
 

 

 

 

 

”Det är något de behöver lära sig 

när de är små” 

En kvalitativ studie om förskollärares syn på att arbeta med 

miljöfrågor  

 

Maja Hjertberg 

Josefine Karlsson 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare  

Inom Lärande Ulrica Stagell 

 

Lärarutbildningen Examinator 

Vårterminen 2013 Ellen Almers



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Lärande 

Lärarutbildningen  

Vårterminen 2013 

SAMMANFATTNING 

Maja Hjertberg, Josefine Karlsson 

Det är något de behöver lära sig när de är små 

En kvalitativ studie om förskollärares syn på att arbeta med miljöfrågor 

“It´s just something they need to learn as children” 

A qualitative study on preschool teachers perceptions of working with environmental issues 

Antal sidor: 24 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares syn på att i förskolan arbeta med miljöfrågor. 

Frågeställningarna studien kommer att behandla är dessa: 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med miljöfrågor i förskolan? 

 Hur ser förskollärare på att arbeta med miljöfrågor i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärare sina upplevelser av möjligheter och svårigheter i arbetet med miljöfrågor 

på förskolan? 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuade sju stycken förskollärare från sju 

olika förskolor i södra Sverige. Resultatet visade att de intervjuade förskollärarna tycker att det är 

viktigt att arbeta med miljöfrågor i förskolan. De vill skapa en medvetenhet kring miljöproblem 

och ge barnen en förståelse av samband i naturen samt göra dem delaktiga i förskolans 

miljöarbete. Det fanns dock miljöfrågor som lämnades åt skolan, då de ansågs vara för teoretiskt 

svåra, eller betungande för barnen; förskollärarna ville inte ge barnen oro för miljön. 

Sökord: miljöfrågor, hållbar utveckling, läroplan, förhållningssätt, förskollärare 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

 

Innehåll 

 

1 Inledning ................................................................................................................................................................ 1 

2 Bakgrund................................................................................................................................................................ 2 

2.1 Miljöproblem och hållbar utveckling ....................................................................................................... 2 

2.2 Miljöundervisningens historia ................................................................................................................... 2 

2.3 Att följa barnens intressen ......................................................................................................................... 4 

2.4 Tidigare studier kring förskollärares barnsyn och abstrakta miljöfrågor ............................................ 5 

2.4.1 Barnsyn ................................................................................................................................................ 5 

2.4.2 De abstrakta miljöfrågorna ............................................................................................................... 5 

2.5 Sammanfattning av bakgrund ................................................................................................................... 6 

3 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................... 7 

4 Metod ................................................................................................................................................................... 7 

4.1 Metodval ....................................................................................................................................................... 7 

4.2 Urval .............................................................................................................................................................. 8 

4.3 Genomförande ............................................................................................................................................ 8 

4.4 Analys ............................................................................................................................................................ 9 

4.5 Trovärdighet och giltighet .......................................................................................................................10 

4.6 Etiska aspekter ...........................................................................................................................................11 

5 Resultat .................................................................................................................................................................12 

5.1 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med miljöfrågor i förskolan? .........................................12 

5.1.1 Strukturer för arbetet med miljöfrågor .........................................................................................12 

5.1.2 Det konkreta arbetet med barnen .................................................................................................14 

5.2 Hur ser förskollärare på att arbeta med miljö i förskolan? .................................................................16 

5.2.1 Att visa barnens delaktighet ...........................................................................................................16 

5.2.2 Barnen är framtiden .........................................................................................................................16 

5.2.3 Miljö ska vara roligt .........................................................................................................................17 

5.2.4 Vill inte skapa oro och ångest ........................................................................................................17 



 

 

5.3 Hur beskriver förskollärare sina upplevelser av möjligheter och svårigheter med att arbeta med 

miljöfrågor på förskolan? .......................................................................................................................................17 

5.3.1 Föräldrasamarbete ...........................................................................................................................17 

5.3.2 Teoretiskt ..........................................................................................................................................18 

5.3.3 Arbetsgruppen ..................................................................................................................................18 

5.4 Sammanfattning av resultat .....................................................................................................................19 

6 Diskussion ...........................................................................................................................................................20 

6.1 Resultatdiskussion .....................................................................................................................................20 

6.1.1 Förskollärares syn på att arbeta med abstrakta och konkreta miljöfrågor ..............................20 

6.1.2 Barnsyn och miljöfrågor .................................................................................................................21 

6.1.3 Förskollärares förhållningssätt till barns intresse ........................................................................21 

6.1.4 Möjligheter och svårigheter ............................................................................................................22 

6.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................................23 

6.3 Slutord och vidare forskning ...................................................................................................................24 

7 Referenser ............................................................................................................................................................25 

8 Bilaga: Intervjufrågor .........................................................................................................................................28 

 



 

1 
 

1 Inledning  

Efter en kurs i globala miljö- och överlevnadsfrågor på högskolan, väcktes i oss ett intresse för miljön. Vi 

blev intresserade av att veta hur förskolorna ute i landet arbetade med miljöfrågor och med att göra 

barnen medvetna om dessa. På tidigare verksamhetsförlagda utbildningar kunde vi se ett strukturerat 

sopsorteringsarbete, men vi hörde ingen diskussion i arbetslaget, eller såg mer konkret planerat miljöarbete 

i barngruppen.  

I vår studie har vi valt att inrikta oss på begreppet miljöfrågor, som också är en del av den hållbara 

utvecklingen. Skillnaden dem emellan är att miljöfrågor endast handlar om hur vi människor kan ta hand om 

naturen och förebygga miljöproblem, medan hållbar utveckling även riktar sig mot sociala och 

ekonomiska områden. Hållbar utveckling handlar om att leva på ett sätt som gör att jordens resurser 

räcker länge och att sociala orättvisor förminskas, det kan vara att handla rättvisemärkta produkter eller att 

politiker fattar beslut som gynnar människa och miljö. Valet att inrikta oss på miljöfrågor gjorde vi dels för 

att avgränsa vår studie, men också för att begreppet hållbar utveckling inte står utskrivet i dagens läroplan 

för förskolan. Vår föreställning var att förskollärare därför har lättare att relatera till begreppet miljöfrågor, 

som vi också anade låg närmre barnens erfarenhetsvärld. När vi beskriver konkreta miljöfrågor, syftar vi 

just på de frågor som ingår i förskolebarns närmiljö och erfarenhetsvärld.   

Vi saknar en kunskap om hur förskollärare ser på att arbeta med abstrakta miljöfrågor. I studien önskar vi 

ta reda på om förskollärare lämnar dessa frågor till skolan och i så fall av vilken anledning. Genom att 

intervjua sju förskollärare från sju olika förskolor hoppades vi själva bli mer medvetna om hur ett 

miljöarbete i förskolan kan se ut. Vi hoppades även att denna studie kan bidra till att miljöfrågor lyfts ännu 

mer, vilket i sin tur kan leda till en större reflektion bland verksamma förskollärare och studenter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2 Bakgrund 

I bakgrunden går vi igenom begreppet miljöproblem, vilket är starkt förknippat med miljöfrågor. Vi ger en 

beskrivning av hur hållbar utveckling utvecklades från att ha handlat om de lokala miljöfrågorna, till att 

handla om den alltmer globala världen. Vi beskriver sedan förskolans generella synsätt på natur- och 

miljöfrågor kopplat till Fröbels barnträdgårdar samt Rousseau. Därefter går vi igenom hur 

undervisningstraditioner kring miljöfrågor växt fram och hur detta har präglat styrdokumenten för 

förskolan. Till sist tar vi upp den nutida läroplanens uppdrag, förskolans tradition av att följa barnens 

intressen, samt förskollärares syn på barn i förhållande till miljöfrågor.  

2.1 Miljöproblem och hållbar utveckling 

Soneryd och Uggla (2011) beskriver att miljöproblem handlar om människans negativa påverkan på 

naturen. Det kan exempelvis vara att jordens resurser överanvänds och riskerar att helt uttömmas eller att 

vi genom vår livsstil sprider olika skadliga ämnen i naturen. Ett miljöproblem behöver inte vara synbart i 

naturen direkt, utan det kan ta flera år innan till exempel konsekvenser av ett utsläpp blir synbart i naturen 

och för djuren (Soneryd & Uggla, 2011). Ett exempel på miljöproblem som vi människor har orsakat är 

den globala uppvärmningen som påverkar oss och naturen. De ökande halterna av växthusgaser i 

atmosfären, till exempel koldioxid och metan, beror bland annat på jordbruk och människans förbränning 

av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Gaserna hamnar i atmosfären där de sedan reflekterar 

tillbaka värmen ner på jorden. Detta genererar en rad olika konsekvenser som att glaciärer smälter, att 

havsnivåer stiger och att extrema väderförhållanden, såsom torka eller översvämningar, inträffar 

(Världsnaturfonden, 2013). Under slutet av 1980-talet började miljöfrågorna belysas ur ett mer globalt 

synsätt, de kunde inte längre ses som ett lokalt och nationellt problem separerat från samhällsfrågorna. 

Begreppet hållbar utveckling växte fram och innefattade områdena: ekonomisk, ekologisk och social 

utveckling (Soneryd & Uggla, 2011). Författarna menar också att dessa tre utvecklingsområden ska ses 

som ”ömsesidigt beroende dimensioner” (s.32). I Sverige och i många andra länder har hållbar utveckling 

tagits i uttryck genom ”tänk globalt, handla lokalt” där miljöproblemens globala karaktär betonas, 

samtidigt som också individens handlingar och ansvar för miljön lyfts fram. I begreppet hållbar utveckling 

ingår även frågan om ansvaret för kommande generationer i miljödiskussionerna.  

2.2 Miljöundervisningens historia 

Natur och naturupplevelser har alltid haft en plats i förskolans verksamhet (Thulin, 2011) och enligt 

Halldén (2009) har Fröbels (1782-1858) tankar om att koppla ihop natur och moral haft ett stort 

inflytande i det. Fröbel, som är upphovsman till barnträdgården ur vilken dagens förskola härstammar, 

ansåg det vara viktigt att ge barnen sinneliga erfarenheter och dessa erfarenheter menade han att 

utevistelsen i naturen kunde ge. Fröbel hämtade sina tankar från Rousseau (1712-1778), som med sin tids 

barnsyn ville skapa den naturliga människan och såg natur som ett moraliskt begrepp. Enligt Bergnéhr 

(2009) är ordet natur för många synonymt med att vara utomhus; vid orörda miljöer som skog och hav, 
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men också i trädgårdar och skolgårdar. Författaren menar att barn i naturen får stimulans till att lära sig, då 

sinnena blir aktiva genom dofter, synintryck, och fysiska upplevelser. Utevistelsen kopplas till barns 

utveckling och hälsa, samt naturvetenskapligt lärande och hållbar utveckling. Bergnéhr (a.a) beskriver även 

hur naturen ofta kopplas samman med den goda barndomen och samtliga beskrivningar liknar tankar från 

både Rousseau och Fröbel.  

