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Abstract 
 
The aim of the present study was to investigate if and how pre-school teachers reach the 
objectives in the national curriculum concerning the environmental issues.  
Another angle of this study is to find out if there are any involvement amongst the preschools 
regarding the environmental issues and if the teachers encourage the children to join in and 
make them a part of discussion.  
 
I have randomly chosen 10 preschools throughout Sweden and interviewed one staff-member 
from each school. Most of the preschools were well aware of the goals to follow according to 
the national curriculum. 
 
After comparing the answers my conclusion is that preschools act quite differently concerning 
environmental issues. Some worked almost exclusively with the children involved. Others 
occasionally involved the children whereas a few didn’t include the children at all. 
 
In every case the teachers would want to dedicate more time to environmental issues. 
However, lack of time is one big reason they can’t do that. Many of the teachers wanted to 
learn more about how to best educate and involve the children. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur pedagoger i förskolan uppfyller 
målen i förskolans läroplan, Lpfö98, om natur och miljö. Jag vill även se om det finns intresse 
och engagemang för miljövård i förskolan och om detta utförs tillsammans med barnen.  
 
Jag har intervjuat tio förskolelärare på tio slumpvis utvalda förskolor runt om i Sverige och de 
flesta var väl medvetna om det mål som står att följa i Lpfö 98.  
Det arbetades ganska så olika då det gäller miljövård i förskolan, vissa arbetade mycket med 
miljö tillsammans med barnen i verksamheten, andra arbetade desto mindre eller i princip 
nästan inget alls.  
Det fanns intresse hos samtliga pedagoger att arbeta mer med miljö men pga av tidsbrist blir 
det svårt för personalen att hinna med. De skulle även vilja ha mer utbildning inom ämnet, 
detta för att lättare veta hur man skall arbeta med miljö i förskolan tillsammans med barnen. 
 
 
Nyckelord: Förskola, miljö, hållbar utveckling, engagemang.   
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1. Inledning 
 
Idag är miljö och natur ett stort bekymmer för vår värld. Vi har insett alldeles för sent hur 
världen faktiskt har påverkats av våra handlingar. Man inser idag att något måste göras om vi 
vill behålla vår jord.  
Vad kan då vara bättre än att börja med våra barn, som faktiskt kommer att bli de som skall 
fortsätta ha hand om naturen och dess miljö efter oss. Det är viktigt att vi ger kommande 
generationer kunskap om vår miljö och vilken förmåga de faktiskt har att påverka vår värld.  
Man hör allt mer hur viktigt det är med en hållbar utveckling och därför tror jag det är ett 
viktigt ämne att presentera för barnen redan på förskolan. Jag tycker förskolan skall påverka 
barnen till att ta hand om sin miljö bättre än vad vi gjort och gör idag.  
 
Naturen är viktig för mig! Jag är mycket ute i skog och mark, man ser förändringar som på 
sikt kommer ha en negativ påverkan på vår miljö. Naturen och dess djur hinner inte med i 
vårat samhälle, vi skräpar ner, släpper ut avgaser och tar helt enkelt inte hand om vår natur. 
Jag vill ha kvar vår natur och våra djur i skogen!  
 
1.1 Syfte 
 
I Lpfö 98 (2004) läser jag om förskolans mål och uppdrag, att lägga stor vikt vid miljö- och 
naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och positiv framtidstro skall prägla förskolans 
verksamhet. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtiden.  
I Lpfö 98 (2004) står det arbetslaget på förskolan skall ge barn möjlighet att förstå hur egna 
handlingar kan påverka miljön. 
Det står även (2004) att var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 
 
Mitt syfte med detta arbete blir därför att undersöka om och hur olika förskolor arbetar med 
miljöfrågor, vad de har för intresse och engagemang för natur och miljö.  
Jag vill även ta reda på om förskolorna är förebildliga enligt det som står att följa i läroplanen. 
Jag hoppas med mina frågeställningar få tips på hur de lär ut och arbetar med ämnet rent 
praktiskt, detta för att själv kunna arbeta vidare med en hållbar utveckling inom förskolan. 
 
1.2 Bakgrund 
 
Skolverket har på sin hemsida (www.skolverket.se) gjort en studie om miljöundervisning i 
förskolan och skolan. I rapporten Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i 
svensk skola (2001), finns undersökningar som gjorts på förskolor och skolor runt om i 
Sverige. Rapporten visar att förskolor arbetar mycket mer med miljövård tillsammans med 
barnen än vad skolor gör. I rapporten konstateras det att miljöundervisning kommit en bra bit 
på väg i förskolan, barnen får arbeta både praktiskt och konkret med miljöfrågor och man 
använder sig mycket av utomhuspedagogik för att öka barnens förståelse för miljön.  
I rapporten står det att ju högre upp i åldrarna barnen kommer, desto mindre undervisning får 
barnen kring miljö. Man tror detta beror på lärarnas engagemang och prioriteringar.  
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Stiftelsen Håll Sverige rent (www.hsr.se) arbetar mycket med miljöfrågor, de vill påverka 
varje individ till att bli delaktiga kring vår miljö och kämpa för en hållbar utveckling. De vill 
också motverka nedskräpning och främja återvinning.  
Stiftelsen har forskat mycket kring hur man kan lära ut miljövård till förskolebarn på ett bra 
sätt. De har tagit fram olika miljöprogram för barnomsorgen där man som förskolelärare får 
tips på hur man kan arbeta med miljön tillsammans med barnen. Undervisningsmaterialet är 
uppdelat i tre nivåer där man först börjar med att visa barnen vad skräp är för något, man går 
ut i naturen och ”städar”. Sedan kommer steg två då man berättar för barnen om 
konsekvenserna av nedskräpningen, steg tre är att tillsammans med barnen komma på olika 
åtgärder som motverkar nedskräpning.   
Målet med stiftelsens miljöprogram är att lära barnen vara rädda om vår miljö och att vi alla 
har ett ansvar för den varje dag – vuxna som barn. Man vill lära barnen så mycket om 
miljövård att de kan tala om för oss vuxna hur de vill att vår värld ska se ut som vi lämnar till 
dem. (Håll Sverige Rents hemsida, 1/12 2006)  
 
Hylen (1995) berättar hur viktigt det är att lyssna till naturen. Författaren skriver att jorden 
förstörs allt mer ju längre tiden går och att något måste göras, han menar att skadan började 
ske för cirka 100 år sedan då människan i stort sett började tappa kontakten med naturen. 
Istället för att bruka naturen började vi förbruka den. Författaren skriver att vi måste börja 
någonstans, vi måste bli sams med naturen för vi klarar oss inte utan den. Vi måste vara rädda 
om naturen så kommande generationer har något att leva av. Han menar vidare att vi måste 
lära våra barn att ta hand om miljön och ge dem kunskaper kring varför den är så 
betydelsefull. Hylen (1995) berättar att man kan städa i naturen, man kan sätta upp skyltar där 
det står ”städat” på. Han berättar vidare att man kan sortera sopor och annat avfall med 
barnen, visa hur viktigt det är att inte slänga något i naturen. Man kan även ha en kompost 
som barnen får sköta, att laga gamla leksaker istället för att köpa nya. Man skall förklara för 
barnen om naturens påverkan på oss. Man lånar aldrig mer än vad naturen har råd med, träden 
måste få vara kvar i skogen, vi kan inte jaga alla djur så de dör ut, vi måste ta hand om våra 
hav så de inte blir förorenade vilket de i stort sätt redan är. Hylen skriver vidare att det är svårt 
att vara en förebild i dagens samhälle.  
 
