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Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och pedagoger beskriver sitt arbete med barns 

lärandemiljöer på olika förskolor, hur barn lär sig på förskolan och om vad de lär sig om miljön 

på förskolan både inomhus såväl som utomhus. 

Studien har en fenomenografisk ansats och det har genomförts kvalitativa intervjuer med fem 

pedagoger som arbetar på fem förskolor. Studien synliggör några variationer av uppfattningar 

som pedagoger kan ha om fenomenet barns lärandemiljöer och arbetet med miljö på förskolan. I 

studien utformades utgångspunkter och frågeställningar men även kategorier utifrån 

informanternas svar. Kategorierna som beskriver pedagogers uppfattningar om barns 

lärandemiljöer och miljön på förskolan är: Jobbet utifrån Lpfö98(reviderad 2010), 

Organisationen gällande barns lärandemiljöer, Miljön i det vardagliga på förskolan, Miljö på 

utegården samt inomhus. Uppfattningarna visar på att barnen kan få ett relativt gott stöd i sitt 

skapande av lärandemiljöer och miljöarbetet tillsammans med pedagogen och andra kamrater på 

förskolan.  

Det som framkom i studien var att barns lärandemiljöer och miljöarbetet inom förskolan är en 

viktig del i det pedagogiska arbetet. Många pedagoger menar på att det är svårt att man inom 

förskolan kan se till att tillfredställa alla barnens intressen och behov i förskolan. 

Nyckelord: Barns lärandemiljö, barns miljöarbete, förskola, fenomenografi, förutsättningar, 

uppfattningar 
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       Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledning 

Förskolan är arenan för barnen, där de ska kunna vara med och skapa en bra lärande miljö 

tillsammans med pedagogerna, barnen får nya erfarenheter när de samspelar med varandra i såväl 



inomhus- och utomhusmiljön. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje 

barn får utveckla en förståelse och ett intresse för de naturliga kretsloppen men samt för hur 

människor, samhälle och natur kan påverka varandra, men de ska även sträva efter att barnen 

utvecklar en förståelse för naturvetenskapen i samband med naturen(Skolverket 2010).  

I denna studie kommer jag att definiera hur de jobbar med miljö och lärandemiljöer inom 

förskolan därav har jag genomfört kvalitativa intervjuer på förskolor i norra Sverige. Hur kan 

man som pedagog jobba med lärandemiljöer och med miljö och sophanteringsfrågor i förskolan. 

Studien visar på hur pedagogerna hjälper barnen till en större förståelse. Genom att tydliggöra 

vad pedagoger tänker kring detta med miljö och lärandemiljöer kan läsaren få en förståelse för 

vilken innebörd jag lägger i begreppet miljöarbete på förskolan och vad jag menar med samarbete 

med att skapa en bra lärandemiljö för barnen på förskolan 

Jag lägger stor vikt vid hur förskolor jobbar med miljön både i inomhus- och utomhusmiljön, 

detta gör att man kan se skillnaden mellan de olika förskolorna där jag intervjuat pedagoger. Det 

man kan se är att förskolebarn i utomhusmiljön ofta visar ett intresse för att leka med de 

naturmaterial som finns på gården men även i den närliggande skogen vid förskolan.  

Naturen den främjar barns lärande och stimulerar barnen att vilja lära sig om naturen och miljön. 

Genom att förskolebarn visar ett stort intresse för att leka med naturmaterial så som sand, lera och 

vatten (Sandberg 2010) visar på att de har ett intresse av att vilja lära sig mer om naturen och 

miljön.  

Att barn får använda sig utav stenar, grushögar, vattenpölar, träd, buskar och plankor som utgör 

en naturlig del av barnens möjligheter till en bra lekmiljö (Brodin & Lindstrand 2006) blir även 

till ett bra lärande om miljön. Att sedan barnen får använda sig utav dessa material kan göra att de 

utvecklar en kunskap om hur de ska kunna värna om miljön på ett bättre sätt. 

Men fokuset menar Brodin & Lindstrand (2006) ligger även mycket på hur olika lärandemiljöer 

påverkar barnen och deras sätt att lära och ta till sig på olika sätt, bland pedagoger och kamrater. 

Sandberg(2010) menar på att man i varje miljö kan se att barn utvecklar olika färdigheter och 

beteenden, man ser framförallt detta i samspelet mellan de olika lärandemiljöerna i  vardagslivet 

hur barn utvecklar en förståelse och man kan fånga in det som menas med platsidentiten och 

sedan kunna utvecklas vidare. 

Sandberg(2010) menar även på att den fysiska miljön har både en emotionell, social, kulturell 

och en historisk dimension genom att det väcker minnen hos människor. Att individers 

erfarenheter från dess olika kontexter kan utökas under hela livet, från barndomen till 

ålderdomen. Man ser att i leken så återfinns många olika erfarenheter, miljöer och känslor. Det 

som kännetecknar en platsidentitet beskrivs utifrån attityder, tankar, värderingar, innebörder och 

även speciella beteende som är kopplade till vissa speciella känslor och som är kopplade till 

speciella platser. 

Problemområdet i min studie rör alltså barns lärande om miljön och dess lärandemiljöer i 



förskolan och inom detta område intresserar jag mig för förutsättningarna för att det ges barn en 

bra lärandemiljö. För att kunna skapa och upprätthålla bra tillfällen där man kan   ge barnen en 

bra kunskap om hur en bra miljö borde vara, men även hur man ska kunna förbättra 

lärandemiljöerna tillsammans på förskolan. I denna uppsatsen har jag därför valt att fokusera på 

hur pedagoger tänker kring miljö och lärandemiljöer i förskolan.  

Stiftelsen Håll Sverige rent menar på att man ska ge barnen kunskaper om dagens samhälle och 

att tillsammans fundera på vad man kan göra för att förbättra världen. Barnen måste kunna 

stimuleras för att kunna agera rätt för miljöns bästa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Jag kommer i detta avsnitt att dela med mig utav litteratur och forskning jag tagit del av och 



dessa tar jag även stöd utav senare i min diskussion. För att förtydliga och synliggöra de områden 

om miljön och lärandemiljön så kommer jag att dela upp dessa under olika underrubriker och 

under dessa förklaras det kort utifrån litteratur och forskning. Jag kommer ta in forskning om 

lärandemiljöer och hur dessa påverkar och även forskning om miljön 

Lärandemiljön och miljön har en påverkan på hur barn tar till sig och även lär sig utav andra så 

som pedagoger och kamrater på förskolan. 