 

Under 1960- och 1970-talet växte miljöundervisningen fram i Sverige och en faktabaserad tradition tog 

form (Öhman och Östman, 2002). Människa och natur ansågs vara skilda från varandra och naturen 

ansågs vara till för människan. Miljöproblemen betraktades som oönskade konsekvenser av hur samhället 

utvecklats och dessa kunde bekämpas genom kunskaper och naturvetenskap. Under samma period skrevs 

Barnstugeutredningen fram (Barnomsorg- och skolakommitén, 1997). I denna följde två bilagor med 

beskrivning av hur förskolans pedagoger kunde arbeta med naturvetenskaplig begreppsbildning. Enligt 

Elm (2008) arbetade pedagogerna utifrån barnens intressevärld och ofta tematiskt med områden som 

rörde djur och natur. Tanken fanns att barnen skulle bli bekanta med ett sätt att arbeta, genom vilket de 

själva kunde skaffa sig fakta.  

 

Under 1980-talet utvecklades den normerande miljöundervisningstraditionen (Öhman & Östman, 2002). 

Miljöproblemen ansågs i denna tradition ligga i konflikt mellan människans och naturen. Den 

vetenskapliga kunskapen betraktades ofta som normerande och denna skulle ge svar på frågor samt visa 

vägen till mer miljövänliga handlingar. I Socialstyrelsens riktlinjer för arbetet i barngrupper, det 

Pedagogiska programmet från 1987, betonades temaarbeten, liksom det gjorde i skolan (Barnomsorg och 

skolakommitén, 1997). Genom dem skulle barnen lära sig om olika områden, så som natur, kultur och 

samhälle. Inom området natur ingick bland annat att barnen skulle känna ansvar för naturen och dessutom 

få erfarenhet och grundläggande kunskaper om till exempel växter och djur, klimat och miljö, människan, 

naturfenomen, krafter och processer. I programmet framhölls det också att barnens erfarenhetsvärld, 

utvecklingsnivå och livssituation skulle ligga till grund för hur innehållet formades. 

 

Den pluralistiska traditionen växte fram efter världskonferensen i Rio, 1992, där handlingsprogrammet 

Agenda 21 formulerades (Öhman & Östman, 2002). Traditionen kom ur osäkerheten för vad som orsakar 

miljöproblematiken, samt de olika uppfattningarna inom miljödebatten. När läroplanen för förskolan kom 

1998, hade Sverige antagit handlingsprogrammet med målsättning att skapa hållbar utveckling för hela 

samhället (Barnomsorg- och skolakommitén, 1997). I skolan ersattes begreppet miljöundervisning med 

hållbar utveckling, där även demokratifrågor blev en viktig del. Genom undervisningen skulle eleverna 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Öhman & Östman, 2002). Detta märktes även av i förskolans 

läroplan, där den naturvetenskapliga tonvikten kom att ligga på natur och miljöfrågor, vilket motiverades 

med att det skulle ge en ökad miljömedvetenhet (Thulin, 2011). Det gavs också ett särskilt utrymme i 

läroplanen till startandet av kunskapsprocesser kring människans och naturens beroende av varandra, samt 

det ekologiska samspelet. Dock, menar författaren, att många förskollärare verkar ha svårt att förhålla sig 
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till hållbar utveckling och att de förknippar det med skolan. Thulin (a. a) förklarar, med tanke på den 

helhetsyn hållbar utveckling har, att förskolan är första steget i utbildningsväsendet och att det därför 

anses utgöra “en betydelsefull faktor vad gäller grundläggande attityder, erfarenheter och kunskaper i 

barns utveckling och lärande ”(s. 38). 

 

Den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2010) är tydlig när det gäller att arbetet med natur- och miljöfrågor 

i verksamheten. I uppdraget står det:  

 

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 vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till 
en bättre miljö både i nutid och i framtid (s.7).  

 

Även de naturvetenskapligt inriktade målen i läroplanen (2010) ger en tydlig riktning att sträva för att 

uppnå, varav ett är att barnen ska ”utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till 

olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (s. 

8)”. Ett liknande handlar om att barnen ska utveckla sitt intresse och sin förståelse för ”naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (s. 10)”. 

2.3 Att följa barnens intressen 

Nilsson (2012) skriver att förskolan är bra på själva görandet och att personalen genom det kan uppnå 

många av läroplanens mål. Görande kan exempelvis vara att visa hur kretsloppet fungerar genom att 

kompostera, eller hur en planta växer upp då barnen har fått så ett frö. Ett annat exempel Nilsson (a.a) 

ger, är hur barnen i förskolan får lära sig att ha omsorg om fåglar genom att mata dem vid ett fågelbord, 

och då möjligtvis med de frön från den blomma de planterat. Här får de samtidigt lära sig om olika 

fågelarter och hur de lever, således naturvetenskap. Enligt Alerby (1998) har barn i alla åldrar en empati 

för djur och särskilt för djur i nöd. De vill inte skräpa ner i naturen med hänsyn till att de då kan skadas 

och Alerby (a.a) menar att detta visar på hur barnen förknippar djur med miljöfrågor. Detta styrks av 

Stordalen (2009) som menar att barn har en omsorg och vill ta hand om skadade djur. Intresset för djur 

har förskolan tagit till sig och det har den också en lång tradition av att jobba med (Elm, 2008). 

Författaren hänvisar till styrdokumentet Lpfö98 som betonar en kunskap om både växter och djur, samt 

hänvisar till ett av målen som strävar för att barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Enligt 

författaren får barn på förskolan se och samtala om djurens liv ute i naturen, men djuren finns även med i 

temaarbeten, i sagor, ramsor och i sånger. Hon menar att även de yngre barnen, med hjälp av konkreta 

redskap utvecklar förmågan att komma fram till slutsatser och se sammanhang.  
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2.4 Tidigare studier kring förskollärares barnsyn och abstrakta 

miljöfrågor 

Nedan följer tidigare studier om barnsyn och barns lärande. 

2.4.1 Barnsyn 

Sommer (2005) skriver om det kompetenta barnet; ett uttryck som kom först på 1960-talet. Innan dess 

sågs barn som bräckliga och sköra varelser vars förmågor underskattades, medan man idag ser att barnet 

har stora möjligheter att utvecklas genom att bli utmanade. Sommer (a.a) menar att barns kompetenser 

antingen kan ses som färdigheter vilka redan är utvecklade, eller potentialer som är under utveckling. 

Bruce och Riddersporre (2012) skriver:  

 

Man kan fundera över vad kunskapsutveckling egentligen innebär för barn i förskoleåldern. Handlar 
det om att lära sig en viss mängd fakta och färdigheter – eller är det snarare att känna igen och förstå 
fenomen i omvärlden? Den senare tolkningen innebär en vidgning av kunskapsbegreppet, som 
därmed innefattar både kunskapens mening och användning, alltså funktion (s. 27). 
 

Thulin (2011) beskriver två olika begrepp i hur vuxna kan förhålla sig till barn och lärande. Dels 

beskriver hon att barn kan ses som becomers, vilket utgår från att de i takt med utbildning och 

utveckling till sist kan tänka fullt ut för att, som vuxna medborgare, bidra till ett bättre samhälle. Ett 

annat perspektiv är att se barn i förskolan som beings, att barns varande i världen respekteras utifrån 

sina egna förutsättningar, vilket innebär att de vuxna ser saker från barns perspektiv och lyssnar till 

barnen. Thulin (a.a) har hämtat uttrycket från Halldén (2007) som menar att med begreppet beings 

blir svaret på frågan om varför naturvetenskap ska få en plats i förskolan; att det är för barnets 

skull. Alltså inte för samhällets skull i första hand, utan för barnens, då de lever i en vetenskaplig 

värld och borde ha rätt till kunskap om denna. Båda dessa begrepp får rum i de 

miljöundervisningstraditioner som växt fram under åren, då det i förskolans styrdokument främst 

betonats att miljöarbetet ska utgå från barnens intresse och erfarenhetsvärld.  

2.4.2 De abstrakta miljöfrågorna 

Vasquez (2004) förespråkar att även de abstrakta frågorna som rör djur och natur bör få plats i 

förskolan. Hon menar att pedagoger redan där kan stödja barnen att engagera sig i människors olika 

intressekonflikter. Liksom Vasquez (a.a), skriver Nilsson (2012) att pedagoger i förskolan hellre 

verkar ta upp mer konkreta miljöfrågor vilka till exempel kan vara att inte slösa på vatten och 

energi, medan de abstrakta frågorna som ingår i begreppet hållbar utveckling lämnas åt skolan. 

Detta tror Nilsson (a.a) beror på att förskolan inte vill belasta barnen med problem. Nilsson (a.a) 

påpekar att barnen förvisso inte bör belastas med jordens stora miljöproblem, men menar att 

personalen på förskolan heller inte bör bygga upp en drömvärld för barnen. Detta styrks även av 

Thulin (2011) som skriver: 
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 I vår tid är det medvetenheten om att människans livsstil utgör ett hot för miljön och på sikt den egna 
existensen som blir motivet för att barn tidigt ska få möta och utveckla kunskap om samspel i naturen 
och grundlägga en tro på att saker och ting är positivt påverkbara (s. 37). 
 

 Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har liknande funderingar när de beskriver orsaker till 

att förskollärare inte tar upp dessa frågor som rör hållbar utveckling. Enligt dem finns det en 

relativt vanlig uppfattning bland lärare i förskolan att barn inte ska konfronteras med något de inte 

är ”mogna” eller visat intresse för. De här synsätten kan kopplas till hur vuxna ser på barn i 

förhållande till att medvetandegöra dem om miljöfrågor. Elm (2008) skriver om Lindahls (1998) 

studie, vilken syftade till att visa hur de allra minsta barnen i förskolan visade lärandeprocessen i 

handling. Hon kopplar denna studie samman med Fischer och Leicht Madsen (1984), vilka 

studerade lärandeprocessen hos de äldre barnen i förskolan. Elm (2008) sammanfattar de båda 

studierna kring barns lärandeprocess. Hon beskriver att lärarens förmåga till att fånga barns 

uppmärksamhet och göra dem delaktiga i sammanhang som rör miljö- och naturvårdsfrågor hör 

ihop med vuxnas syn på barn, lärande och kunskap. 