”Det är viktigt att alla hjälper till för en bättre miljö, alla kan vi göra något.” (1995:64) 
 
Stiftelsen Håll Sverige Rent har gjort olika miljöprogram, programmen hjälper bla förskolor 
att komma igång med verksamhet som får barnen att tänka till och ta hand om miljön.  
Johansson (1990) skriver att vuxna måste göra barnen medvetna om miljövård och stimulera 
deras lust till att lära. Att ge dem kunskaper om dagens samhälle och låta dem komma på 
saker som gör att vi kan förbättra världen. Barnen måste stimuleras för att kunna agera för 
miljön. Författarna menar att barnen faktiskt kan utveckla ett samhälle som tar ansvar för 
framtidens miljö och bevarar naturens resurser bättre än vad vi gjort.  
Författarna skriver vidare om hur man kan informera barnen i förskolan om kunskaper  
kring vår miljö. Enklast är att börja med barnens närmiljö, vad kan vi göra här för att  
förbättra miljön? Nedskräpning i vår natur kan alla göra något åt och barnen tycker det  
är kul att få hjälpa till.  
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Johansson (1990) ger tips på hur hela förskolan kan gå en ”skräppromenad”, man kan hitta 
massor av skräp i barnets omgivning, att sedan återsamlas för att diskutera det man hittat.  
Allt man hittar i naturen kan man prata om, varför just den saken inte är bra för naturen. Så 
småningom kan dessa samtal utvecklas till större miljöproblem som pågår i vår värld. Det 
skräp som hittats kan barnen även få göra skräptavlor av, pantflaskor och burkar kan pantas 
m.m. I häftet står även om hur man kan sortera hushållssoporna med barnen, här brukar finnas 
en hel det som egentligen inte hade behövt bli avfall. Oftast slängs mycket matrester som 
faktiskt kan omvandlas till matjord genom kompostering. 
 
Karlsson, Johansson, Stenfors (1990) skriver att det är viktigt att lära små barn ta hand om sin 
miljö.  
 
”Dagens barn måste lära sig leva i den nedsmutsade värld de ska ta över. Vi vuxna har svårt 
att anpassa oss till de snabba förändringarna. Helst skulle vi väl vilja se oss själva som 
oskuldsfulla bullerbybarn. Den världsbilden frestas vi också att föra över till barnen. Det 
kommer de inte att tacka oss för – den dag de inser hur det verkligen förhåller sig.” (1990:5) 
 
Karlsson, Johansson och Stenfors skriver att förskolan skall arbeta mycket med miljöproblem, 
nedskräpning finns överallt, i skogsbackar och parker. Barnen kan få samla skräp, deras 
insatser mot skräp kan bli en inkörsport för ett växande engagemang i andra stora 
miljöproblem. Författarna tycker att natur och miljö skall användas som ett positivt och 
spännande tema i förskolan, där barnen får vara med och påverka och känna att de gör något 
bra för vår värld. 
 
Enligt Malmberg och Olsson (1998) skall man som vuxen kan hjälpa barnen att värna om sin 
miljö. Den vuxna skall vara en förebild för barnen, vilket innebär att man först och främst 
måste börja med sig själv, att se vilken livsstil man har och vilka vanor som man kanske 
måste ändra på. Författarna pratar om miljöfostran, att ändra barnens livsstil så de inte gör om 
samma misstag som vi gjort, att få barnen att förstå varför de ska handla på det ena eller andra 
viset och göra medvetna val. 
Författarna tycker att barnen skall veta att det är bra att handla kravmärkta varor i affären, att 
köpa lokalt odlade grönsaker, att undvika onödiga förpackningar och kemikalier som skadar 
naturen. Man kan lära små barn mycket! De berättar vidare om hur viktigt det är att lära 
barnen leva energi och resurssnålt, att släcka belysning när man lämnar rummet, inte låta 
dörrar och fönster stå öppna i onödan, att duscha istället för att bada och att inte slösa på 
vatten.  
Malmberg och Olsson (1998) berättar om gröna flaggor som blir allt vanligare i förskolor runt 
om i landet, dessa flaggor är symboler för en europeisk miljöcertifiering och kallas för Grön 
Flagg. För att få hissa flaggan måste förskolan eller skolan uppfylla vissa kriterier som visar 
att man prioriterar miljön i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Barnen brukar 
ofta vara väldigt stolta över sin flagga vilket gör att de blir engagerade i att vilja värna om 
miljön. 
 
I Pedagogiska magasinet (nr 4/2006), läser jag artikeln Tre frågor. Artikeln är skriven av 
Tina Grundström som berättar om hur de arbetar med miljövård.  
Tina jobbar på en förskola i Ljungby där man arbetar aktivt med miljö, förskolan har varit 
med i Grön Flagg sen starten för 10 år sedan. Tina berättar om varför det är så viktigt att 
jobba med miljö, hon menar att glädjen till och omsorgen om naturen är den största 
drivkraften tillsammans med barnen.
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” Små barn tycker om att vara i naturen om man ger dem tid för lek. De förstår att man ska 
vara rädd om naturen eftersom det är en plats där man kan ha roligt. De kan lära sina 
familjer hur man beter sig i naturen. De kan också påverka familjens inköpsvanor när det 
gäller kravmärkta varor. När barnen är små läggs grunden för hur man gör som vuxen, så 
här har vi chansen att påverka i positiv riktning. Det får inte bara gälla förskolan, utan vi 
måste, som på vår enhet, fortsätta upp i skolåren.” 
 
