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Abstract 

The purpose of this survey was to investigate and describe how the work with environment 
and nature work can be implemented in preschool. The survey is based on qualitative semi-
structured interviews, with nine educators from five different preschools, in one municipality 
in west Sweden. The result of the survey shows that there are many different ways to work 
with environment and nature in preschool, both practical and theoretical. Working with 
recycling, composting and discuss the conservation of resources were some of the activities 
that the surveys educators used to do. It was also revealed in the study that there are some 
obstacles in the environmental and nature work, such as staff shortages and educators 
interests. 

Keywords: children, environmental awareness, obstacles, sustainable development 

Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och beskriva hur arbetet med miljö och 
natur kan genomföras i förskolan. Undersökningen bygger på kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med nio stycken pedagoger från fem olika förskolor, i en kommun i Västsverige. 
Resultatet av undersökningen visar att det finns många olika sätt att arbeta med miljö och 
natur i förskolan, såväl praktiska som teoretiska. Att arbeta med återvinning, kompostering 
och samtala om bevarandet av resurser, var några av de aktiviteter som undersökningens 
pedagoger brukade göra. Det framkom också i undersökningen att det i arbetet med miljö-
och natur finns vissa hinder som t.ex. personalbrist och pedagogers intressen.

Nyckelord: barn, hinder, hållbar utveckling, miljömedvetande



Inledning 

Vilken framtid vi vill leva i och vilka förutsättningar som vi vill ge våra barn och deras 
efterkommande generationer, bestämmer vi till stor del genom vårt handlande här och nu. För 
att erbjuda våra barn och kommande generationer en god värld, måste vi leva en hållbar 
livsstil och att lära våra barn att leva på liknande sätt. Var kan arbetet med detta påbörjas, om 
inte i förskolan. 

I förskolans styrdokument har arbetet med miljö omskrivits sedan länge (Engdahl et al. 2012) 
och idag ingår miljöarbetet som en del i förskolans uppdrag med att bidra till en hållbar 
utveckling (SOU 2004:104). 

I läroplanen för förskolan, skriver utbildningsdepartementet (2011) att förskolans uppdrag 
handlar om att dess verksamhet ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och att en positiv 
framtidstro och en stor vikt ska läggas vid miljö- och naturvårdsfrågor. I uppdraget ingår 
också att medverka till att barnen tillägnar sig ”ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (utbildningsdepartementet 2011, s.7). 
Förskolans uppdrag omfattar även att ”hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” 
(utbildningsdepartementet 2011, s.7). I förskolans strävansmål anges det att förskolan ska 
sträva efter att barnen ska ”utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och 
för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (utbildningsdepartementet 2011, 
s.10). Det anges också i läroplanens riktlinjer för arbetslaget att de ska ”ge barn möjlighet att 
förstå hur egna handlingar kan påverka miljön” (utbildningsdepartementet 2011, s.11).

Intresset för miljöfrågor har funnits sedan länge och 1987 fördes begreppet hållbar utveckling 
fram i samband med Bruntlandrapporten (Björneloo 2007; SOU 2004:104). Rapporten 
beskrev miljötillståndet i världen och hur man skulle åtgärda det (Gustafsson 1993). I den 
definierades också begreppet, hållbar utveckling, som: "en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov" (SOU 2004:104 s. 10). Idag är det ett flitigt debatterat ämne och något som både 
diskuterats och analyserats, är utbildningens betydelsen för en global överlevnad (Hägglund 
& Pramling, Samuelsson 2009). Det finns flera internationella forskningsöversikter kring 
miljö, hållbarhet och utbildning (Ärlemalm-Hagsér och Sandberg 2011). Trots detta så finns 
det väldigt lite forskning om hållbar utveckling och miljö bland små barn, speciellt i relation 
till barns tidiga lärande i barnomsorg och förskolor (Davis 2009; Johansson 2009; SOU 
2004:104; Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011). 

Både Björneloo (2007) och Ogelman (2012) menar att miljöundervisning i förskoleåldern är 
en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling. För att barnen ska få ett miljömedvetande 
krävs det att de i tidig ålder vistas bland vuxna som har ett miljötänk och som agerar 
resursbevarande och då spelar pedagogernas egna kunskaper och intressen in (Lärarförbundet 
2008). Att arbeta med miljö har sedan en lång tid varit tradition i förskolan (Engdahl et al. 
2012). Enligt Davis (1998) och Lee & Tong Ma (2006) innefattar miljöundervisning tre olika 
synsätt, utbildning i, om och för miljön. Utbildning i miljön är något man inom förskolan 
alltid strävat efter att genomföra och innebär att barnen ska utveckla positiva föreställningar 
och förhållningssätt gentemot naturen (Davis 1998). Detta görs genom att uppmuntra till 
utomhusaktiviteter (Lee & Tong Ma 2006) och genom direkta erfarenheter med miljön, som 
t.ex. vattenlek, lek i sandlådan, samla löv, trädgårdsarbete eller skapa livsmiljöer för fåglar 
(Davis 1998, 2009). Utbildning om miljön betonar utvecklingen av miljömedvetenhet och 
kunskap om naturens olika system (Davis 1998, 2009; Lee & Tong Ma 2006). Davis (1998) 



menar dock att utbildning i och om miljön, inte är tillräckligt om man ska utbilda framtidens 
medborgare. Davis (1998) talar istället om utbildning för miljön. Detta innebär ett vidare 
perspektiv där barnen behöver förstå vad som ligger bakom naturens processer och vilka som 
hör ihop med vilka. Det kan röra sig om t.ex. vattnets kretslopp och dess betydelse för 
människor. 