 

I studier utförda av Lindberg (2007) och Short (2010), kunde ett resultat visa på samband mellan 

privata/offentliga handlingar och ålder/inflytande. Med växande ålder ökar, enligt dem, viljan att gå 

utanför den egna privata sfären och samtidigt ha inflytande på samhället och världen. De menar att barn är 

mer mottagliga för direkta och individuellt påverkningsbara handlingar i yngre åldrar. I takt med att 

kognitionsnivån ökar blir de även mottagliga för indirekta och kollektiva påverkningsbara handlingar 

(Lindberg, 2007; Short, 2010). Denna studie kan ge vetenskapligt stöd för förskollärares val av att i 

förskolan ta upp miljöfrågor i barnens vardag, snarare än de globala miljöfrågorna. 

2.5 Sammanfattning av bakgrund 

Från 1960-talet och fram tills idag har olika miljöundervisningstraditioner växt fram. Dessa har märkts av 

även i förskolans styrdokument, där miljö- och naturvårdsfrågor fått ta en stor del. Med den nuvarande 

pluralisiska traditionen har miljöfrågorna gått från att handla om hur vi kan ta hand om naturen lokalt, till 

ett globaliserat tankesätt där även sociala orättvisor och ekonomi ingår. Detta har gått under begreppet 

hållbar utveckling, ett begrepp som inte står nämnt i läroplanen för förskolan och som Thulin (2011) tror 

att förskollärare har svårt att förhålla sig till. Förskolan är bra på själva görandet och vill utgå från barnens 

intressen med djur och natur, något de tagit tillvara på. Två begrepp nämns i hur vuxna kan se på barns 

miljö- och naturvetenskapliga lärande. Det första är becomers, där den vuxne ser att barnets lärande ska 

bidra till att de i framtiden kan bli fullgoda samhällsmedlemmar. Begreppet beings beskrivs som att barn 

har rätt till sitt lärande för att ha användning för det här och nu, i den vetenskapliga värld de lever. 

Tidigare studier av hur vuxna förhåller sig till att arbeta med miljöfrågor i förskolan visade att förskollärare 

hellre tar upp konkreta miljöfrågor som finns inom ramen av barns erfarenhetsvärld. En orsak till att inte 

ta upp mer abstrakta miljöfrågor i förskolan antas vara att förskollärare inte vill belasta barnen och skapa 

oro. Tidigare studier har fokuserat på begreppen becomers och beings i samband med barns lärande i 



 

7 
 

naturvetenskap. Vi vill, med utgångspunkt från vårt resultat, diskutera hur förskollärare kan se barn som 

becomers eller beings i förhållandet till miljöfrågor. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på att i förskolan arbeta med miljöfrågor. 

Frågeställningarna är dessa: 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med miljöfrågor i förskolan? 

 Hur ser förskollärare på att arbeta med miljöfrågor i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärare sina upplevelser av möjligheter och svårigheter i arbetet med 

miljöfrågor på förskolan? 

4 Metod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data, då denna metod lämnar utrymme för 

flexibilitet och forskaren kan i mer eller mindre stor utsträckning avvika från intervjuguiden eller 

frågeschemat (Bryman, 2011). Det kan vara positivt i en kvalitativ intervju att låta själva intervjun gå i olika 

riktningar, då detta ger forskaren kunskap om vad som är viktigt och relevant för den intervjuade. Bjereld, 

Demker, och Hinnfors (2009) skriver att genom termen kvalitet ”förstår vi att forskaren är intresserad av 

vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har” (s.6).  

4.1 Metodval 

Den kvalitativa intervjun rymmer både semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer och vi har i vår 

studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. I en sådan har forskaren enligt Bryman (a.a) en 

intervjuguide med frågor som anknyter till forskningsfrågorna och den intervjuade har frihet att utforma 

sina svar vilka gärna får vara detaljerade. I vår studie utformades en intervjuguide där våra frågor var 

öppna och lämnade utrymme för den intervjuade att svara utifrån sina erfarenheter. Vi hade även några 

slutna frågor, men där valde vi att ställa följdfrågor som gav mer öppna svar. I en semistrukturerad 

intervju behöver frågorna inte komma i en särskild ordning och forskaren har även frihet att ställa frågor 

utanför intervjuguiden, om dessa anknyter till något den intervjuade sagt. Dock följer forskaren till största 

del den utformade intervjuguiden och ställer frågorna som de från början skrevs (Bryman, 2011). I första 

hand ställde vi frågorna i den ordning vi utformat intervjuguiden, men lämnade också utrymme för att 

vara flexibla att låta frågan komma där den eventuellt passade bättre. I våra intervjuer ställde vi följdfrågor 

som anknöt till vad den intervjuade sagt. 
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4.2 Urval  

Vi valde att använda oss av ett så kallat bekvämlightersurval  då vi kontaktade förskollärare för intervju.  

Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurvalet att forskaren väljer utifrån faktorer så som 

tillgänglighet. I vårt urval finns enheter som varit tillgängliga för oss på det viset att vi kände till både 

förskola och förskollärare sedan tidigare. På grund av detta var det viktigt för oss att vara medvetna om de 

förutfattade meningar vi kunde tänkas ha, och vi valde att vara så öppna som möjligt för förskollärarnas 

svar. Gillham (2008) menar att denna medvetenhet är viktig att bära med sig genom hela 

forskningsprocessen, då vi behöver vara uppmärksam på ny information samt att all ”ny kunskap förstås i 

relation till ett tolkningsschema som vår befintliga kunskap är inordnad i. Vi kan inte undvika att förstå det 

nya utifrån det gamla” (s. 27). Vi intervjuade förskollärare från både kommunala och privata förskolor, 

både i mindre samhällen och i en medelstor stad. Vi har intervjuat totalt sju förskollärare på olika 

förskolor, alla med olika lång erfarenhet inom förskolan. För de fyra första intervjuerna valde vi 

förskollärare som arbetar på en 3-5 årsavdelning, medan vi med intervju nummer fem valde att intervjua 

förskollärare på en småbarnsavdelning. Intervju nummer sex valde vi att ha på en 1-5 årsavdelning, detta 

för att få en större spridning. Vi tror att sju intervjuer är önskvärt för studiens syfte, med den tid som är 

utsatt för att utföra densamme. 

4.3 Genomförande 

För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer. Genom intervjuerna hoppades vi på att få så ingående och detaljerade svar som möjligt, för att 

sedan kunna se skillnader och likheter mellan de olika intervjuerna. Innan vi intervjuade förskollärarna 

gjorde vi två pilotintervjuer med människor i vår bekantskapskrets. Enligt Patel och Davidson (2003) är 

pilotintervju ett bra sätt att förbereda för en intervju med någon annan än de tillfrågade respondenterna. 

Pilotintervjuerna hjälpte oss att förbättra vissa delar av intervjun. 

Första kontakten med de intervjuade skedde genom telefon, mejl eller personlig kontakt. Förskollärarna 

fick ta del av studiens syfte och blev tillfrågade om de ville delta i studien. Några bestämde sig för att delta 

redan vid första kontakten, medan vissa meddelade vid ett senare tillfälle. För att vara som mest 

närvarande under våra intervjuer, ville vi spela in dessa på mobiltelefon i stället för att under tiden skriva 

ner svaren. Vi förklarade detta för förskollärarna och de godkände datainsamlingsmetoden. Fem av 

intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplats, en intervju skedde hemma hos en förskollärare och den 

sjunde intervjun ägde rum på Högskolan i Jönköping. Vi intervjuade en och en. Innan vi började intervjua 

berättade vi hur intervjun var strukturerad med rubrikerna: bakgrund, personliga frågor samt arbetssätt, 

för att förskollärarna skulle känna sig trygga. En del av vår intervjuguide bestod av utdrag från läroplanen 

för förskolan, vilka handlade om natur, miljö samt arbetssätt. Dessa hade vi tidigare valt ut i syftet att 

skapa en bra diskussion som skulle leda till att våra forskningsfrågor besvarades. Vi berättade även om 

denna bilaga. Under intervjun försökte vi vara så tysta som möjligt och istället bekräfta genom nickningar 

och ögonkontakt, detta för att undvika avbrott i intervjun. Dalen (2008) skriver att det är viktigt att kunna 
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lyssna och visa ett genuint intresse för det som den intervjuade berättar då det oftast handlar om att 

bekräfta det som sägs, ibland igenom ord men också genom icke-verbal kommunikation. Medellängden på 

våra intervjuer blev ungefär 30 minuter. Intervjuerna har sedan transkriberats och lyssnats igenom av oss 

båda. Vi har valt att ta bort sådant som inte tillför något till intervjun, som till exempel upprepningar av 

ord som inte har någon egentlig betydelse för det som sägs för att öka läsbarheten.  

4.4 Analys 

För att kunna analysera vårt material har vi använt oss av innehållsanalys. Atkinsson och Coffey (1996) 

beskriver denna som en process där det handlar om att hitta mönster i den data som är insamlad och 

menar att det vanligaste sättet att koda sitt material är att hitta nyckelord och sätta rubriker. Gillham 

(2008) förklarar innehållsanalys på ett liknande sätt; att identifiera innehållsrika uttalanden och att 

bestämma kategorier efter det.  

Efter att ha lyssnat på intervjuerna, transkriberat och läst igenom transkriberingarna ett antal gånger, 

uppfattade vi några nyckelområden i intervjuerna som vi valde att rubricera. Dessa rubriker blev: 

 Förhållningssätt till att arbeta med miljöfrågor i förskolan 

 Läroplanen 

 Förutsättningar – arbetslaget, teoretiska, praktiska 

 Arbetssätt och planering i arbetslaget 

 Arbetssätt i barngruppen 

 Barnens intresse 

Bakgrundsinformation och naturvetenskap fick också varsin rubrik. Bakgrunden använde vi oss av då vi 

beskrev olika förutsättningar. Naturvetenskap fick en rubrik då vi upptäckte att det fanns förskollärare 

som pratade mycket om naturvetenskap då vi ställde frågor om miljö. Innan vi gick vidare bestämde vi oss 

för att ge varje nyckelområde en färg. På så vis var det lätt för oss att se vilka markerade områden som 

tillhörde vilken rubrik. Därefter läste vi tillsammans igenom en transkribering i taget och markerade 

antingen ord eller hela meningar med den färg som representerade nyckelområdet. Gillham (2008) menar 

att det är bättre för forskaren att markera de ord denne är osäker på, då det är lättare att ta bort överflödigt 

material än att lägga till. 

