förskolans läroplanshistoria, och en annan grupp handlar om miljö och utomhuslek. 
I vår diskussion kommer vi sedan att återknyta till dessa två grupper av studier för att resonera kring 
hur de relaterar till vår studies resultat. 
  

Läroplanshistoriska texter 

Den första studien som vi har valt att inkludera i tidigare forskning är Ann-Christine Vallberg Roths 
(2006) artikel. Vallberg Roth har i denna text använt sig av ett vidgat läroplansbegrepp som 
utgångpunkt när hon går igenom och analyserar skilda pedagogiska och auktoritära skrifter, rörande de 
yngsta barnen, från olika tidsskeden (mitten av 1800-talet till 2000). Hennes analys av texterna 
resulterade i fyra perioder av läroplansmönster där hon även lägger till en analys av rådande genuskod: 
”Guds läroplan” med ”patriarkal kod”, ”Det goda hemmets och hembygdens läroplan” med 
”könssegregerad samkod”, ”Välfärdssamhällets läroplan” med ”könsneutral jämlikhetskod” och ”Det 
välsituerade världsbarnets läroplan” med ”pluralistisk könskod” (Vallberg Roth 2006, s.77). Texterna 
har analyserats ur en hermeneutisk synvinkel, en teori och metod för att tolka mänskliga handlingar 
och artefakter, med målet att öka förståelsen för den tidiga barndomen och för läroplanen. 
Den andra studien är Birgitta Hammarström-Lewenhagens (2013) avhandling, som handlar om 
debatten kring barnomsorgen och hur den efter 30 år ledde till förskolans första läroplan där omsorg 
och lärande bildar en helhet. ”Studiens läroplanshistoriska anknytning har ett nutidshistoriskt och 
samtidshistoriskt perspektiv med inriktning på att beskriva och analysera ett tidsmässigt avgränsat 
förlopp” (2013, s. 34). Hon har ägnat sig åt diskursanalys som metod och teori och använder sig också 
av det genealogiska perspektivet, då hon arbetar efter förhållningssättet att vad som finns skrivet idag 
har ett historiskt förflutet. Båda dessa studier ser vi som relevanta då det görs textanalys av skrifter 
kring förskolans läroplan, ur ett historiskt perspektiv. Därför har de också varit behjälpliga vid 
tillkomsten av den historiska översikten. Med Vallberg Roths (2006) text som belyser synen på barn, 
miljöns utformning och samhällssyn under de olika perioderna, och Hammarström-Lewenhagens 
(2013) genealogiska perspektiv och politiska ingångar kring barnomsorg, får vi två användbara och 
intressanta texter som ger perspektiv åt vår diskussion kring diskurserna om ute- och innemiljön i 
läroplanstexterna. 

Miljö och utomhuslek 

Den tredje studien är Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) avhandling. I denna text beskriver hon hur 
det postmoderna perspektivet kan förändra pedagogers syn på barn och deras agerande. Hur material, 
tid och rum organiseras, har betydelse för hur barn blir till i varierade sammanhang och vid olika 



situationer. Att ett och samma barn kan framträda som aktivt vid en situation och passivt vid ett annat 
tillfälle förklaras handla om deras möjligheter i att kunna nyttja sina förmågor eller inte, vilket framgår 
i studien när hon betonar hur viktig planeringen av den pedagogiska miljön är. Metoden hon använt sig 
av är observationer av barn i förskolemiljö, med syfte att studera de förutsättningar som de 
pedagogiska miljöerna erbjuder och hur miljön påverkar barns subjekts- och identitetsskapande (ss. 
12-13). 
Den fjärde studien är Fredrika Mårtenssons (2004) avhandling, där hon har valt att utgå från en 
beteendevetenskaplig teoribildning som berör barns lek och fysiska miljö - hur ett användande av 
miljön ter sig i barns utomhuslek. Delar i hennes avhandling är samtidigt ”ett tvärfackligt samarbete 
mellan forskare i miljöpsykologi och medicin som undersöker samband mellan barns utevistelse och 
hälsa” (2004, s.11). Studiens syfte är att få kunskap om förskolegårdar och deras betydelse - som 
avgränsade områden och fysiska miljöer, där lek ingår. Som metod har observation av utomhuslek vid 
två förskolor gjorts, en landsbygdsförskola och en förortsförskola, båda kommunala. Mårtensson har 
också varit deltagande i lek, samtalat med barnen och gjort fältanteckningar. Dessa två texter anser vi 
användbara för vår uppsats, eftersom de belyser miljön och dess betydelse för barn. Särskilt intressant 
är Mårtenssons (2004) avhandling, som mer specifikt tar upp den fysiska utomhusmiljön - hur den 
används av barn, samt hennes tänkvärda resonemang gällande samband mellan barns hälsa och deras 
utevistelse.  
Vidare har artiklar om förskolans utomhusmiljö som genomgått en peer review (referentgranskning) 
varit svåra att finna. En artikel som vi ändå kunnat använda oss av, är Eva Änggårds (2009) som har 
ett fokus på barns lek i naturmiljöer. Hennes text utgörs av ”en etnografisk studie i en förskola med 
utomhuspedagogik” (2009, s. 221). Syftet med artikeln är att analysera hur barnen i den undersökta 
förskolan använder naturens resurser i sina fantasilekar, utifrån miljöer, material och kulturella 
erfarenheter, med inspiration från olika medier. I denna process visar sig en ständig växling mellan 
material och barn, där det å ena sidan är barnets lek och sökande av användbart material till leken som 
startar del hela, och å andra sidan att materialet i sig väcker lust till lekar hos barnet. 
En annan artikel vi funnit användbar är Susanne Klaars och Johan Öhmans (2014) vilken belyser den 
svenska traditionen av att vara utomhus i kombination med förskolans demokratiarbete. De undersöker 
hur denna kombination realiseras i faktisk förskolepraktik och vilka konsekvenser den får för barnens 
meningsskapande av, i, och om naturen. Två artiklar vars innehåll belyser två aspekter: naturmiljöer 
och den svenska förskoletraditionen att vara ute ofta och mycket, vilket blir intressant för vår 
diskussion. 

Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte är att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute-, och 
innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998, Lpfö 98, och från 2018, Lpfö 18.  



Studiens frågeställningar är: 
Vilka ord används för att beskriva miljön och finns det skillnader och likheter mellan de två 
läroplanerna vad gäller frekvens och formuleringar av orden? 
Framträder någon eller några diskurser, och i så fall vilken eller vilka? Hur manifesteras i så fall den 
eller dessa diskurser? 