Flera författare (Davis 1998; Granberg 2000; Gustafsson 1993; Lubomira 2004; Ärlemalm-
Hagsér & Sandberg 2011) tar upp exempel på hur miljöundervisning kan genomföras och när 
det gäller miljöundervisning skriver SOU (2004:104) att den oftast associeras med konkreta 
praktiska aktiviteter så som sopsortering och kompostering. I Davis (1998) och Ärlemalm-
Hagsér och Sandbergs (2011) studier framkom det att kompostering och sortering av olika 
avfall används som en del i förskolans miljöarbete. Att samtala om återvinning kan också vara 
en del i miljöarbetet (Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011). Även Granberg (2000) skriver att 
källsortering, kompostering och kunskap om att matrester blir till jord, hör till 
miljömedvetande. En del förskolor plockar skräp i naturen (Lubomira 2004) och arbetar för 
att minska på mängden avfall (Davis 1998). Att använda återanvändbart material som t.ex. 
toalettpappersrullar (Davis 1998; Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011) och användning av 
naturmaterial, är andra sätt att arbeta med miljö och hållbar utveckling på i förskolan (Davis 
1998). Trädgårdsarbete och odling ses också som miljöarbete (Davis 1998; Gustafsson 1993; 
Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011) och ger även barnen möjlighet att arbeta med förståelsen 
för olika kretslopp (Gustafsson 1993; Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011). Trädplantering på 
offentliga platser och på förskolor, platser där barn befinner sig ger barnen möjlighet att se 
och ta hand om träden, vilket enligt Lubomira (2004) är viktigt för att inkludera barnen i 
miljöarbetet. Det finns också förskolor som samlar mat och matar vilda djur på vintern 
(Lubomira 2004), bygger egna ekosystem i glaskärl (Björneloo 2008) och som har ekologisk 
hemlagad mat som en del i arbetet med miljö för en hållbar utveckling (Ärlemalm-Hagsér &
Sandberg 2011). Gustafsson (1993) menar att vistas i kök och utföra kökssysslor innehåller 
mängder med möjligheter för barn att förstå sin roll i ett kretslopp. Ett annat sätt att arbeta 
med miljö är att ha poesi, drama eller sånger med miljötema, vilket enligt Lubomira (2003 
refererad i Lubomira 2004) stärker förbindelser mellan barn och natur. I förskolans 
miljöarbete kan man också arbeta för att barnen ska lära sig viktiga vanor för resursbevarande 
som att minimera vattenanvändningen och energieffektivitet (Davis 1998). I arbetet med miljö 
på förskolan kan man också välja att bli miljöcertifierad. Att vara miljöcertifierad innebär att 
arbeta strukturerat efter bestämda miljömål. I Sverige finns idag ett stort antal 
miljöcertifierade förskolor som är certifierade med Grön Flagg eller utmärkelsen Skola för 
hållbar utveckling (Lärarförbundet 2008).

Utomhuspedagogik är något som ofta förknippas med miljöundervisning och undervisning i 
naturen har förekommit länge (Björneloo 2007). Flera författare (Davis 1998; Granberg 2000;
Pramling, Samuelsson 2011; Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011) skriver om utemiljöns 
betydelse för miljöarbetet. Den yttre miljön är betydelsefull för sina öppna möjligheter till 
lärande (Davis 1998) och genom att arbeta i naturliga miljöer med miljö- och naturfrågor kan 
barnen bli medvetna om t.ex. ekologiska kretslopp (Pramling, Samuelsson 2011). Även 
aktiviteter som, utelek på förskolan och i skogen, arbete med naturens årstidväxlingar och 
arbete med djur och växter kan ses som delar i miljöarbetet (Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 
2011). Även Granberg (2000) betonar vikten av att barn måste få möjlighet att vistas mycket 
ute och hennes bok innehåller konkreta tips på hur man kan arbeta med miljö bland små barn.

Förskolan är den viktigaste perioden i livet när det handlar om att skapa sig miljömedvetenhet
(Ogelman 2012) och Granberg (2000) menar att man genom att arbeta med miljömedvetenhet 
i förskolan kan öka miljömedvetandet i framtidens samhälle.



Syfte

Syftet med denna undersökning är att undersöka och beskriva hur arbetet med miljö och natur 
kan genomföras i förskolan.

Frågeställningar

1. Hur arbetar pedagoger med att göra barnen miljö- och naturmedvetna? 

2. Finns det några hinder för miljö- och naturarbetet på förskolorna, i så fall vilka?

Metod

Urval

Undersökningen är baserad på kvalitativa semistrukturerade intervjuer, med nio stycken 
yrkesverksamma pedagoger, från fem olika förskolor i en Västsvensk kommun. Sju av 
deltagarna är förskollärare och två är barnskötare, samtliga är kvinnor i åldern 30-63 år och de 
har varit verksamma inom förskolan från två och ett halvt år till 31 år. Fyra av förskolorna 
valdes ut på grund av tidigare kontakter och den femte på grund av personliga relationer.
Ingen av förskolorna är miljöcertifierade. Då samtliga förskolor har två avdelningar ansågs 
det lämpligt att intervjua en pedagog från varje avdelning, totalt tio stycken, för att få en så 
stor variation som möjligt av deltagarna och med tanke på undersökningens storlek och dess 
tidsomfattning. Urvalet av vilken pedagog från varje avdelning som skulle delta gjordes i 
samråd med personalen, detta för att få en pedagog som uppfyllde undersökningens 
inklusionskriterier och för att pedagogen skulle vara intresserad av att ge så uttömmande svar 
som möjligt. Inklusionskriterier för undersökningen var att deltagaren skulle vara 
förskollärare eller barnskötare och tillsvidareanställd på förskolan. Anledningen till 
inklusionskriterierna var att jag ansåg att man som tillsvidareanställd har mer kännedom om 
miljöarbetet på avdelningen. Jag ansåg även att förskollärare eller barnskötare var lämpligt, då 
det i förskolans läroplan inte framgår några skillnader i arbetsuppgifter, gällande miljöarbetet
på förskolan. I undersökningen förekommer ett bortfall då ingen av pedagogerna på en av de 
tillfrågade avdelningarna ville delta och orsaken till varför ingen ville delta är okänd. Jag har 
tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att alla deltagare och förskolor är
anonyma, att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta 
sitt deltagande.