Vi skapade ett nytt dokument där vi skrev in de olika rubrikerna. Efter att ha färgmarkerat en intervju 

kopierade vi de färgmarkerade delarna och klistrade in varje färgmarkering under rätt rubrik i det nya 

dokumentet. Detta gjorde vi med en intervju i taget. Vi ville kunna skilja de olika intervjupersonerna åt 

under hela analysen och därför valde vi att, efter inklistringen under rätt rubrik, omfärga varje 

intervjupersons svar med varsin färg. På detta vis kunde vi tydligt se vad varje intervjuperson svarat, under 

varje rubrik. Vi gjorde likadant med alla intervjuer.  
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När alla markeringar hamnat under rätt rubrik och med rätt färg som kunde kopplas till den intervjuade, 

läste vi igenom det. Vi läste en rubrik i taget och analyserade sedan detta för att direkt besvara 

forskningsfrågorna. Så gjorde vi med samtliga rubriker. Av analysen kunde vi sedan få fram teman, vilka vi 

rubricerade och under dessa rubriker skrev vi ner vårt resultat.  

De nya rubrikerna, med underrubriker för de teman vi hittat av analysen blev dessa:  

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med miljöfrågor? 

- Strukturer för arbetet med miljöfrågor 

- Det konkreta arbetet med barnen  

 Hur ser förskollärare på att arbeta med miljöfrågor i förskolan? 

- Att visa barnens delaktighet 

- Barnen är framtiden 

- Miljö ska vara roligt 

- Vill inte skapa oro och ångest 

 Hur beskriver förskollärare sina upplevelser av möjligheter och svårigheter i arbetet med 

miljöfrågor i förskolan?  

- Teoretiskt 

- Arbetsgruppen 

Bilagan, med uppdrag och mål från läroplanen hade vi med till alla intervjuerna. Vi valde att i första hand 

analysera denna bilagas svar separat, fråga för fråga. Vi kopierade varje förskollärares svar och klistrade in 

under den fråga som ställts. Här använde vi oss av samma färger gällande förskollärare som vi använt 

tidigare. Sedan gick vi igenom bilagan med dess inklistrade markeringar, fråga för fråga och analyserade på 

samma sätt som ovan.  

4.5 Trovärdighet och giltighet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hur begreppen validitet och reliabilitet används i en forskning för 

att beskriva kvaliteten. Validitet innebär att den metod som används i en forskning undersöker vad den 

avsåg att undersöka. Reliabilitet handlar om att resultatet i undersökningen ska kunna upprepas av en 

annan forskare vid ett annat tillfälle och ge samma resultat. Bryman (2011) förklarar att dessa begrepp 

mest används i den kvantitativa forskningen, medan de är svårare att använda sig av i en kvalitativ 

forskning. Enligt författaren beror detta på att de sociala situationer som infinner sig i en kvalitativ studie 

omöjligt går att frysa och därmed kan forskaren inte mäta en situation eller få samma resultat vid ett 

senare tillfälle. Istället, anser Bryman (2011) att den kvalitativa forskaren bör använda sig av begreppet 

tillförlitlighet. Författaren förklarar att detta begrepp består av fyra delkriterier, vilka alla har en motsvarighet 

till den kvantitativa forskningen. Dessa delkriterier är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera sig.  
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Att skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts i 
enighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av 
den sociala verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten 
på rätt sätt (Bryman, 2011, s. 354-355).  
 

Vi har delvis fått in delkriteriet trovärdighet i vår studie genom att följa de regler som finns, men 

har dessvärre inte haft tiden till att ge de intervjuade chansen till respons på sitt eget material. Detta 

är något som de intervjuade har blivit informerade om. Om delkriteriet överförbarhet förklarar 

Bryman (2011) att forskare i den kvalitativa undersökningen, som har fokus på en grupp individer 

med någonting gemensamt, söker efter det kontextuella unika samt att hitta betydelsen eller 

meningen i en specifik social verklighet. Eftersom resultaten i kvalitativa undersökningar troligtvis 

inte ger reabilitet, handlar det snarare om att hitta täta och detaljerade beskrivningar. Detta är något 

vi har varit medvetna om, både när det gällde vilka intervjufrågor vi skrev samt vilka följdfrågor vi 

valde att ställa under intervjun. Detta för att få många detaljerade svar. Bryman (a.a) menar att dessa 

beskrivningar kan vara till hjälp senare för att se om resultaten är överförbara i en annan kontext.  

Vidare beskriver författaren begreppet pålitlighet som en kvalitativ form att diskutera reabilitet. Han 

förklarar att forskaren behöver anta ett granskande synsätt för att skapa tillförlitlighet; en pålitlighet. Detta 

innebär att forskaren säkerställer att det finns en tillgänglig och fullständig redogörelse för alla faser i 

forskningsprocessen. Detta är något vi har varit medvetna om under hela processen i studien och vi 

granskat vårt arbete genom grupphandledning och enskild handledning 

Till sist beskriver Bryman (2011) möjlighet att styrka och konfimera:  

Att kunna styrka och konfimera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon 
fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro. 
Det ska med andra ord vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (s. 355). 
 

 Detta är något vi har haft i åtanke under vår studie och diskuterat i handledningsgrupp. 

4.6 Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är frågor gällande hur personer som medverkar i forskning, informanter 

och försökspersoner en mycket betydelsefull del av forskningsetiken. I vår studie har vi enligt praxis tagit 

hänsyn till forskningsetiska aspekter, något som enligt Bryman (2011) åligger forskaren att informera de 

intervjuade om. Han förklarar dessa fyra etiska aspekter: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandeskravet.   

Informationskravet innebär att alla deltagare, av forskaren, måste bli informerade om studiens syfte samt 

vilka moment som där ingår. Inför våra intervjuer tog vi kontakt med olika förskolor via telefon, mejl eller 

vid ett personligt möte. Vid dessa tillfällen presenterade vi syftet med vårt examensarbete och berättade 

hur vi tänkte genomföra vår studie. Vi förklarade hur lång cirkatid intervjun skulle ta och att denna spelas 

in och transkriberas av oss. Efter denna information gjorde vi en förfrågan om någon på förskolan var 

beredd att ställa upp på en intervju. Samtyckeskravet betyder att de tillfrågade själva får bestämma över sin 
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medverkan. Några av de förskollärare vi frågat samtyckte vid första kontakten, de andra valde att samtycka 

vid nästa kontakttillfälle. Konfidentialitetskravet avser att deltagarnas uppgifter samt material vid 

inspelning och transkribering behandlas i förtroende. Vi förklarade för de intervjuade att deras uttalanden 

kommer behandlas i förtroende samt berättade vilka som har tillgång till det inspelade materialet och 

transkribering.  Nyttjandeskravet innebär att det material vi samlar in genom de inspelade intervjuerna 

endast kommer att brukas för studiens syfte och uttalanden ur materialet kommer att behandlas med 

respekt. 

5 Resultat  

I följande kapitel återges det resultat vi kommit fram till efter analys av den insamlade datan. Resultatet 

presenteras under rubriker i vilka de intervjuade förskollärarnas svar har sammanställts. Rubrikerna är 

skrivna så att de kan kopplas till och besvara frågeställningarna. I resultatet behandlas begreppet Grön flagg, 

vilket är ett verktyg från stiftelsen Håll Sverige rent, och som är tänkt att vara en hjälp för skolor och 

förskolor att arbeta med miljöfrågor (Håll Sverige rent, 2013). För att få en grund till förskollärares syn på 

att arbeta med miljöfrågor i förskolan, ville vi ta reda på vad de intervjuade förskollärana ansåg ingick i 

begreppet miljöfrågor. Nedan följer ett resultat av detta svar. 

5.1 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med miljöfrågor i 

förskolan? 

Förskollärarna svarade att miljöfrågor är flera bitar; att det är allting hur vi lever våra liv och att det är en 

helhet där det inte bara går att plocka ut miljö ur sitt sammanhang. Flera förskollärare gav exempel på 

konsumtion; hur mycket vi använder oss av olika produkter och hur mycket vi förbrukar, slösar och 

slänger. Någon pratade om hur vi använder och slänger bland annat kläder, en annan berättade om 

slöseriet med vatten och ström. Flera pratade också om att inte ta för mycket mat. Många förskollärare 

pratade om att vara rädd om de naturtillgångar som finns, att vara rädd om naturen, och en förskollärare 

föreslog att saker kan lämnas in på second hand i stället för att slängas. Flera förskollärare nämnde 

återanvändning som ett bra sätt att ta hand om saker vi förbrukat. Det var även flera förskollärare som 

ansåg att empati, att ta hand om sina vänner och sig själv, ingick i vad miljöfrågor är. Där tog några 

förskollärare även upp att vi människor även borde tänka på mer än vårt eget samhälle och tänka på hela 

världen; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. En förskollärare nämnde vikten av att få barnen delaktiga i 

miljöfrågor i vardagen.  

5.1.1 Strukturer för arbetet med miljöfrågor 

Arbetet och planeringen för arbetet med miljöfrågor såg lite olika ut på de olika platserna vi intervjuade. 

På två av förskolorna hade arbetslaget nyligen startat med Grön flagg och arbetet utgick från den 

handlingsplan, med tre arbetsområden, som valts utifrån vad Grön flagg erbjuder i sitt koncept. De båda 

förskollärarna från dessa två förskolor förklarade att det första året, vilket de båda var inne på, gick till att 
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arbeta efter de nyuppsatta målen och dokumentera detta, för att förhoppningsvis kunna få en grön flagga. 

När de fått den, skulle det ”riktiga” arbetet påbörjas och föräldrar och barn skulle bli mer delaktiga. Båda 

förskolorna hade valt något eller några områden som de sedan tidigare arbetat med, men kanske inte så 

eftertänksamt eller planerat. De tyckte att Grön flagg var ett bra hjälpmedel för att jobba med miljöfrågor i 

förskolan. En av förskollärarna tillade att Grön flagg även hjälpte arbetslaget att bättre redovisa sitt arbete 

för föräldrarna, att de nu fick bättre information kring hur förskolan arbetade med miljö. En tredje 

förskola hade en grön flagga, men saknade dessvärre tid till att komma vidare i sitt arbete. 