Tina berättar vidare om hur viktigt det är att man tillsammans i arbetslaget hittat ett bra 
redskap för att arbeta med miljöfrågor, att sätta upp egna mål som man konkret arbetar kring. 
Förskolan brukar ha teman om tex skogen, man pratar om skogen och dess natur, barnen får 
titta efter liv i skogen och man diskuterar kring skogens olika användningsområden.  
Man jobbar också mycket med återvinning, hälsa, energi och vatten. Tina fortsätter att berätta: 
 
”Att vi avslutat ett område betyder inte att vi slutar helt med det. Vi har exempelvis alltid vår 
kompost igång. Barnen går regelbundet till återvinningsstationen. Vi ordnar skräpplockar- 
dagar och odlar i trädgårdslanden. Vi försöker tänka på vilken mat vi serverar och att lampor 
inte lyser i onödan”.  
 
Friluftsfrämjandet (1986) skriver om hur miljöundervisning skall påverka barnen i skolan. 
Man skall ge barnen en framtidstro och en vilja att arbeta och ta ställning för en bättre miljö. 
Pedagogen har ett stort ansvar och skall få barnen att bli miljömedvetna och kunniga i sitt eget 
handlande. 
 
”Det måste vara skolans uppgift att arbeta för att kommande generationer kan skapa goda 
livsförutsättningar för både sig själva och allt annat levande.” (1986:1) 
 
Gustavsson (1993) skriver om miljöfostran, precis som Malmberg/Olsson tycker författaren 
detta är viktigt. Han menar att vuxna måste bryta med många av de vanor som kännetecknar 
vårt kulturarv, innan dess kan vi inte miljöfostra våra barn. Strukturen i en miljöfostrande 
pedagogik utgår från att pedagogen är en förebild som påverkar barnen till att bli aktiva och 
reflekterande kring miljön. 
Författaren berättar att man kan bedriva miljöfostran på olika sätt, barnen skall få bekanta sig 
med sin natur för att förstå att vi är en del av den och att den bör värnas om. I naturen kan 
massvis av saker finnas som inte egentligen inte hör dit, låt barnen sortera och fundera över 
hur det man hittat kan användas på ett bra sätt.  
Gustavsson (1993) tycker att varje förskola vid några tillfällen skall laga mat tillsammans med 
barnen. Att man tillreder maten från grunden med närproducerande råvaror, att barnen får 
vara med och odla det vi senare skall laga till och äta, man kan gå ut och plocka svamp och 
bär i skogen, kanske kan man åka och fiska m.m. Efter man ätit kan man sedan diskutera hur 
man skall göra med matresterna och övrigt avfall. Författaren berättar att man kan låta barnen 
vara med och spara matresterna i en speciell hink för att senare läggas i en kompostbehållare. 
All mat resulterar i en härlig mylla, som barnen sedan kan lägga ut i grönsakslandet. Genom 
att ge barnen alla dessa olika upplevelser får de en god förståelse över hur naturen kan 
utnyttjas på ett bra sätt. 
 
Enligt Drougge (1999) skall man lära barnen trivas i och tycka om naturen. Det man tycker 
om förstör man inte. Författaren menar att man inte skall tynga barnen med oro inför miljöhot 
utan istället lära dem allt positivt vi kan göra för att vara rädda om miljön. Pedagogen skall 
vara en förebild för hur vi lever för miljön.  
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Drougge (1999) ger exempel på att man kan ha drama lekar i skogen, två pedagoger kan klä 
ut sig till Skräp-Lisa eller Skräp-Oskar. Dessa två roller vet inte hur man beter sig i naturen, 
de kastar skräp och bryter kvistar från träden. Barnen får titta på och motivera och förklara 
varför man inte får göra så där. Detta gör att barnen övar sig på att formulera sina kunskaper 
och tankar om miljöfrågor. Eftersom barnen deltar aktivt får deras kunskaper en innebörd och 
delaktighet ger varaktiga minnen. 
I boken berättar författaren om en naturvårdstrappa som friluftsfrämjandet använder. Trappan 
är stegen till att bli en miljömedveten individ. Första steget handlar om att lära barnen att 
känna av sin natur och miljö, att bara finnas och trivas i naturen. Andra steget är att lära sig 
uppleva, iaktta, samla och sortera i naturen samtidigt som man har roligt. Tredje steget är att 
lära sig förstå naturen. Fjärde steget är att lära sig hur människan påverkar naturen. Femte 
steget är att ta ställning om miljövård och sjätte steget är att påverka miljön på något sätt. 
Författaren menar att alla dessa steg kan läggas på barnnivå. Hon menar att femåringar som 
plockar upp skräp från lägerplatsen eller ger djuren mat på vintern har på sin nivå tagit 
ställning för miljövård och kommit en lång bit upp i trappan. Hon skriver vidare att: 
 
”Naturupplevelser är grunden för miljöundervisning. Trivs du i naturen…då vill du vara i 
naturen…då vill du lära dig mer om naturen…då vill du vara rädd om naturen…då vet du 
vad du tar ställning för i miljöfrågor!” (1999:87) 
 
S. Johansson (1990) skriver om hur viktigt det är att ge barnen naturkontakt. Att på ett 
kreativt och lekfullt sätt låta barnen uppleva naturen med alla sina sinnen, upptäcka med hela 
kroppen, lära sig mer, förstå och visa hänsyn för sin miljö. För att uppnå detta använder man 
sig av rollfiguren Mulle. Mulle är pedagogens redskap, han är en fantasifigur som bor i 
skogen och kommer med budskapet: ”Var rädd om naturen.” Genom Mulle får barnen lära 
sig hur man beter sig i naturen, man lär sig genom drama, diskussioner, övningar, sånger och 
ramsor. Mulle brukar säga:  
 
”Inget skräp får finnas kvar – lämna skogen som den var.”  (1990:17) 
 
S. Johansson (1990) påpekar vikten av att lära barnen om miljövård när de är små. Hon menar 
att alla starka upplevelser som barnen får i barndomen, får en avgörande betydelse i det 
resterande livet. Att förstå naturen handlar inte bara om kunskap. Det handlar även om känsla 
för naturen. Författaren berättar om Piaget som säger: ”All kunskap där hjärtat inte finns med 
är värdelös kunskap.”  Johansson håller med Piaget och menar att det är när hjärtat är med 
som man kan få barn att tycka om naturen, det är då de vill visa hänsyn och vara med om att 
vårda den. 
Författaren skriver vidare att vårt livsrum på jorden är litet och ömtåligt. Vi måste alla vårda 
naturen som är grunden för allt liv på jorden. Vi måste ge barnen känsla för och kunskap om 
naturen, om vi bygger upp barnens intresse för miljövård i barndomen varar det livet ut. 
 
