
 

 

 

 
 

 

Landsbygd och stadsmiljö 

Förskollärares arbete med miljöfrågor  

Country-side and city 
Preschool teachers work with environmental issues  

 
Hanna Westberg 
 

Fakulteten  för  humaniora  och  samhällsvetenskap  

Förskollärarprogrammet  

Grundnivå/15hp  

Handledare:  Inger  Edfors  

Examinator:  Getahun  Yacob  Abraham  

Datum:  2018-06-28  

  



	  

 

Abstract 
The purpose of this study is to visualize similarities and differences in how preschool teachers work with 
environmental issues at preschools in country-sides and cities. I want to examine in what way preschool 
teachers experience and interest effect their environmental work. My method for this study is a web 
survey that was sent out to preschool teachers at different counties in Sweden and a total of 51 preschool 
teachers answered the survey. The results showed that there are some similarities and differences 
between the country-side and city. The proximity to nature area is important to how and what preschool 
teachers work and teach about. Preschool teachers worked in similar ways to get children to participate 
in environmental work and the educational tools that they used in their teaching. The study also showed 
that preschool teachers interest in environmental issues is of great importance to how they appreciate 
their knowledge and skills. Most preschool teachers in the different areas haven’t been offered or have 
had any education in environmental issues.  
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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att åskådliggöra likheter och skillnader kring hur förskollärare verksamma 
vid förskolor på landsbygd och i stadsmiljö arbetar med miljöfrågor. Jag vill undersöka på vilket sätt 
förskollärares erfarenheter och intresse påverkar miljöarbetet i verksamheten. Min metod i denna studie 
är en webbenkät som har skickats ut till verksamma förskollärare i olika kommuner i Sverige. Det var 
totalt 51 förskollärare som besvarade enkäten. Resultatet visade på att det finns både likheter och 
skillnader mellan landsbygd och stad. Att närheten till naturområde har betydelse för hur och vilka 
miljöfrågor förskollärare arbetar samt undervisar kring i verksamheten. Förskollärare arbetade på ett 
liknande sätt kring barnens delaktighet i miljöarbetet och de pedagogiska verktyg som användes i 
undervisningen. Studien visade även på att förskollärares intresse för miljöfrågor har stor betydelse för 
hur förskollärare uppskattar sin kunskap och kompetens. Majoriteten av förskollärarna på landsbygden 
och i stadsmiljön har inte erbjudits eller gått någon utbildning inom miljöfrågor.  
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Inledning  
Miljöfrågor var en del av min uppväxt på landsbygden som omringades av skog och mark. Det gjorde att 
min förståelse kring att värna om vår miljö blev större, så att djur och natur inte förstörs eller dör ut 
därför blev något som var viktigt för mig. Att källsortera eller återvinna material var något som därför 
skedde naturligt hos mig, då miljötänket blev en naturlig del av min vardag. Skolverket (2016) förklarar 
att det är viktigt att verksamheten arbetar för att barn utvecklar en förståelse samt ges möjlighet till att 
kunna reflektera över hur miljön påverkas av deras handlingar. Därför är det intressant att ta reda på hur 
förskollärare idag arbetar med miljöfrågor i den dagliga verksamheten jämfört med hur det såg ut när jag 
växte upp, då läroplanen för förskolan ännu inte var skriven. Det är hos barnen som arbetet kring 
miljöfrågor tar sin början. Det gör att vi vuxna har möjligheten till att förändra och förbättra 
förutsättningar till en bättre miljö för våra barn i framtiden. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
(2015) beskriver landsbygd som en motsats till stad, alltså en plats som är placerad utanför större 
samhällen. Vad finns det för likheter och skillnader kring hur förskollärare arbetar med till exempel 
återvinning, naturens kretslopp och källsortering på landsbygden jämfört med i en stadsmiljö. Kan det 
vara så att närheten till naturområden påverkar hur förskollärare arbetar med miljöfrågor i verksamheten 
samt det intresse de har för att arbeta med miljön? Barnen är vår framtid och det har betydelse att vi i vår 
förskollärarprofession både undervisar och har kunskap inom miljöfrågor. Det är nu vi kan göra dem 
nyfikna och intresserade av att bidra till en bättre miljö genom att arbeta förebyggande och aktivt på 
förskolorna. Våra handlingar tillsammans med barnen har betydelse för hur miljön ser ut idag och 
kommer att se ut i framtiden. Denna studie kan förhoppningsvis leda till att förskollärare runt om i 
Sverige får en större förståelse och kunskap kring hur olika arbetssätt kan bidra till ett lärande hos 
barnen inom miljöfrågor. Förhoppningen är även att de ska få inspiration kring det fortsatta arbetet till 
att förbereda och undervisa barnen till att bli varsamma och aktivt miljömedvetna från ett tidigt stadie.  
 
 

Bakgrund 
I förskolan är det vårt ansvar att lägga grunden till att barnen utvecklar en miljömedvetenhet. Förskolans 
läroplan beskriver att:   
 

”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” (Skolverket, 2016, s.7). 
 

Ärlemalm-Hagsér (2013a) menar att miljöarbetet som sker i förskolan utgår från två perspektiv, lokalt 
och globalt. I det lokala perspektivet har leken en avgörande roll med utforskandet och upptäckterna 
bland barnen i naturen som det centrala i deras lärande, för att skapa kunskap och förståelse kring miljö 
och natur. Det globala perspektivet inriktar sig på jordens resurser kring hållbarhet, livsstil samt rättvisa. 
Dock hävdar Ärlemalm-Hagser (2013a) att det globala perspektivet har fått ta ett steg bakåt för att ge 
plats åt det ekologiska förhållningssättet som skall infinnas på förskolorna. UNESCO (2014) betonar att 
det är tillsammans, människor och samhälle som vikten av att värna om nutidens och framtidens 
hållbarhet och miljö kan skapas. Samtidigt hävdar Mackey (2012) att det handlar om att ha ett 
omtänksamt och kärleksfull relation till både människor och andra levande miljöer. Det är viktigt att ge 
barnen möjlighet till att själva kunna påverka och kunna söka efter fungerande lösningar till nuvarande 
och framtida problem. Enligt Naturskyddsföreningen (2017) handlar det om att skapa sig en kunskap 
kring vår biologiska mångfald så att det samhälle vi bygger upp blir hållbart. Helldén, Högström, 
Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) förklarar att barns uppväxt på landsbygden har visats sig 
innebära att deras erfarenheter kring naturens kretslopp, skog, växter och djur har varit annorlunda 
gentemot barn som har vuxit upp i en stadsmiljö utifrån tidigare forskning. 
     Pedagogerna inom förskolan har en central roll kring att erbjuda alla barn möjligheten till att 
upptäcka och uppleva naturen och dess värld. Det är viktigt att barnen lär sig hur vår natur 
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fungerar och hur de på bästa sätt kan värna om sin miljö och natur (Naturskyddsföreningen, 2017). 
Ärlemalm-Hagser (2013a) hävdar att det är kvalitén i mötet mellan barn och natur som avgör hur 
miljöengagemanget kan utvecklas i framtiden. Samtidigt menar WWF att:  
 

”Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar  
bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor  
och beteenden och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden” (WWF, 2017, s.4). 