Teoretiskt perspektiv och val av 
metod 
Kristina Boréus (2015, s. 158) skriver att en text är (bör vara) koherent, sammanhängande, och 
kommunikativ. För att vara kommunikativ måste textproducent och textkonsument ha en gemensam 
språkförståelse. En text skrivs för att läsas och förstås av dem som ingår i den tänkta målgruppen. 
Boréus skriver vidare  (2015, s. 159) att den genre som texten skrivs inom har betydelse för analysen. 
Textens funktion har betydelse för hur den kan förväntas mottagas. ”Vilka aspekter som väljs ut för en 
analys, hur analysen görs och hur textanalysen tar hänsyn till textens sammanhang är det som utgör 
metoden.” (Boréus 2015, s. 161). Textanalys kändes för oss som den självklara metoden, eftersom vi 
är intresserade av närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på begreppet miljö. En 
forma av textanalys är argumentationsanalys. Boréus (2015, ss.162-163) förklarar detta som en metod 
att analysera olika arguments uppbyggnad när en text argumenterar för eller emot något. Vi menar att 
för vårt syfte är inte denna metod tillräcklig. Vi har istället inriktat oss på diskursanalys som vi 
förklarar nedan.  
Enligt Peter Svensson (2019, s. 20) betyder ordet diskurs ””konversation”, ”diskussion” eller ”tal””. 
En diskurs är ett specifikt sammanhang som styr hur språk formas och uttrycks i just denna kontext. 
Samtidigt formas och omformas verkligheten genom språket. Språket är därför aldrig neutralt utan det 
tolkas och förstås utifrån den diskurs där det yttras. (Bolander & Fejes 2015, s. 91; Saar & Löfdahl 
2004, s. 27; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Svensson (2019, s. 24) skriver att om man 
ständigt använder ett visst sätt att förklara något specifikt, blir detta sätt att tala på självklart och 
naturligt. Detta sker utan aktivt medvetande från språkanvändaren. Språket har alltså makt att påverka 
hur vi talar och upplever oss själva och andra. Själva texten är aldrig en diskurs utan det är den 
verklighet som tillämpas när texten produceras (Boréus 2015, s. 164). Om vi till exempel talar om 

jordens tillblivelse påverkas språkbruket av den diskursiva kontexten, vi talar utifrån den om ”big 

bang” eller om en religiös skapelseberättelse. (Eller läs ”Nasse hittar en stol” av Sven Nordqvist!) 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips lyfter i boken Diskursanalys som teori och metod tre 
olika inriktningar: diskursteori enligt Laclaus och Mouffes, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. 
Även om de är olika, delar de ändå vissa föreställningar om språk, subjekt och vikten av att granska 



och kartlägga maktrelationer och normativa perspektiv, genom kritisk forskning. Inriktningarna delar 
även en socialkonstruktionistisk utgångspunkt med dess postmoderna syn på kunskap där det inte 
finns en objektiv sanning om världen. Uppfattningen om vad som är sant är alltid beroende av den 
kulturella och historiska kontexten. Essentialismen frångås också, det finns enligt 
socialkonstruktionismen, ingen sann, oföränderlig, inre kärna hos människan. Hur man ser på kunskap 
och sanning i en viss diskurs får sociala konsekvenser för hur man agerar och vilka handlingar som 
betraktas som rimliga och orimliga. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 7-11). En av de första 
som formulerade detta är Michel Foucault enligt de läroböcker om diskursanalys som vi tagit del av. 

Diskursanalys är en metod som, enligt Bolander & Fejes, visar på ”språkets roll i hur vi skapar oss 
själva och andra” (2015, s. 90). Hur vi talar och skriver, alltså språket, har effekter på människor, 
samhällen och relationer. Det är dessa effekter som kan studeras och förstås genom diskursanalys 
(Bolander & Fejes 2015, s. 91 & Svensson 2019, s. 16).  
Winther Jørgensen och Winther skriver att diskursanalys är metod och teori i ett (2000, s. 10). 
Diskurser och diskursanalys kan dock förstås på flera olika sätt. Som forskare kan de element som 
anses betydelsefulla för analysen användas oavsett inriktning. 

Svensson (2019, ss. 79-80) skriver att en vanlig infallsvinkel för textanalys är att se på texten som en 
spegling av verkligheten, vilket sedan prövas med en lämplig metod. Läroplanens formuleringar om 
miljön skulle då kunna studeras på plats i vilken förskola som helst.  
Eftersom diskursanalysen är teori och metod i ett, finner vi den vara användbar för vårt syfte att 
analysera hur förskolans miljö framställs i läroplanen. Diskursanalysen lyfter även vikten av den 
historiska aspekten vilket vi också vill undersöka genom att jämföra Lpfö 98 med Lpfö 18. Lpfö 98 
har under åren reviderats ett antal gånger, vi har dock valt att begränsa vårt urval till två originaltexter. 
Detta för att få in ett tidsmässigt avstånd mellan texterna, Bolander och Fejes (2015, s. 95) lyfter hur 
litteratur från olika årtal kan visa på förändring från en tid till en annan. 
Vi har utgått från Bolander och Fejes (2015, s. 97) text om diskursanalys, med stöd från Boréus (2015, 
ss. 162, 164) och Svensson (2019, ss. 80-81), när vi formulerade frågor som vägledning genom vårt 
analysarbete. Vad är det som uttryckligen påstås om miljön i läroplanerna? och Vad skrivs om 
utemiljön respektive innemiljön? Svaren på dessa två frågor ger oss de citat som blir utgångspunkten 
för vår analys. Följande frågor använder vi som en guide för att fördjupa analysen: Hur beskrivs 
miljön, vilka ord används? Vad framställs som sanning? Hur positioneras barnen i citaten om miljön? 
Vad tas för givet eller är underförstått? Vad utesluts eller osynliggörs? Bolander och Fejes (2015, s. 
97) skriver att resultaten utifrån frågorna emellanåt kommer att gå in i varandra.  



Genomförande, databearbetning, urval och 
avgränsningar 

Vi har valt att arbeta med två av förskolans läroplaner: Lpfö 98 och Lpfö 18. Detta för att det är två 
originaltexter. Under de tjugo år som gått innan Lpfö 18 trädde i kraft har Lpfö 98 reviderats ett antal 
gånger. Dessa revideringar har vi valt bort, dels för att inte få för mycket liknande material, dels för att 
förhoppningsvis tydligare se om förändringar av texten skett.  
Vi har för vårt fokus på utomhusmiljö och miljö läst igenom läroplanernas texter, både i pdf- och i 
tryckt format. En fördel med pdf-formatet är att vi där kunde göra specifika ordsökningar för att se 
närvaro och frekvens av ord och fraser i texterna. Vi sökte och fick resultat på ’utomhus’ som skrevs 
tre gånger, ’miljö’ skrevs 37 gånger och ’natur’ stod 16 gånger när naturvetenskap och naturvård 
räknas med. Summorna är resultatet när orden räknas ihop från båda läroplanerna. Natur sökte vi på 
eftersom det har med utomhusvistelse att göra. När vi sedan läste texterna i det tryckta formatet fann 
vi även att ordet rum används på ett liknande sätt som miljö i Lpfö 18 och sökte följaktligen även på 
detta. Rum som ett annat ord för miljö fanns dock inte i Lpfö 98. Vi gjorde senare även en sökning på 
ordet inomhus, det nämns en gång i Lpfö 98 och en gång i Lpfö 18. 
Miljö är ett ord med fler än en betydelse, och används också i läroplanerna med olika betydelser. Lpfö 
98 skriver om livsmiljö, närmiljö och miljö som ett ekologiskt förhållningssätt och naturvård. I Lpfö 
18 skrivs det om miljö i samband med hållbar utveckling och närmiljön med dess samhällsfunktioner. 
Vi anser att miljö i dessa sammanhang, även om det också är intressant, inte har tillräckligt att göra 
med miljön på förskolan och utomhusvistelsen som är vårt forskningsområde. Vi har därför valt att 
bortse från dessa sammanhang, där miljö kopplas till hållbar utveckling och närmiljö. Det avgränsar 
även materialet något. 
Vi tog sedan ut alla aktuella citat och gjorde två sammanställningar, en för varje läroplan, med  
relevanta begrepp markerade. Ett problem med att citat tas ut ur sin kontext på detta sätt är att 
sammanhanget försvinner. Ett sammanhang som ibland kan förklara eller tydliggöra citatet. Vårt fokus 
ligger på hur miljön skrivs fram i läroplanerna, därför får inte kontexten riktigt samma betydelse för 
oss. Anser vi att något behöver tydliggöras kan vi återgå till texterna och lyfta sammanhanget. 
Läroplanerna går enkelt att hitta digitalt om läsaren själv vill kontextualisera ett visst citat. 