1.3 Frågeställning 
 
De frågeställningar jag önskar få besvarande är: 
 
1. Arbetar förskolor med miljövård tillsammans med barnen? 
2. Finns intresse och engagemang för att arbeta med natur och miljö i förskolan? 
3. Vad gör förskolorna rent praktiskt med barnen för att uppfylla läroplanens mål inom natur 
och miljö? 
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att intervjua tio förskolelärare på tio 
slumpvis utvalda förskolor runt om i Sverige. Förskolelärarna arbetade på olika avdelningar, 
alla med inriktning i åldrarna 1-5 år.  
Jag har varken inriktat mig på utbildning eller antal år i verksamheten under mina intervjuer 
eftersom syftet med undersökningen endast är att ta reda på om och hur förskolor arbetar med 
miljövård. Jag vill även få reda på om intresse och engagemang finns för miljöfrågor i 
förskolan. 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Johansson/Svedner (2004) skriver om en strukturerad intervju, denna metod har jag valt att 
använda mig av vid mina intervjuer med förskolelärarna. Jag använde mig av frågeställningar 
som skulle ge mig öppna svar med möjlighet till kommentarer. Detta för att få en mer 
djupgående information. 
 
Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka om och i så fall hur pedagoger i förskolan 
uppfyller målen i Lpfö 98 (2004), att lägga stor vikt vid miljö och naturfrågor. För att ta reda 
på detta gjorde jag en intervju med tio pedagoger, dessa arbetade på slumpvis utvalda 
förskolor runt om i Sverige.  
Jag satte ihop elva intervjufrågor som jag ansåg intressanta för att få svar på mina 
frågeställningar, därefter strukturerade jag upp samtliga svar i tabellform för att lättare 
synliggöra resultatet. (se bilaga 1). Alla frågorna är utformade så det finns tillfälle för 
förskolelärarna att kommentera, detta för att få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer. 
 
2.3 Procedur 
 
Innan intervjun ringde jag runt och bokade en telefontid med varje förskola och berättade om 
mig själv och mitt examensarbete. 
Jag valde att göra mina intervjuer per telefon för att få snabba svar. Jag frågade om det gick 
bra att jag göra en intervju på deras förskola samt hur lång tid det skulle beräknas ta. (ca15 
min).  
Innan jag startade intervjun berättade jag om undersökningens syfte samt att de skulle få sin 
integritet skyddad genom anonymitet. Johansson/Svedner (2004) skriver att det är viktigt att 
den intervjuade känner sig trygg för att kunna ge så utförliga och ärliga svar som möjligt. Jag 
försökte därför hela tiden till så att samtalet skulle kännas avslappnat och tryggt för den 
intervjuade.  
 
Varje intervju tog ungefär femton minuter, mina frågeställningar gav många bra tillfällen för 
pedagogen att kommentera och tycka till vilket gjorde att jag fick väldigt många tips på hur 
man kan arbeta med miljö i förskolan. 
Under hela samtalet förde jag löpande anteckningar och såg till så att jag fick med den 
viktigaste informationen. 
 
 
 
 

 6



Jag försökte under intervjun att inte avslöja mina egna åsikter. Johansson/Svedner (2004) 
skriver att man lätt kan påverka den intervjuades svar. Därför är det viktigt att försöka 
formulera sig så neutralt som möjligt.  
 
Jag blev väldigt väl bemött av samtliga förskolor och flera av dem ville gärna få kopia på mitt 
examensarbete då det är färdigt, detta för att själva få tips på hur man kan arbeta vidare med 
miljö och natur i förskolan. 
 
2.4 Databearbetning  
 
Efter mina intervjuer hade jag massvis att sammanställa. Jag började med att läsa genom alla 
mina anteckningar, sedan försökte jag att analysera svaren fråga för fråga. Dessa svar 
sammanställde jag direkt på datorn. 
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3. Resultat 
 
För att få svar på om och hur förskolor arbetar med miljövård har jag analyserat och 
sammanställt allt mitt intervjumaterial. Jag har strukturerat upp svaren efter de elva 
frågeområdena. Under varje frågeområde följer en sammanfattning av de svar som samtliga 
intervjuade svarade, jag har sammanställt svaren i tabellform (bilaga 1).  Sist kommer en 
analys av mina resultat. 
 
1. Hur tycker du att er förskola arbetar med miljö och natur? 
 
3 av de 10 förskolorna anser att de arbetar mycket bra med miljö och naturfrågor. De tycker 
att detta är ett måste i dagens samhälle och att det är vårt ansvar att se till så barnen idag lär 
sig hur viktigt det är att ta vara på vår miljö.  
 
4 av de 10 förskolorna anser också att miljöfrågor är viktigt men många av dem tycker att 
man kan bli bättre, att det slarvas ibland. En av pedagogerna anser att det borde finnas 
miljögrupper på förskolan som ser till så att alla avdelningar värnar om sin miljö, detta gör att 
barnen lär sig. Pedagogen berättar: ”Så som vi gör, gör barnen!” Pedagogen tycker att det bör 
finnas mer miljöundervisning i förskolan, mera NO-ämnen! 
 
3 av tio förskolor anser att de arbetar mindre bra samt inget alls med miljö och natur. De anser 
att det inte finns någon tid till att ta tag i miljöfrågor. Det är mycket barn på förskolorna och 
stressen påverkar till att man oftast inte hinner med miljövård tillsammans med barnen. 
Många av de intervjuade pratar om att de skulle vilja ha bättre utbildning inom området och 
att kunskapen om miljövård inte räcker till. När det gäller utbildning hävdar en pedagogen att 
det inte finns några pengar till miljövård i förskolan, allt handlar om kostnader.  
 
2. Tycker du att er förskola är en förebild för barnen då det gäller miljövård?  
 
7 av 10 förskolor tycker att de är en bra förebild för miljövård och att det är något alla 
förskolor skall eftersträva. Dock anser många att man alltid kan bli bättre. 
 
3 av 10 förskolor är en sämre förebild för barnen då det gäller miljövård, de anser att det 
slarvas och att personalen ibland slänger både det ena och det andra i soporna, utan minsta 
tanke på miljön. Dock anser de flesta att man faktisk borde skärpa till sig eftersom miljöfrågor 
är ganska viktiga idag.  
 
3.  Är alla i personalen engagerade i miljövård i verksamheten? 
 
3 av 10 förskolor anser att all personal engagerar sig i miljövård. Miljö och naturfrågor i 
förskolan finns med i arbetslagen och skall följas.  
Pedagogerna tycker att det är bra ifall en eller två från personalen är extra engagerade i 
miljöfrågor och som har huvudansvaret för att det skall fungera.   
 
7 av 10 förskolor anser inte att all personal är engagerade i miljöfrågor. Man slänger alldeles 
för mycket i soporna och sorterar ej. Viss personal skulle vilja få mer information om 
sophantering. Några pedagoger berättar att de faktiskt försöker bättra sig och tycker att de 
skulle behöva en påminnelse om miljövård lite då och då. De berättar att man är medveten om 
att något måste göras då det gäller miljön och att det är på gång i verksamheten. 
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4. Hur arbetar ni med miljö och natur rent praktiskt tillsammans med barnen? 
 