 
Enligt Utbildningsdepartementet (2010) handlar det om att ge barnen möjligheter till att vara delaktiga 
till att utveckla kunskaper och förtroende kring att kunna ta ställning till att kunna lösa problem. 
Förskolan har stora förutsättningar att skapa ett intresse bland barn gällande miljö och hållbar utveckling 
men då är det viktigt att kunna skapa förutsättningar till lärande kring miljöfrågor genom att fånga upp 
barnens nyfikenhet och idéer. Världsnaturfonden (WWF) betonar att:  
 

”För ett framgångsrikt miljöarbete på förskolan behövs att handlingskompetens för  
hållbar utveckling utvecklas. Det handlar om kunskap, att ta till sig ny och relevant  
kunskap. Men även den inre drivkraften, motivationen, är viktig” (WWF, 2017, s.14). 

 
Att lära ut värderingar och kompetenser till att vilja göra skillnad, både för dem själva och 
framtidens invånare handlar även om att skapa en bättre framtid (UNESCO, 2014). Borg (2017) 
beskriver att mer forskning behövs kring hur undervisningen kan bli mer lustfylld, för att kunna 
utmana barns förståelse och beteende kring att skapa ett hållbart samhälle. Det handlar om enligt 
Ärlemalm-Hagser (2013a) att få större kunskaper kring lärandet om hållbarhet i förskolan där 
barnets roll skall vara engagerande i utveckling och forskning. Detta skall ske både i Sverige och i 
andra länder så att en vidareutveckling kan ske inom ämnet. Borg (2017) beskriver att barns 
möjligheter till delaktighet kring aktiviteter och diskussioner gällande miljöfrågor påverkas av den 
kunskap de får och utvecklar. Ärlemalm-Hagser (2008) beskriver förskollärares kunskaper kring 
natur och miljöarbetet i förskolan som knapphändiga i det praktiska pedagogiska arbetet med 
barnen. Skogen är en viktig del av verksamheten, dock ses skogen som något rutinmässigt utan 
någon pedagogisk reflektion kring betydelsen. Samtidigt beskriver Elfström, Nilsson, Sterner och 
Wehner-Godée (2014) vikten av att förskollärares kunskaper inom naturvetenskap är övergripande 
för att kunna skapa ett lärande kring naturens olika processer så att barnens upplevelser och 
upptäckter i miljön kan tas tillvara på. Helldén m.fl. (2015) förklarar att barnens utforskning av sin 
omvärld sker konstant, dock påverkas detta av förskollärarens kompetens till att kunna skapa ett 
lärande kring naturvetenskap och det gör att barnens utforskande inte alltid tas tillvara på. Det är 
utifrån barnens erfarenheter som diskussioner och samtal kring utforskandet av vår miljö och natur 
skapas. Engdahl (2015) menar att barn har större kunskap och idéer kring miljön än vad pedagoger 
tror när det gäller att bidra till en hållbarhet av vår miljö. Bautista, Moreno-Núñez, Ng och Bull 
(2018) betonar att barn bör ges större möjligheter till inflytande kring samtal om hållbarhet utifrån 
egna tankar och idéer. Det är viktigt att ta tillvara på barnens intresse och frågor, där pedagoger tar 
en mer lyssnande roll som inte styr samtalet. Det gör att barnen känner sig mer engagerade till att 
skapa ett meningsfullt lärande som leder till en hållbar utveckling.   
     Naturskyddsföreningen (2017) understryker att barn som trivs och ges tillfälle att vistas i 
skogen, har en ökad möjlighet att ta med sig detta intresse när de blir äldre. Att vara ute i naturen 
kan stärka deras nyfikenhet genom att de ges möjlighet till att utforska och undersöka sin omvärld 
med både kropp och sinne. Helldén m.fl. (2015) förklarar att tidigare forskning har visat på att 
upplevelsen av naturen bland barnen påverkar deras intresse kring miljöfrågor. Detta har betydelse 
för barnens förståelse av naturens teorier och begrepp vilket även skapar en större förståelse kring 
ett hållbart samhälle. Enligt Ärlemalm-Hagser (2013b) är det därför viktigt att fortsätta att 
undersöka hur relationen mellan människor och natur utvecklas i barnets tidiga lärande. Samtidigt 
förklarar McClain och Vandermaas-Peeler (2016) att barns förståelse för naturen utvecklas genom 
erfarenheter med pedagoger som stöttar och guidar dem. Skolverket (2016) betonar att 
verksamheten skall arbeta för att alla barn får möjlighet till ett livslångt lärande. Helldén m.fl. 
(2015) förklarar att  
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upplevelserna som barnen skapar av att vistas i naturområden kan väcka lika mycket nyfikenhet 
som det kan förändra inställningar. Det är utifrån upplevelsen av naturens mångfald som bidrar till 
att barnen tillgodoses ett lärande kring en hållbar framtid.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att åskådliggöra likheter och skillnader kring hur förskollärare verksamma 
vid förskolor på landsbygd och i stadsmiljö arbetar med miljöfrågor. 
 

Frågeställningar 
 

•   Hur arbetar förskollärare med miljöfrågor på landsbygd och i stadsmiljö? 
 