Vad är det som uttryckligen påstås om miljön i läroplanen? I Lpfö 98 fann vi sex citat där miljö 
nämns:  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att 
ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 



Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 
avvägd dagsrytm och miljö.  

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 
miljö och i naturmiljö.  

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande.  

Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön 
och planeringen av den pedagogiska verksamheten.  

(Lpfö 98 1998, ss.9-14)  

Efter att vi gjort likadant med citaten i Lpfö 18, fann vi där totalt 12 citat när vi inkluderar de två citat 
där det står rum istället för miljö: 

Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både 
vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.  

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 
kommunikation. 

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. 

Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. 

Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar 
till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och 
välbefinnande. 

När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken 
eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas 
samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla 
sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra 
texter. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 
möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar 
och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och 
inomhus och i varierande miljöer. 



Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan. […] De behov och intressen som 
barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av utbildningen. 

Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera 
och uppleva. 

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. 
(Lpfö 18 2018, ss. 7-11, 16) 

Vi har valt att inte ta med de citat om miljö som är skrivna som mål och riktlinjer eftersom de 
förmedlar kvalitetsutveckling och ansvarsfördelning för förskolans personal i punktform, där de i 
princip upprepar det som står i den mer sammanhängande texten.  

Vi har sedan valt ut de citat som vi finner mest belysande för våra diskurser och tagit med dem i 
kapitlet Analys och resultat.  
Vad skrivs om utemiljön respektive innemiljön? Vi fann inga citat, varken i Lpfö 98 eller Lpfö 18, där 
dessa ord nämns explicit. Däremot står följande i Lpfö 98: ”Verksamheten skall ge utrymme för 
barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (Lpfö 98 
1998, s. 11) och på ett liknande sätt formuleras det i Lpfö 18: ”Barnen ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierade miljöer.” (Lpfö 18 2018, s. 11). 
Analysfrågorna har vi sedan använt för att få syn på och kunna beskriva de diskurser vi tycker att vi 
kan se i läroplanernas citat om miljön. I diskursanalyserna har vi ställt citaten från de båda 
läroplanerna bredvid varandra för att jämföra och diskutera och för att upptäcka skillnader och likheter 
mellan Lpfö 98 och Lpfö 18. 
Vi vill förtydliga att vi likställer orden inne med inomhus och ute med utomhus, vi gör ingen skillnad 
på orden.  
När läroplanerna skriver naturmiljöer tolkar vi det som att de menar ängsmark, bergs- och 
skogsterräng och naturområden nära olika vatten (hav, sjö, bäckar och så vidare), eller som Änggård 
skriver, ”icke-anlagd utomhusmiljö” (2008, s. 232). 

I diskussionen har vi sedan lyft våra resultat och diskurser utifrån de olika aspekter som den tidigare 
forskningen bidragit med som till exempel: utomhuslek på gården respektive naturmiljö, hälsa, 
reglering av miljön, hur barn positioneras, barngruppens storlek och andra politiska aspekter. Där det 
passar anknyter vi till den historiska översikten eftersom man kan få perspektiv på nuet genom att 
studera det förflutna. En genealogisk studie kan belysa ”idéer och praktiker i det förflutna som lever 
kvar och påverkar nutiden.” (Hammarström-Lewenhagen 2013, ss. 41-42). 

Vi avslutar med att diskutera våra resultat i relation till vår praktik och vår profession samt tankar om 
vidare forskning. 



Forskningsetiska överväganden  

Etiska övervägande bör göras inom all forskning. Vår forskning baseras inte på observationer eller 
intervjuer och inkluderar med andra ord inga mänskliga studieobjekt, men vi bör gå in i textanalysen 
med sinnet öppet för välvillig tolkning. Vi har ett ansvar för att vår text uppfattas som korrekt och 
ärlig.  
Vi kan inte vara helt objektiva eftersom vi är en del av den diskurs vi analyserar (Bolander & Fejes 
2015, s. 94). De slutsatser vi kommer fram till kan vi inte heller påstå vara den enda ”sanningen”, men 
en sanning utifrån vår förståelse och vår kontext. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 28-29). 

Studiens kvalitet 

Inom kvalitativ forskning är det viktig att man förhåller sig till begreppen validitet (giltighet) och 
reliabilitet (tillförlitlighet). Validitet innebär att man faktiskt genomför det man formulerar i syfte och 
frågeställningar och att den producerade texten har koherens - har en röd tråd. Att en studie är 
tillförlitlig betyder att forskningsprocessen följer systematik och exakthet, huruvida ens resultat är 
trovärdiga och tillförlitliga efter insamling av data och analys (Thornberg & Fejes 2015, ss. 258-259).  
Metodval och genomförande har, enligt oss, fungerat bra för vårt syfte. Diskursanalys som teori och 
metod anser vi har varit ett rimligt verktyg för vår textanalys av två läroplaner. Eftersom vi, som vi 
redan nämnt, är en del av den förskolediskurs vi undersöker, kan någon annan kanske komma fram till 
ett annat resultat. Inte nödvändigtvis mer korrekt eller felaktigt. Vi har försökt vara så transparenta, 
ärliga och tydliga som möjligt för läsaren. Vi upplever att det har varit en utmaning att formulera 
diskurserna på ett korrekt sätt och att fastställa vilken tidigare forskning som är relevant för vår 
uppsats. Som ett möjligt alternativ till textanalys skulle vi ha kunnat gå vidare på den väg som vi 
skriver om i inledningen, med intervjuer och observationer kring hur läroplanen realiseras i en 
förskolas utomhusmiljö. Men vi hade då inte kunnat utgå från samma syfte och frågeställningar som vi 

gör nu.


Resultat och analys 
Här presenterar vi nu våra resultat och vår analys. Vi avslutar detta kapitel med ytterligare jämförelser 
mellan läroplanerna och en sammanfattning av vad vi kommit fram till i analysen. 

Vilka ord används för att beskriva miljön? Vi har listat alla ord som explicit står i de båda 
läroplanernas valda citat i samband med miljön (ingen parentes: ordet används endast en gång): 



Även om Lpfö 98 har ett färre antal citat om miljö, sex stycken jämfört med tretton i Lpfö 18, har de 
en större variation av ord som dessutom inte upprepas någon gång i de valda citaten. När Lpfö 18 
använder utmanande, stimulerande och inspirerande två gånger, tolkar vi det som att de särskilt vill 
lyfta dessa kvaliteter i samband med miljön. Vi kan se att de fyra första orden i tabellen är identiska 
mellan läroplanerna och att övriga ord har en liknande betydelse, en innebörd som vi tolkar som 
positivt laddad. Med det menar vi att det går att para ihop alla ord med en motsats som blir negativ i 
de flesta sammanhang; tråkig, fattig, otrygg och full av förbud: det är inte en miljö som läroplanens 
beskrivningar föreskriver som lämplig för barns utveckling och lärande. Detta är underförstått, en 
sanning som förmedlas genom orden hur miljön ska vara. 
 I Lpfö 18 är meningarna formulerade annorlunda, ”Barns lärande kan bli mångsidigt och 
sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till 
lek och aktivitet.” (Lpfö 18 2018, s. 11) jämfört med Lpfö 98: ”Förskolan skall erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att 
utforska omvärlden.” (Lpfö 98 1998, s. 9). Detta är två citat som är ganska lika varandra vad gäller 
innehållet, Lpfö 18 skriver dock också om lärande och arbetssätt. Lpfö 18 har även formuleringar som 
inte riktigt går att lägga in i tabellen, exempelvis: ”Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen 
att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.” (Lpfö 18 
2018, s. 8). Att miljön ska inspirera och utmana har vi fört in i tabellen, men att den ska vara 
könsneutral står inte med eftersom det skulle innebära en omskrivning av formuleringen.  