7 av 10 förskolor arbetar bra tillsammans med barnen med miljövård i förskolan. Det berättas 
om ett ”Nisseförråd” dit barnen kan gå med sådant som de sorterat under veckan på förskolan. 
På varje avdelning finns det backar med bilder på, bilder med tex papper och glas. Barnen får 
sortera och i slutet av veckan går några av dem till ”Nisseförrådet” för att tömma backarna. 
Detta är ett kul projekt för barnen enligt pedagogerna. Jobbet bakom detta är att någon i 
personalen måste ha huvudansvar för att sorteringen i förrådet kommer till en 
återvinningsstation, detta är ibland väldigt tidskrävande. Några av förskolorna arbetar mycket 
utifrån böckerna Naturligtvis, från Friluftsfrämjandet. De är mycket ute i skogen, samlar skräp 
och upptäcker. De lär barnen hur skogen bör skötas och berättar med sagor vad som faktiskt 
kan hända om man inte tar hand om sin natur på ett bättre sätt.  
Förskolorna har även haft med sig skräp ut i naturen, allt från plast, frukter, leksaker och 
papper m.m. Detta har tillsammans med barnen grävts ned i jorden med en skylt längst upp 
där barnen skrivit: ”Rör ej, detta är ett miljöexperiment.”  Efter ett tag har allt grävts upp och 
barnen får se vad som bevarats och vad som faktisk har tagits upp av skogen och förvandlats 
till jord.  
En av dessa förskolor har helt slopat papperskorgar och istället finns enbart backar för 
sortering. Fruktskal läggs i egen back för att sedan hamna i komposten. Denna förskola har en 
återvinningsstation i närheten dit barnen får gå och sortera. För att barnen lättare skall veta 
hur de skall sortera så har backarna bilder samt namn som barnen känner igen från 
återvinningsstationen, tex: Brännbart material, plast, konservburkar osv.  
Förskolan brukar även en gång i månaden ta med sig kocken ut i skogen för att tillsammans 
med barnen laga mat. Råvarorna är odlade av barnen, köttet kommer från någon av barnens 
bondgård, man har plockat bär och svamp i skogen m.m. Detta är enligt pedagogerna ett 
ganska så stort projekt men väldigt uppskattat av samtliga.  
En annan av förskolorna arbetar på nästan samma sätt fast hemma på förskolan. De berättar: 
”Vi brukar laga mat med produkter som barnen odlat!” 
Några av förskolorna tar ofta med skräp hem då de varit på promenad, en städpromenad! 
Barnen får sortera och ibland även bygga något av det uppfunna.  
De förskolor som har kompost använder denna och barnen tycker det är kul och intressant.  
”Vi har en studiekompost där barnen lägger äppelskruttar m.m.” Med kompostens hjälp får 
förskolan in kretsloppet i verksamheten. Jorden som blir av frukter och grönsaker används till 
att odla på nytt till våren. Barnen har bla planterat tomater, potatis och majs med jord från 
komposten. Förskolan anser att miljö och kretslopp skall vara med i den dagliga 
verksamheten. Barnen tycker även det är kul att titta på maskarnas väg genom komposten. 
Man ser tydliga spår från liv i komposten. 
Förskolan har även en odlingsbänk där man visar hur det växer för att barnen skall få en 
förståelse av kretsloppet. ”Bänken sköts helt av barnen och de är väldigt noggranna med att 
ta hand om allt som växer där.” 
 
3 av 10 förskolor arbetar mindre eller inget alls med miljövård. De berättar att det antagligen 
måste ske en förändring men att det är ett väldigt tidskrävande projekt. En pedagog berättar:  
” Sortering av sopor har aldrig blivit av hos oss, vi hinner inte. Vi vet att vi bör bättra oss, 
frågan är när och vem som skall ta hand om det. ” 
Pedagogen berättar vidare att kommunen i samhället inte gör det lättare för förskolan att 
sopsortera. ”Kommunen borde se till att organisera bättre då det gäller miljön på förskolan, 
det borde finnas en bod i närheten dit barnen kan gå och sortera. Resten bör sedan skötas av 
kommunen. Det är tidskrävande för personalen att behöva köra till en återvinningsstation och 
har vi sortering måste detta kunna skötas rejält.” 
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5. Oftast har förskolor någon sorts sortering, kompostering osv. Görs detta tillsammans 
med barnen? 
 
7 av 10 förskolor arbetar med miljön tillsammans med barnen. De berättar även att man till 
viss del sorterar själv men man försöker få med barnen på alla sätt som går.  
 
3 av 10 förskolor sorterar inte så mycket tillsammans med barnen, de tycker det finns för lite 
tid till detta. En förskola berättar: ”Det är knappt man hinner sortera själv hemma, hur skall 
vi då hinna det på förskolan. ”  
 
 
6. Vad gör ni av följande tillsammans med barnen? (Sortering av papper, glas, kartonger, 
batterier, glödlampor, plast.) 
 
Samtliga förskolor sorterar papper tillsammans med barnen.  
 
6 av 10 förskolor sorterar glas. 7 av 10 förskolor sorterar kartonger. 2 av 10 förskolor sorterar 
batterier. 1 av 10 förskolor sorterar glödlampor och 3 av 10 förskolor sorterar plast.  
 
En förskola påpekar att papper är lättast att sortera med barnen, det andra sköts mest av 
personalen själv. De flesta förskolorna tycker att man skulle kunna sortera mer tillsammans 
med barnen. ”Det gäller bara att organisera upp verksamheten så alla i personalen agerar 
lika då det gäller miljövård.” 
 
7. Har ni en kompost?  
 
5 av 10 förskolor har kompost som ständigt är i bruk.  
 
5 av 10 förskolor har inte kompost, samtliga skulle kunna tänka sig en om det inte blir för 
tidskrävande. 
 
8. Brukar ni prata med barnen om att ta vara på vår energi? (Ström, vatten m.m.) (Att 
tänka på att släcka belysning, hålla dörrar stängda, inte låta vattnet rinna osv.)  
 
1 av 10 förskolor pratar ständigt om att ta vara på vår energi. De har klisterlappar med roliga 
bilder där det står: ”Släck efter dig.” Pedagogerna brukar göra detta till en lek med barnen 
vilket gör att de snabbt släcker lampan då ingen är i rummet.  
De brukar även förklara för barnen att ström kostar mycket pengar som man kan ha så mycket 
roligare för. De är väldigt noggranna med att inte låta kranar rinna och att barnen lär sig att 
stänga dörren efter sig om de går ut.  
 