•   På vilket sätt påverkar förskollärares erfarenheter och intressen hur de arbetar med miljöfrågor på 
landsbygd och i stadsmiljö? 
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Metod 
Urval  
Jag valde att använda mig av enkät i denna studie för att kunna nå ut till förskolor både på landsbygden 
och i stadsmiljö på ett enkelt sätt. Till min hjälp att hitta och välja kommuner att skicka förfrågan till, tog 
jag stöd av Jordbruksverkets text ”Så här definierar vi landsbygd”. Deras definition av landsbygd utgår 
från att kommunen har mindre än 30 000 invånare och befolkning över detta klassas som en stadsmiljö 
(Jordbruksverket, 2015). Utifrån detta valdes 12 kommuner slumpmässigt samt två sedan tidigare kända 
kommuner för mig ut från hela Sverige. I dessa kommuner skickades förfrågningar totalt ut till 36 
förskolechefer via mail utifrån kommunernas hemsidor varav två förskolor kontaktades via telefon efter 
förskolechefs godkännande. Målgruppen för studien var verksamma förskollärare som arbetar på 
förskolor i stadsmiljö och på landsbygd. Sammanlagt var det 18 förskolechefer i nio kommuner som 
svarade ja till att deras förskollärare hade möjlighet att medverka i min enkätundersökning. Utav de 
resterande förfrågningarna av de fem kommuner som ej deltog i studien, tackade två nej till att medverka 
och resterande svarade ej på mailet som skickades ut. 
     Totalt svarade 51 förskollärare på enkäten vilket var mindre än vad jag förväntade mig. Bortfallet kan 
bero på tidsbrist bland förskollärare, men också att de förskolechefer som inte svarade på förfrågan 
ansåg att deras förskollärare inte aktivt arbetade med miljöfrågor i verksamheten. Det kan även bero på 
att förskollärarna inte har något intresse kring miljöfrågor och därför anser att det inte är relevant att 
delta i studien.  
 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkät som är mitt val av metod i denna studie valdes då den enligt mig passade bäst för att kunna 
studera och jämföra förskolors olika sätt att arbeta med miljöfrågor kring stadsmiljö och på landsbygden. 
Det gav mig möjlighet att nå ut till kommuner över hela landet vilket gav en större utspridning av 
förskolor som besvarade min enkätundersökning. Enligt Bryman (2008) är det enklare att använda sig av 
en enkät för att kunna nå ut till så många människor som möjligt. Det ger respondenterna möjligheten att 
besvara frågeformuläret när de har tid och inte behöver anpassa sig till en specifik tidpunkt och dag. 
Enkäter kan ge ärligare svar där människor vågar vara mer öppna. Det är viktigt att ha i åtanke antalet 
frågor som ställs, så att respondenterna inte tröttnar om de inte upplever frågorna är av intresse för dem. 
Tiden i förskolan kan vara en bristvara och därför anser jag att bästa sättet för att kunna besvara mina 
frågor är en enkät som inte tar för lång tid. Detta tror jag är den bästa möjligheten att få svar, då 
respondenten inte behöver anpassa sig efter min tid utan kan besvara enkäten när de har tid och 
möjlighet. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver vikten av att använda enkätfrågor från 
tidigare studier och utifrån det kan tidigare studiers resultat jämföras med sitt egna resultat. I min 
konstruktion av enkätfrågor har jag både tagit inspiration och använt mig av frågor kring tillgänglighet 
till naturområde och skogsvistelse från tidigare examensarbete (Thörnberg, 2016). 
 
 
Procedur 
Tidigt i processen kontaktades förskolecheferna i de valda kommunerna utifrån mitt urval via mail för 
att få godkännande och se intresse bland förskollärare kring att delta i min enkätundersökning. I mailet 
presenterade jag mig själv och informerade om att jag har påbörjat mitt examensarbete kring arbetet med 
miljöfrågor i verksamheten placerade i stadsmiljö och på landsbygden. Information gavs även kring 
antal frågor och hur lång tid det skulle kunna tänkas ta att besvara enkäten. Utifrån detta kunde förskole-
cheferna se intresse bland förskollärarna i sitt område och besvara mailet med ett positivt eller negativt 
svar. Vid ett positivt svar lades mailadresserna in i ett Word-dokument under respektive kommun så att 
jag skulle få bättre koll på hur många som hade visat intresse kring att delta i min studie.  
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     Jag använde mig av enkätverktyget Survey & Report1 till att konstruera min enkät om hur 
förskollärare arbetar med miljöfrågor i verksamheten samt vilket intresse och kunskap de har inom detta. 
Enkäten bestod av 15 frågor varav sex frågor var bakgrundsfrågor kring kön, avstånd till stadskärna, 
befolkningsmängd, arbetserfarenhet, barngrupp och miljöcertifiering (se bilaga 2). För att säkerställa att 
frågorna var tydliga och relevanta till att besvara min frågeställning skickades en pilotstudie ut för att 
kontrollera detta. Pilotstudien besvarades av sex förskollärarstudenter och utifrån deras svar gav det mig 
en uppfattning kring hur de tolkade frågorna. Inga av frågorna ändrades efter pilotstudien då min 
uppfattning var att frågorna tolkades på ett korrekt och tydligt sätt. Därefter skickades webbenkäten ut 
till alla mailadresser med en länk tillsammans med mitt missivbrev som bilaga (se bilaga 1) så att de på 
ett enkelt sätt skulle kunna kontakta mig vid frågor och funderingar. Missivbrevet fanns även bifogat i 
början av enkäten för att alla respondenter enkelt skulle få mina kontaktuppgifter och information kring 
studiens syfte samt de etiska regler som gäller vid studier som rör människor.  
 
 
Etiska ställningstaganden 
I tidigare avsnitt nämns de etiska regler som en del av mitt missivbrev som skickades ut till förskollärare 
och som även fanns att tillgå i början av enkäten. Det handlar om de etiska reglerna gällande samtycke, 
information, integritet och anonymitet som skall vidtas vid studier och annan forskning 
(Vetenskapsrådet, 2017). Informations- och samtyckeskravet vidtogs genom att deltagarna informerades 
om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst utan någon förklaring 
samt att deltagarna gav sitt samtyckte till att delta i studien genom att besvara enkäten. Vetenskapsrådet 
(2017) betonar vikten av att deltagare i studier inte skall kunna identifieras samt att obehöriga inte skall 
kunna ta del av känsliga uppgifter. Min enkätundersökning var helt anonym och ingen personlig data 
behandlades i databearbetningen vilket deltagarna informerades om (se bilaga 1). Enligt Johansson och 
Svedner (2010) handlar det även om att ge deltagarna möjlighet till att ställa frågor gällande studien och 
deras medverkan vilket bidrar till att hänsyn och respekt tillgodoses.   
 
 
Databearbetningsmetoder 
I enkätundersökningen användes både öppna och slutna frågor vilket gjorde att datainsamlingen 
bearbetades på olika sätt. För att kunna analysera och bearbeta de slutna svar som hade kommit in, 
började jag med att exportera datainsamlingen till Excel. Utifrån Excel överfördes rådatan till Numbers, 
ett motsvarande Mac-program där varje fråga delades in med svar och printades ut. Detta gjordes för att 
jag skulle kunna dela in svaren med olika färgkombinationer så att skillnader och likheter lättare skulle 
kunna upptäckas mellan landsbygd och stadsmiljö. Svaren omvandlades till olika procentansatser så att 
det skulle bli tydligare för mig vilka skillnader och likheter det fanns inom de olika områdena och hur 
intresset och kunskapen påverkade varandra i förskollärares arbete med miljöfrågor i verksamheten. I 
min databearbetning av de öppna frågorna, exporterades alla svar till ett Word-dokument där de delades 
in i landsbygd eller stadsmiljö. Svaren skrevs sedan ut för att jag lättare skulle kunna kategorisera dem 
till underrubriker i mitt resultat. För att kunna kategorisera och markera de svar som var relevanta till att 
besvara min frågeställning färglades varje kategori med olika färger. Det motsvarar en korstabell enligt 
Johansson och Svedner (2010).    
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/survey-report 
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Resultat 
Syftet med denna studie är att åskådliggöra likheter och skillnader kring hur förskollärare verksamma 
vid förskolor på landsbygd och i stadsmiljö arbetar med miljöfrågor. Därför valde jag att använda två av 
mina bakgrundsfrågor, avstånd till stadskärnan och befolkningsmängd för att få en inblick kring 
förskolornas olika placeringar. Detta gjorde att 35% svarade att deras förskola var placerad på 
landsbygden och resterande 65% arbetade på en förskola i stadsmiljön. Majoriteten av dem som svarade 
var kvinnor där de flesta antingen hade arbetat inom förskoleverksamheten mellan 0-5år eller 6-15 år. 
Mer än hälften av förskollärarna på landsbygden svarade att de arbetade med barn mellan ett till fem år. 
Bland förskollärare i stadsmiljön arbetade de flesta antingen med barn mellan ett till tre år eller tre till 
fem år. De förskollärare som svarade att de arbetade med en annan åldersgrupp, arbetade enbart med 
ettåringar eller tre- till fyraåringar (se figur 1).  
 