Datainsamlingsmetod

I undersökningen har metoden, kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts, då den 
kvalitativa intervjun med sina fria frågor är bra för att få så uttömmande svar som möjligt och
man kan anpassa intervjufrågorna utifrån de personer som intervjuas (Johansson & Svedner 
2010). För att få svar på undersökningens frågeställningar skapades intervjufrågor (Bilaga I) 
utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor, hur arbetar pedagoger med att göra 
barnen miljö- och naturmedvetna? (frågorna 2-15) och finns det några hinder för miljö- och 
naturarbetet på förskolorna?, i så fall vilka (frågorna 16-21). Den första intervjufrågan är 
kopplad till bakgrundsfakta om pedagogen. För att se om intervjufrågorna var hållbara och 
skulle ge svar på undersökningens forskningsfrågor, genomfördes en pilotstudie på en sedan 
tidigare känd pedagog. Sju av intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att jag skulle 
kunna koncentrera mig på själva intervjun och verkligen möta pedagogerna. Två av 
pedagogerna ville inte bli inspelade vilket resulterade i att deras svar istället fick antecknas för 
hand.  



Procedur

Förskolorna som valts ut för undersökningen kontaktades via telefon för att tillfråga 
pedagogerna om deltagande i undersökningen. I samband med telefonsamtalet informerades 
de om undersökningen, dess syfte, och de forskningsetiska principerna. Därefter frågade jag 
om en av avdelningens pedagoger ville delta i undersökningen. Efter svar om deltagande 
bestämdes tidpunkter för intervjuer vilka genomfördes via personliga möten. Samtliga 
intervjuer genomfördes enskilt och ostört, sju av dem i förskolornas personalrum och två av 
dem i förskolornas matrum. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades deltagaren om 
intervjun fick spelas in, men att det inspelade materialet skulle raderas när studien var färdig. 
Tidsåtgången för intervjuerna tog mellan 15-20 minuter.

Databearbetningsmetoder 

Efter varje genomförd intervju transkriberades denna på datorn. Två av intervjuerna 
antecknades för hand vid intervjutillfället, men skrevs samma dag in på datorn, detta för att ha 
intervjun så aktuell som möjligt. När alla intervjuer genomförts tilldelades varje pedagog 
varsin siffra för att avidentifiera vem som sagt vad. Materialet lästes igenom flertalet gånger 
för att finna likheter och olikheter mellan pedagogernas svar. När likheter och olikheter hittats 
i svaren skapades ett antal kategorier utifrån dessa och de utgör undersökningens resultat.

Reliabilitet

Sju av intervjuerna genomfördes på samma sätt. Två av deltagarna ville inte bli inspelade 
under intervjun, då de upplevde att det var nervöst att bli inspelade. Detta medförde att 
intervjusvaren fick antecknas för hand och resulterade i att svaren inte blev lika utförligt 
transkriberade som de som spelats in. Jag anser dock att detta inte påverkat undersökningens 
tillförlitlighet. 

Resultat

1. Hur arbetar pedagoger med att göra barnen miljö- och naturmedvetna? 

De olika sätt att arbeta med natur och miljö på, som framkom vid analysen av materialet var 
genom återvinning, kompostering, djur och natur, odling, skräp, temaarbete, litteratur, sagor 
och drama, kost, resursbevarande, samtal med barnen och kretslopp. Dessa aktiviteter har 
anpassats till nio olika kategorier, som framgår av diagrammet nedan. Några av aktiviteterna 
utgör enskilt en kategori medan några aktiviteter av praktiska skäl har sammanställts till en 
övrig kategori. 
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Diagram 1: De nio intervjuade pedagogernas uppfattningar om hur de arbetar med miljö och 
natur i förskolan.

Återvinning
Att återvinna är ett sätt att arbeta med miljö och natur på förskolorna. Samtliga pedagoger 
uppgav att de har någon form av återvinning på sin förskola. Papper, kartong, plast, glas, 
metall, batterier och glödlampor är det som sorteras. Åtta avdelningar sorterar allt som nämnts 
ovan och en avdelning sorterar papper och kartong själva. På flera av förskolorna samlar man 
returmaterial som sedan transporteras bort av t.ex. vaktmästaren eller kökspersonal. Alla nio 
avdelningarna involverar barnen i sorteringen genom att prata om den och, eller att barnen 
ibland är delaktiga. En pedagog berättade att ” I hallen har vi ett rum dit vaktmästaren 
kommer och tömmer, dit går vi med barnen t.ex. om ett glas gått sönder så då får de se att det 
måste ligga där i en speciell glasbehållare, så, på det viset är de ju delaktiga”.