9 av 10 förskolor pratar ibland om att ta vara på vår energi. Några tycker att man skulle kunna 
arbeta bättre med detta tillsammans med barnen i verksamheten.  
En förskola berättar att de under middagarna oftast har kranen rinnande då barnen sköljer sina 
tallrikar, detta skulle de tänka på i fortsättningen, att se till så barnen lär sig att stänga kranen 
då ingen står bakom och skall skölja sin tallrik.  
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9. Kravmärkta varor stödjer miljön, är det något ni använder på förskolan? 
 
3 av 10 förskolor har ibland kravmärkta varor på förskolan. Det som finns är ekologisk mjölk 
samt ekologiskt odlade grönsaker.   
 
7 av 10 förskolor har inga kravmärkta varor.  
 
10 av 10 förskolor tycker det blir för höga kostnader med kravmärkta varor, därför är det inget 
som prioriteras.   
 
10. Har du hört talas om Grön Flagg?  
 
8 av 10 förskolor har hört talas om grön flagg.  
 
2 av 10 förskolor visste inte vad Grön Flagg är. 
 
11. Skulle ni kunna tänka er att bli europeiskt miljöcertifierade och jobba mer med 
miljöfrågor? 
 
7 av 10 förskolor skulle vilja bli europeiskt miljöcertifierade.  
 
3 av 10 förskolor vet inte riktigt om de skulle vilja bli europeiskt miljöcertifierade. En 
pedagog berättar att projektet kanske blir för stort och för tidskrävande. ”Det skall inte ta för 
mycket av vår tid, det finns så mycket annat som också är viktigt inom förskolan.” 
 
En annan pedagog menar att det krävs mycket för att uppfylla kriterierna för Grön Flagg och 
att det kanske blir för betungande för personalen. ”Det skall vara roligt att jobba med miljö 
och natur, inte ett måste!” Pedagogen berättar vidare: ”Jag tycker egentligen inte att man 
skall behöva en flagga för att bevisa att man skall ta hand om sin miljö, det är sunt förnuft!” 
 
Den sista pedagogen tycker att Grön Flagg borde vara något man skall sträva efter men vill då 
ha mer tid till att planera upp och organisera. ”Jag tycker man skall arbeta tidigt med miljö 
tillsammans med barnen, för att göra detta möjligt tror jag personalen behöver mer 
kunskaper inom området. Utbildningarna har idag för lite undervisning om miljövård inom 
förskolan. Personalen bör få mer fortbildning inom ämnet miljö, detta för att sedan kunna 
arbeta vidare med miljövård tillsammans med barnen.” 
 
3.1 Sammanfattning av resultat 
 
När jag granskat mitt resultat har jag fått uppfattningen om att de flesta förskolor är väl 
medvetna om att miljö och natur skall ingå i verksamheten på förskolorna. 7 av 10 förskolor 
arbetar med miljö i verksamheten och försöker få med barnen på olika sätt.  
3 av 10 förskolor arbetar mindre med miljö och under intervjun förstod jag att den största 
anledningen till detta är att det är för tidskrävande. Personalen känner att de borde arbeta mer 
med miljöfrågor men att tiden inte räcker till. Det är för mycket barn på förskolan för att 
hinna med alla dessa miljöprojekt som är så väldigt viktiga.  
 
 
 
 

 11



Tre av förskolorna arbetade väldigt mycket med miljövård, de gav massor av tips på hur man 
får barnen engagerade då det gäller vår miljö. Jag fick uppfattningen om att deras verksamhet 
genomsyrades av natur och miljöfrågor.  
Man kan få barnen att tycka det är kul med miljövård. Pedagogerna leker fram barnens 
intresse för miljö och bara en liten promenad i skog och mark kan bidra till stora projekt där 
alla barnen är inblandade. Barnen får samla skräp, sortera och konstruera. De får lära sig med 
hjälp av bilder på backar hur saker och ting bör sorteras och med ett påhittat ”Nisseförråd” 
blir det genast mycket spännande.  
 
Intresset och engagemanget för miljövård på förskolorna finns hos pedagogerna men de flesta 
skulle vilja har mer utbildning inom ämnet. Alla i personalen är inte intresserade av 
miljöfrågor men man tror att det skulle förenkla arbetet om man hade några pedagoger på 
varje ställe som organiserar och ser till så miljön sköts på förskolan. 
 
Personalen tycker att man borde engagera barnen mer då det gäller sortering. Oftast går det 
snabbare om man gör det själv men man inser då att syftet med miljövård tillsammans med 
barnen försvinner helt och hållet. Samtliga pedagoger berättar att man mest sorterar papper 
tillsammans med barnen på förskolan, sortering av plast, glödlampor och batterier görs endast 
av tre förskolor tillsammans med barnen.  
Hälften av förskolorna hade kompost och arbetade med denna mycket, resterande skulle 
kunna tänka sig en kompost med då kommer det här med tiden igen. Personalen känner stress 
inför miljöarbete i förskolan eftersom det är ett tidskrävande projekt. 
 
Samtliga intervjuade är väl medvetna om att hur viktigt det är att spara på vår energi. Däremot 
förmedlas det bara ibland på förskolan. Endast en förskola pratar och engagerar barnen 
mycket i energifrågor.  
 
Då det gäller kravmärkta varor tycker alla pedagogerna att det är för dyrt, endast tre förskolor 
har två produkter som är kravmärkta, resterande har inget alls.  
 
När vi diskuterade Grön Flagg fanns det många olika åsikter. De flesta pedagogerna visste 
vad det var och var ganska eniga om att det är ett tidskrävande projekt. Några skulle kunna 
tänka sig att bli europeiskt miljöcertifierade, andra tyckte att man inte behövde Grön Flagg på 
förskolan, man kan jobba mycket med miljö ändå.  
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4.  Diskussion 
 
Genom mina resultat har jag fått uppfattning om att de flesta förskolor vill och försöker arbeta 
med miljövård på förskolan, alla i min undersökning var införstådda med att läroplanen, 
Lpfö 98 (2004) kräver att man arbetar med natur och miljö i verksamheten.  
Trots att undersökningen bara omfattar 10 intervjuer så tror jag det ser liknande ut på andra 
förskolor runt om i Sverige. Några förskolor arbetar mer med miljö än andra men i det stora 
så tror jag att varje förskola i varje fall gör något för att lära barnen tänka på sin miljö. Tre av 
de förskolor jag intervjuade arbetade mindre med miljövård på förskolan, de var medvetna om 
att de borde bättra sig och göra vissa förändringar.  
 