	  
Figur 1. Åldersgrupp som förskollärarna arbetar med 
	  

Förskollärares arbete med miljöfrågor i verksamheten 
När frågan kring deras förskolas miljöcertifiering, svarade 37,3% att deras förskola hade en 
miljöcertifiering så kallad Grön Flagg eller liknande (se figur 2).	  

 
Figur 2. Miljöcertifieringar bland landsbygd och stadsmiljöns förskolor 
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Hur förskollärare arbetar kring miljöfrågor i sin verksamhet kan påverkas av närheten till naturområden, 
likaväl av vilket intresse som finns bland förskollärare att undervisa kring ämnet i förskolorna. När det 
gäller tillgången till naturområden visade mitt resultat tydligt att ingen stor skillnad kunde göras mellan 
stadsmiljö och landsbygd gällande hur ofta de var ute med barnen i skog- och naturområden. Det kan 
dock sägas att de förskolor som har någon slags skog eller naturområde utanför gården är det majoriteten 
på landsbygden som går dit enbart någon gång i veckan. Detta kan jämföras med stadsmiljön där de 
flesta antingen går dit flera gånger i veckan eller enbart någon gång i veckan. Resultatet visar även på att 
förskolor med naturområde inne på gården, oftast gör utevistelser varje dag dock finns det ändå någon 
procent som enbart gör det någon gång i veckan (se figur 3 & 4).  
 

 
Figur 3. Förskolors tillgänglighet till naturområden 
 
 
 

	  
Figur 4. Förskolors utevistelser i skog- och naturområden	  
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I min studie fanns det både likheter och skillnader mellan förskolor i stadsmiljön och landsbygden, 
gällande vilka områden de arbetade med utifrån deras tillgänglighet till skog- och naturområden. De tre 
vanligaste områdena som båda arbetade kring var återvinning, källsortering och naturens kretslopp. 
Naturens kretslopp är det område vars likheter är störst mellan landsbygden och stadsmiljön kring 
förskollärares undervisning i miljöfrågor och inga direkta skillnader kan därför inte dras.  
     Den första skillnaden som kan ställas är att förskolor på landsbygden med fem till tio minuters 
promenad arbetar samtliga med återvinning. Detta märks även mellan förskolor med naturområden 
utanför gården där det undervisas mer kring återvinning i stadsmiljön (se figur 3 & 5). Överlag är det 
dock flest förskolor på landsbygden som undervisar kring återvinning i sin verksamhet oberoende på 
tillgänglighet till skog- och naturområden. När det gäller kompostering kan ingen direkt skillnad 
synliggöras mellan stadsmiljö och landsbygd sammantaget. Det kan ändå sägas att kompostering 
tillsammans med skräp i havet är områden som det undervisas minst kring på både landsbygden och i 
stadsmiljön. I de svar som har kommit fram gällande vilka områden som förskollärare arbetar kring 
gällande miljöfrågor är det 13,7% som även arbetar kring andra områden också. Det handlar om till 
exempel odling, sparsamhet kring vatten- och pappersförbrukning samt att de gör experiment med vatten 
(se figur 5).  
 

 
Figur 5. Antalet områden förskollärare undervisar inom miljöfrågor  
 
 
 
Hur görs barn delaktiga i miljöarbetet? 
 
Majoriteten besvarade de öppna frågorna kring hur de gör barnen delaktiga i arbetet och vilka 
pedagogiska material som de använder sig av i undervisningen.  
 
Kommunikationens betydelse vid undervisning av miljöfrågor 
Uppfattningen av förskollärares svar kring båda frågorna är att kommunikationen och kontinuerligt föra 
en dialog med barnen kring miljön är viktigt. En förskollärare svarade kring frågan hur barnen blir 
delaktiga i arbetet ”pratar hela tiden om vikten att vara rädda om vår planet”. Det kan handla om att 
göra barnen uppmärksamma och tillfälle till att kunna reflektera kring vad som händer i vår natur och 
miljö samt vilken påverkan de själva har på den. Detta synliggörs tydligt i svaren att förskollärarna 
lägger stor vikt vid att förklara, tydliggöra och reflektera tillsammans med barnen. Det kan vara genom 
att prata om återvinning, barn råd eller ställa frågor för att skapa en nyfikenhet hos dem. Samtalet sker i 
den dagliga verksamheten och kan ses både som ett pedagogiskt verktyg likaväl som ett sätt att göra 
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barnen mer delaktiga. Det kan uttryckas att dialogen mellan förskollärare och barn går hand i hand med 
barnens delaktighet kring arbetet med miljöfrågor. Det är genom att prata om det samtidigt som barnen 
själva får delta i olika aktiviteter tillsammans med förskollärarna som lärande sker.  
 

” Vi diskuterar, reflekterar kring källsortering, kompostering genom att vi har skaffat olika 
spannar som vi kan sortera i” (Förskollärare i stadsmiljö) 

 
Detta är ett av de svar som synliggör vikten av att kommunicera med barnen. Det kan vara så enkelt som 
att diskutera varför det är viktigt att källsortera eller varför det är viktigt att vara rädda om vår miljö. Det 
är genom dialogen som intresset bland barnen kan skapas och det är därför viktigt att detta inte glöms 
bort i undervisningen.  
 
 
Användandet av digitala verktyg och litteratur 
Majoriteten av förskollärarna använder sig av någon slags digitalt verktyg eller litteratur som ett sätt att 
undervisa kring miljöfrågor på deras förskolor. Mycket av materialet som används kommer från Håll 
Sverige Rent. Användandet av digitala verktyg så som lärplatta ger barnen möjlighet till att leta efter 
information och forska kring hur saker fungerar. Det är genom spel, filmer, böcker eller andra material 
som mycket av undervisningen sker på förskolorna. Majoriteten av de som svarade använder sig av 
någon slags digitalt verktyg eller litteratur kring sin undervisning av miljöfrågor. Ingen större skillnad 
kunde därför synliggöras mellan stadsmiljö och landsbygd. Det kan helt enkelt som en del svarar, vara 
att använda sig av sagor, flanosaga eller böcker kring kompostering, allemansrätten och återvinning som 
en del av undervisningen. Dock skall det inte glömmas bort som en förskollärare på landsbygden 
svarade att: 
 

”Allt kan bli pedagogiskt beroende på hur du använder det” (Förskollärare på landsbygden) 
 
 
Att skapa och experimentera  
Flera förskollärare skriver att de låter barnen själva få skapa och utforska med olika experiment och 
material i sin undervisning av miljöfrågor för att göra barnen mer delaktiga. En förskollärare på 
landsbygden beskrev att de hade grävt ner en planka med olika material för att barnen skulle få uppleva 
och se vad som händer med till exempel bananskalet eller plasten under jorden. Flera förskollärare som 
arbetade i stadsmiljön beskrev att barnen skapade mycket med återvinningsmaterial.  
 