Lpfö 98 Lpfö 18

utmanande utmanande (två gånger)

stimulerande stimulerande (två gånger)

inspirerande inspirerande (två gånger)

lockande lockande

levande social varierande

kulturell uppmuntrande

trygg främjande

utvecklande stödjande

väl avvägd tillgänglig

öppen god

innehållsrik erbjudande

inbjudande

planerad



Efter att vi läst igenom och analyserat de citat vi tagit ut ur Lpfö 98 och Lpfö 18, vill vi argumentera 
för att det i läroplanstexterna framträder diskurser om förgivettaganden kring miljön på förskolan. 
Boréus (2015, s. 165) skriver att ”texten förutsätter idéer som är väl spridda och knappt ifrågasatta”  
och därför inte behöver uttryckas explicit. Dessa diskurser och förgivettaganden kring miljön, tolkar 
vi, handlar till stor del om vad som utesluts ur läroplanerna. Det vill säga specifika beskrivningar av 
vilken slags miljö som avses, utomhus- eller inomhusmiljö, har utelämnats ur texten. Förgivettagandet 
handlar dels om utevistelsen, dels verkar det tas för givet att den didaktiska verksamheten främst sker 
inomhus. Vi ämnar nu lyfta de citat, som vi menar illustrerar dessa diskurser, samt belysa dem 
ytterligare med hjälp av de analysfrågor vi formulerade i kapitlet Teoretiskt perspektiv och val av 
metod. 

Diskursen om den förgivettagna utomhusvistelsen. 

Som databearbetningen visade finns inget citat i läroplanerna där ute- eller innemiljö nämns explicit, i 
den bemärkelsen att en specifik miljö avses. Lpfö 98 skriver dock att barnen ska vistas både inne och 
ute. Där står, som vi tidigare citerat, att: ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, 
fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” vilket följs av 
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö.” (Lpfö 98 1998, s. 11). Inomhus och utomhus står, i samband med miljön, endast en gång i 
Lpfö 18: ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus 
och i varierade miljöer.” (Lpfö 18 2018, s. 11). Däremot lyfter den i ett annat citat naturmiljöer, vilka 
naturligtvis finns utomhus: ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” (Lpfö 18 2018, s. 
9). Övriga citat ur läroplanerna handlar enbart om miljön. Vi tolkar detta som att läroplanstexterna 
utgår från ett förgivettagande kring den dagliga utevistelsen på förskolan. I och med att utomhus och 
utomhusvistelsen  endast nämns explicit tre gånger totalt i de båda läroplanerna, tolkar vi det som att 
utomhusvistelsen ses som så självklar att den inte behöver nämnas ytterligare. Vi tolkar det dock inte 
som ett tecken på att utevistelsen inte är viktig, utan snarare att den är så grundläggande och 
vedertagen i förskolekontexten att den därmed kan uteslutas vidare i läroplanstexterna. Ett citat från 
Lpfö 98: ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.” (Lpfö 98 1998, s. 9). Vi tolkar detta citat 
som att det skulle kunna handla om utomhusmiljön, eftersom lek och aktivitet är ord som även finns 
med i utomhuscitaten i Lpfö 98. Utforskandet av omvärlden skulle i detta sammanhang då kunna 
förstås handla om närmiljön eller naturmiljöer i omgivningarna. Det kan dock lika gärna handla om 
vistelsen inomhus eftersom det inte explicit står vilken miljö som avses och utifrån förgivettagandet 
kring miljöerna leder detta citat automatiskt tankarna till den innemiljön som plats för didaktik. Lpfö 
18 skriver: ”Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang.” (Lpfö 
18 2018, s. 7). Ett citat som utan sitt sammanhang tappar sin mening, här handlar det om att erbjuda 
barnen många valmöjligheter. Är du inte medveten om att ordet miljö omfattar hela förskolan, 



inklusive gården, med dess skiftande innebörd av rum, material, tid, rutiner och personal, får 
läroplanen en annan betydelse.  
Vad framställs som sanning i citaten? Vi ser att Lpfö 98 lyfter lek och fysiska aktiviteter i samband 
med utevistelsen. Det tolkar vi som att man där får rasa ut och vara mer fri i leken. Lpfö 18 skriver 
inget om lek i samband med att vistas utomhus endast olika aktiviteter. Rörelseförmåga och fysiska 
aktiviteter tas upp i samband med de olika naturmiljöerna. Då blir det kroppsliga och motoriska och 
med dem hälsoaspekten mer framträdande, vi tolkar detta som en sanning i Lpfö 18. Eftersom båda 
läroplanerna skriver om naturmiljöer, uttyder vi det till att dessa är bra för barnen.  
Vad tas för givet eller är underförstått? Det är underförstått att barnen på förskolan är ute en gång per 
dag och att det är bra för deras hälsa. Det verkar också tas för givet att barnen har roligt och trivs när 
de vistas ute. Det verkar som om Lpfö 18 tar leken utomhus för given eftersom den inte nämns i 
citaten om utomhusvistelse och naturmiljöer. Vi menar också att det är underförstått att barnen är mer 
fysiskt aktiva utomhus än inomhus (”ute springer vi, inne går vi” har vi båda någon gång sagt till 
barn). Det tas för givet att texten förstås utan förklaringar, när det skrivs om miljön och naturmiljön. Vi 
menar också att förskolans gård tas för given, att det är självklart att alla förskolor har en gård, när den 
inte nämns i texten. Vi anser att tillgång till naturmiljöer tas mer gör givet i Lpfö 18 än Lpfö 98 
beroende på ordvalet. I Lpfö 18 står det att barnen ska få förutsättningar och i Lpfö 98 att de bör få 
möjlighet att vistas i olika naturmiljöer.  
Hur positioneras barnen i citaten om miljön? Språket i läroplanerna positionerar barnen i citaten som 
fysiskt aktiva och som kapabla att växla mellan olika aktiviteter och miljöer under dagen. Detta gör att 
det aktiva och kompetenta barnet får en status av att vara sant eller normalt (Bolander & Fejes 2015, 
ss. 91, 94, 107).  
Vad utesluts eller osynliggörs? De barn som inte framstår som aktiva och kompetenta, som texten 
positionerar barnen, osynliggörs och utesluts därmed i citaten om miljön. Och eftersom barns olika 
känslor tas för givna utesluts också de. Vi har ovan tolkat att hälsoperspektivet framställs som sanning 
i Lpfö 18 i samband med att vistas i naturmiljöer. I citaten från Lpfö 98 blir hälsan osynliggjord i 
samband med miljön. I Lpfö 98 nämns planerad miljö vilket vi tolkar som förskolans gård eller en 
lekplats. I Lpfö 18 har förskolegården som planerad miljö uteslutits. Ingen av läroplanerna skriver 
heller om de vuxna (pedagoger och andra) som delar miljön med barnen, de blir osynliggjorda i 
förskolans miljö. Inget av citaten, varken i Lpfö 98 eller Lpfö 18, nämner explicit att planerat lärande 
eller undervisning kan förläggas utomhus. Detta tolkar vi som ett osynliggörande av utemiljön som en 
arena för didaktisk planering. 
Detta är inte en analys av den faktiska utevistelsen i verklig förskolepraktik, utan en bild av den 
verklighet som texten i läroplanen producerar (Bolander & Fejes 2015, s. 111). 