På en förskola hade de medvetet arbetat för ett bra miljöarbete och de hade fått utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling. I arbetslaget pågick kontinuerliga diskussioner kring hur de vuxna kunde skapa en bra 

och miljövänlig arbetsplats genom snålspolande toaletter och vattenkranar, genom plastsanering och 

genom att de valde att åka kollektivt till olika utbildningar. Personalen samtalade även kring hur detta 

medvetna tankesätt kunde synas och medvetandegöras mer i barnguppen. 

En förskola hade valt att inte arbeta med Grön flagg, då de ansåg att det administrativa som detta 

medförde skulle ge mindre tid för barngruppen. Istället hade denna förskola valt att ha en miljögrupp där 

en personal från varje avdelning, samt förskolans kock ingick. De träffades en gång per termin för att sätta 

upp mål utifrån läroplanen och utvärderade dessa en gång om året. Utöver det kunde personalen vid 

behov tala om miljöfrågor från miljögruppen på avdelningarnas utsatta veckoplaneringstid. 

Två av förskolorna hade inget tydligt miljöarbete och det skedde inga diskussioner eller planeringar i 

arbetsgruppen om hur arbetet med miljö skulle se ut i barngruppen.  På en av dessa förskolor, tyckte sig 

förskolläraren ändå få in miljöarbetet hela tiden i vardagen. 

Ibland så blir det att man glömmer bort dem [miljöfrågorna], fast de finns där. Alltså, vi slänger 
frukten och vi sorterar pappret, men vi kanske inte pratar om det (L 2). 
 

 
På de flesta förskolorna, både de med ett organiserat miljöarbete och de med ostrukturerat miljöarbete, 

skedde en diskussion i arbetslaget om vad som skulle köpas in till förskolan. Personalen tänkte på att inte 

köpa in för mycket material, utan vara rädd om det material som fanns. Några valde att använda sig av 

återvinningsmaterial så som kartonger och även material från skogen till sin skapande verksamhet. 

Förskollärarna såg även över hur mycket papper som gick åt på förskolan; på några förskolor tillverkade 

förskollärarna målarböcker till barnen med syfte att minska pappersåtgången. Det var en fungerande 

åtgärd, då barnen tog tillvara på sin egen målarbok och inte längre ritade ett streck på varje papper. Många 

förskolor tänkte på vad de köpte in för matvaror, gärna ekologiskt, närodlat och rättvisemärkt. Dock fanns 

det en ekonomisk del i detta och förskollärarna diskuterade hur stor budget som skulle gå till denna typ av 

miljöarbete. På småbarnsavdelningarna handlade miljöarbetet mer om att de vuxna såg till att inte slösa på 

material, medan pedagogerna ville ge barnen upplevelser, att de fick gå ut i naturen och titta på växter och 

djur. 
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5.1.2 Det konkreta arbetet med barnen 

Förskollärarna beskrev att de i arbetet med miljöfrågor vill utgå från barnens intressen, och att mycket då 

handlar om djur. Hur djur lever, var de lever och hur barn och vuxna kan se till att djuren mår bra. Det 

blir enligt förskollärarna något som prioriteras på förskolan. Vidare berättade förskollärarna att de hela 

tiden, på något sätt, fick in miljöarbetet i vardagen. 

Det här nuddar man ju vid hela tiden tycker jag det här med kretslopp och natur och samhälle som 
påverkar varandra, det pratar man ju hela tiden om på ett naturligt sätt när frågorna kommer upp eller 
när det blir aktuellt i temat eller vad som helst, i vardagen helt enkelt (L 3). 
 

Alla förskollärare berättade att miljöarbetet i barngruppen hade börjat med käll-/sopsortering. Detta 

tyckte alla var viktigt att prioritera och låta barnen vara delaktiga i. På några förskolor fanns lådor 

uppmärkta med exempelvis papper, kartong och plast, där barnen själva kunde sortera. Gick en leksak 

sönder kunde barnen lägga det i plastlådan och hade de klippt i ett papper kunde de lägga det resterande i 

papperslådan. På några förskolor valde förskollärarna att sköta själva sorteringen, men där fick barnen 

följa med till en miljöstation och sortera. På en förskola låg miljöstationen i anslutning till utegården och 

där hände det att barnen själva sorterade skräp som de hittat. 

Många av de intervjuade berättade att de ville lära barnen att vara rädda om materialet både inomhus och 

utomhus. Att inte ta sönder leksaker och inte bara rita ett streck på ett papper för att sedan slänga det. Om 

en leksak gick sönder valde pedagogerna på en av de intervjuades förskola att laga denna. De intervjuade 

ville lära barnen att vara rädda om sina kompisar, detta fanns också som ett tema på Grön flagg. En 

förskola använde sig av materialet ”Snick och Snack” vilket handlar om två små djur som bor i skogen.  

Med hjälp av detta fick barnen chansen att reflektera kring hur de kan vara en bra kompis. Förskollärarna 

tyckte också att det var viktigt att lära barnen att vara rädda om djuren. En förskollärare berättar: 

Likväl som att man ska vara rädd om sina kompisar ska man vara rädd om djuren i skogen. Man 
trampar inte på en spindel man ser utan man hjälper spindeln kanske då och såhär… och det är vi som 
är förebilder då och ska lära barnen detta (L 1). 

 

Det var flera förskollärare som talade om vikten av att vara förebilder i allt detta, då de menade att barnen 

gör som de vuxna gör.  

Flera förskolor jobbade med tema vatten och där kom samtalen in på hur barn och vuxna kan spara 

vatten. Dels genom att inte låta kranen stå och rinna men också genom att exempelvis installera 

snålspolande toaletter. Flera förskolor pratade om att det var viktigt att inte slösa på vatten, som kanske 

inte alltid kommer vara en obegränsad tillgång. En förskola hade tidigare haft ett vattenprojekt i Colombia, 

där barnen hjälpte till att samla in pengar och fick se hur de med pengarna kunde hjälpa andra människor 

att få rent vatten.  

Alla förskollärare berättade att de valt att gå ut mycket i naturen. Dels därför att barnen i sig själva är 

intresserade av djur och natur, samt att förskollärarna vill ge barnen upplevelser ute. De intervjuade 

menade också att det i naturen sker många samtal kring natur och miljö. En förskollärare berättade att 
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barnen ofta hittar konservburkar, glasflaskor eller annat skräp och att det då blir ett samtal kring föremålet 

och vad det kan göra för skada för både djur och växter. På en förskola där barngruppen gick ut i skogen 

varje vecka grävde personalen ner en planka, med olika föremål, i jorden. När de efter ett tag grävde upp 

plankan igen kunde barnen se vad som hade förmultnat, rostat, eller var oförstört. På detta vis kunde 

barnen se vad som händer med skräp som får ligga ute i naturen. En småbarnsavdelning har valt att gå till 

skogen varje vecka och vid dessa tillfällen går de alltid förbi en skräphög. Förskolläraren berättade att detta 

gav tillfälle till att samtala med barnen om att inte skräpa ner i naturen. Vidare berättade förskolläraren att 

det med små barn handlar om att utforska tillsammans med barnen, att de vuxna är med och ser vad 

barnen hittar. De vuxna fotograferade vad de sett i skogen tillsammans med barnen och brukade sedan 

visa korten på förskolan för att återkoppla.  

 

Många förskollärare berättade att de under samlingen funderade tillsammans med barnen om miljöfrågor. 

En förskollärare berättade att hon med hjälp av en handdocka kunde samtala med barnen om hur och var 

de skulle slänga skräpet i miljöstationen. I samlingen kunde också experiment ske som exempelvis visade 

att vi på jorden behöver syre för att andas. En förskollärare berättade att samlingen även var ett bra tillfälle 

för reflektion. Där fick barnen tid till att berätta om sina funderingar och blev lyssnade till. Samma 

förskollärare förklarade att de på hennes förskola hade både små och stora samlingar och beskrev att i den 

lilla gruppen hade barnen större möjlighet till att reflektera. På en annan förskola hade personalen också 

valt att ha både små och stora samlingar, då de märkte att det var lättare för samtal i den lilla gruppen, 

eftersom varje barn hade mer tid att lyssnas på, samt att det var lättare för många barn att tala i en liten 

grupp än i en stor grupp. En förskollärare berättar: 

 

[vi] jobbar också mycket med att man ska förstå sina egna handlingar och vad man kan göra. Förstå att 
flera blir påverkade av sina handlingar. Det är också viktigt att barnen får samtala och möta varandras 
tankar. Att om någon hittat något kan den få visa det i samlingen. Fråga efter deras tankar (L 2). 
 

En förskollärare menade att en bra plats för samtal och reflektion var kring matbordet. Där kom många av 

barnens frågor upp och det finns tid till att samtala kring olika frågor så som vart maten kommer ifrån, att 

det är bra att inte ta för mycket mat, eller annat. Förskolläraren tillade att dessa samtal kom upp även vid 

andra tillfällen då en pedagog satte sig ned hos ett barn en stund. En förskollärare märkte att det behövdes 

närvarande pedagoger då barnen ibland kom med spontana frågor som inte alltid kan sparas till samlingar 

utan vill ha svar här och nu. 

En förskola använder sig av faktafilmer för barn då de vill ge barnen ett lärande eller en aha-upplevelse. 

Filmerna kan handla om djuren i Afrika eller exempelvis hur långt en banan behöver åka för att komma till 

Sverige. Förskolläraren berättade att barnen blev väldigt förvånade över att bananen behövde åka så långt 

och att den fick åka både båt och lastbil med mera. Ett par förskolor valde att vara med på 

skräpplockardagarna som anordnas varje år i Sverige. De tyckte att barnen genom detta får upp ögonen 

för att inte kasta skräp i naturen och att det skedde mycket bra samtal och reflektioner i och med denna 



 

16 
 

aktivitet. Genom detta lärde sig barnen även att ta hand om sin närmiljö, något som finns med i 

läroplanens uppdrag och också finns som tema i Grön flagg. En förskola sysslade med miljöuppfinningar; 

barnen fick uppfinna saker som skulle vara till nytta för miljön. Samtliga förskollärare ansåg att uppdraget 

ur läroplanen om att ”främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” 

(s. 4), var något de fick in i sin verksamhet. Förskollärarna menade att de fick in omsorgen för människor, 

djur och natur i de samtal som fördes med barnen i samlingar, genom olika aktiviteter och utevistelser.. 

5.2 Hur ser förskollärare på att arbeta med miljö i förskolan? 

Nedan följer resultatet av hur förskollärare såg på att arbeta med miljöfrågor i förskolan. 