Forskning och litteratur 

Egna definitoner av lärandemiljöer och miljöarbete inom förskolan 

Inom förskolan har pedagoger som jobbat i verksamheten länge ett annat tanke sätt om hur man 

bör jobba med lärandemiljöer och miljöarbetet i förskolan. Under de gånger man i allmänhet sett 

på flera förskolor är det inte anpassat allt för mycket i sin inomhus miljö eller utomhusmiljön. 

De definitioner jag har om en fungerande lärandemiljö i förskolan är att förskolan ska utgå från 

vad man har för ytor att tillgå ocn intressen hos barnen är en viktig del, att man som en pedagog 

tillgodoser barnen. En lärandemiljö bör vara en tillfredställelse för barnens behov, att man som 

pedagog ser till att man har material tillgängligt för alla åldrar, man bör inte dela upp material så 

att de minsta inte kan använda sig utav material som anses vara för äldre barn. Att man låter de 

yngsta barnen även kan få använda saker som man i alla tider har ansett att de inte bör använda 

endast för att de stoppar i munnen. 

Definitionen inom detta med miljöarbete i förskolan bör man som pedagog på förskolan allt mer 

jobba med miljön, för att bygga upp en trygghet för barnen bör det finnas kunskap hos barnen om 

detta med miljöarbete och även hos pedagogerna. För att barnen ska kunna få en förståelse för 

detta med miljön och hur de kan påverka hur en bättre miljö bör byggas upp så ska kunskapen 

komma i tidig ålder. 

Hur påverkas barnen av olika lärandemiljöer i sitt tänkande om natur och miljö? 

Under 2000-talet har det gjorts en hel del forskning som fokuserar på barns lärandemiljöer i 

förskolan, deras identitetsarbete utvecklas i de fysiska och sociala relationerna med andra 

personer i deras omgivning. Man ser att andra människor har betydelse för att låta barnen skapa 

en platsidentitet hos individen. Att känslan för en tillgivenhet till miljön från barndomen och även 

anknytningarna till familjemedlemmarna ser man har en stor betydelse för barnens 

uppväxt(Sandberg, 2010). 

Grön flagg och Håll Sverige rent i förskolan 

Grön flagg är ett projekt för miljöcertifiering inom skola och förskola. Den gröna flaggan är ett 

bevis på att man i den dagliga verksamheten på förskolan och skolan prioriterar ett 

handlingsinriktat miljöarbete och att man vill verka för en hållbar utveckling(Persson & Persson 

2008). 

Grön Flagg har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Programmet för Grön Flagg lämpar sig mest 



som en del av kommunens arbete för en hållbar utveckling. Man ser i första hand att det 

välkomnas av förskolor, låg- och mellan- och högstadiet liksom gymnasiet och högskolor med 

lärarutbildning till att eftersträva den gröna flaggan(Persson & Persson 2008). 

Man ser att arbetet vanligen börjar hos skolor med att man arbetar med Grön flagg. Det är ett 

miljöutbildningsprogram som riktar sig mot både skolor och daghem. 

Stiftelsen Håll Sverige rent har gjort olika miljöprogram som bland annat hjälper förskolorna att 

komma igång med verksamheten som får barnen att tänka till och ta hand om miljön. Man menar 

på att barnen kan utveckla ett samhälle som kan ta ansvar för framtidens miljö och bevara 

naturens resurser bättre än vad vi har gjort hittills i dagens värld(www.hsr.se). Genom att kunna 

föra vidare hur man på ett enkelt sätt kan förmedla information i förskolan om kunskaper om 

miljön skriver de att den bästa metoden är att börja med barnens närmiljö, vad kan man göra där 

för att förbättra miljön? Nedskräpningen i vår natur kan alla göra något åt och barnen tycker det 

är kul att kunna hjälpa till. 

Forskning om pedagogernas jobb med lärandemiljö och miljöarbeten i natur och skog 

Granberg(2000) skriver om miljömedvetenhet hos de yngre barnen som innebär att barnen har en 

positiv inställning till miljön. Det vill säga att barnen vill sköta om allt som lever och att de även 

har vissa förkunskaper om naturen. För att barnen ska bli miljömedvetna så menar 

Granberg(2000) att det är viktigt att barnen känner sig trygga när de är ute i naturen. För att 

barnen ska bli mer miljömedvetna så är det viktigt att barnen får lära sig att visa respekt för de 

djur och växter som finns i vår naturliga miljö. 

Man ser att i naturen kan barnen inhämta kunskapen, inspirationen och känslan. Naturen är en 

pedagogisk miljö där man kan arbeta på olika sätt. Det är viktigt att se naturen som att den inte är 

en naturlig miljö för alla utan det gäller att man arbetar med den ur olika perspektiv så att man får 

ett positivt förhållningssätt.  

I utomhusmiljön syftar det på att barnen ska utvecklas och att lära på egen hand, barn utforskar, 

undersöker och experimenterar med vad naturen erbjuder dem(Granberg 2000). Utomhusmiljön 

är något som pedagogerna kan använda sig utav för att utveckla de små barnens lärande i naturen. 

Närmiljön spelar en stor roll för de små barnens lärande, Granberg(2000). 

Sammankopplar man det jag skrivit hittills till Läroplanen för förskolan Lpfö98(reviderad 2010), 

så kan man se att det finns krav på vad som ska uppfyllas. Förskolans uppdrag är att lägga en 

grund för ett livslångt lärande hos barnet, men också att i samarbete med hemmen så ska barnens 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Att man redan i 

hemmet börjar med ett miljötänk och lär barnen om hur man ska gå tillväga för att värna om 

miljön kan hjälpa dem på vägen i sitt tänkande, men det finns dock inget krav om att det barnens 

hem ska bli miljövänliga. Men lägger man en grund i hemmet kan barnen lättare relatera till 

arbetet med detta i förskolan. 

Förskolan är idag mer som en institution för barnen, där de samlas i början av sitt liv för att få de 



första kunskaperna. Det man kan se när barnen är i utemiljön på förskolan är att den lilla "refug" 

som de beskriver det i Utomhuspedagogik - förskola och förskoleklass(2008) måste vara 

utformad på ett sånt sätt att det inte blir "maskinellt".  

Det man menar på är att en gård som är "maskinellt" utformad med dess olika lekredskap inom 

de strikta sargarna ger en väldigt fattig miljö för barnen. Hos barnen visar det sig i form av mer 

stress och konflikter i dess lekar, samt en sämre hälsa, koncentrationsförmågan och den 

motoriska förmågan blir allt sämre. Genom en mer omväxlande gård med mycket öppna ytor, en 

skogsdunge, kullar, lösa föremål och lekredskap ger en mer dynamisk och omväxlande lek, med 

både vilda lekar samt mer tysta lekar. Man ser även till att barnens hälsa, den motoriska samt 

koncentrationsförmågan på dessa gårdarna blir betydligt bättre(Lärarförbundets förlag 2008). 