Vi ser utevistelsen som ett för givet tagande å ena sidan vilket leder oss till innemiljön å andra sidan 
och hur den kan förstås diskursivt. Vi menar att det finns en…  

Diskurs om den förgivettagna innemiljön som plats för didaktik 



Som vi redan skrivit står det inget explicit om innemiljön i läroplanerna. Vi har redan skrivit dessa 
citat ovan men för tydlighetens skull skriver vi dem här med. Lpfö 98: ”Verksamheten skall ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus” (Lpfö 98 1998, s. 11) och Lpfö 18: ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 
dagen, både utomhus och inomhus och i varierade miljöer.” (Lpfö 18 2018, s. 11). Att inomhus inte 
nämns explicit mer än två gånger, en gång i vardera läroplan, tolkar vi som ett förgivettagande att den 
didaktiska planeringen av miljön, riktas mot miljön inomhus. Vilket innebär att ordet innemiljö inte 
ens behöver nämnas i läroplanens text, eftersom det redan tas för givet. Vi kopplar dessa uteslutningar 
till en diskurs kring förskolans innemiljö som den viktigaste eller till och med den enda miljö som 
kräver didaktisk planering. ”Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 
barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.” står det i Lpfö 
98 (1998, s. 9) och ett annat illustrerande citat, från Lpfö 18 är ”Miljön ska vara tillgänglig för alla 
barn och inspirera dem att samspela och utforska omvärlden samt stödja barns utveckling, lärande, lek 
och kommunikation.” (Lpfö 18 2018, s. 7). Utifrån diskursen om den förgivettagna didaktiska 
innemiljön tolkar vi dessa citat som riktade mot innemiljön snarare än utemiljön. Vi tolkar även att det 
handlar om lärande aktiviteter som snarare utförs inomhus, än utomhus. Vi vill även lyfta ett citat som 
är snarlikt formulerat i de båda läroplanerna, där ord av vikt, kursiverade i citaten, har bytts ut och 
ersatts av ett annat ord. ”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar 
för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika 
sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten.” (Lpfö 98 1998, s. 14) och ”Barnens sociala utveckling förutsätter att de 
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. […] De behov och 
intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön 
och planeringen av utbildningen.” (Lpfö 18 2018, s. 16) . Vi tolkar att citaten som lyfter den 2

pedagogiska verksamheten/utbildningen lätt kan förstås handla om miljön inomhus även om det inte 
explicit står så. Samtidigt ger nästan alla citat i diskursen om den förgivettagna innemiljön, kombinerat 
med de förväntningar som skapas i texten, en bild av att barns utveckling och lärande främst sker i en 
innemiljö med en förmodan i att barn ska lära för livet. Detta krav på det livslånga lärandet och de 
förväntningar som läggs på barnen, tolkar vi kan påverka barns möjligheter i att bara få vara i lek och 
glädje.  
Vad framställs som sanning i citaten? Med de valda läroplanscitaten tolkar vi det som att texterna 
förmedlar en sanning om hur viktig den pedagogiska innemiljön är för barnens lärande. ”Inom 
diskurser förs ständigt olika beskrivningar fram av verkligheten, där vissa beskrivningar får status av 
att vara sanning, medan andra hamnar utanför diskursen” (Bolander & Fejes 2015, s. 94). Vad som 
hamnar utanför i denna diskurs blir utevistelsen.  
Vad tas för givet eller är underförstått? Att det finns lokaler som kan användas och utformas på ett sätt 
som matchar läroplanernas formuleringar, att det finns tillräckliga resurser för detta, att innemiljön 
tilldelas mer tid vid planeringen av den pedagogiska miljön menar vi tas för givet. Det är helt naturligt 

 Vår kursivering.2



att den didaktiska verksamheten förläggs inomhus eftersom förskolan ingår i det svenska skolväsendet 
och där sker mycket av undervisningen inomhus i klassrum. Det är underförstått att de som verkar 
inom förskolan som pedagoger och arbetslag ska förstå och kunna realisera det som uttrycks i citaten. 
Vad som även verkar tas för givet är att alla barn ska kunna uttrycka och förmedla sina intressen och 
behov och att det finns pedagoger som lyssnar, tolkar och förstår. Samt att det är underförstått att 
barnen har roligt! 
Hur positioneras barnen i citaten om miljön? Utifrån texterna tolkar vi det som att barnen 
positioneras, i förhållande till innemiljön, som aktiva, flexibla, kreativa och öppna för samtal. Vilket 
innebär att de förväntas kunna använda sina förmågor (språkligt som kroppsligt) på olika sätt och i 
olika sammanhang (Boréus 2015, s. 165). Samtidigt som de ska kunna ta ansvar för miljön och för sig 
själva. 
Vad utesluts eller osynliggörs? I förhållande till hur barn positioneras i läroplanscitaten så blir de barn 
som inte kan uppnå förväntningarna i texten osynliggjorda, vilket skulle kunna ses som att texten 
skapar ett avvikande barn i motsats till de barn som får ”en normerande position” (Bolander & Fejes 

2015, ss. 104-105). Vi menar att barns glädje blir osynliggjord och tas för given eftersom det inte står i 

citaten att barnen också ska få ha roligt i dessa varierade miljöer. Vidare kan vi även här tolka in ett 
osynliggörande av den didaktiska utemiljön. 

Ytterligare jämförelser och sammanfattning 

Vi börjar med en jämförelse mellan de två läroplansutgåvorna. Vi konstaterade att det i Lpfö 98 fanns 
färre citat om miljö jämfört med i Lpfö 18, men med större variation av orden i citaten. Orden har vi 
tolkat som positivt laddade eftersom de kan paras ihop med en mer negativ motpart, som exempelvis 
utmanande vars motsats blir enformig. Båda läroplanerna använder sig av ordet ska när de talar om 
miljön, den ”ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter” (Lpfö 18 2018, s. 7). Men Lpfö 98 skriver 
också bör, vilket vi tolkar som mer vägledning än ett måste, i följande citat ”Utomhusvistelsen bör ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö” (Lpfö 98 1998,  s. 11) till 
skillnad från Lpfö 18 där ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus 
och inomhus och i varierade miljöer” (Lpfö 18 2018, s. 11). I Lpfö 18 har leken fått ett större utrymme 
vilket också medför att miljön nämns i samband med lek fler gånger än i Lpfö 98. Däremot blir leken 
utomhus osynliggjord i Lpfö 18 jämfört med Lpfö 98. Vidare har det i Lpfö 18 även lagts till text om 
miljö som formulerats som tid, rum och ro vilket vi menar ger miljö en ytterligare dimension kring 
vad det innefattar. 
I Lpfö 98 nämns hur förskolan ”skall vara en levande social och kulturell miljö” (Lpfö 98 1998, s. 9). 
Det kulturella nämns inte explicit i Lpfö 18 citat om miljö, däremot har de citat som behandlar miljön i 
förhållande till språk och litteratur samt skapande, till exempel ”Barnen ska ges tid, rum och ro till 
eget skapande” (Lpfö 18 2018, s. 9). Generellt sett nämns inte de vuxna på förskolan i citaten om 
miljö, men arbetslaget finns faktiskt med i två av Lpfö 18 citat om lek, ett av dem är ”Ett 



förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens 
betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande.” (Lpfö 18 2018, s. 8). Vi vill belysa några 
andra skillnader mellan läroplanerna som vi upptäckt. Till exempel så nämner Lpfö 98 (1998, s. 10), i 
samband med den väl avvägda dagsrytmen, åldern på barnen som en anpassningsaspekt jämfört med 
Lpfö 18 (2018, s. 7) som i stället skriver om barnens behov. Lpfö 18 (2018, s. 8) talar också i samband 
med miljön om hur den inte ska begränsa barn med könsstereotypa uppfattningar, vilket inte Lpfö 98 
gör i samband med miljön, även om det tas upp i en annan del av läroplanen (Lpfö 98 1998, s. 8). 