På en förskola planerar man att köpa in speciella kassar för återvinning, så att barnen kan bli 
ännu mer delaktiga och verkligen se att skräpet ska sorteras, då de för tillfället lägger allt som 
ska återvinnas i en och samma låda. Ett annat sätt för barnen på förskolan att se hur skräpet 
ska sorteras är genom att besöka en återvinningsstation vilket två stycken av pedagogerna 
uppgav att de gör regelbundet. Vid besöket på återvinningsstationen uppstår det ofta samtal 
om sortering och skräp. Tre andra pedagoger uppgav att de försöker besöka en 
återvinningsstation någon gång ibland. 

Kompostering
På fyra av förskolorna finns det en kompost, men ingen av dem använder den för tillfället. 
Anledningarna till att komposterna inte används var ”på grund av årstiden, den är full, 
ointresse och brist på ansvar för den”. På den femte förskolan har komposten lagts ner på 
grund av ombyggnation, men det finns planer på att skaffa en ny till våren. En avdelning hade 
tidigare haft en inomhuskompost. För att barnen ska kunna få ett tänk kring kompostering och 
matavfall, så använder man på två avdelningar särskilda hinkar där matavfall slängs trots att 
komposterna inte är i bruk. 

Samtliga pedagoger utryckte att kompostering är ett bra sätt att arbeta med miljö på och en 
pedagog berättade att ”barnen var jätteintresserade när vi hade kompost och var med och 
tittade på maskarna och liksom hela processen”.



Skräp
Flera av pedagogerna brukar tillsammans med barnen plocka upp skräp som de hittar i 
naturen. Några pedagoger brukar ha med sig soppåsar när de går på utflykt eller till skogen 
och två pedagoger uttryckte att ”barnen tycker det är roligt att samla skräp”. Samtal med 
barnen om att inte slänga skräp i naturen förekommer enligt fyra pedagoger. 

Ett sätt att arbeta för en hållbar miljö kan vara genom att ha en skräpplockardag, vilket fem av 
pedagogerna berättade att de brukar ha. Två av pedagogerna brukar tillsammans med barnen 
på sina avdelningar, delta i stiftelsen Håll Sverige Rents skräpplockardag som anordnas varje 
vår och en av dessa pedagoger berättade hur detta går till ”Barnen är då ute och plockar skräp 
som de sen sorterar i olika högar på gården. Så har vi fått diplom därifrån, Alla barn är 
delaktiga i detta, alla på hela förskolan utifrån vad de klarar av”.

Ett annat tillvägagångssätt för att ha en skräpplockardag kan vara att en dag varje år, under 
våren, tar med soppåsar ut och plockar skräp, vilket de tre andra pedagogerna brukar göra. På 
en av förskolorna har man varje vår städning av gården, då man samlar skräp och gör det fint.

Djur och natur
Vikten av att vistas utomhus och i naturen betonades av fyra pedagoger. Att lära barnen värna 
och vara rädda om djur och natur, samt att vårda skogen var också något som betonades av 
nästan alla pedagoger. Ett sätt att arbeta för detta var att prata mycket kring miljö, natur och 
djur vid utomhusvistelse och i skogen. Några exempel på vad man pratar om gavs av flera 
pedagoger, här följer två av dem, ”När man plockar blommor ute säger vi att man inte 
behöver ta alla utan bara några stycken”. ”Att man ska vara rädd om vår natur och även våra 
smådjur på gården för många barn plockar sniglar och myror och de tar dem i burkar och 
häller sand över och detta tycker vi är jätteviktigt att prata med dem om att de också ska få 
leva för de har någon slags funktion i naturen”. 

I skogen kan man titta på årstidsväxlingar vilket nämndes av två pedagoger, eller ha en 
naturruta som en pedagog berättade. Något annat som pedagog brukar göra är att lära barnen 
om allemansrätten genom att prata om den när de är i skogen.

Att använda naturmaterial från skogen till skapande verksamhet på förskolan berättade fyra 
pedagoger att de brukar göra. 

Övrigt
Två av förskolorna har tidigare haft grön flagg och detta var en certifiering som samtliga 
pedagoger i undersökningen kände till. Skolverkets utmärkelse, Skola för hållbar utveckling, 
var det en pedagog som hade hört talas om. 

Några pedagoger har använt litteratur i sitt arbete med miljö och natur. Samtliga av dem har 
någon gång använt material från stiftelsen Håll Sverige Rent. En av pedagogerna har använt 
lite material från friluftsfrämjandet och ”googlar” mycket för att få inspiration till sitt arbete. 
En annan av pedagogerna berättade att hon själv skaffat sig böcker kring t.ex. kompostering 
och två andra pedagoger brukar låna böcker om miljö och natur på biblioteket. 

Genom sagor och drama kan man arbeta med miljö och natur vilket nämns av tre pedagoger. 
Två av dessa pedagoger berättade att de gjort egna flanosagor om kompostering, vilket 
återges här ”… jag skrev en egen saga om samtal runt en kompost, en flanosaga, för barnen 
stod ofta och studerade komposten, sen när de slängde mat sa de hej maskar här får ni 
köttbullar och mos…”.