 

Pedagogernas roll i arbetet med naturen och miljön 

Det är enligt Granberg(2000) viktigt att man låter barnens nyfikenhet vad det gäller natur och 

miljö komma fram redan i tidig ålder. Det är barnens egen motivation som ska vara 

utgångspunkten i arbetet med att förstå vad det innebär att bli miljömedveten och att vara 

miljömedveten. Det är viktigt som pedagog att utifrån barnens egen nyfikenhet kunna utgå ifrån 

när de lägger upp arbetet med natur och miljö i förskolan men även i skolan. Pedagogerna ska 

vara medvetna om att de är förebilder för barnen när det gäller att vara miljömedveten, barnen 

gör som vuxna gör och inte som de säger att de ska göra. 

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 

en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet och arbete kan utformas 

så att de bidrar till en bättre i nutid och i framtid"(Lpfö98 reviderad 2010) 

 

 

 

 

 

 

Syfte och Metod 

Jag presenterar här nedan mitt syfte och de frågeställningar som ligger till grund för min studie. 

Jag beskriver och motiverar mitt val av forskningsmetod och även mitt tillvägagångssätt vid 

insamlingen av empiri och hur jag gått tillväga med min analys. 



Syfte 

Mitt övergripande syftet med min studien var att undersöka hur pedagoger tänker runt barns 

lärande miljöer och miljöarbetet i förskolan. Fokus ligger mycket i uppsatsen på miljöarbetet då 

detta lägger en viktig grund för barnens lärandemiljöer i förskolan. I uppsatsen vill jag tydliggöra 

hur man som pedagog tänker kring om att arbeta med miljöarbeten och lärandemiljöer. 

De frågeställningar som jag i studien söker svar på är: 

 Hur tänker pedagogerna kring arbetet med barns förutsättningar om lärandemiljöer och 

miljöarbetet i förskolan? 

 Hur uppfattar pedagogerna lärandemiljöerna utifrån sin roll som pedagog? 

Metod 

Enligt Dimenäs(2009) innebär att en kvalitativ intervjumetod liknar en vanligt samtal, men 

skillnaden är att man har ett speciellt fokus i samtalet. Det är intervjuaren som bestämmer fokuset 

på vad det är man ska intervjua om och man ska se till som intervjuare som att hålla sig till det 

bestämda ämnet. Vid en kvalitativ intervju anses det vara viktigt att man inte styr eller att man 

ställer några ledande frågor. För att undvika detta med ledande frågor kan man som intervjuare 

fundera över och belysa sina egen förförståelse för ämnet. Det är respondentens svar och 

uppfattningar om ämnet som är av intresse och min egen förförståelse får jag försöka bortse med 

så långt som möjligt. De frågor som man använder sig utav i en kvalitativ intervjustudie brukar 

kallas för "öppna frågor", dessa anses att ha en svag struktur och följdfrågorna följer efter 

respondentens tankar och att man inte i förväg har en bestämd ordning. I den fenomenografiska 

ansatsen avser man att få reda på hur människor tänker och uppfattar olika aspekter om sin 

omvärld. Därav har jag valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk 

ansats, där jag belyser pedagogers beskrivningar av fenomenen pedagogers 

lärandemiljöarbete/miljöarbetet i förskolan. Genom en kvalitativ intervjustudie har jag valt att 

intervjua personal på förskolor för att se hur de skiljer sig mellan varandra för att se hur de 

beskriver sitt arbete med miljön på förskolorna och även hur de beskriver sitt arbete med de olika 

lärandemiljöerna på förskolan. Medans man i en kvalitativ studie menar på att det kan vara svårt 

att hitta ord för hur man ska beskriva den men man beskriver den som att det är ens egna 

tänkande om man har lyckats undvika den sortens jämförelse. 

Dimenäs(2009) menar på att skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitiv studie är i en 

kvantitv metod så använder man sig utav siffror eller ord som man i en mindre benämning 

betecknar mer än, mindre än eller sällan eller att man ofta existerar. 

Fenomenografisk forskning - en kvalitativ forskningsmetod 

 

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats, där själva huvudsyftet är att få reda på hur 

människor tänker och uppfattar olika aspekter i dess egen omvärld. De kan därför se olika ut för 



olika människor, det handlar inte om hur något är utan hur någonting kan te sig, hur människor 

kan uppfatta det för givet tagna(Dimenäs 2009). Det här perspektivet, att man visar på hur något 

uppfattas av människor, kallas "den andra ordningens perspektiv"(Marton 1981). Syftet med den 

fenomenografiska studien är att man ska kunna finna en variation och kunna systematisera 

människors erfarenheter av dess olika fenomen. Den fenomenografi man talar om handlar mycket 

om människors olika uppfattningar och tankar om sin omvärld, det man erfar, hur man uppfattar 

och upplever sin egen omvärld, både vad man som människa tänkt och varit med om.  

Uppfattningen kan alltid ses som en typ av relation mellan omvärlden och individen. Man menar 

på att eftersom objekt och subjekt är de som ses som de oskiljbara och man därmed internt är 

relaterade till varandra, fenomenografin har en icke-dualistisk orientering. Marton(1992b) menar 

på att man inte kan studera något "problem i sig", då han anser att problemet är beroende utav en 

situation och utav de berörda personerna runt omkring. 

Urval 

I urvalet av mina intervjupersoner har jag försökt att se till var jag befinner mig själv som 

studerande och nästan färdigutbildad pedagog. Jag har därför valt att intervjua fem pedagoger på 

fem olika förskolor, alla med en förskollärarutbildning. Pedagogerna i mitt urval jobbar på 

kommunala förskolor, med blandade åldrar bland barnen. Jag anser att det var viktigt att det är 

kommunala förskolor för att det skulle bli en studie man kunde lättare jämföra hur de jobbar på 

just kommunala förskolor. Förskolorna där jag gjort mina intervjuer ligger i två olika kommuner i 

norra Sverige. Eftersom jag studerar till förskollärare så tänkte jag till noga vad det gällde mitt 

urval utav pedagoger, jag ville att pedagogerna skulle ha en förskollärarutbildning för att lättare 

kunna jämföra svaren mellan de olika intervjuerna. Jag valde därför att intervjua i två olika 

kommuner för att kunna se de olika skillnader och variationer om hur de jobbar i de olika 

kommunerna. 