”Vi bygger ett hus inne på förskolan av mjölkpaket” (Förskollärare i stadsmiljö) 
 

Det är här mycket av det pedagogiska materialet även kommer in. Det handlar om att förskolorna 
använder sig av återvinningsbara material, naturmaterial eller gestaltning som ett sätt i barnens lärande 
kring miljöfrågor. Att använda en lupp för att förstora saker som upptäcks i deras utforskning, pyssel 
eller att gestalta och dramatisera på egen hand som ett sätt i lärandeprocessen.  
 

”Vi har en kompost på förskolan som vi använder för att visa nedbrytningsprocessen” 
(Förskollärare i stadsmiljö). 

 
 
Barnens delaktighet 
Att göra barnen delaktiga handlar om att de får vara med och kasta skräp i rätt tunnor, sortera eller delta 
vid den årliga skräpplockardagen som anordnas av Håll Sverige Rent. Det kan även handla om att 
barnen får möjlighet till att följa med till miljöstationen eller återvinningscentralen. Att vara med 
praktiskt och faktiskt plocka och samla ihop skräp som hittas i vår skog och natur kan vara ett enkelt sätt 
för barnen att vara delaktiga till att miljön blir bättre och de får en större insyn kring vad det innebär om 
skräp hamnar fel och inte i papperskorgen.  
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”Ofta är vagnen som vi har med oss när vi är ute och promenerar full med skräp och 
återvunna saker när vi kommer hem” (Förskollärare i stadsmiljö) 

 
”När vi är ute i naturen så påvisar vi när vi hittar någonting som inte hör hemma i 
exempelvis skogen och visar att det hör hemma i papperskorgen eller dylikt” (Förskollärare i 
stadsmiljö) 

 
Att lära barnen om kompostering är att aktivt få vara med i växthuset och plantera egna grönsaker och 
växter samt använda skogen och närmiljön som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Förskollärarna 
visar i sina svar att lärandet och utvecklingen hos barnen sker genom att aktivt själva delta i olika 
aktiviteter. Här har förskollärarna en viktig del i att barnen får möjligheten till att både uppleva och 
upptäcka sin omvärld. Det kan vara genom att de själva får vara med och ta hand om växthuset som 
finns på förskolan eller aktivt delta vid skräpplockardagen som anordnas av Håll Sverige Rent varje år. 
Avslutningsvis kan sägas att mycket görs på förskolorna för att göra barnen delaktiga till att vilja värna 
om sin miljö och natur samt skapa en undervisning som både gör barnen engagerade och nyfikna till att 
vilja veta mer om vår miljö.   
 
 
Förskollärares egna uppfattningar kring deras erfarenheter och intressen kring 
miljöfrågor 
I min studie undersöktes hur förskollärares erfarenheter och intresse påverkar hur de arbetar med 
miljöfrågor. För att kunna få en inblick kring förskollärares intresse kring miljöfrågor ställdes 
påståenden med fyra svarsalternativ med instämmer inte alls och instämmer helt (se figur 6). Resultatet 
visade på att majoriteten ansåg att det var viktigt att arbeta med miljöfrågor både i den pedagogiska 
verksamheten, naturen och tillsammans med barnen. Det fanns även en majoritet kring vikten av att 
hjälpa barnen till att bli miljömedvetna som instämde helt på detta påstående. Resultatet visade även att 
majoriteten var intresserade av att arbeta med miljöfrågor i förskolan. Dock var det enbart 66,7% av 
förskollärarna på landsbygden som instämde helt och 54,5% svarade instämmer helt bland förskollärare i 
stadsmiljön. Detta visar på en skillnad som finns mellan stadsmiljöns förskolor och landsbygdens 
förskolor kring intresset att arbeta med miljöfrågor i förskolan. Av dessa arbetar 93,3% med minst två 
områden kring undervisningen av miljöfrågor i förskolan vilket visar att intresset har en påverkan på hur 
mycket som faktiskt förskollärarna undervisar och pratar med barnen om kring ämnet.  
 

 
Figur 6. Förskollärares intresse kring arbetet med miljöfrågor i förskolan 
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Det kan även sägas att flertalet av de som har svarat de inte har ett stort intresse kring att arbeta med 
miljöfrågor i förskolan bara är ute någon gång i veckan tillsammans med barnen i skog-och 
naturområden. Det är även 75% av dem som enbart arbetar med ett område inom miljöfrågor i sin 
verksamhet. Detta synliggörs även utifrån deras uppfattningar av sin kunskap och kompetens inom de 
olika områdena av miljöfrågor som det undervisas kring i verksamheten (se figur 7).   
     När det gäller förskollärares uppfattningar kring sin kunskap och kompetens att undervisa kring olika 
områden inom miljöfrågor, synliggörs det tydligt att majoriteten uppfattar sin kunskap och kompetens 
som god. När det gäller kompostering svarade 24,2% av förskollärarna i stadsmiljön att de uppfattade 
sin kunskap som stor. Dock ansåg ingen från landsbygden att kunskapen var stor kring kompostering 
vilket visar på skillnaden mellan dem (se figur 7). Att återvinning var ett område som landsbygden 
arbetar mest kring speglar inte deras bedömning av sina kunskaper. Av de förskollärare som arbetar på 
landsbygden, svarade 16,7% att de anser att de har en stor kunskap kring återvinning. I stadsmiljön 
svarade 30,3% att de har en stor kunskap kring återvinning. Det är flera som arbetar med källsortering i 
deras undervisning inom miljöfrågor vilket gör att det är överraskande få som anser att deras kunskap är 
stor på landsbygden. Det visar på en tydlig skillnad mellan stad och landsbygd när det gäller 
källsortering då enbart 22,2% anses sig ha stor kunskap på landsbygden jämfört med 36,4% av 
stadsmiljöns förskollärare. I tidigare avsnitt har skräp i havet tagits upp som ett område varav 
förskollärare arbetar minst kring vilket syns i mitt resultat där sammantaget 7,8% anser att deras kunskap 
är stor kring deras undervisning av detta ämne. Detta är viktigt att synliggöra då det visar på att 
förskollärare behöver mer kunskap och fortbildning inom detta. Naturens kretslopp är även detta ett 
område som förskollärare arbetar och undervisar kring mest dock är det totalt 23,5% som anser sig 
själva för att ha en stor kunskap kring att undervisa inom det. Dock anser majoriteten att deras kunskap 
och kompetens är god kring naturens kretslopp. Skillnader mellan landsbygd och stad har kunnat 
synliggöras inom områdena skräp i havet och naturens kretslopp. Skillnaden visar på att 12,1% av 
förskollärarna i stadsmiljön ansåg ha stor kunskap inom skräp i havet varav ingen bland förskollärare på 
landsbygden. När det gäller naturens kretslopp ansåg 36,4% ha stor kunskap bland förskollärare i 
stadsmiljön, vilket inte ansågs vara uppfattningen bland förskollärare på landsbygden (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Förskollärares uppfattning kring deras kompetens och kunskap kring miljöfrågor 
 