Resursbevarande 
Arbeta med att få barnen att tänka på att spara på resurser gör åtta av pedagogerna. Att spara 
på vatten, elektricitet, pappershanddukar och ritpapper fokuserades det mest på. Alla åtta 
uppgav att de pratar med barnen eller visar dem hur de ska göra för att spara på resurserna.
Sju pedagoger pratar med barnen om att spara på vatten, genom att säga till dem att de inte 
ska slösa på vatten eller att de inte ska leka med vattnet. En pedagog brukar också förklara för 
barnen att det ”är faktiskt dem som inte har vatten och att man ska ta hand om detta”. En 
pedagog nämner också att de brukar prata mycket om hur man tvättar händerna och en annan 
brukar prata om när man ska spola på toaletten eller inte, hon beskriver ”det här med att spola 
på toaletten t.ex. man dras lite mellan det här att man ska lära dem att spola, men när flera 
ska kissa lite efter varandra så behöver man inte spola varje gång och en del har svårt för 
det”.

Hur man använder pappershanddukar på rätt sätt utan att behöva ta för många är det tre 
pedagoger som berättade att de brukar prata med barnen om. En av dessa pedagoger brukar 
också prata om att inte slösa på toalettpapper. 

Ritpapper är också en resurs som flera pedagoger pratar med barnen om att spara på. Här 
handlar det främst om att få barnen att förstå att inte bara rita lite på ett papper och sen ta ett 
nytt utan att man ritar på hela papperet och kanske även på baksidan. 

För att spara på elektricitet brukar två av pedagogerna påminna barnen om att släcka lampan 
när de lekt färdigt i ett rum. En pedagog berättade att de vid byte av glödlampor brukar prata 
om lågenergilampor och ledljus.

Kretslopp
Kretsloppstema som en del i miljöarbetet nämndes av två pedagoger. Vattnets kretslopp var 
ett förslag eller att gräva ner något och se vad som händer med materialet, kunde vara ett sätt 
att arbeta med kretslopp på. Diskussioner kring naturens kretslopp och att prata om att saker 
och ting inte försvinner utan finns kvar i luft och miljö förekom också, en pedagog sa att ”… 
det kan hända att det blir diskussioner kring naturens kretslopp osv., ja absolut vi har haft 
gödsel här och så pratar vi om att det måste regna och vara sol”.

Ett annat sätt att arbeta med kretslopp var genom kompostering vilket fyra pedagoger 
nämnde.

Kost
På en av förskolorna använder man ekologisk och närproducerad mat i stor utsträckning och 
en pedagog berättade att hon brukar prata med barnen om att de ”får ekologisk mjölk och att 
man ska tänka på bönderna”. Samma förskola har hönor på sommaren och då får barnen 
uppleva delar av kretslopp genom att hönorna får matrester och förskolan får ägg av dem. 

Att försöka att inte slänga för mycket mat och att tänka på att barnen får eller tar till sig lagom 
stora portioner så att de orkar äta upp är också ett sätt att arbeta med miljö menar en pedagog.

En pedagog berättade att de själva brukar handla om de ska baka och vid de tillfällena brukar 
de tänka på att köpa ekologiskt eller kravmärkt mat. 

Odling
På två av de fem förskolorna har man en egen odling och fruktträd som en del i arbetet med 
miljö och natur. En pedagog berättade om deras tankar kring odlingen ”Vi lät det bli groddar 
på potatisen, sen satte vi dom vid roten på ett träd, för där är det så fin jord och då växte det. 
Detta gjorde vi för att kunna ge lite miljötänk”.



Den ena förskolan har även några bärbuskar och det förekommer ofta att det blir diskussioner 
kring naturen och kretslopp när de t.ex. vattnar eller skördar. Att man kan få ett 
kretsloppstänk av att ha en egen odling ansåg två och ett tips som en av pedagogerna gav var 
”… att så inomhus och lite snabbväxta saker som krasse är bra om man vill att barnen ska 
kunna ta med hem”.

2. Finns det några hinder för miljö- och naturarbetet på förskolorna, i så fall 
vilka?

Samtliga pedagoger uttryckte att de hela tiden skulle kunna göra mer i arbetet med miljö- och 
natur. Vid analysen av det insamlade materialet framkom ett antal hinder som nämnts av 
pedagogerna i undersökningen. Barngruppens storlek, barnens ålder, pedagogernas intresse, 
tidsbrist, personalbrist, ekonomi, återvinningsstationernas placering och platsbrist var de 
hinder som framkom. I diagram 2, presenteras hur många pedagoger som nämnde de olika 
hindren. 

Hinder i arbetet med miljö och natur
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Diagram 2: De nio intervjuade pedagogernas uppfattningar om hinder i förskolans miljö- och 
naturarbete.

Pedagogernas intresse
Samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen ansåg att personalens intresse spelar in för 
arbetet med natur och miljö. En pedagog menade att ” … det spelar in, alltså att man driver 
det som man är intresserad av…”. Ointresse och bristande ansvar eller brist på engagemang 
nämnde fyra pedagoger som ett hinder. Fyra pedagoger menade att det måste finnas någon 
som brinner för miljö och natur och en pedagog ansåg att ett hinder var att alla inte tänker på 
miljö och inte strävar mot samma mål. 

Tidsbrist
Sju av pedagogerna tyckte att tidsbrist var ett bidragande hinder i miljö- och naturarbetet. 
Tidsbristen orsakas enligt pedagogerna av allt omkringarbete, som att skriva dokument, eller 
att det är för mycket i planeringen och i läroplanen som det är fokus på. 



Barnens ålder
Ett annat hinder för miljöarbetet kan utgöras av barnens ålder då fyra pedagoger upplever att 
de skulle kunna arbeta mer med miljö om barnen vore äldre. En pedagog uttryckte att ”… 
man skulle säkert kunna göra ännu mer, men nu jobbar jag med de små barnen…”.