5.2.1 Att visa barnens delaktighet 

Samtliga förskollärare svarade att det är viktigt att jobba med miljöfrågor i förskolan, att barnen behöver 

lära sig att ta hand om miljön redan när de är små. De kände alla ett ansvar i att lägga grunden för 

miljötänkande hos barnen och förskollärarna pekade på vikten av att göra barnen medvetna om hur de 

själva kan påverka i vardagen, att ge barnen en förståelse om sin delaktighet. Detta kopplades till 

läroplanens uppdrag om att skapa en förståelse för barnen om deras delaktighet i naturens kretslopp. 

Förskollärarna berättade att det bästa sättet för att visa barnen och få dem att förstå sin delaktighet var 

genom samtal, att vara en vuxen förebild och genom att barnen fick vara delaktiga i praktiska moment så 

som sopsortering och skräpplockardagar. Genom det hoppades förskollärarna att barnen skulle få en 

större förståelse för hur de kan påverka miljön. Några tyckte att det kunde vara svårt att veta om barnen 

förstod sin delaktighet, eller hur de som pedagoger kunde visa den. En förskollärare berättar:  

 

Vår strävan är ju att de ska ändå ska kunna förstå delaktigheten, men om de gör det helt fullt ut än, det 
vet jag inte riktigt faktiskt. De kan säga ”ja åh men det, man ska inte göra så för att då blir det så här” 
men sen om de riktigt kan ta det till sig själv än… / ../ Det [är ett] pågående arbete som man får hålla 
på med under hela förskoletiden (L 2). 
 
 

Den förskollärare som arbetade på en småbarnsavdelning tyckte att det var allra svårast att arbeta för att 

de små barnen skulle förstå sin delaktighet. Förskolan hade nyligen satt upp det som ett mål att jobba för 

att uppnå, men förskolläraren kände sig ändå inte tillräcklig. Denne förskollärare hade även önskat mer 

utbildning i att arbeta med miljöfrågor på en småbarnsavdelning. 

5.2.2 Barnen är framtiden 

Flera förskollärare förklarade att det som barnen lär sig om miljö när de är små, kan spegla av sig i vuxen 

ålder och bli en livsstil. En förskollärare förklarade att hur de varje vecka tog ut sin barngrupp i skogen 

och hon menade att genom att ge barnen en relation till skog och natur så hoppades hon att de även i 

framtiden skulle vilja ta hand om naturen i stället för att förstöra den.  Någon nämnde att miljöfrågor är 

något som barnen måste kunna förhålla sig till när de blir äldre. En förskollärare berättar: 
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Jag tycker det är väldigt bra att barnen lär sig att ta hand om sin natur.. från unga år, för blir det på ett 
naturligt sätt och så småningom kommer det även när de bli äldre avspegla sig och ge resultat där tror 
jag.. det kommer liksom bli en livsstil, eller så, som lever kvar förhoppningsvis! (L 3). 

 

En förskollärare menade att det är viktigt att kommande generationer förstår hur miljöfrågor hänger 

samman och kunna tänka om i hur de lever. Många uppgav att det är viktigt att barnen ska lära sig om 

miljö medan det ännu finns naturtillgångar, som ett förebyggande arbete. Tanken med att göra barnen 

delaktiga gällde för barn mellan 3-6 år. På småbarnsavdelningen svarade förskolläraren att de inte lät en 

ettåring sköta sopsortering, men att de istället vill ge dem upplevelser i naturen. 

5.2.3 Miljö ska vara roligt 

Många av förskollärarna pekade på vikten av att miljö inte får bli något tråkigt att jobba med, utan lustfyllt. 

En förskollärare menade att det är viktigt att behålla glädjen och leka fram kunskapen och att det måste 

vara på barnens nivå för att de inte ska tröttna. Många förskollärare berättade att barn i förskoleålder i sig 

själv har ett stort intresse av allt som handlar om djur och natur, och förskollärarna ville följa barnens 

intressen i miljöfrågor. 

5.2.4 Vill inte skapa oro och ångest 

Flera av de förskollärare vi intervjuat betonade att de inte ville betunga barnen med miljöproblem. En 

förskollärare märkte att barn, särskilt i femårsåldern, lätt blir skrämda av miljöfrågorna och menar att 

lärarna behöver ge framtidstro. 

Man vill ju samtidigt inte ge dem ångest över miljön, men ändå göra dem medvetna att vi måste vara 
rädda om vår natur och sakerna som finns däri. De ska se att framtiden är ljus. Barnen ska få en 
inblick i hur man kan förhålla sig till miljöfrågorna (L 2). 
 

5.3 Hur beskriver förskollärare sina upplevelser av möjligheter och 

svårigheter med att arbeta med miljöfrågor på förskolan? 

Eftersom alla förskolor har olika förutsättningar och arbetar på olika vis, fick vi också många svar om hur 

förskollärarna skulle vilja att arbetet med miljö såg ut på deras förskola. Det handlade både om praktiska 

lösningar, med rum, saker och personalfördelning, men också med hur arbetslaget förhöll sig till att arbeta 

med miljöfrågor samt teoretiska förutsättningar.  

5.3.1 Föräldrasamarbete 

De flesta upplevde att de hade en bra dialog med föräldrarna och att de var positiva till miljöarbetet. Några 

förskollärare berättade att det som barnen fått lära sig på förskolan sedan reflekterades hemma och kunde 

visa sig praktiskt. Barnen hade lärt sig att det var bra att släcka lampor i de rum de ej befann sig i, och 

detta började de göra även hemma. Detta i relation till läroplanens uppdrag om att i samarbete med 

hemmen främja barnens utveckling till ansvarskännande människor. 
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Men även här fanns det förskollärare som upplevde hinder. En förskollärare berättade att det var svårt att 

få med föräldrarna i arbetet med miljö. Hon menade att om de på förskolan pratade med barnen om att 

det var bra att gå och cykla, samtidigt som föräldrar tog bilen och lät motorn vara igång vid 

lämning/hämtning, så blev det olika budskap för barnen Förskolläraren berättar: 

Genom att föräldrarna liksom tar det på allvar, så förstärker ju de det vi säger. Men om de inte gör det, 
så kommer det ju bli en dubbel värld för barnen… Så, så det är ju det som är svårt tycker jag, att de 
inser det (L 3). 
 

5.3.2 Teoretiskt 

Några av förskollärarna tyckte att det fanns vissa frågor eller områden som var svåra att ta upp med 

barnen på förskolan. En av förklaringarna till detta var att de svåra områdena ansågs vara abstrakta och de 

menade att barn i förskoleålder tänker väldigt konkret, och har svårt att förstå det som inte är här och nu, 

eller vad de inte kan se. Exempel på frågor som förskollärare ansåg var svåra att konkretisera och förklara 

var det ekonomiska i miljöfrågor, föroreningar i luften, klimatförändringar, att det inte alltid kommer 

finnas tillgångar, samt försurning. En lärare berättar: 

 

Att ta upp att vädret och isbergen smälter och vad detta beror på, ozonhål och de kan man ju inte, det 
tycker jag då har vi kommit alldeles för långt, det är svårt att förklara för då måste man ha väldigt 
mycket kött på benen (L 4). 

 

En av förskolärarna menade dock att allt gick att bryta ner till barnens nivå, däribland även försurning. 

Hon förklarade att det kunde förklaras basalt och om hon själv inte hade kunskapen kring vad ett barn 

ville ha reda på, kunde hon tillsammans med barnet söka reda på svaret genom att googla, eller läsa i en 

faktabok. En förskollärare berättade att hon som pedagog får anpassa sig efter barngruppen. Vi 

intervjuade en förskollärare på en småbarnsavdelning och denne tyckte att det var svårt att bryta ner fakta 

till så små barn och veta om de förstått. Hon ville gärna ha mer utbildning i ämnet för denna åldersgrupp. 

I relation till läroplanen såg alla förskollärare miljöfrågorna som något de inte kunde hoppa över. De flesta 

förskollärare verkade ha ett vilsamt förhållningssätt till detta och menade att allt inte behöver läras på en 

gång, utan att det är ett pågående arbete under hela förskoletiden. En förskollärare ansåg att det inte 

gjorde någonting om barnen inte lär sig allt i förskolan, bara tanken kunde väckas. Hon menade att barnen 

kanske förstår längre fram när de blir äldre och att vissa saker kommer mer i grundskolan. ekologi.  

5.3.3 Arbetsgruppen  

En av förskollärarna hade önskat att det hade funnits mer intresse och engagemang kring att arbeta med 

miljö från resten av arbetslaget. Hon trodde att bristen på detta kunde bero på att en del saknade kunskap 

kring ämnet, då de inte var utbildade inom högskola eller universitet. Samtidigt påpekade hon att man i ett 

arbetslag får lägga miljöarbetet på en lagom nivå och att andra var mer engagerade i områden som hon var 

mindre engagerad i. En förskollärare som jobbade på en mindre förskola nämnde att de var liten 

personalgrupp som kunde sporra varandra jämfört med en större förskola, men att det i slutändan 
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berodde på hur de är som personer och att det viktiga var att de strävade för samma mål. Andra 

förskollärare tyckte att intresset från arbetsgruppen var tillfredsställande, det var på förskolor som jobbade 

aktivt med Grön flagg. 

 

En förskollärare nämnde att de i arbetsgruppen inte samtalat mycket om miljö och att det därför heller 

inte synts i verksamheten. Detta hade även föräldrarna märkt av och förskolan hade nu börjat jobba med 

att bli tydligare i sitt miljöarbete. En förskollärare berättade att de jobbade mycket med miljöfrågor på 

förskolan men att de i nuläget inte var så bra på att medvetandegöra barnen om detta.  

 

En förskollärare jobbade i storarbetslag och såg detta som ett hinder för den pedagogiska verksamheten, 

då mycket planeringstid gick åt till att organisera och strukturera arbetsgruppen. Någon menade att bristen 

på personal gör att de inte kan vara ute i naturen mer och förklarar att stora barngrupper och få personal 

alltid blir en säkerhetsrisk. Denna förskollärare skulle även vilja visa barnen exempelvis hur det såg ut på 

en biogasanläggning, men kände att det var praktiskt och säkerhetsmässigt omöjligt. En av förskollärarna 

jobbar på en mångkulturell förskola och menade att språket kan vara ett hinder. Miljöfrågorna hamnar där 

inte i fokus, eftersom många enkla vardagssaker kan vara svåra att förklara och prioriteras. En förskola såg 

mycket på faktafilmer, men tyckte att det var svårt att hitta bra faktafilmer för barnens ålder, de flesta var 

för skolbarn. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Alla förskollärare vi intervjuat tyckte att det var viktigt att arbeta med miljöfrågor redan i förskolan. De 

ville ge barnen en medvetenhet om hur de själva kunde vara med och påverka miljön positivt. Genom 

praktiska handlingar så som sopsortering, hoppades förskollärarna att det för barnen skulle bli en livsstil. 