 
För att få någon slags insikt kring varför deras uppfattning av kunskap och kompetens inte var stor, 
ställdes frågor kring fortbildning inom miljöfrågor (se figur 8). Det visade sig att enbart 11,1% från 
landsbygden hade gått en fortbildning vilket kan jämföras med stadsmiljöns 23,3%. Totalt sätt av de 51 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kompostering Återvinning Källsortering Skräp	  i	  havet Naturens	  kretslopp

1=	  Liten	  kunskap 2 3 4=	  Stor	  kunskap Landsbygd Stadsmiljö



 
	  

12	  

respondenterna var det 19,6% som svarade att de hade blivit erbjudna fortbildning inom miljöfrågor. 
Dock skall sägas att frågan kring om de hade gått någon fortbildning svarade 48 av 51 respondenter.  
 
 

 
Figur 8. Fortbildning inom miljöfrågor 
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet visar på att fortbildning behövs för att förskollärare både på 
landsbygden och stadsmiljön kan uppfatta sin kunskap och kompetens som stor inom miljöfrågor. Det 
visar på att kunskapen och intresset påverkar undervisningen inom miljöfrågor och att det finns 
skillnader mellan stad och landsbygd. De som inte har stort intresse har därför heller ingen stor kunskap 
vilket borde få oss att fundera kring hur detta kan förändras till barnens bästa i deras utveckling och 
lärande inom miljö och natur.  
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Diskussion 
I diskussionsdelen kring mitt resultat kommer flera ämnen att diskuteras. De ämnen som kommer att tas 
upp är intressets påverkan på förskollärares kunskaper, fortbildning inom miljöfrågor stad och 
landsbygds skillnader och likheter samt området skräp i havet som förskollärare arbetas minst kring.  