Under min intervju ville jag ta reda på om miljövård utförs tillsammans med barnen eller om 
personalen sköter detta själva. Jag fick reda på att de flesta förskolor försöker få med barnen i 
miljöfrågor men jag har förstått att det inte alltid fungerar så i verksamheten. Personalen är 
stressade och känner att de inte hinner med miljövård. Pedagogerna tycker att miljövård tar 
väldigt mycket tid att engagera och organisera i verksamheten. Förskolorna känner att 
projektet blir för stort, man hinner inte ta tag i miljöfrågor tillsammans med barnen på ett 
aktivt sätt. Det finns så mycket annat på förskolan som också måste skötas och detta blir ett 
hinder för miljövård på förskolan. Jag håller med om detta genom egna erfarenheter. Jag själv 
arbetar på en förskola där vi inte riktigt följer riktlinjerna för hur man tillsammans med barnen 
skall arbeta med miljö och natur i verksamheten. Eftersom miljö står mig varmt om hjärtat 
känner jag att något måste förändras, med mitt resultat och frågeställningar hoppas jag kunna 
arbeta vidare med miljöfrågor och i små steg göra vissa förändringar som så småningom kan 
leda till att vi blir bättre förebilder för våra barn. Jag tror att om man bara får tid till att 
strukturera upp miljövård i verksamheten kommer sedan resten av sig själv, det behöver inte 
bli så avancerat. 
 
Jag tror det är viktigt att all personal på förskolan försöker engagera sig mer i miljöfrågor, när 
jag gjorde mina intervjuer fick jag fram att endast tre förskolor anser att all personal arbetar 
med och intresserar sig för miljövård i verksamheten. Jag tror det är viktigt med ett bra 
samarbete pedagoger emellan och att alla är överens. När man väl börjat arbeta med miljövård 
i förskolan tycker jag att alla i personalen bör följa detta, alla behöver inte hålla i projektet 
men skall försöka hjälpa till på bästa sätt för att få det att fungera i verksamheten.  
För att få fler i personalen engagerade är det nog bra med mer utbildning inom området, 
precis som det sägs under mina intervjuer. Jag tror även att man skall prioritera eventuella 
kostnader som behövs för att organisera miljövård på förskolan, om bara tiden, pengarna och 
utbildningen erbjuds så skulle nog samtliga förskolor arbeta mycket mer med miljö 
tillsammans med barnen än vad som görs idag.  
Jag tror även som en av pedagogerna under mina intervjuer berättade, att kommunen runt om 
i Sverige skulle kunna påverka till en bättre miljövård på förskolan. Kommunen bör se till så 
det finns återvinning i närheten av varje förskola, om detta finns tror jag både personalen och 
barnen på förskolan lättare skulle kunna hantera alla dessa avfall som dagligen tillkommer på 
förskolan. 
 
Under mina intervjuer fick jag massvis med bra tips på hur man kan arbeta med miljö på 
förskolan, jag tror och känner redan nu att detta arbete kan vara en början till något bra på 
våran förskola, att ta efter de idéer som redan finns och göra dem verksamma. 
Idén med Nisseförrådet är något jag känner man skulle kunna arbeta vidare med på min 
förskola, att man har backar på varje avdelning där barnen själva kan sortera och att barnen 
sedan får gå till förrådet för tömning.  
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Alla tips jag fått under mina intervjuer är användbara i verksamheten och aktiviteter som 
skräppromenader och miljöexperiment är bra saker som fångar barnen och får dem 
intresserade av miljövård.    
Häftet av Johansson (1990) är användbart då det gäller att göra barnen medvetna om sin 
miljö. Det står att man enkelt kan lära barnen om miljö genom det som finns i deras egen 
närhet. Jag tycker det låter som en god ide att man går på en promenad och samlar in sådant 
som inte tillhör naturen, att barnen får sortera och konstruera av det material som samlats in 
under promenaden, att man samtalar om det som hittats.   
Jag tycker även att iden som Drougge (1999) skriver om var bra, att använda sig av drama då 
det gäller att lära barn kring miljö. Att man som pedagog kan spela rollspel där man gör saker 
som man inte får göra i naturen, barnen får sedan visa hur man faktiskt skall bete sig i 
naturen, de får samtala med varandra om det som hände under rollspelet. Jag har en fundering 
på om det kan finnas något negativt med denna sorts drama, kanske något barn inte tar till sig 
det som händer utan bara tycker det är roligt och härmar rollspelaren. Då försvinner ju syftet 
med kunskapen. Det slutar kanske med att barnet går hem och bryter av grenar från träden 
osv. Jag tror dock att de flesta barn tar till sig det som händer och att undervisning med 
rollspel är bra. 
Mulle är också en sorts drama för barn, Johansson (1990) berättar om denna Mulle som lär 
barnen att vara rädd om naturen. Jag tror figuren kan påverka barnen till att ta om sin miljö på 
ett bra sätt, att man leker in kunskap till barnen. Det negativa med Mulle är ifall något barn 
blir rädd, vissa barn kan uppleva figuren som skrämmande och vill inte alls lyssna på vad han  
har att säga. 
   
Jag tycker även att varje förskola borde ha en kompost i närheten, pedagogerna kan med 
kompostens hjälp ge barnen bättre förståelse över hur avfall kan förvandlas till jord. Barnen 
lär sig förstå kretsloppet på ett lätt sätt. Hylen (1995) skriver i sin bok om hur barnen kan 
samla maskar som blir som egna husdjur. Maskarna läggs i en maskkompost. Barnen får där 
se hur maskarna förvandlar frukt- grönsaksrester, potatis, kaffesump och vissna blommor till 
matjord. Jag tycker detta projekt verkar jättebra, tänk så kul och intressant det måste bli för 
barnen att se vad som händer. Man kan ju sedan använda jorden för att plantera med vilket 
också barn brukar tycka är kul, samtidigt så lär de sig massvis om kunskap kring miljövård. 
Under intervjun var det hälften av förskolorna som hade kompost och hälften inte, 
anledningen till att kompost inte fanns på förskolan var att personalen tyckte det är för 
tidskrävande. Jag tror inte det nödvändigtvis skulle behöva bli så mycket jobb kring en 
kompost. Om pedagogen bara visar, med stort intresse, hur en kompost skall skötas för de lite 
äldre barnen tror jag de mycket väl skulle kunna sköta den alldeles själva.  
 