Här vill vi nu sammanfatta vad vi kom fram till i våra diskursanalyser utifrån våra analysfrågor.  
Vad vi tolkat som sant i Lpfö 98, kopplat till diskursen om utemiljön som tagen för given, är att barn 
där får utrymme till rörelse och lek, jämfört med Lpfö 18 där sanningen mer fokuserar på det 
kroppsliga och motoriska som hälsofrämjande. En annan sanning som vi utläser i de båda läroplanerna 
är att naturmiljöer är bra för barn. Samtidigt som texterna förmedlar en sanning om att den 
pedagogiska innemiljön är viktig för barns lek och lärande, där alla barn förväntas kunna förmedla 
intressen och behov.  

Vad som tas för givet eller är underförstått, är att barn vistas ute en gång per dag, något som är bra för 
hälsan, samt att barn är mer fysiskt aktiva utomhus. I Lpfö 18 menar vi att leken tas för given i 
utemiljön. Det tas även för givet att de som läser denna text i läroplanen, ska kunna förstå vad miljö 
och naturmiljö innebär. Vad som också framstår som underförstått, är att alla förskolor ska ha en gård 
samt närhet till naturmiljö, vilket tas mer för givet i Lpfö 18 än i Lpfö 98 på grund av ordvalet. 
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö” (Lpfö 98 1998, s. 11). ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både 
utomhus och inomhus och i varierade miljöer” (Lpfö 18 2018, s. 11). Vi menar vidare att det tas för 
givet att förskolor har lokaler som kan användas och utnyttjas på ett sätt som motsvarar läroplanens 
krav, att det finns ekonomiska resurser för detta, samt att arbetslag ska kunna realisera dem. Det är 
även underförstått att barn kan förmedla sina intressen och behov. Eftersom förskolan tillhör det 
svenska utbildningssystemet kopplar vi ett för givet tagande till att undervisning sker inomhus 
eftersom det är så det är upplagt i skolan.    

Hur positioneras barnen i citaten? I båda läroplanerna och i båda diskurserna positionerar texten 
barnen som aktiva, flexibla, kompetenta och ansvarsfulla användare av miljön.  

Vad utesluts eller osynliggörs? De barn som inte passar in i positionen som aktiva, flexibla och 
kompetenta blir osynliggjorda i citaten om miljön. Vi menar också att barns glädje utesluts ur citaten. 
Vidare menar vi att hälsan osynliggörs i citaten om miljö i Lpfö 98 och att den planerade miljön, eller 
gården, osynliggörs i Lpfö 18. Ett osynliggörande av utemiljön som en arena för didaktiska aktiviteter 
och ett osynliggörande av de vuxna som medaktörer till barnen och till miljön. 



Denna diskursanalys av läroplanens citat om miljön har för oss belyst hur ordval och formuleringar 
förmedlar en idealbild av förskolan och av barnen som vistas där en stor del av sin barndom. Vi anser 
att det i den nya läroplanen, Lpfö 18, mycket väl hade kunnat utformas en tydligare text avseende 
miljön. Kanske nästa gång? 

Diskussion  
Vårt syfte var att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute-, 
och innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998, Lpfö 98, och från 2018, Lpfö 18.  
Våra frågeställningar var: Vilka ord används för att beskriva miljön och finns det skillnader och 
likheter mellan de två läroplanerna vad gäller frekvens och formuleringar av orden? 
Framträder någon eller några diskurser, och i så fall vilken eller vilka? Hur manifesteras i så fall den 
eller dessa diskurser? 

Vi anser att vi besvarat våra frågeställningar på ett sätt som svarar till vårt syfte. Vi ämnar nu diskutera 
våra resultat från analysen. Vi vill sätta resultaten i relation till vad som intresserat oss i tidigare 
forskning. Vi menar, liksom också vår studielitteratur, att det finns spår från tidigare styrdokument och 
praktiker i den läroplan och förskola som vi har idag (Hammarström-Lewenhagen 2013, s. 41; 
Lindgren & Söderlind 2019, s. 16; Nordin-Hultman 2004, s.110; Vallberg Roth 2006, s. 92), Lindgren 
och Söderlind (2019, s. 16) påpekar också att ”vår tids beslut påverkar framtiden”.  

Vad är det som kan ligga bakom att utevistelsen ses som så grundläggande och etablerad att den blir 
tagen för given? Vår erfarenhet och tidigare forskning (Klaar & Öhman 2014, s. 239; Mårtensson 
2004, s. 20) visar att förskolebarn går ut minst en gång varje dag och att detta inte ifrågasätts utan ses 
som en självklarhet. Enligt Mårtensson (2004, s. 20) är det ett idéarv från Fröbel och hans syn på 
naturen som ligger bakom, vilket vi skriver om i den historiska översikten. Vi vill komplettera den 
bilden med Klaars och Öhmans (2014, s. 231) text där de skriver att Sverige har en stark tradition, 
sedan sekelskiftet 1900, av att betrakta natur och naturupplevelser som värdefulla och viktiga. Något 
som är manifesterat i koncept som friluftsliv och allemansrätt. De skriver vidare att förskolekulturen 
inkluderar ett utomhusorienterat arbetssätt, där barns möten med naturen ses som viktiga för deras 
välbefinnande men också för att de ska utveckla ett varsamt förhållningssätt till och kunskap om 
naturen (Klaar & Öhman 2014, s. 235). Vi menar att denna syn på naturen stämmer med vad vi har 
tolkat som en sanning i förskolans läroplan, nämligen att naturmiljöer ses som bra för barn. 
Att det är bra för barn att vistas i naturen är något som ”I Ur och Skur-förskolan” (Änggård 2009, s. 
223) tar fasta på. I natur och naturmiljöer tillgodoses barnens behov av lek, rörelse, gemenskap och 
kunskap. Naturupplevelser ses som bra för barns hälsa och estetiska, språkliga och motoriska 
utveckling (Klaar & Öhman 2014, s. 233; Änggård 2009, s. 223). Mårtensson (2004, s. 11) och 