 
Diskussion av resultat 
Resultatet visar på att förskollärare som svarade att de inte har stort intresse kring att arbeta med 
miljöfrågor i förskolan, samtidigt även uppfattade sin kunskap kring de olika områdena som lägre vilket 
har betydelse för arbetet med miljöfrågor. Det måste få oss att tänka till och ställa oss frågan kring vad 
det är som gör att miljöfrågor hos alla inte prioriteras som viktigt? Ärlemalm-Hagsér (2008) förklarar att 
förskollärares kunskaper inom miljö och natur kan ses som otillräckliga. Samtidigt skall förskolan arbeta 
för att alla barn från början få tillgång till ett livslångt lärande (Skolverket, 2016). Det visar på att 
miljöfrågor bör vara mera attraktivt än vad det är bland våra förskolor. Om vi arbetar för att alla barn får 
en ökad förståelse kring att respektera och värna om vår miljö, kan även barnen få en större förståelse 
och intresse till att vilja diskutera och samtala kring hur vi kan uppnå ett hållbart samhälle i framtiden. 
Helldén m.fl. (2015) uttrycker förskollärares kompetens som viktig för barnens utforskande och lärande 
inom naturvetenskap. Det är viktigt att göra barnen mer delaktiga till att kunna utveckla en kompetens 
till att kunna påverka och lösa problem då förskolan har alla möjligheter till att skapa förutsättningar till 
ett intresse bland barnen kring miljön och hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Att ta 
tillvara på barnens frågor och idéer är viktigt men då gäller det att kunskapen och intresset bland 
pedagogerna finns. Engdahl (2015) beskriver barns kompetens kring hållbar utveckling som stor och 
därför är det viktigt att barnens tankar blir besvarade. Därför menar jag att det är viktigt att se barn som 
kompetenta eftersom det är i förskolan som deras kunskaper och kompetenser kan bli ännu större. Det är 
nu vi kan göra skillnad hos barnen och enligt Bautista m.fl. (2018) handlar det även om att barnen inte 
enbart blir mer ansvarsfulla utan de vågar också ta beslut för en hållbar framtid. Är det inte det som 
pedagogerna borde på något sätt vilja eftersträva i deras uppdrag. För att detta skall kunna uppnås på 
bästa sätt är det enligt min uppfattning av resultatet att intresset skall finnas där för att kunskaperna skall 
vara tillräckligt hög. Att svara att det inte är viktigt att arbeta med miljöfrågor med barnen får mig att 
undra kring hur vår miljö då kommer att se ut i framtiden. Intresse är lika med kunskap och är det då 
därför något som saknas eller gungar vår framtid på hur mycket barnen har tagit del av och samtalat 
kring miljöfrågor. Det är ett viktigt ämne och vem säger att inte barn tycker det är intressant, även om 
pedagogerna inte har något intresse. Det är som Elfström m.fl. (2014) beskriver att det är viktigt att 
förskollärarna har en övergripande kunskap för att barnens utveckling och lärande skall uppstå inom 
naturkunskapen och kunna tas tillvara på. 
     Detta visar på att fortbildning inom miljöfrågor behövs, då enbart 11,1% på landsbygden hade gått 
utbildning och 23,3% i stadsmiljön vilket är väldigt lågt. Vad är det då för omständigheter som gör att 
alla inte går en fortbildning? Är det för att intresset inte finns eller den ständiga tidsbristen som finns 
bland våra förskolor kanske. Samtidigt är det förskolechefens ansvar att erbjuda fortbildning till 
pedagogerna om det är så att kompetensutveckling behövs för att det pedagogiska arbetet skall kunna 
utföras på ett professionellt sätt (Skolverket, 2016). WWF (2017) menar att det är viktigt att det finns en 
handlingskraftig förmåga till att inspirera barnen till att medverka för ett hållbart samhälle. Därför är det 
viktigt att kunskapen bland pedagoger kontinuerligt utvecklas och blir större. Ärlemalm-Hagser (2013a) 
menar att kvalitén har en avgörande roll för vilket miljöengagemang barnen utvecklar, då mötet mellan 
natur och barn har en stor betydelse. Detta gör att pedagogerna enligt min uppfattning gynnas av att få 
fortbildning inom miljöfrågor då kvalitén i undervisningen har betydelse för det intresse som barnen till 
slut utvecklar. Skolverket (2016) betonar att verksamheten skall arbeta för att barnen utvecklar sin 
förmåga att reflektera kring hur de handlingar vi utför påverkar miljön och framtid. När det är en sådan 
majoritet som inte har erbjudits eller gått någon fortbildning inom miljöfrågor så är det klart att den 
undervisning som sker i förskolorna kan påverkas. Vi är aldrig riktigt helt fullärda vilket gör att 
nyfikenhet till att få större kunskap borde finnas där, dock kvarstår ändå frågan kring varför det är en 
sådan låg procent som har gått utbildning bland förskollärare på landsbygden och i stadsmiljön. Det är 
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enligt resultatet 37% av förskolorna som har någon slags miljöcertifiering så som Grön Flagg vilket 
förvånansvärt inte visas i procenten kring fortbildning. Det är inte alla som har gått utbildning men ändå 
arbetar de aktivt med Grön Flagg. Är det så att alla inte erbjuds eller väljer förskolechefen ut specifika 
personer från arbetslagen som får möjlighet? Fortbildning skall erbjudas till alla vilket även förskolans 
läroplan slår fast vid vilket gör att andra omständigheter måste påverka förskollärares möjligheter till 
kompetensutveckling. Skolverket (2016) förklarar att utbildningen för barnen skall vara likvärdig vilket 
innebär att det är viktigt att förskollärare har den kompetens som behövs till att utföra sitt pedagogiska 
arbete på bästa möjliga vis.  
     Att det både finns likheter och skillnader mellan stad och landsbygd synliggörs i mitt resultat. Det 
visade sig att tillgängligheten till naturområden har betydelse för hur många och vilka områden 
förskollärare undervisar kring, beroende på hur ofta och nära de har till skog och natur. McClain och 
Vandermaas-Peeler (2016) menar att utvecklingen av barns förståelse i naturen sker utifrån erfarenheter 
som de får med hjälp av pedagogen. Det är intressant att det är fler på landsbygden som arbetar med 
återvinning när de har fem till tio minuters promenad till naturområde än när de har naturområden 
utanför gården. Även om förskollärare överlag undervisar mest med återvinning på landsbygden så 
arbetar båda landsbygd och stad ganska lika kring miljöfrågor. Dock skall sägas att det är här också 
likheterna synliggörs med hjälp av pedagogiska verktyg som används i undervisningen. 
Naturskyddsföreningen (2017) menar att vistelsen i skog och natur kan stärka barns nyfikenhet till att 
undersöka och utforska med sin kropp och sinne den omvärld de lever i. Samtidigt förklarar Helldén 
m.fl. (2015) att skillnader mellan landsbygden och stad har kunnat synliggöras i tidigare studier då 
erfarenheterna hos barnen upplevts olika hos dem kring till exempel växter, skog och djur. Det är viktigt 
att tänka efter att även om barns upplevelser av sina erfarenheter har varit olika så betyder det inte att 
miljöfrågorna inte har tagits upp. Det har visats sig att förskollärare i stadsmiljön har i större 
utsträckning fått fortbildning inom miljöfrågor vilket gör att de barn som växer upp i en stadsmiljö bör 
ha större erfarenheter än vad studier visar. Helldén m.fl. (2015) menar att upplevelserna som barn får av 
att vistas i naturen kan både förändra deras syn och skapa en nyfikenhet bland dem. Det är viktigt att 
barnen får uppleva naturens mångfald så att ett lärande kan skapas som kan bidra till ett hållbart 
samhälle. Mackey (2012) betonar därför att det handlar om att skapa en bra relation till naturen, som 
bidrar till att barnen får möjligheten till att lösa problem och därmed kan påverka vårt samhälle idag och 
i framtiden. Därför är det viktigt att göra barnen delaktiga i miljöarbetet på förskolorna. Av resultatet 
visar det sig att likheterna blir tydliga mellan landsbygdens och stadsmiljöns förskolor, kring hur de gör 
barnen delaktiga. De arbetar inte exakt lika dock visar det i slutändan att de arbetar mot samma mål, att 
göra barnen medvetna kring att värna om vår natur och miljö. Att det är viktigt att föra en dialog kring 
vad som händer när skräp hamnar i naturen och att vissa material tar flera år för naturen att bryta ned. I 
naturen lever även djur som kan skadas av människors beteende vilket gör det viktigt att förskolorna runt 
om landsbygder och städer faktiskt diskuterar och undervisar om miljöfrågor. Jag gick in med hypotesen 
om att det finns skillnader mellan landsbygd och stad men mitt resultat visade samtidigt att det finns 
likheter kring hur de arbetar med miljöfrågor i verksamheten. Ingen förskola arbetar på ett exakt likadant 
sätt men målet skall ändå vara i slutändan enligt Skolverket (2016) att barnen utvecklar en lust till att 
lära mot ett hållbart samhälle med barn som är engagerade och intresserade av att värna om sin miljö.  
     Skräp i havet är ett område som både landsbygdens och stadsmiljöns förskolor undervisar och arbetar 
minst kring eller inte alls. Håll Sverige Rent (2018) skriver i sin skräprapport att 76% anser att plasten 
som hamnar i haven är ett stort problem. Är det därför inte viktigt att detta även pratas om kring 
förskolorna? För att vi ska kunna skapa miljömedvetna barn, behöver vi även förklara och diskutera 
vikten av att ta hand om våra hav och sjöar. Anledningen till att förskolorna inte lika aktivt arbetar med 
och undervisar kring skräpet som hamnar i haven, kan handla om att de besvarande förskolorna inte är 
placerade i närheten av havet eller sjöar vilket kan påverka resultatet. Samtidigt tänker jag att havet kan 
komma till dem där barnen kan ta del av kunskap med hjälp av pedagogiska verktyg. Det finns material 
som förskolorna kan använda för att undervisa kring ämnet och Håll Sverige Rent (2016) har tagit fram 
materialet om hajen Kaj och vad som händer när skräpet hamnar i våra hav. Det är ett material som 
förskolor kan ta del av och som kan skapa en förståelse hos barnen. Flanosagor och annan litteratur var 
något som förskolor arbeta kring som ett pedagogiskt verktyg vilket förhoppningsvis innebär att detta 
material inte har undgått dem. Att gro ett frö till ett intresse eller tankar hos barnen kring hur vi kan göra 
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så att våra hav och natur mår bra är viktigt. Skolverket (2016) förklarar att pedagoger skall ses som 
förebilder så att barns upplevelser leder till ett lärande och förståelse kring normer och etiska värden.   
 