Vid kvalitativa intervjuer handlar det mycket om att intervjua pedagoger/människor som har 

erfarenhet av yrket, ämnet eller området man ska intervjua dem om(Dimenäs 2009). 

Pedagog 1: 55 år, förskollärare  

Pedagog 2: 46 år, förskollärare och rektor 

Pedagog 3: 30 år, förskollärare 

Pedagog 4: 48 år, förskollärare 

Pedagog 5: 50 år, förskollärare 

Genomförande 

Jag valde att ta kontakt med förskolor i två olika städer i norra Sverige för att kunna se skillnader. 

Genom att jag valde att göra mina intervjuer kunde man se skillnader som hur de arbetade på 

olika sätt med både lärandemiljöer och miljöarbetet men att det fanns många förutsättningar som 

var lika i både sättet att arbeta och i hur de tänker kring de förutsättningar som finns inom 

kommunen. 



Innan jag tog kontakt med förskolorna så skrev jag mina intervjufrågor(se bilaga 1), därefter 

valde jag att ringa förskolorna och förklara vad jag hade för syfte med att göra intervjuerna och 

vad huvudsyftet skulle vara i min uppsats.  

Därefter ringde jag och bestämde tid med varje förskola, jag informerade även dem om att det var 

viktigt att jag fick göra dessa så tidigt som möjligt för att kunna analysera och sammanställa 

dessa. Väl på plats på förskolorna informerade jag mer i detalj om vad min uppsats skulle ha för 

innehåll. Jag valde att inte informera förskolorna vad exakt min uppsats skulle handla om innan 

jag åkte ut för att göra intervjuerna, då de skulle hinna tänka efter allt för mycket. Jag kände att 

svaren kunde bli allt för styrda om jag valde att informera för mycket vid samtalen, vid styrning 

av samtalet vid en kvalitativ intervju kan de intervjuade endast välja med att svara ja eller nej på 

frågorna. Jag var tydlig med att det var viktigt för mig att inga namn skulle nämnas i uppsatsen 

och att detta var en kvalitativ intervjustudie. 

Intervjuerna gjordes på pedagogernas respektive arbetsplatser där jag satt med dem flesta 

pedagogerna i enskilda rum för att inte vi skulle bli störda under intervjun. Jag ville låta intervjun 

vara så öppen som möjligt så pedagogerna själva kunde ställa frågor till mig för att intervjun inte 

skulle bli styrd utav mina intervjufrågor, jag ville ha en mer öppen konversation med dem, att få 

tänka efter om det fanns några möjliga följdfrågor på vad som hade kommit upp under intervjun. 

Jag som intervjuare tyckte att om det blev tyst och jag valde att fundera över vad de hade sagt var 

något positivt. Varför jag tyckte att det var bra med en stunds tystnad var för att både jag som 

intervjuare och de pedagoger som blev intervjuade fick fundera över vad som hade sagts och man 

kunde se att vid nästa fråga blev det mer koncentrerat. Jag ville få ut så mycket som möjligt utav 

intervjuerna så genom att jag endast antecknade med stödord så kunde jag vara mer engagerad i 

att diskutera med pedagogerna, därav så fick jag djupare svar utav dem. Att jag ställde följdfrågor 

som handlade om barns lärandemiljöer ledde in på hur de även arbetar med detta. 

Jag valde att intervjuerna fick max vara 1 timme långa för enligt Dimenäs 2009) så menar han att 

överstiger den 1 timme kan det bli för okencentrerat och tröttheten infinner sig hos de 

intervjuade. Den kortaste intervjun varade i 30 minuter medans den längsta varade i 50 minuter. 

Detta var en lämplig längd på de intervjuerna jag gjorde, då man snabbt märkte att när 

intervjuerna började närma sig nästan 1 timme långa så blev pedagogerna allt för trött och det 

ansågs bli för långrandigt. 

 

Analys och tolkning 

Jag har försökt att analysera och jämföra de olika svaren jag fått i mina intervjuer, det handlar om 

att hitta mönster i svaren, läsa igenom svaren noga(Dimenäs 2009). 

Jag har valt att kategorisera mina urval utifrån ett fenomenografiskt sätt att tänka på. Jag ska se 

vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika förskollärarna, hur de säger sig använda 

sina lärandemiljöer och hur de jobbar med miljöarbeten. Genom mina intervjufrågor har mina 



kategorier kommit fram. Varför jag valde att använda mig utav kategorier utifrån mina 

intervjufrågor var för att man enkelt kunde skilja på vad som sades och man kunde få en 

överblick av vad som sades.  

Enligt Vetenskapsrådet(2013) så menar de att etikprövningslagen är till för att skydda människor 

som är föremål för forskning, såväl som fysiskt, psykiskt men även som integretetsmässigt. 

Jag gick tillväga med att analysera och tolka mina svar på de intervjuer jag gjort med 

pedagogerna på de olika förskolorna genom att gå igenom en fråga i taget och sammanfatta dessa 

och skriva in i mitt resultat. Varför jag valde att gå igenom dessa på detta sätt var för att jag 

enkelt kunde få en bra sammanfattning av varje fråga och tänka efter ordagrant på vad de sa för 

att skriva in citat i min resultatdel. 

Etiska överväganden 

Jag valde att prata med förskolorna genom att först ringa dem för att få ett så tydligt och snabbt 

svar om de hade möjlighet att ställa upp på denna intervjun genom att jag valde att ringa runt till 

förskolorna så har jag fått tillräcklig information om huvudintresset. Pedagogerna fick endast en 

förfrågan om intervju genom mitt samtal, de fick kontakta mig om hurvida de var intresserade att 

delta. Genom att jag hörde av mig i god tid till dem så hade de tid att fundera på om de ville delta 

eller inte, efter ett par dagar ringde jag upp dem och fick positiva svar genom att de ville delta i 

min intervjustudie. 

Genom dessa samtal så berättade jag att jag kommer att behandla alla deras personuppgifter 

genom att låta dessa vara privata och de kommer vara anonyma i uppsatsen så att inga namn blir 

nämnda. Att benämna dem som "Pedagog 1" osv. gör att denna kvalitativa intervjustudie bli mer 

tydlig och man kan enkelt skilja på de olika svar som framkom under intervjuerna. Att se 

skillnader både mellan kommuner och mellan förskolorna inom en och samma kommun var 

viktigt att jag fick fram genom intervjuerna. 