Änggård (2009, s. 222) hänvisar båda till en tidigare jämförande studie  om olika typer av 3

förskolegårdar. En förskolegård med naturmark visade sig i denna studie ha en positiv inverkan på 
barns fantasilekar, motorik, koncentration och även på deras hälsa. Vår analys av läroplanen visade att 
det är, enligt oss, underförstått att förskolor har tillgång till planerade miljöer, som en gård, samt 
närhet till naturmiljöer. Mårtensson (2004, s. 21) påvisar i sin avhandling att det är stor skillnad mellan 
förskolors gårdar, om de ens har någon, vad gäller storlek och innehåll, vilket hon menar påverkar 
utevistelsens förutsättningar. Vidare skriver Mårtensson (2004) att leken utomhus ses som en ”fysisk 
och rörelseinriktad aktivitet” som har sin grund både i förskolans läroplan (Lpfö 98 i detta fall) och 
praktik, samtidigt som syftet bakom utomhusleken, enligt Mårtensson (2004, ss. 17, 20), oftast är 
outtalat. Vi menar att detta stämmer med vår diskurs om utevistelsen som tagen för given vad gäller 
sanningar som texten producerar: som lek och rörelse i Lpfö 98 och det kroppsliga och motoriska som 
hälsofrämjande i Lpfö 18, med leken som ytterligare ett förgivettagande i den senare läroplanen. 
Mårtensson (2004, s. 22) skriver också att det är vanligt förekommande att leken utomhus styrs mer av 
barnen själva, vilket vi jämför med Änggårds (2009, s. 222) teori om att naturmiljöer skulle vara en 
sorts frizon från vuxnas inblandning, där barn får leka ifred. Möjligtvis kan vi här se ett samband till 
vår tolkning av läroplanen, där vuxna blir osynliggjorda i den för givet tagna utevistelsen. Klaar och 
Öhman (2014, s. 232) ser barnens fria val vid utevistelsen som ett uttryck för förskolors demokratiska 
arbete. 

Som vi skriver i den historiska översikten var hälsa och hygien viktigt vid omsorgen, särskilt för de 
fattigare barnen i Barnkrubborna (Lindgren & Söderlind 2019, ss. 35, 86). När de flesta barn i Sverige 
hade fått det bättre vad gäller mat och renlighet, menar vi att man kunde förändra fokuset för hälsa och 
hygien. När vi idag talar om barns hygien handlar det mer om en önskan att hålla barnen fria från, och 
inte sprida, sjukdomar. I Lpfö 18 står det ”När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam 
livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 
påverka hälsa och välbefinnande.” (Lpfö 18 2018, ss. 9-10), vilket vi menar belyser hälsobilden av 
idag. Som vi skriver ovan är också natur och utevistelse starkt förbundna med att hålla människor 
friska. 

Diskursen om den för givet tagna innemiljön som plats för didaktik, menar vi, belyses av Nordin-
Hultmans (2004) avhandling. Hennes formuleringar om de pedagogiska miljöerna, uppbyggda av tid, 
rum och material, beskriver främst en inomhusmiljö. Hon inleder visserligen med ett citat från en 
observation utomhus, men i stort ses utevistelsen som en för givet tagen aktivitet i det återkommande 
dagsprogrammet. De illustrationer hon använder visar endast innemiljön från både svenska och 
engelska förskolor. Nordin-Hultman (2004, ss. 53, 110) menar att reglering syftar till den etablerade 
ordningen och att ”varje pedagogisk verksamhet är på något sätt planerad och reglerad i tid och rum”, 
något som har ett starkt inflytande på förskolan traditionellt och därför osynliggjort. Vi uppfattar det 
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som att avhandlingen genomsyras av tanken att förskolan i Sverige är för starkt reglerad jämfört med 
de engelska förskolorna, till exempel möjligheten att som förskolebarn gå ut eller in på eget initiativ 
(Nordin-Hultman 2004, ss. 96-97). Det förgivettagande om förskolan som en del av skolväsendet, som 
vi lyfter i diskursen om innemiljön som plats för didaktik, menar vi belyses ytterligare i skenet av 
regleringen av tid, rum och material. Ett återsken, anser vi, av skolans schema indelat i lektioner och 
raster. Detta vill vi ställa i relation till Socialstyrelsens (1981, s. 29) antagande att ”en mer strukturerad 
verksamhet ger förutsättningar för ökad trygghet och stabilitet i barngruppen”. Här vill vi flika in vad 
läroplanerna skriver om strukturering och reglering: ”Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande 
till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila 
och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt.” (Lpfö 98 1998, s. 10) och ”Förskolan 
ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är 
anpassade efter deras behov och vistelsetid.” (Lpfö 18 2018, s. 7), de säger i princip samma sak och vi 
förstår det som att ett barns dag på förskolan är reglerad. 

Det har i vår analys framkommit hur barn positioneras utifrån citatens formuleringar. Texten förmedlar 
en förväntan på barnen kring hur de ska använda miljön, hur de förväntas vara aktiva och kompetenta 
och ha förmågan att kunna ta för sig och växla mellan olika aktiviteter och miljöer. Eftersom det är 
dessa aktiva barn som synliggörs, blir andra barn osynliggjorda i citaten om miljön. Vi jämför detta 
med vad Nordin-Hultman (2004, ss. 13, 16) skriver om miljön som ett villkor för om ett barn kan 
förstås som kompetent eller i behov av särskilt stöd. Hon använder sig av sina egna erfarenheter när 
hon beskriver hur hon tidigare uppmärksammade de situationer där barn framstod som problematiska 
istället för de situationer där de framstod som välfungerande. Om vi jämför detta med våra resultat om 
hur barn positioneras, till exempel i diskursen om den förgivettagna utevistelsen, där de ska vara 
lekande och fysiskt aktiva, så positioneras ett barn som är bara stillasittande som ett avvikande barn i 
denna miljö. Enligt Nordin-Hultman (2004, s. 52) skulle detta barn kunna framstås som kompetent i 
mötet med en annan miljö eller aktivitet. ”Hur barnen uppfattas och förstår sig själva kan alltså ses 
som beroende av de sammanhang och miljöer i vilka de handlar och iakttas.” (Nordin-Hultman 2004, 
s. 52), Vi vill med detta belysa att barn är olika och finner olika miljöer, situationer, lekar och 
aktiviteter mer eller mindre intressanta och roliga, vilket de kan ge uttryck för på olika sätt. Alla barn 
är lika i det att de är olika! Lpfö 18 (2018, s. 8) skriver att barnen inte ska behöva ”begränsas av 
könsstereotypa uppfattningar” i förskolans miljö vilket vi ser som ett sätt att undvika att positionerna 
barnen utifrån kön. Jämfört med hur det var något att sträva efter i det som Vallberg Roth (2006, s. 84) 
kallar ”Det goda hemmets och hembygdens läroplan”. Som vi skriver i den historiska översikten 
skulle pojkar då vistas i byggrummet och flickorna i dockvrån, de positioneras där som blivande 
byggare och mödrar. Utifrån vad Vallberg Roth (2006, ss. 89, 91) skriver förstår vi det som att barn 
senare positioneras mindre tydligt utifrån kön, men att det ligger en förväntan att de ska utvecklas till 
framtidens demokratiska medborgare, till ”bärare av ideal om en god framtid” (Klaar & Öhman 2014, 
s. 231; Lindgren & Söderlind 2019, s. 26).  



Orden som beskriver miljöerna har vi identifierat som positivt laddade. De blir också, menar vi, 
normerande för hur barn förväntas uppleva miljön, men alla barn finner kanske inte stimulans i samma 
situation eller samma miljö. Därför vill vi påstå att dessa ord också riskerar att exkludera vissa, när 
läroplanen riktar citaten om miljön till alla barn: ”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera 
dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 
kommunikation.” (Lpfö 18 2018, s. 7). Barnen framstår som stereotyper i dessa läroplanscitat om 
miljö. 