Återvinningsstationernas placering 
Återvinningsstationernas placering är ett hinder i miljöarbetet när det handlar om att kunna 
besöka dessa. Tre pedagoger uttryckte att det var för långt att besöka någon 
återvinningsstation och att de skulle gå dit regelbundet om de funnits närmre. 

Barngruppens storlek
Två pedagoger ansåg att storleken på barngruppen påverkar arbetet med miljö. 

Ekonomi 
Två pedagoger nämnde att ekonomi påverkar arbetet och att det finns en del hinder med 
ekonomin. Detta gällde framförallt inköp av ekologiska eller miljömärkta varor. En av dessa 
pedagoger uttryckte att ”… man skulle vilja men ekonomin är ett hinder, man blir girig och 
vill ha ut så mycket som möjligt till barnen då, tyvärr”.

Personalbrist
Personalbrist ses som ett hinder i arbetet med natur och miljö enligt två pedagoger. En av dem 
berättade följande ”… det är synd för vi vill egentligen göra detta (arbeta mer med miljö, 
förtydligande) men vi känner att vi inte har haft nog med personal i förhållande till det 
arbetet det tar, för lite personal man vill ju driva en pedagogisk verksamhet med mening inte 
barnförvaring”.

Platsbrist 
En pedagog ansåg att platsbrist för sopsortering är ett hinder i miljöarbetet. 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka och beskriva hur arbetet med miljö och 
natur kan genomföras i förskolan. Samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen 
genomför någon form av miljö- och naturarbete i förskolan. Pedagogerna arbetar både 
praktiskt och teoretiskt genom olika aktiviteter och genom samtal med barnen. Resultatet 
visar att arbetet med miljö och natur kan genomföras på en mängd olika sätt och vilka sätt 
man använder varierar mellan olika förskolor och avdelningar. Detta överensstämmer med 
tidigare forskning där flera författare (Davis 1998; Granberg 2000; Gustafsson 1993; 
Lubomira 2004; Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 2011) exemplifierar hur natur- och 
miljöarbete kan genomföras på olika sätt och att arbetssätten kan skilja mellan olika förskolor. 
För att ge några exempel så nämner både Davis (1998), Granberg (2000) och Ärlemalm-
Hagsér och Sandberg (2011) kompostering och källsortering som en del i förskolans 
miljöarbete. Lubomira (2004) skriver att man kan plocka skräp i naturen och Gustafsson 
(1993) lyfter fram nyttan med att barnen på förskolan ska få vara delaktiga i kökssysslor. De 
olika sätt att arbeta med miljö och natur, som framkom i undersökningens resultat, var genom 
återvinning, kompostering, djur och natur, odling, skräp, temaarbete, litteratur, sagor och 
drama, kost, resursbevarande, samtal med barnen och kretslopp. 

Återvinning var något som samtliga pedagoger uppgav att de arbetade med och detta är inte 
så förvånande då det enligt SOU (2004:104) är så att miljöundervisning oftast associeras med 
konkreta praktiska aktiviteter så som sopsortering och kompostering. Även kompostering 



lyftes fram av samtliga pedagoger som ett bra sätt att arbeta med miljö på, trots detta var det 
ingen av förskolorna som komposterade för tillfället. Detta resultat var förvånande, då jag 
upplever att man genom att arbeta med kompostering på ett relativt enkelt sätt, kan få in 
många olika aspekter av miljö- och naturkunskap som t.ex. olika kretslopp vilket några 
pedagoger även nämnde. Genom att arbeta med kompostering och de olika processer som då 
berörs, tolkar jag det som att man även kan få en chans att arbeta för vad Lee och Tong Ma 
(2006) och Davis (1998) benämner utbildning för miljön. Davis (1998) menar att utbildning 
för miljön innebär att barn tillägnar sig förståelse för vad som ligger bakom naturens 
processer, t.ex. vattnets kretslopp och dess betydelse för människor. Med detta menar jag att 
genom att arbeta med kompostering kan barnen tillägna sig förståelse för olika kretslopp och 
därmed få utbildning för miljön. 

Ett annat sätt att arbeta med miljö och natur på som framkom, var genom att odla, vilket även 
det kan ge barnen möjlighet till förståelse för olika kretslopp. Att odla som en del i miljö- och 
naturarbetet nämns av flera författare (Davis 1998; Gustafsson 1993; Ärlemalm-Hagsér & 
Sandberg 2011) i tidigare forskning. Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) skriver att 
genom odling och trädgårdsskötsel kan man arbeta med kretslopp och Davis (1998) menar att 
man genom att odla kan lära barn i miljöarbetet, för en hållbar utveckling. Gustafsson (1993) 
lyfter fram odling som ett område i miljöfostran och menar att odling är en del av en kedja. 
Det var bara på två av förskolorna som någon form av odling bedrevs, men en pedagog gav 
ett, enligt mig, bra tips på att man kan odla saker som t.ex. krasse inomhus. Detta anser jag 
inte kräver lika mycket som en odling utomhus, då det är mer lättillgängligt, men kan ändå ge 
barnen ett kretsloppstänk. Att arbeta med kretslopp var annars något som få pedagoger 
nämnde att de gör. För att gå tillbaka till återvinningsarbetet så handlar det också om 
kretslopp, vilket jag inte tror att pedagogerna reflekterade över, då ingen nämnde det i ett 
sammanhang.