 

 

 

 

Resultat 

Här nedan presenterar jag hur jag har tolkat det empiriska materialet jag samlat in genom mina 

intervjuer med pedagogerna. Genom att jag delat upp i olika underrubriker gör det allt mer 

möjligt att få en tydligare bild utav vad pedagogerna sade under intervjuerna och hur jag tolkat 

och sammanfattat dessa svar till ett resultat. Jag har delat upp resultatet i två delar utifrån min 

studies frågeställning som lyder: 



 Hur tänker pedagogerna kring arbetet med barns förutsättningar om lärandemiljöer och 

miljöarbetet i förskolan? 

 Hur uppfattar pedagogerna lärandemiljöerna utifrån sin roll som pedagog? 

Dessa frågeställningar har jag sedan formulerat om till olika rubriker för att kunna göra det enkelt 

att följa med i resultatet på ett enkelt och smidigt sätt. Genom dessa rubriker kommer det 

tydligare fram vad jag har undersökt i min studie. 

När jag läser igenom mitt material kan jag se pedagogernas förståelse för dess egen roll i barns 

lärandemiljöer/miljöarbetet i förskolan. De kan kopplas mycket till vad det är som ska följa i 

läroplanen, de kopplar mycket till Lpfö98, men de kopplar samman allt till att det inte finns 

pengar. Detta resonemang kommer jag utveckla mer under dessa rubriker som följer nedan. 

Pedagogers uppfattningar om lärandemiljöer/miljöarbetet utifrån förutsättningar på förskolorna 

I sammanfattningen av det material jag samlat in genom intervjuerna kan jag se att det finns vissa 

likheter och olikheter vad det gäller pedagogernas sätt att förklara sin förståelse för vad det finns 

för förutsättningar för barnen att skapa och upprätthålla en bra lärandemiljö men även hur 

pedagogerna skapar en bra miljö för barnen. Man kan tydligt se att pedagogerna försöker att 

utveckla saker i förskolan för att göra lärandemiljön till en betydligt starkare förskola. De jobbade 

mycket med att utveckla förskolornas lärandemiljöer. Jag har kunnat formulera fyra olika 

kategorier som beskriver dessa uppfattningar. Dessa punkter här nedan har jag kommit fram till 

utifrån svaren jag fick under de olika intervjuerna med pedagogerna. 

 Jobbet utifrån Lpfö98(reviderad 2010) 

 Organisationen gällande barns lärandemiljöer 

 Miljön i det vardagliga på förskolan 

Miljö på utegården samt inomhus 

 

Jobbet utifrån Lpfö98(reviderad 2010) 

Förskolan ska jobba utifrån läroplanen för förskolan, men vad anser de på förskolan att de ska 

arbeta utifrån vad som står i just läroplanen för förskolan. De förskolorna jag har intervjuat har 

uppfattat det på snarlika sätt hur de ska tolka läroplanen. 

För genom att de följer kraven som handlar om just miljön kan man se att pedagogerna uttrycker 

sammanhängande för alla förskolorna om att man måste utgå från barnens intresse. Genom att 

man ser ett intresse hos barnen så kan de utifrån dessa anpassa sitt arbete men även barnens 

lärandemiljö.  

 

"Genom att man pratar allmänt om miljö i förskolan så ökar barnens intresse överlag, men att 



även ta med miljöarbetet ut i skog och mark ökar barnens förståelse, genom att ute på utegården 

pratar om att man inte ska kasta skräp på marken." (Pedagog 1) 

 

Pedagogernas arbete på förskolan utifrån läroplanen för förskolan bearbetas på olika sätt 

beroende på vilken ålder man har på barnen, då vissa förskolor arbetar åldersindelat så anpassar 

man mycket arbete utifrån åldrarna på barnen., detta uttrycker pedagog 3.  

 

"Man försöker alltid i alla åldrar att jobba med att tänka miljömässigt, eftersom det är barnens 

uppväxtmiljö och dess framtid i en bra miljö som det handlar om. Att man jobbar med 

naturvetenskap, miljö och sophantering är en viktig del även om det ibland kan vara svårt 

beroende på ålder." (Pedagog 3) 

Pedagogerna uttrycker med detta citat från läroplanen på förskolan att jobba efter, att ha ett bra 

förhållningssätt för förskolans verksamhet. 

"Att man pratar allmänt om sopsortering, vad man kan kasta och inte kasta. För att göra det 

tydligt för barnen så använder vi oss utav en planka där man kan sätta på olika sorters skräp, 

den grävs sedan ner i jorden på bakgården, efter någon vecka så tar vi upp den tillsammans med 

barnen för att se vad som hänt. " (Pedagog 1) 

Jag tolkar det ovanstående som att pedagog 1 vill uttrycka att barnen ska få en större möjlighet 

till att lära sig i förskolan genom att på ett pedagogiskt sätt visa vad som händer med skräpet, vad 

skulle hända om de inte visade detta med plankan eller något annat som har med miljön att göra? 

Barnen måste lära sig att förstå vad som är bra och dåligt för miljön, det är deras framtid. 

"Vi försöker genom att vara ute i naturen och jobba med naturvetenskap tillsammans med barnen 

få dem att vilja förstå vad miljön handlar om, ute jobbar vi med tanken att det ska bli en renare 

miljö och omsätter det till tanke till verklighet genom att göra vårt område rent." (Pedagog 4) 

Här kan man se att pedagog 4 på den intervjuades förskola verkligen utgår från att barnen ska få 

en större förståelse för hur man kan förbättra miljön. Förskolorna ska lägga stor vikt vid miljö 

och naturvårdsfrågor.  

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå 

hur vardagslivet och arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre i nutid och i  

Organisationen gällande barns lärandemiljöer 

På många av de intervjuades förskolor organiserar barns lärandemiljöer, man anpassar dagligen 

efter barnens intressen, vad de vill göra. 

Den fysiska miljöns utformning samt disposition av lekmaterial uppfattas ha en central funktion i 

barns sätt att tänka kring miljön. Genom att alla lekmaterial man använder sig utav ska helst vara 



det senaste, att man inte insett som barn att man kan göra lekmaterial av material som ska 

sopsorteras. man tänker inte som barnen matt man kan återvinna material, men när de fått en 

introduktion om att material som kartonger kan återvinnas och man kan lätt använda det för att 

skapa någonting t.ex. lekmaterial. 

Man kunde se att barnen tog till sig detta genom att de i princip dagligen får använda sig utav 

sopor t.ex. kartonger, toarullar som vi brukar sopsortera(Pedagog 2). 