Förskollärarna tyckte att miljöfrågor var en del i hur vi lever våra liv. De berättade att konsumtion, och 

förbrukandet av resurser ingick i begreppet miljöfrågor. Förskollärarna menade att det var en helhet där 

inget kunde tas bort och att det också handlar om att tänka på hela världen; ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt. Förskollärarna arbetade med många miljöfrågor i det vardagliga arbetet med barnen. Där 

uppmanade de barnen att inte slösa på vatten och papper, samt att vara rädda om material och vänner. 

Några förskolor hade ett mer medvetet och strukturerat miljöarbete, där de satte upp mål att följa. Ett sätt 

att få ett strukturerat arbete med miljöfrågor var att gå med i Grön flagg, andra hade en oberoende 

organiserad miljögrupp på förskolan. Förskollärarna såg att barnen lärde sig om miljöfrågor ute i naturen, 

på planerade samlingar, och vid samtal, exempelvis vid matbordet. Där kunde barnen ställa sina spontana 

frågor och förskollärarna kunde hjälpa barnen att hitta information antingen genom att tillsammans söka 

med barnen, eller genom att förklara och då möjligtvis under en planerad samling. Förskollärarna ville inte 

betunga barnen med svåra miljöfrågor som kunde skapa oro och ångest. De ville istället ge barnen en 

framtidstro och visa dem hur de själva kunde vara med och påverka. Det fanns dock frågor som 

förskollärarna tyckte var teoretiskt svåra, som kretsloppet, och valde att lämna det till skolan. 
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Förskollärarna tyckte att det var viktigt att följa barnens intressen och därför handlade mycket miljöfrågor 

om djur och natur.  

6 Diskussion 

I diskussionen diskuterar vi vårt resultat, vårt val av metod samt ger förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarana beskriver en variation i att arbeta med miljöfrågor på förskolan, denna finns att läsa i 

resultatdelen och vi har valt att inte diskutera detta vidare .Nedan följer en diskussion om hur förskollärare 

förhåller sig till att arbeta med de mer abstrakta miljöfrågorna, förskollärares barnsyn, om de ser barnen 

som becomers eller beings, samt hur de följer barnens intressen. Detta val gjordes, då vi kunde se 

intressanta kopplingar mellan resultat och tidigare studier, vilka finns med i bakgrunden. 

6.1.1 Förskollärares syn på att arbeta med abstrakta och konkreta miljöfrågor 

Innan vi påbörjade denna studie hade vi föreställningen om att förskollärare lättare kunde relatera till 

begreppet miljöfrågor än vad de kunde relatera till begreppet hållbar utveckling, då detta inte står utskrivet 

i förskolans läroplan. Det var med den tanken vi valde att rikta arbetet mot begreppet miljöfrågor. Vi hade 

även en föreställning om att förskollärare valde att endast belysa de konkreta miljöfrågorna och låta de 

abstrakta frågorna, som ingår i begreppet hållbar utveckling, lämnas åt skolan. Detta fann vi stöd av hos 

Nilsson (2012). I vår bakgrund nämnde vi Thulins (2011) tankar om förskollärares syn på hållbar 

utveckling. Hon menar att förskollärare verkar ha svårt att förhålla sig till begreppet, men detta kunde vi 

inte se att de intervjuade hade. Resultatet visade att förskollärare har en relation till begreppet hållbar 

utveckling och de ansåg att hållbar utveckling ingår i vad miljöfrågor är. Några av förskollärarna sa det rakt 

ut, andra gjorde det inte, men deras svar om ett helhetstänkande gjorde att vi kunde tolka det de talar om 

som hållbar utveckling. De svarade att miljöfrågor är en helhet, där det ingår att ta hand om sig själv, sina 

vänner, sin natur, sitt samhälle och sin omvärld. Genom att inte slösa på tillgångar, köpa ekologiskt och 

rättvisemärkt samt återvinna det som går, ansåg förskollärarna att barn och vuxna kan vara delaktiga i sin 

vardag. Det fanns även förskolor som arbetade mer aktivt med hållbar utveckling genom olika projekt.  

Trots att de intervjuade förskollärarna kunde relatera till hållbar utveckling, upplevde vi att det var 

läroplanens uppdrag till förskollärare att arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor, som präglade 

verksamheten mer än hållbar utveckling och den pluralistiska traditionen (Öhman & Östman, 2002). 

 

Vår andra tanke, att förskollärare väljer att endast belysa de mer konkreta miljöfrågorna som ingår i 

barnens erfarenhetsvärld, så som återvinning och att spara på tillgångar, hade vi som sagt fått bekräftat av 

Nilsson (2012). Hon menar att förskollärare hellre väljer att samtala kring konkreta miljöfrågor och lämnar 

de abstrakta frågorna med hänsyn till att inte betunga barnen med jordens miljöproblem. I resultatet 

kunde vi se att dessa farhågor fanns, förskollärarna ville inte ge barnen en oro för miljön. De ville istället 
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ge dem framtidshopp och hitta glädjen i att arbeta med miljö, dels genom att visa barnen hur de själva kan 

vara delaktiga och påverka. I resultatet kunde vi se att alla förskollärare hade en framtidsaspekt med i 

tanken då de på något vis arbetade med miljö på förskolan. De tyckte att det var viktigt för framtiden att 

barnen fick med ett miljötänk redan i förskolan, som kunde bli en livsstil då de blev äldre. I bakgrunden 

ger vi Thulins (2011) beskrivning av begreppet becomers, där den vuxne har förhållningssättet att barnet 

ska lära sig för att i framtiden ha användning av sin kunskap. Detta synsätt kunde vi se att de intervjuade 

förskollärarna hade, då de ansåg att det barnen lärde sig nu, kunde bli en livsstil i framtiden. Vi kunde se 

att förskollärarna fokuserade på vad som kan göras för en bättre framtid, istället för att bara lyfta fram de 

negativa problemen. Nilsson (a.a) tyckte heller inte att barnen bör belastas med jordens miljöproblem, 

men hon ansåg att förskollärare heller inte bör bygga upp en drömvärld för barnen. En förskola arbetade 

med temat vatten och i detta kunde de belysa hur människor i andra delar av världen inte har samma 

tillgång till rent vatten. Förskolan valde att tillsammans med barnen starta en insamling som resulterade i 

att människor i en by fick tillgång till en brunn med rent vatten. På så vis kunde barnen se hur olika 

människor lever under olika förutsättningar, samt hur de kunde vara med och påverka. Av denna förskolas 

projekt kan vi se att en drömvärld inte byggts upp för barnen, då de fick veta hur verkligheten ser ut och 

vi kopplar detta till synsättet att barn är beings. I bakgrunden tog vi upp Halldéns (2007) beskrivning av 

begreppet beings, med innebörden att den vuxne har förhållningssättet att barnet har rätt till att lära här 

och nu för att kunna ta del av den vetenskapliga värld han eller hon lever i. 

6.1.2 Barnsyn och miljöfrågor 

Förutom att en miljöfråga kan vara känslomässigt betungande, kan den också vara teoretisk svår. Vårt 

resultat visade att de flesta förskollärarna såg barnen som becomers. De vilade i att barnen hann få lärdom 

under förskolans sex år, men också att om de inte lärde sig allting där, skulle de göra det sedan i 

grundskolan. Den förskollärare som jobbade på en småbarnsavdelning tyckte att mycket i läroplanen var 

inriktat till de äldre barnen och att det var svårt att använda det till de yngre. Av alla intervjuade var det 

bara en förskollärare som uttryckte att det inte var något som var för teoretiskt svårt, utan att allt gick att 

ta upp i förskolan. Förskolläraren menade att allt gick att bryta ner på barnens nivå och om hen själv inte 

besatt kunskapen barnet sökte, så kunde de söka den tillsammans. Detta synsätt kan kopplas till Sommers 

(2005) beskrivning av det kompetenta barnet, där förskolläraren såg att allt gick att bryta ner på barnens 

nivå samt att de var kompetenta nog att få veta ”allt”. Det går även att koppla till begreppet beings; 

förskolläraren gav barnen möjlighet att veta allt av intresse i den vetenskapliga värld där de lever.  

6.1.3 Förskollärares förhållningssätt till barns intresse 

En ytterligare anledning till att alla miljörelaterade frågor inte tas upp i förskolan kan ha en orsak i 

läroplanens uppmaning till att utgå från barnens intresse och erfarenhetsvärld. Resultatet visade att alla 

förskollärare ville följa barnens intresse även i miljöfrågor. De berättade att många barn hade ett stort 

intresse för djur och natur. Detta tyckte sig förskollärarna få in naturligt i verksamheten, då de regelbundet 

gick till närliggande naturområden där de kunde utforska tillsammans med barnen. Vi har funnit stöd i 

detta från tidigare studier, vilka vi refererar till i bakgrunden. Alerby (1998) menar att alla barn har en 
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empati för djur och särskilt för djur i nöd. Stordalen (2009) håller med då hon beskriver hur barn tar på sig 

ansvaret att ta hand om skadade djur. I bakgrunden nämner vi också Vasquez (2004) som förespråkar att 

de abstrakta frågorna som rör djur och natur bör få en plats i förskolan. Hon anser att pedagoger redan 

där kan stödja barnen att engagera sig i människors intressekonflikter. Vasquez (2004) exemplifierar en 

barnsång om en glad vitval, som i själva verket är hotat och hon menar att denna typ av sånger utan 

efterföljande diskussion med barnen, ger en falsk bild av verkligheten. Också här tror vi att sådana 

diskussioner inte förs på grund av att det i detta exempel inte rör barnens närmiljö eller erfarenhetsvärld. 

Kanske är det så att barnen i sånger identifierar sig själva och i detta fall, med den glada vitvalen, skulle en 

diskussion om vitvalens hotade tillstånd kunna ge negativa följder i identifikationen.  Lindbergs (2007) och 

Shorts (2010) studier framhåller att barn är mer mottagliga för direkta och individuellt påverkningsbara 

handlingar i yngre åldrar och att de, i takt med att kognitionsnivån ökar, blir mottagliga för indirekta och 

kollektiva påverkningsbara handlingar. Vi tror att detta utvecklingsperspektiv på barns relation till olika 

handlingar, vilket liknar begreppet becomers (Thulin, 2011), samt läroplanens uppmaning om att utgå från 

barnens erfarenhetsvärld och intresse, kan vara anledningar till att förskollärare inte tar upp vissa 

miljöfrågor i förskolan. Dock tyder berättelsen om vattenprojektet på att förskollärare också kan utvidga 

barnens erfarenhetsvärld.  