Att plocka skräp i naturen var något som de flesta av pedagogerna gjorde tillsammans med 
barnen och några av pedagogerna uttryckte att de brukar samtala med barnen om att inte kasta 
skräp i naturen. En pedagog berättade att hon brukar prata med barnen om att ingenting 
försvinner, vilket leder tillbaka till kretsloppstänk. Ett annat sätt att arbeta för att barn ska bli 
medvetna om ekologiska kretslopp kan enligt Pramling, Samuelsson (2011) vara genom att 
arbeta i naturliga miljöer. Vikten av att vistas utomhus berördes av knappt hälften av 
undersökningens pedagoger, fyra stycken, däremot arbetade de flesta av pedagogerna med att 
lära barnen värna och vara rädda om djur och natur, samt att vårda skogen. Flera pedagoger 
arbetade med det genom att prata om miljö, natur och djur vid utomhusvistelse och i skogen. 
Detta är vad Lee och Tong Ma (2006) och Davis (1998) benämner utbildning i miljön. Davis 
(1998) menar att utbildning i miljön fokuserar på att barnen ska utveckla positiva 
föreställningar och förhållningssätt gentemot naturen, vilket görs genom direkta erfarenheter 
med miljön (Davis 1998) och genom att uppmuntra till olika utomhusaktiviteter (Lee & Tong 
Ma 2006).

Resultatet visade att åtta av nio pedagoger arbetar med att få barnen att spara på resurser 
genom samtal och genom att visa konkret hur man kan göra för att spara på resurser. Att 
arbeta för att spara på vatten, elektricitet, pappershanddukar och ritpapper fokuserades det 
mest på. Att spara på resurser anser jag kan sammankopplas med återanvändande av material 
och det var förvånande att ingen av pedagogerna nämnde att man i arbetet med miljö och 
natur kan använda återanvändbart material, vilket både Davis (1998) och Ärlemalm-Hagsér 
och Sandberg (2011) nämner. Utifrån tidigare erfarenheter från olika förskolor vet jag att man 
återanvänder material, men jag tror att pedagogerna i undersökningen inte kopplade ihop det 
med resurssparande. Några pedagoger nämnde däremot användandet av naturmaterial som ett 



sätt att arbeta för miljö och natur vilket Davis (1998) menar är något som länge ingått i den 
dagliga verksamheten. 

En intressant upptäckt som framkom i resultatet var att bara några av pedagogerna använder 
litteratur och material i arbetet med miljö och natur. Jag trodde faktiskt att användandet av 
litteratur och material skulle vara större än det var. 

I arbetet med miljö på förskolan kan man välja att bli miljöcertifierad. Ingen av förskolorna i 
undersökningen är som tidigare nämnts miljöcertifierade, men två har varit det tidigare. Trots 
detta kände samtliga pedagoger till att man kan ha grön flagg. Endast en pedagog kände till 
miljöcertifieringen förskola för hållbar utveckling, vilket får mig att fundera på varför så få 
pedagoger känner till certifieringen med tanke på att det är skolverket som certifierar och att 
den är tydligt kopplad till läroplanen (Björneloo 2008; Lärarförbundet 2008). Kan det vara så 
att något eller några av de hinder som framkom i resultatet är en bidragande orsak till 
ovetande av certifieringen? En annan fundering som dyker upp är varför ingen av förskolorna 
har någon miljöcertifiering. Kanske beror det på att det kräver extra arbete, då tidigare 
forskning (Lärarförbundet 2008) visar att man för att behålla sin certifiering måste 
kontinuerligt analysera, dokumentera och rapportera om sitt miljöarbete. 

Alla pedagoger som deltog i undersökningen uttryckte att de skulle kunna göra mer i arbetet 
med miljö- och natur, men att de inte kan på grund av olika hinder. De hinder som 
framkommit i undersökningens resultat var barngruppens storlek och barnens ålder, 
pedagogernas intresse, tidsbrist, personalbrist, ekonomi, återvinningsstationernas placering 
och platsbrist. Jag anser att dessa hinder till stor del hänger samman med varandra. Om 
barngruppens storlek eller barnens ålder ses som ett hinder kan det bero på personalbrist. 
Vore det mindre barngrupper eller fler pedagoger så skulle man kanske kunna arbeta mer med 
miljö och natur. Barngruppens storlek och personalbrist påverkas av ekonomi. Även när det 
handlar om tidsbristen kan den kopplas samman med personalbrist och barngrupper. Några 
pedagoger uttryckte att det är mycket i förskolans läroplan som det ska fokuseras på och detta 
kan jag hålla med om, men det är ändå viktigt att man arbetar utifrån läroplanen i sin helhet. 
Jag tror också att det är viktigt att man fokuserar på det som finns i barnens vardag och att 
man där väver in miljö- och naturarbetet. 

Samtliga pedagoger i undersökningen anser att deras intressen påverkar arbetet med miljö och 
natur, detta överensstämmer också med vad Lärarförbundet (2008) skriver. Detta kan innebära 
att om pedagogerna har bristande intresse för miljö- och naturarbete så prioriteras inte detta i 
förskolans verksamhet, därmed kan pedagogers intresse vara ett hinder i arbetet med miljö 
och natur. För att barn ska få ett miljömedvetande krävs det att de i tidig ålder vistas bland 
vuxna som har ett miljötänk och som agerar resursbevarande (Lärarförbundet 2008) och som 
medborgare nu och i framtiden vill åtminstone jag att barnen ska bli miljömedvetna. Trots att 
det framkom att det föreligger olika hinder visar resultatet av undersökningen som tidigare 
berörts att alla pedagoger genomför någon form av miljö- och naturarbete. Detta resultat är 
inte särskilt överraskande med tanke på att miljö- och naturarbete nämns som både uppdrag 
och strävansmål i förskolans läroplan (utbildningsdepartementet 2011).