Pedagog 2 menar vidare på att barnen på förskolan kunde få lära sig att inse att materialet de 

brukade sopsortera kunde man faktiskt använda sig utav till att bygga saker med, eller att göra 

fina teckningar med. Barnen lekte utifrån sina intressen, samtidigt som pedagogerna insåg att 

genom att organisera utifrån barnens intressen så kunde de bygga denna lärandemiljö på 

förskolan så kunde barnen ta till sig om miljön samtidigt som de kunde göra något roligt med 

ovanliga material. Organisationen handlar om att man vill jobba med att barnen ska få uttrycka 

sina tankar, intressen och därefter bygga en lärandemiljö. 

Pedagogerna på de intervjuade förskolorna uttrycker på att man måste organisera lärandemiljön 

utifrån barns intresse. Att använda sig av för stora grupper gör att lärandemiljön för barnen blir 

svår att tillfredställa då alla barn inte har samma intressen. 

Genom organisation och anpassning utav arbetet med miljön utifrån barns intressen samt att man 

förbättrar lärandemiljöerna kan man se att pedagogernas arbetsmiljö men framförallt barnens 

lärandemiljö blir bättre på förskolan. Barns behov till att få en tillfredställelse när det gäller dess 

intresse gör att lärandemiljön blir bättre för barnen. 

Miljön i det vardagliga på förskolan 

I denna analys av hur pedagoger jobbar vardagligen med miljö och lärandemiljöer har det 

framträtt att pedagoger jobbar med miljön och barns lärandemiljöer i förskolan på olika sätt. Man 

kan se tydliga generella likheter om hur de jobbar på dessa fem olika förskolor som jag har 

intervjuat. 

Pedagogerna på de fem intervjuade förskolorna uttrycker att genom att få in mycket i de 

vardagliga samtalen om miljön och att man ska skapa en bra lärandemiljö för alla i verksamheten 

är en viktig del i hur man ska kunna utveckla verksamheten. 

Och vidare i intervjuerna framkommer att genom att man tillsammans med barnen både ute- och 

inomhus kan låta barnen få komma till insikt i vad som kan leda till en bättre verksamhet för 

dem. Det är deras trygghet att få komma till en förskola där man kan utveckla sina egna 

lärandemiljöer genom dess intresse. Man ser genom att uppmärksamma och att påpeka för barnen 

att bara av att inte stå med bilen igång en kortare stund kan göra att miljön inte blir försämrad, att 

påpeka varför man inte ska ha bilen igång gör att barnen får en större förståelse.  

 

Pedagogerna menar även på att aktiviteter tillsammans med barnen och samt att de som 

pedagoger har ett bra förhållningssätt till miljön och barns lärandemiljö kan göra att barnen får en 



större förståelse för deras egen framtid i samhället. Genom de aktiviteter som de har på förskolan 

kan göra att barnen får tänka till i hur de ska lösa uppgiften med t.ex naturen/miljön på utegården 

eller hur de ska göra för att alla ska trivas i lärandemiljön innomhus. 

Genom att låta barnen få vara aktiv i sitt eget lärande om miljön och dess egen lärandemiljö gör 

att barnen får en större förståelse för att värna om miljön, detta framkom tydligt i många av 

intervjuerna och pedagogerna menade på att om barnen på ett aktivt sätt lär sig av sina misstag 

och det som blivit rätt, men även pedagogerna. Då man kan besöka återvinningsstationer lär sig 

barnen att sopsortera men även att man kan vara miljövänlig, att ge barnen en förkunskap om vad 

barnen kan göra för att få en bättre miljö att leva i för sitt eget bästa och för sina medmänniskor. 

Miljö på utegården samt inomhus 

"Eftersom miljön ute och inne är så pass viktig för barn samt för pedagoger så anser man att det 

är viktigt att anpassa det efter både barn som vuxna." (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 uttrycker att få till det med utemiljön på gården kan vara trögt då det är mycket som 

måste godkännas från fastighetskontoret. Det kan vara tungt rott att kunna få någonting beviljat 

genom fastighetskontoret. Förnyelse på utegården kan vara svårt genom att det är så pass mycket 

som kostar och det finns för mycket regler som måste följas och allt ska vara EU anpassat för att 

följa dessa regler.  

Utomhus uttrycker pedagogerna på tre av fem förskolor jag intervjuat att det är viktigt att prata 

med barnen om hur en bra miljö borde vara, att man på förskolans gård kan se vad som går att 

förbättra med hjälp av enkla hjälpmedel som kan finnas i naturen. Vad är det man som barn 

intresserar sig för som kan skapa en bra miljö och en bättre lärandemiljö på förskolans gård. Att 

man pratar med barnen om vad de tror hur en bra miljö ska vara och se ut. Att barnen får vara 

med i naturen och plocka med material som de tror kan komma till nytta och att det kan skapa 

något utav detta. Som pedagog bör man tänka på vad naturmaterial kan användas till på 

utegården. 

 

"Genom att använda oss utav enkla medel så som skogsmaterial så kan barnen på ett enkelt sätt 

se att man inte behöver använda sig utav saker som är köpta och färdiggjorda, utan att man kan 

göra saker själv med hjälp av enkla material. Det kan hjälpa barnen till ett intresse för att skapa 

en bra lärandemiljö utefter sitt eget behov."(Pedagog 5) 

 

"Att använda sig utav material som kommer från deras hem, det gör att barnen blir stolta över 

vad just de själva har tagit med sig från sitt hem, sen att göra dem delaktiga i arbetet med 

materialet gör dem desto mer stolt över dem själva."(Pedagog 5) 

Inomhus så kan man se att de förskolor jag intervjuat i min studie uttrycker att för att skapa en 

bra miljö och lärandemiljö inomhus så krävs det mycket av både pedagoger och barnen. Genom 

att man inte är allt för högljudda gör att miljön och lärandemiljön för alla barnen på förskolan blir 



betydligt bättre än vid högljutt arbete. Man försöker även använda sig utav enkla medel som att 

låta barnen inte använda allt för mycket papper, har de endast ritat något litet på pappret användas 

till mycket mer eller så får de fortsätta på teckningen senare. Man vill inte hindra barnen att 

använda sig utav det materialet som finns på förskolan men det är viktigt att de får tänka på att 

inte använda för mycket av de saker som finns för att få in detta med miljötänkandet. Att barn får 

använda sig utav material som även kan återvinnas som t.ex. kartonger, gör att barnen kan 

utveckla sitt sinne att inte slösa med materialet som finns tillgängligt. Dessa material de använder 

sig utav är inte sopor som man slänger i en vanlig sopkorg utan det är material som man i vanliga 

fall får sortera vid en återvinningsstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Jag kommer att börja med att diskutera om mitt resultat i en resultatdiskussion, efter det följer en 

metoddiskussion. Det kommer i min resultatdiskussion att diskuteras om mitt resultat och mina 

slutsatser och det kommer finnas med lite om min syftesformulering medans jag i mitt metodval 

diskuterar valet av den metoden jag valde. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag till vidare 

forskning som kan vara relevant och jag beskriver även konsekvenser som jag kan se vara 

relevant för detta examensarbete. 