 

I vårt resultat kunde vi, utifrån vad förskollärarna berättade, se att barnen tog till sig av ny kunskap om 

miljöfrågor och miljöproblem ur sin erfarenhetsvärld, dels de allra minsta barnen som i sin promenad till 

skogen varje vecka gick förbi en skräphög och samtalade om att det var fel att slänga skräp där. Ett annat 

exempel var hur de lite äldre barnen blev medvetna av hur de praktiskt fick lära sig på förskolan att spara 

på tillgångar. Detta visade sig hemma både praktiskt och eller i reflektion med föräldrar. Liknande exempel 

kunde vi hitta i Ekholm och Johanssons (2011) studie om förskolebarns uppfattningar om Grön flagg, där 

barn i studien bland annat funderade om de gjorde likadant med sophanteringen hemma som de gjorde på 

förskolan. Även Ekholm och Johansson (a.a) kunde i sitt resultat se att de barn de intervjuade hade ett 

stort intresse för och en omsorg om djur. Barnen i studien berättade att det var viktigt att plocka upp 

skräp i naturen så att djur inte skadar sig. Detta styrker de beskrivningar vi fick om barns intressen för och 

omsorg om djur, under våra intervjuer. Vad vi kan förstå ser förskollärare till mestadel barn som beings 

när det handlar om konkreta miljöfrågor som finns i barns erfarenhetsvärld. När det handlar om de mer 

abstrakta frågorna verkar förskollärare istället se barnen som becomers. Hur vore det om alla förskollärare 

gjorde som i exemplet med vattenprojektet och, istället för att hålla sig till barns erfarenhetsvärld, utvidga 

denna? 

6.1.4 Möjligheter och svårigheter 

I resultatet kunde vi se att förskolorna arbetade väldigt olika i planeringen av arbetet med miljöfrågor. 

Emellertid hade alla förskolor ett liknande tankesätt i att de främst ville fånga barnens intressen och 

eftersom förskolan är en plats där både lärande och fostran sker i vardagen, tyckte sig alla förskollärare få 

in miljöfostran i sin verksamhet. Det var där, i vardagen, de pratade om att inte slösa på vatten, papper, 
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mat med mera och det var där de pratade med barnen om att vara rädda om material, leksaker och vänner. 

I vårt resultat kunde vi se att det var flera förskollärare som pekade på vikten av att som vuxen vara en 

förebild, eftersom barnen gör vad de vuxna gör. Precis som Thulin (2011) sa, är förskollärare bra på själva 

görandet och vad vi kan se så har alla förskolor fått in miljöfrågorna naturligt i vardagen, där de stöter på 

allt ifrån djur ute i naturen till sopor som ska slängas. Olikheterna i det planerade arbetssättet kan bero på 

olika förutsättningar, så som arbetslagets inställning, ekonomiska och organisatoriska faktorer, 

storarbetslag, enskild avdelning eller få personal. En annan faktor kan vara förskollärares didaktikska 

grundsyn och tro på barns förmåga att ta till sig; återigen synsättet på barn och miljöfrågor. De förskolor 

som aktivt planerar för miljöarbete i barngruppen har antingen valt att gå med i Grön flagg, eller haft 

engagerad personal med stort intresse för att jobba med miljö i förskolan. Det verkar vara lättare att ha ett 

långsiktigt arbete om arbetslaget valt att gå med i Grön flagg, eller på egen hand ha en strukturerad plan 

för hur arbetet ska se ut. Det verkar i sin tur leda till att både personal, föräldrar och barn får större 

medvetenhet kring hur miljön kan förbättras, både på och utanför förskolan. Ett strukturerat arbete är 

dock ingen garanti för att arbeta medvetet. Av resultatet framkom det att flera förskollärare kunde bli 

bättre på att medvetandegöra barnen om det för stunden pågående miljöarbetet, som annars bara kunde 

fortgå. En förskollärare berättar: ”Ibland så blir det att man glömmer bort dem [miljöfrågorna], fast de 

finns där. Alltså, vi slänger frukten och vi sorterar pappret, men vi kanske inte pratar om det” (L 2). 

6.2 Metoddiskussion 

Vi tyckte att det var positivt för studien att göra ett par pilotintervjuer innan vi gjorde de planerade 

intervjuerna med förskollärarna. I pilotintervjuerna kunde vi se vilka frågor som fungerade bra och vilka vi 

behövde formulera om. Vi kunde även se att några frågor behövde byta plats i intervjuguiden och efter att 

ha testintervjuat kände vi oss mer säkra med frågorna och med att intervjua. Vi tyckte att det var bra att 

berätta för förskollärarna om hur intervjuguiden var strukturerad. Eftersom de inte fick se frågorna i 

förväg, utan bara visste syftet med vår undersökning, ville vi ge dem den tryggheten. Det blev även en 

trygghet för oss, att de visste nästa steg i intervjun. Det fanns en fördel i att ha med sig bilagan med utdrag 

ur läroplanen så att de intervjuade själva kunde läsa om vad vi pratade, ur den. Genom det kunde de 

lättare fundera kring hur de tänkte om målen och uppdraget i läroplanen och det gav oss många och 

detaljrika svar. För den här storleken av studie var de sju förskollärare vi intervjuat ett bra antal för att 

besvara vårt syfte. Vi hade från början tänkt intervjua sex stycken förskollärare, men lade till en och det 

tillförde mycket. Det var också fördelaktigt att intervjua förskollärare både från småbarnsavdelningar och 

från syskonavdelningar, något vi inte tänkt från början. På så vis fick vi en större variation i vår 

undersökning. Den semistrukturerade metoden fungerade bra, då svaren från förskollärarna blev något 

olika och vi med denna metod kunde ställa följdfrågor som gav oss ett rikare material. Vi hade tidigare 

bestämt att berätta för de intervjuade vad vi själva ansåg vara miljöfrågor, i anslutning till att de berättade 

för oss. Detta var något som fungerade bra på de allra flesta intervjuerna och gav en bredare diskussion, 

då vi kanske sa miljöfrågor de inte tänkt på för stunden. Det negativa med detta var att vi ibland fick 

känslan av att ”lägga orden i munnen” på de intervjuade, vilket inte var syftet med vår intervju. Vi 
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upplevde ändå att intervjun inte påverkades nämnvärt av detta. Innehållsanalysen var en bra metod att 

använda sig av då vi skulle analysera vårt material. Genom att leta upp nyckelområden/nyckelord i vår 

insamlade data var enkelt att få en överblick av materialet och se ett mönster.  

6.3 Slutord och vidare forskning 

I denna studie har vi undersökt hur förskollärare förhåller sig till att i förskolan arbeta med miljöfrågor. Vi 

valde att rikta in oss på begreppet miljöfrågor med föreställningen om att förskollärare lättare kunde 

relatera till detta än till begreppet hållbar utveckling. Anledningen till detta var att hållbar utveckling inte 

finns utskrivet i läroplanen för förskolan. I resultatet kunde vi ändå se att miljöfrågor var starkt kopplade 

till hållbar utveckling hos de förskollärare vi intervjuat, även om de inte alltid arbetade medvetet med detta 

i barngruppen. 

För oss vore det intressant att i vidare forskning undersöka hur förskollärare förhåller sig till att i förskolan 

arbeta med hållbar utveckling. De intervjuade förskollärarna förklarade att de arbetade med miljöfrågor, 

medan vi hos några kunde utläsa att de arbetade med hållbar utveckling. Detta kan ha berott på att vi 

frågade om just miljöfrågor och inte om hållbar utveckling och det vore intressant att veta om svaren hade 

sett annorlunda ut beroende på vilket begrepp vi använde oss av. Det vore också spännande att undersöka 

om barns tankar kring miljöfrågor, miljöproblem, hållbar utveckling samt hur de kan vara med att påverka 

för en hållbar framtid. Till sist vore det intressant att göra en studie med förskollärare som ser barn som 

beings för att se hur en verksamhet med den barnsynen skiljer sig mot en verksamhet där barn ses som 

becomers. 
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8 Bilaga: Intervjufrågor 

Bakgrund 

Hur många avdelningar finns det på denna förskola? 

Hur ser grupperna ut, hur är barnen fördelade? Personalen? 

Har ni någon särskild inriktning på förskolan? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Vart utbildade du dig? När? 

Hur länge har du arbetat som....? 

Fick du någon utbildning i miljöfrågor när du läste till…? 

Är miljöfrågor något som intresserar dig?  

Vad skulle du säga ingår i begreppet miljöfrågor? 

Fler områden? Har ni tänkt något på dessa områden? (Försurning, nedskräpning, avskogning, utfiskning, 

förbränning.. produktion, konsumtion och förbrukning. Mat kläder energi. Kemikalier.) 

Ser du några upplevda fördelar eller nackdelar med att jobba med miljöfrågor i förskolan? Vilka? hur? 

Tror du att det viktigt att arbeta med miljöfrågor redan i förskolan? Varför? Varför inte?  

Hur ser ditt arbetslag på att arbeta med miljöfrågor i förskolan?  

Arbetssätt 

Arbetar ni i dagsläget med miljöfrågor på förskolan?  Vilka?  

Hur väljer ni ut dem?  

Prioriteras några miljöfrågor framför andra? 

Hur jobbar ni konkret med de frågor ni valt ut?  
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Finns det miljöfrågor som är svårare att arbeta med än andra? Vad kan det bero på? 

Finns det något ur läroplanen som är svårare att arbeta med? (Miljöfrågor) 

Utdrag ur läroplanen 

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö” (s. 4)  

”Förskolans uppdrag: I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar främjas” (s. 5). 

Finns framtidsaspekten med i tanken när ni planerar för arbetet med miljöfrågor? Hur? 

”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera./…/ Verksamheten ska utgå 

från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande” (s. 6-7). 

Hur gör ni för att ge plats för reflektion i er verksamhet?  

”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 vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid” (s. 7). 

Hur gör ni för att barnen ska förstå sin delaktighet? 

 Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

•utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra  

 Arbetslaget ska  

• ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och  

• ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet. 

Hur skulle du vilja att det var och såg ut på din förskola med arbetet med miljöfrågor? 