Som omtalats tidigare så finns det en mängd olika sätt att arbeta med miljö och natur på och 
tidigare forskning nämner samtliga av de sätt som framkommit i undersökningens resultat. 
Detta är en anledning till att jag tror att undersökningens resultat speglar verkligheten på 
förskolorna. Jag upplever dock att pedagogerna i min undersökning samtalar mer om miljö 
och natur än vad som framkommer i tidigare forskning, att man gör i arbetet med miljö och
natur. 



När det gäller metoden som använts i denna undersökning anser jag att den semistrukturerade 
kvalitativa intervjun var rätt metod, då jag genom intervjuerna fått svar på mina 
frågeställningar. Som tidigare nämnts, hur pedagoger arbetar med att göra barnen miljö- och 
naturmedvetna och om det finns några hinder för miljö- och naturarbetet på förskolorna, i så 
fall vilka? Resultatet baseras dock på ett litet antal personer och hade andra pedagoger än de 
nio som intervjuats deltagit, hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Trots detta anser jag att 
undersökningens tillförlitlighet är god, då syftet var att undersöka och beskriva hur arbetet
med miljö och natur kan genomföras i förskolan, vilket gjorts. Då frågeställningarna besvarats 
anser jag därmed att undersökningens syfte är genomfört. 

En brist i denna undersökning är att jag upplevde att flera pedagoger uttalade att de var 
nervösa och jag tolkade det som att de såg intervjun som ett slags kunskapstest vilket inte var 
syftet. Detta kan förmodligen ha påverkat undersökningens resultat såvida att pedagogerna 
kanske inte var helt sanningsenliga kring hur de arbetar med miljö och natur. Trots detta har 
det inte påverkat undersökningens syfte, då syftet var att undersöka hur man kan arbeta med 
miljö och natur i förskolan. 

Något som jag anser vore av intresse för kommande forskning vore att undersöka barns 
uppfattningar och tankar om miljö- och naturarbete i förskolan. Det vore också intressant att 
undersöka vad det finns för ”handböcker” kring ämnet eller varför inte utveckla något eget 
arbetsmaterial kring miljö- och naturarbete i förskolan. 

Slutsatsen av undersökningen visar att det finns många olika sätt att arbeta med miljö och 
natur i förskolan, såväl praktiska som teoretiska. Det finns dock vissa hinder för arbetet, några 
mer påverkbara än andra. Pedagogernas brist på intresse var ett av dessa hinder men kanske
kan undersökningen ha bidragit till en ökad medvetenhet hos de pedagoger som intervjuats, 
då de vid intervjutillfällena fått tänka efter hur de arbetar med miljö och natur. Kanske har 
någon av dem insett att miljö- och naturarbetet har rätt att få lika stort utrymme som något 
annat som nämns i förskolans läroplan. Jag hoppas även att man som läsare får lite insyn i och 
idéer kring hur man kan arbeta med miljö och natur i förskolan, då det är viktigt att de som 
ska leva på jorden i framtiden får bra grunder att stå på.
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BILAGA I

Intervjufrågor

1. Utbildning, ålder, kön, antal år i yrket, antal år på arbetsplatsen?

1. Hur arbetar pedagogerna med att göra barnen miljö- och naturmedvetna?

2. I läroplanen för förskolan står att förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och
naturvårdsfrågor. I vilken utsträckning tycker du att ni uppfyller detta strävansmål?
Varför/varför inte?

3. I förskolans uppdrag ingår det att arbeta med att göra barnen miljö- och 
naturmedvetna? Hur arbetar ni med detta uppdrag på er förskola?

4. Hur kan ni märka att barnen blir mer medvetna om miljö och natur?

5. Har ni formulerat några egna miljömål?

6. Hur arbetar ni med att få barnen att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp?

7. Källsorterar ni och i vilken utsträckning? (kompost, papper, kartong, glas, plast, 
batterier). Om inte, varför, finns det några hinder?

8. Är barnen delaktiga i källsorteringen, i så fall hur eller varför inte?

9. Skräpplockardagar? Varför/varför inte

10. Arbetar ni för att få barnen medvetna om hur de själva kan påverka miljön genom att 
spara på våra resurser (vatten, el, värme), i så fall hur?

11. Finns det något speciellt läromedel eller material som ni använder/har använt i ert 
arbete med miljö vilket och vad handlar det om?

12. När ni handlar till förskolan tänker ni då på varifrån varorna kommer, miljömärkt mat, 
kravmärkt etc. 

13. Vet du något om miljöcertifierade förskolor, i så fall vad?

14. Känner du till grön flagg? Vad det du om det?

15. Känner du till skolverkets utmärkelse ”förskola för hållbar utveckling” för arbete med 
att förändra vårt eget och barnens synsätt när det gäller demokrati, likabehandling, 
miljöfrågor, kompostering och avfallssortering. Vad vet du om det?

2. Vilka hinder finns i miljö- och naturarbetet på förskolor?

16. Har ni här på förskolan några fördelar i miljöarbetet, vilka?

17. Finns det några hinder/nackdelar i miljöarbetet och i så fall vilka?

18. Anser du att personalens intresse spelar in för ert arbete med miljön? Varför/varför 
inte?

19. Har ni något miljöombud på förskolan och vad har denne för funktion?

20. Är det något mer du vill tillägga?

21. Har du några frågor till mig?