Reslutatdiskussion 

Syftet med min studie var att utveckla en förståelse för hur barns lärandemiljöer och miljöarbetet 



på förskolor kan se ut och hur de arbetar med detta på förskolorna. Jag valde att rikta in mig på 

att se hur de tänker på förskolorna kring barnens lärandemiljöer samt hur de får inte miljöarbetet i 

detta, en intressant studie som man kunde se tydliga skillnader och likheter i bland förskolorna 

och dess arbeten. Mitt syfte blev att undersöka hur pedagoger tänker kring barns lärande miljöer 

och miljöarbetet i förskolan, hur kan man kombinera dessa med varandra i förskolans miljö. 

Barnen kan utvecklas i naturen och utveckla vad som är bra för naturen och vad som är mindre 

bra. 

Det jag fick fram var att pedagogerna tycker det kan vara svårt att få en inblick i hur man ska 

kunna utveckla barns lärandemiljöer och samtidigt få in ett miljöarbete, man ville arbeta mycket 

utifrån barns intressen och genom att på dessa förskolor jag intervjuat så har de blandade åldrar 

så kan man tycka att det blir ett problem att kunna anpassa lärandemiljön efter alla barns behov. 

Samtidigt som man vill att förskolan ska vara ett "andra hem" för barnen, där de ska kunna få en 

kunskap och utveckla sina intressen och utveckla sina kunskaper på ett enkelt sätt. 

Genom att förskolan är ett andra hem för barnen är det viktigt att barnen ska bli miljömedvetna, 

Granberg(2000) att det är viktigt att barnen känner sig trygga då de är ute i naturen. För att 

barnen ska bli mer miljömedvetna så är det viktigt att barnen får lära sig att visa respekt för de 

djur och växter som finns i vår naturmiljö. Att barnen får en förförståelse i förskolan gör att de 

kan utveckla sina tankar om hur de ska förhålla sig på ett bra sätt till sin levnadsmiljö. 

Det jag uppmärksammat i arbetets gång med analysen i det materialet som jag samlat in och även 

utformningen av resultatet är att pedagogers uppfattningar om barns förutsättningar för en 

lärandemiljö har koppling till hur de förstår sin egen roll i arbetet. Man kan se att pedagogerna 

inte i alla situationer är tillräckligt insatt i vad det är de arbetar med tillsammans med barnen. För 

enligt forskning om det utvecklingspsykologiska och miljöpsykologiska aspekterna så kan det 

vara svårt att i den fysiska miljön där barnen får sina kunskaper och erfarenheter om sina egna 

förmågor men även sina begränsningar på de icke-värderande sättet(Grahn, Mårtensson, 

Lindblad, Nilsson & Ekman 1997). Att man genom dessa aspekter inte som pedagog har en 

förståelse för hur man ska arbeta för att dessa aspekter inte behandlas på rätt sätt. Om man som 

pedagog ska kunna använda sig utav dessa aspekter så bör man få mer kunskap om dessa, genom 

att man får mer kunskap om dem så kan barnen även få en större förståelse för dessa och man får 

ut mer och barnen får en större förståelse för miljöarbetet. 

 

Det är viktigt för barnen att de får tydliga bilder redan i förskolan och hur de ska kunna utvecklas 

vidare med att förbättra sin egen lärandemiljö. För i läroplanen för förskolan(lpfö98 reviderad 

2010) så ska förskolan lägga stor vikt vid natur- och miljövårdsfrågor. För får barnen ett 

ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro som ska prägla förskolans verksamhet. Man 

menar även på att i förskolan så ska utomhusvistelse ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 

både i en planerad miljö och i en naturmiljö. 

Vid intervjuerna så menar pedagogerna på att genom att man bland annat pratar allmänt om miljö 

i förskolan så ökar dess intresse överlag. En av de intervjuade pedagogerna uttrycker detta med 



att försöker alltid att jobba och tänka miljömässigt eftersom det är barnens uppväxtmiljö och dess 

framtid som det handlar om. Samtidigt som miljön förbättras så blir det en allt bättre lärandemiljö 

för barnen i allmänhet. 

Hur man använder sig utav gården på förskolan är en viktig del i utvecklingen hos barnen, hur 

pedagogerna tänker kring skapandet av lärandemiljöer för barnen på utegården på förskolorna. I 

Utomhuspedagogik - förskola och förskoleklass(2008) att förskolan är som en institution för 

barnen och det är där de samlas många gånger i början av sitt liv, det är där man ser att barnen får 

sina första kunskaper. man menar även på att den lilla "refug" måste vara rätt utformad i 

utemiljön på förskolan för att det inte ska bli allt för "maskinellt". 

I undersökningen framkommer det inte mycket om hur de använder gården på ett givande sätt för 

hur barnen ska utvecklas i en bra miljö och samtidigt kunna lära i en bra lärandemiljö. Det man 

kan se framkommer är att det kan vara svårt att få till en bra utemiljö för barnen eftersom det 

regler för hur en gård ska se ut och mycket handlar om att man varje termin har en viss budget. 

Metoddiskussion 

Jag har inte tidigare inte genomfört en kvalitativ intervjustudie, så jag kunde inte därför ta del 

utav några erfarenheter som jag kunde använda mig utav.  

I urvalet av informanter var det inte enkelt att hitta intervjupersoner, många hade inte alls tiden 

att kunna sitta ner för en intervju, men att sedan att välja att jag skulle ha just fem pedagoger som 

skulle representera min studie var ett enklare val, att de skulle ha en och samma pedagogiska 

inriktning var en självklarhet för denna studie då det blev en mer tydlig studie i sig. Jag valde att 

använda mig utav endast fem pedagoger/rektorer för att jag anser att det blev enklare att få en bra 

sammanfattning utav det man fått fram vi intervjuerna. Hade jag dock valt någon förskola med en 

annan pedagogisk inriktning som en Ur och skur förskola hade jag kunnat se en större skillnad 

mellan dem och de andra förskolorna som inte har någon speciell pedagogisk inriktning. 