Diskussion av metod och tillförlitlighet  
Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod därav webbenkät med både slutna och öppna frågor 
som ställdes till respondenterna. Valet av metod anser jag var ett bra val för att kunna besvara mina 
frågeställningar och syfte i min studie. Dock fick jag ett ojämnt antal av förskollärare som deltog från 
stadsmiljön och landsbygden vilket så klart kan påverka studiens resultat. Det var färre förskollärare från 
landsbygden som deltog och vid genomgången av de öppna frågorna blev det ett visst bortfall då alla 
inte hade svarat på antingen den ena eller den andra frågan. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet 
utifrån min valda metod, dock anser jag att den svarsfrekvens som deltog var tillräcklig stor för att kunna 
se likheter och skillnader samt besvara mitt syfte och frågeställningar på ett bra sätt. Min bedömning 
grundar sig utifrån att en pilotstudie gjordes innan enkäten skickades ut till förskollärarna. Detta gjorde 
att mina frågor kunde testas på några innan så att jag kunde säkerställa att frågorna ställdes på ett korrekt 
sätt och inga problem uppstod. Min uppfattning är att enkäten var enkel att fylla i och varje fråga 
uppfattades på ett korrekt sätt då ingen kontaktade mig under enkätperiodens gång. Det kan ju diskuteras 
utifrån att alla inte svarade på de öppna frågorna vilket kan bero på att frågorna enligt dem inte var 
relevanta eller att de inte orkade skriva ut sitt svar utan enbart tyckte det var lättare att kryssa i istället. 
Detta utgår jag från att det alltid finns en viss procent som inte svarar på alla frågor. Johansson och 
Svedner (2010) kallar ett sådant bortfall för interna bortfallet som innebär att alla frågor inte besvaras av 
respondenterna. Det är då viktigt att försäkra sig om att svarsfrekvensen blir hög ändå genom att tillfråga 
respondenter om deltagande innan. Detta var en del av min process då jag skickade ut förfrågningar och 
därför hade en tydlig bild om antal respondenter som förhoppningsvis kunde delta i min studie. Här kan 
diskuteras om intervju hade varit ett bra komplement till min enkätundersökning. Dock anser jag att det 
hade varit svårt att få tiden att räcka till att både göra en enkät och intervju. För det andra hade det med 
stor sannolikhet blivit så att jag hade haft svårt att få förskollärare att ställa upp på en intervju. Det är 
också viktigt att tänka på att enkäten skickades till flera kommuner över hela Sverige. De tio veckor jag 
hade till att skriva detta arbete hade inte räckt till om enkät med intervju hade kombinerats som metod 
enligt min uppfattning.  
 
 
Fortsatta studier 
Det hade varit intressant att undersöka hur övriga kommuners förskolor arbetar med miljöfrågor i sin 
verksamhet. I min studie kunde likheter och skillnader synliggöras kring nio kommuner som var 
placerade på landsbygd och i stadsmiljö. Detta gör att nyfikenheten kring om det ser ut så på förskolor i 
hela Sverige blir större. Har den geografiska placeringen betydelse för hur en förskola undervisar kring 
olika miljöfrågor? Är det så att förskolor nära hav och sjöar i större utsträckning arbetar och undervisar 
kring till exempel skräpet i våra hav och sjöar? Detta kan leda till att förskollärare runt om i landet kan 
inspireras av varandra kring sin undervisning av miljöfrågor. För att intresset och kunskapen skall bli 
större så är det viktigt att veta hur och på vilket sätt lärandet kan ske.  
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BILAGA 1 
 

Missivbrev  

Hej!  

Mitt namn är Hanna Westberg och jag går min sjätte termin på 
Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Jag har precis påbörjat mitt 
examensarbete kring hur förskollärare arbetar med miljöfrågor på 
landsbygden och i stadsmiljö. Därför behöver jag ha din hjälp. Enkäten tar 
cirka 10 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 
närsomhelst avbryta ditt deltagande i undersökningen. Enkäten är helt anonym 
och ingen personlig information kommer därför att behandlas i enkäten.  

Du godkänner ditt deltagande i och med att du fyller i denna enkät. Det är 
viktigt att komma ihåg att klicka på ”Skicka nu” för att garantera att enkäten 
har besvarats.  

Enkäten kommer att vara öppen att besvaras fram till den 3 maj.  

Om du har några frågor, kan du nå mig på:  

XXXXXXXXXX eller  

xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx  
 

Tack på förhand!  
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BILAGA 2 
 

Enkätfrågor 

1.   Är du: 
Man  
Kvinna 
Vill ej ange/ Ej något av ovanstående 

 

2.   Vilket avstånd är det mellan din förskola och stadskärnan? 
0-1km      
1-5km                 
6km - 3mil         
3mil –                

 
3.   Hur stor är befolkningsmängden i den stad/samhälle där förskolan ligger? 
Upp till 5000 invånare            
5000-10 000 invånare             
10 000-15 000 invånare  
15000- 20 000 invånare  
20 000 invånare –  

 
4.   Hur många år har DU arbetat inom förskolan?  
0-5 
6-15 
16-25 
25-  

 

5.   Vilken åldersgrupp arbetar DU med? (Flera alternativ kan anges) 
1-3 år  
3-5 år  
1-5 år  
Annan: 

 
6.   Har er förskola någon certifiering? (ex. Grön flagg, Skola för hållbar 

utveckling) 
Ja 
Nej  
Om ja, vilken:  
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7.   Hur stort intresse har du kring att arbeta med miljöfrågor i verksamheten?  
Jag tycker det är viktigt att arbeta med miljöfrågor med barnen     

Jag tycker det är viktigt att arbeta med miljöfrågor i den 
pedagogiska verksamheten 

    

Jag tycker det är viktigt att hjälpa barnen till att bli 
miljömedvetna 

    

Jag tycker att det är viktigt att prata med barnen om miljöfrågor i 
naturen 

    

Jag är intresserad av att arbeta med miljöfrågor i förskolan     

Instämmer inte alls            x                         x                       Instämmer helt  

 

8.   Vilket/Vilka av dessa områden kring miljöfrågor arbetar er avdelning med? 
(Flera alternativ kan anges) 

Kompostering                        
Återvinning  
Skräphantering  
Källsortering                                                 
Naturens kretslopp 
Inga av dem                                                       
Annat:  

 

9.   Hur gör Du barnen delaktiga i detta?  
      Öppet svar: 

10.  Vilket/Vilka pedagogiska material använder Du i undervisningen kring 
miljöfrågor?  

Öppet svar: 
 

11.  Hur är tillgängligheten till naturområden för er förskola (t.ex. skogsdunge, 
skog, äng eller annat grönområde)?  

Inne på gården 
Utanför gården 
Promenad på 5-10 minuter 
Längre promenadavstånd 
Transportmedel krävs. 
 
12.  Hur ofta är ni ute i skog/naturområde tillsammans med barnen?  
Varje dag  
Flera gånger i veckan   
Någon gång i veckan  
Någon gång i månaden 
Sällan  
Aldrig 
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13.  Hur skulle Du uppskatta din kunskap och kompetens att undervisa inom 
dessa områden? Liten kunskap        x            x            Stor kunskap 

Kompostering 
Återvinning 
Källsortering  
Skräp i havet  
Naturens kretslopp 

 
14.  Har du erbjudits fortbildning inom miljöfrågor?  
Ja  
Nej 

 

15.   Har du gått någon fortbildning inom miljöfrågor? Om ja, vad och när. 
Ja 

     Nej 
    Om ja, vad och när:  
 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 