Som vi skriver i sammanfattningen av våra resultat så ser vi att förskolornas lokaler tas för givna och 
att det är underförstått att dessa kan användas och utnyttjas på ett sätt som motsvarar läroplanens krav, 
att de ekonomiska resurserna räcker till för detta samt att arbetslagen ska kunna realisera dem. Mycket 
av detta är beroende av de politiska besluten som tas på statlig och kommunal nivå. Vi illustrerar detta 
med ett citat: 

Förskolan är en del av ett större system och utifrån en svensk kontext är det tydligt 
att institutionerna för de små barnen rör sig inom och tangerar olika 
politikområden: skolpolitik, familjepolitik, socialpolitik, hälsopolitik, 
arbetsmarknadspolitik och jämställdhetspolitik. En barnpolitik som formar ett slags 
förskolepolitik. Det betyder även att sådan verksamhet berörs både av politiska 
satsningar och brist på satsningar inom olika områden. Förskolan påverkas 
naturligtvis också av forskning, särskilt inom pedagogik och psykologi.  

(Lindgren & Söderlind 2019, s. 11) 

Det är alltså många faktorer som ligger bakom när miljöer utformas, hur många barn som ska vistas 
där och hur många pedagoger som ska finnas där för omsorg och undervisning. ”Lagar, riktlinjer och 
prioriteringar” har historiskt sett påverkat förskolors utformning och gör det än, menar vi (Mårtensson 
2004, s. 21). Hammarström-Lewenhagen (2013, s. 295) påpekar att under de trettio (1968-1998) år 
som hennes avhandling studerar så ägde tio riksdagsval rum (mellan 1970 och 1994 skedde valen vart 
tredje år). En socialdemokratisk regering styrde en majoritet av tiden, men olika regeringsbildningar 
och partier påverkade ändå politiken. Fem riksdagsval senare trädde så en ny läroplan i kraft. Vi menar 
att det naturligtvis har varit politisk påverkan även under dessa år, bland annat synlig i de olika 
revideringar av Lpfö 98 som genomförts. Skolverket (2016) har också återinfört ett riktmärke för 
barngruppernas storlek i förskolan. De tar upp fem faktorer som ska ställas i relation till mängden 
barn, det är utom den fysiska miljön, personalens utbildning, personalens kompetens, personaltäthet 
och sammansättningen av barngruppen. Barn som är ett till tre år ska kunna dela miljön med fem till 
elva andra barn och barn som är fyra till fem år ska kunna vistas i grupper om nio till femton barn. 
Och vi menar att det är rimliga siffror så länge de övriga faktorerna uppfylls så att verksamheten görs 
möjlig att genomföra och målen i läroplanen möjliga att sträva efter. Vi menar att ekonomiska resurser 
kan påverka både barngruppernas storlek och de olika faktorerna, vilket leder till svårigheter att 
uppfylla läroplanens alla krav. Om du arbetar på en avdelning med en grupp bestående av tretton 



ettåringar, en kollega är sjuk och ni får inte någon vikarie, hur ska du då i en sådan situation få 
möjlighet att bedriva undervisning och samtidigt bekräfta tretton individer med rätt till omsorg, 
utveckling och lärande? 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi tycker att vi har lärt oss mycket genom detta uppsatsarbete och fått upp ögonen för ett nytt sätt, för 
oss, att förstå läroplanen. Vi förstår det nu som att det står lika mycket om utomhusmiljön som den 
inomhus, att miljön på förskolan ska ses och planeras som en helhet. Denna nya kritiska blick för 
läroplanens formuleringar kan vi nu fortsätta att vända mot andra delar av läroplanen i vår vidare 
profession. 

Vi menar att analysen av diskurserna om den för givet tagna utevistelsen och innemiljön som platsen 
för didaktik kan få konsekvenser för förskolepraktiken. Det som tas för givet kan lätt bli förbigånget 
och förlora i värde medan andra förgivettaganden istället får all uppmärksamhet. När utomhusmiljön 
inte verkar synas så mycket i läroplanen, är det lätt hänt att den blir åsidosatt vid planerandet av de 
pedagogiska miljöerna och att den inte blir ett diskussionsämne i arbetslaget. Detta trots att vi är ute 
varje dag, vilket vi kan jämföra med vad som framkom i intervjun vi nämnde i inledningen. 
Innemiljön däremot som en plats för didaktik ges istället mer utrymme vid planering och vid 
diskussioner samt tilldelas eventuellt den större delen av förskolans resurser. När miljön i läroplanen 
tolkas till att mestadels handla om innemiljön riskerar många tillfällen till lärande gå förlorade, när de 
inte uppmärksammas och tas till vara i andra miljöer.  
Och en konsekvens för barnen är, att om det ses som norm att vara mer fysiskt aktiv ute, blir de som 
inte passar in i mallen mer synliga på ett sätt som kan uppfattas som avvikande. 
Vi menar att de barn som inte lever upp till dessa förväntningar, till exempel de som inte tar för sig, de 
som förstås som blyga, de som har svårt för att sitta still eller inte vill vara med, de osynliggörs i våra 
citat. Alla barn är inte lika men alla barn får inte vara olika! 
Igenkänning är också något som skapar trygghet för barn. Därför, menar vi, kan inte miljön omändras 
för ofta. 
Vi menar att vi visar på hur mycket en noggrann närläsning av läroplanen kan ge, hur viktigt det 
faktiskt är för förståelsen. Dessutom är naturligtvis diskussioner i arbetslagen betydelsefulla och 
givande för en gemensam insikt och ett förhållningssätt gentemot läroplanen som styrdokument. 
Något vi märkt vid våra egna diskussioner om läroplanens texter, om vad forskare skriver och om 
politikens betydelse för verksamhetens förmåga att förverkliga läroplanens mål. Att lyfta miljön 
utomhus som lika viktig, pedagogiskt, som den inomhus är kanske något som de flesta som arbetar 
inom förskolan ser som självklart. Det kan ändå, enligt oss, behöva ett extra lyft. 



Vidare forskning 

Eftersom vi menar att det är brist på studier som utgår från textanalys av förskolans läroplan anser vi 
att fler sådan studier vore av godo. Vi fann det intressant och givande att göra en närläsning och analys 
av två av förskolans läroplaner angående hur miljö skrivs fram. Vi kan tänka oss att det vore intressant 
att göra liknande närstudier av andra områden i läroplanen som till exempel lek eller skapande.  
För att utgå från den studie vi här har presenterat tycker vi att det vore intressant med en uppföljande 
fältstudie med intervjuer och/eller observationer. Hur ser förskollärare med skilda 
arbetslivserfarenheter på läroplanens formuleringar angående miljö? Har tiden då man verkat inom sin 
profession någon påverkan på hur man tolkar läroplanens formuleringar? Observationer skulle kunna 
förmedla hur läroplanen realiseras vad gäller utevistelse och didaktisk planering på förskolan.  
De forskningsresultat som kommer till uttryck i vår tidigare forskning är från åren runt 2000. Vi 
undrar hur utevistelse ter sig för barnen idag, har barns utrymme på förskolegården och inomhus 
minskat, sett till hur det var för tjugo år sedan. Barngrupperna och förskolorna tycks bara bli större 
med flera avdelningar som ska samsas om utrymmet. Vi menar att det borde påverka lek, lärande och 
barns och pedagogers fysiska och psykiska välmående. 
Det skulle även vara intressant att göra ett experiment utifrån vad Nordin-Hultman (2004, s. 127) 
skriver om att ge barnen fri tillgång till såväl uterummet som innerummet. Skulle barn välja att gå ut 
självmant om utevistelsen var oreglerad? 
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