Innehållet i min studie skulle kunna ha blivit annorlunda om jag hade intervjuat pedagoger med 

olika inriktningar men tiden att leta efter förskolor med olika inriktningar hade dock tagit för 

långt tid då resvägarna kan bli för långa och jag ville ha en fysik intervju med varje pedagog. 

 

När jag skulle analysera och skriva ihop en sammanfattning av mina intervjuer tog väldigt långt 

tid, då det var mycket intressant som hade sagts under intervjuerna och jag ville få ut så mycket 

som möjligt utav intervjuerna som visar mycket på hur de arbetar och vad som skulle kunna 

förbättras. Inom de fenomenografiska så är den kvalitativa forskningsansatsen huvudsyfte att få 

veta vad människor tänker och vad de har för olika uppfattningar om sin omvärld(Dimenäs 

2009). Jag hade möjlighet att genom mina intervjuer få en inblick i de intervjuades beskrivningar 

av deras arbetsätt med att jobba med lärandemiljöer och man kunde se att mycket utav det som 

sades var lika på de olika förskolorna, som att jobba utifrån Lpfö98(reviderad 2010). 

Att jag under mina intervjuer inte har tänkt på de intervjuade använde sitt kroppsspråk, men det 



som tilltalade mig mest var hur de använde tonläget på när de svarade och hur deras tonläge var 

under intervjun. Man kan tydligt se hur deras tonlägen blir annorlunda och att de verkligen blir 

inne i vad de pratar om, vilket gör intervjun mer intressant. Genom att jag hade förberett 

intervjufrågor som skulle kunna besvaras på ett kvalitativt sätt, då intervjustudien var kvalitativ. 

Genom lämpliga frågor så ska frågeställningarna kunna bli besvarade(Dimenäs 2009), detta var 

viktigt för mig att tänka på när jag satte mig för att skriva ihop dessa frågor/frågeställningar. 

Då jag inte är en van att göra intervjuer på ett kvalitativt sätt kunde jag finna ett problem att det 

inte var enkelt att få ihop frågor som kunde vara lämpliga för min kvalitativa intervjustudie. 

Det har tagit väldigt mycket tid och det har varit svårt att sammanfatta mitt empiriska material, 

det har varit svårt att få ihop en bra sammanfattning av det empiriska materialet. Jag kan se att 

man kan bearbeta svaren på olika sätt, det handlar mycket om att man ska hitta mönster i svaren 

som kan sammanfattas till ett bra resultat(Dimenäs 2009). 

Avslutande reflektion 

De olika uppfattningar som jag sett genom de olika intervjuerna synliggör ett brett perspektiv av 

faktorer som kan påverka barns förutsättningar att skapa och upprätthålla bra lärandemiljöer och 

ett miljöarbete tillsammans med pedagogerna. Jag menar på att barn kan få ett relativt gott stöd i 

sitt skapande och upprätthållande av olika lärandemiljöer och miljöarbete på förskolan. Jag ser att 

man som pedagog inte alltid ser till vad som är en bra lärandemiljö hos barnen, de ser inte heller 

vad som kan vara en bra miljö för barnen att lära i. Genom att barnen behöver en trygg miljö att 

växa upp i så bör pedagogerna vara skapande och kreativa gällande barnens lärandemiljöer, låta 

barnen vara med i tankearbetet kring miljön såväl inomhus som utomhus samtidigt som de tänker 

på ett miljömedvetet sätt. Att kombinera dessa två kan hjälpa och stärka barnens egen självbild 

och dess förståelse. 

 

Förslag till vidare forskning 

Pedagogerna jag intervjuade nämnde att detta med att kunna få tillgång till mer pengar för att 

kunna organisera såväl ute som innemiljön var ett problem. Ett intressant ämne att kunna forska 

vidare på då är ju att kunna se om varför man inte får bidrag till att förbättra ute- och innemiljön 

på varje förskola. Men även kommunikationsförmågan mellan barn och pedagoger om hur de 

pratar om att kunna utveckla barns lärandemiljöer så att alla blir tillfredställda och att 

miljöarbetet blir en större del utav lärandemiljön. 

Jag har under min studie uppmärksammat att det saknas forskning om hurvida förskolans 

lärandemiljö ska kunna utvecklas genom att kunna utgå från barns intresse samt att miljön ska bli 

en stor del av deras intressen till att själv vilja värna mer om miljön. 

Men även att lekmaterialen på förskolan inte återanvänds eller görs om till något man skulle 

kunna använda i ett miljöarbete tillsammans med barnen. 



Undersökningens konsekvenser 

Resultatet av min studie synliggör några olika tänkbara uppfattningar som pedagoger kan ha om 

fenomenet barns lärandemiljöer och miljöarbetet på förskolan. Genom att använda mina  

kategorier som ett reflektionsunderlag för yrkesverksamma pedagoger kan min studie bidra till 

mer kunskap till det pedagogiska fältet om barns förutsättningar till en bra lärandemiljö och ett 

lärande om miljön i förskolan. Jag valde att göra denna studie på grund utav att jag anser att fler 

behöver ta del utav vad de anser på förskolorna som en lärandemiljö, hur man ska arbeta fram en 

bra lärandemiljö och även hur man ska kunna arbeta mot en bättre arbetsmiljö både för barnen 

och för pedagogerna. 

Tack! 

Ett stort tack vill jag framföra till de pedagoger som har ställt upp och deltagit på intervjuer vilket 

har varit en förutsättning för att jag kunnat genomföra mitt examensarbete. De har förutom att 

bidragit till studien även bidragit till min personliga professionella utveckling genom att delat 

med sig av sina åsikter och tankar inom yrket som förskollärare, från många års erfarenhet av att 

arbeta med barn och dess lärandemiljö och miljöarbetet på förskolan. Tack! 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Jobbar ni utifrån det som står i Läroplanen Lpfö98(reviderad 2010) när det gäller miljön? 

HUR?? 

 

 

 

Hur kan ni utveckla arbetet med barnen om vad det gäller detta med 

sophantering/miljötänkandet? 

 

 

www.hsr.se
http://www.vr.se/4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html


 

Hur kan ni jobba med detta dagligen med att få barnen att komma till insikt att det är 

viktigt med miljön och att sophantering/sopsortera och att tänka på miljön? 

 

 

 

Hur jobbar ni med miljö på utegården? Och hur jobbar ni med miljön inne?  

 

 

 

Finns det något tänk om hur ni ska organisera miljön inne och ute? 

 

 