Under min intervju tog jag även upp ämnet energi och resurssparande. Jag blev förvånad över 
att endast en av de tio förskolorna arbetade med detta aktivt i verksamheten, resterande 
förskolor berättade att detta inte var något de direkt samtalade om.  
Hylen (1995) skriver att energi idag en stor miljöfråga i världen som även bidrar till 
miljöförstörelse. Jag tycker precis som han att man måste börja någonstans och tag i våra 
miljöproblem, varför inte då börja med våra barn som är de som skall växa upp och ta hand 
om vårt samhälle. På förskolan kan man tex lära barnen att släcka efter sig, inte glömma 
stänga dörren och att inte låta vattnet stå rinnandes.  
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Malmberg/Olsson (1998) skriver mycket om att vara en god förebild för våra barn, jag håller 
med om att man först kanske måste rannsaka sig själv och ändra sin egen livsstil innan vi 
visar, förklarar och lär ut till barnen om miljövård. För att kunna vara en bra förebild för våra 
barn måste vi se till oss själva först tror jag. Detta är en svår uppgift anser jag eftersom man 
oftast har lättare att säga till barnen om sådant man inte får göra när man samtidigt gör raka 
motsatsen själv.  
Jag kommer ihåg en dag då jag bad ett barn på förskolan att släcka lampan efter sig på 
toaletten, dagen efter släckte jag inte själv lampan efter ett toalettbesök vilket barnet direkt 
uppmärksammade och kommenterade. Samma gäller då vi säger till barnen: Slåss inte, ät upp 
din mat, sträng dörren…hur beter vi oss själva? Egentligen? Jag tror man hela tiden måste 
vara ett steg före sig själv och verkligen sträva efter att förändra sig för att kunna bli en god 
förebild. 
 
När det gäller Kravmärkta varor på förskolan blev jag inte förvånad över det resultat jag fick. 
Samtliga förskolor ansåg att kostnaderna skulle bli för höga om man enbart använde sig utav 
kravmärkta varor. Visserligen hade tre av förskolorna ekologisk mjölk och grönsaker men för 
övrigt var det inget som prioriterades. Jag tror inte att kravmärkta varor är något som kommer 
bli på tal om i förskolan men egentligen borde vi väl alla hjälpa till så det blev så, både på 
förskolan och i hemmet! 
 
De sista frågorna i min intervju handlade om Grön Flagg. Jag visste faktiskt inte själv vad det 
var innan jag började skriva detta arbete. Jag blev glad över att så många som åtta av de tio 
förskolorna faktiskt hade hört talas om Grön Flagg. De flesta av förskolorna skulle kunna 
tänka sig att bli europeiskt miljöcertifierade vilket jag tycker låter bra. Jag tycker även som en 
av pedagogerna berättar, att man inte nödvändigtvis behöver sträva efter att bli europeiskt 
miljöcertifierade, det viktiga är att man tycker det är kul att arbeta med miljövård i förskolan 
och att det blir av i aktivt samarbete tillsammans med barnen.  
 
När jag tittar på mitt resultat så tycker jag det finns en sak som man bör jobba mer med ute på 
förskolorna. Miljömedvetenhet, intresse och engagemang finns för miljövård enligt de flesta 
intervjuade pedagogerna men inte i den utsträckning som det borde tycker jag. 
Jag tror personalen behöver engagera sig mer då det gäller sortering, det fungerar jättebra på 
alla förskolor med pappersinsamling så varför skulle det inte kunna fungera lika bra med glas, 
plast, batterier m.m?  
 
Något jag mer funderar över är den röda tråden inom skolans verksamhet, förskolan är bara en 
liten del av hela skolan och då jag läste rapporten från skolverket (2001) var det lite 
upprörande. Varför slutar man med miljövård ju högre upp i klasserna barnen kommer? 
Varför fortsätter man inte engagera barnen så mycket som man gjorde i förskolan? Jag kan 
tänka mig att det blir svårare allt eftersom barnen blir större, pedagogen känner kanske att 
kunskapen brister och att eleverna behöver nya utmaningar. Jag tror inte detta behöver vara 
något hinder om man bara söker sig kunskap, jag tror det hela egentligen handlar om 
pedagogens eget intresse och engagemang för miljövård. Jag tror även att man prioriterar 
andra ämnen i skolan än miljövård och att pedagogen känner att tiden inte räcker till för allt 
som man vill lära barnen. Jag hoppas och tror att miljövård kommer komma in mer och mer i 
både förskolan och skolans verksamhet. Med tanke på den kunskap man har idag kring hur vi 
behandlar vår miljö och natur borde miljövård vara ett ämne som prioriteras högt.   
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4.1 Slutsatser  
 
Mitt syfte med detta arbete var att se hur förskolor arbetar då det gäller miljövård. När jag 
läser i läroplanen förstår jag att det är många områden som är viktiga att få med i 
verksamheten, alla är de lika viktiga och de intervjuade förskolorna gör så gott de kan för att 
på bästa sätt få med miljö och natur i verksamheten tillsammans med barnen. Jag känner efter 
mina intervjuer att det faktiskt finns en vilja och ett intresse för miljövård tillsammans med 
barnen vilket jag upplever som positivt. 
Jag upplever tidsbrist och andra prioriteringar som hinder för att arbeta med miljöfrågor på 
förskolan, därför tror jag det är viktigt att försöka skapa den tid som behövs för att kunna 
förändra i sin verksamhet. Förskolechefer och personal har ansvar för att utveckla sin förskola 
och jag tycker miljövård borde prioriteras mer. Jag tror själv även att det stora barnantal vi har 
idag på förskolorna utgör ett hinder för att arbeta med miljö i verksamheten, barngrupperna 
ökar och med det blir personalen stressade och tycker bara det är jobbigt med förändringar. 
Man orkar helt enkelt inte med att engagera sig i miljöfrågor som faktiskt är så väldigt viktiga. 
Det handlar mycket om ekonomiska resurser, om man bara hade haft mindre barngrupper och 
större personaltäthet så tror jag personalen haft mer tid för att arbeta med natur och miljö. 
I det stora tror jag dock att får man bara tiden till att organisera och strukturera miljövård på 
förskolan så kanske det blir lättare att arbeta med miljö trots det stora barnantal som finns 
idag.  
Jag tror även att man skall gå varsamt fram och inte göra något förhastat, all personal skall 
känna att den nya förändringen är okej, man skall vara överens och börja med sådant som alla 
känner att de klarar av. Personalen bör även få fortbildning i hur man kan arbeta med miljö 
och natur i verksamheten tillsammans med barnen, detta för att öka pedagogens intresse. 
Sedan tror jag det är viktigt att man tillsammans i arbetslag diskuterar hur detta skall utföras, 
vilken kunskap vill vi ge barnen då det gäller miljövård och vem gör vad? Allt skall vara 
strukturerat och organiserat innan den nya förändringen verkställs. Man måste även som 
personal försöka se det positiva med den nya förändringen tycker jag och lära sig att inte 
stanna kvar i de spår som man alltid gjort. Att vara öppen för förändring trots att det kan 
kännas jobbigt till en början. 
 
Ett eget tips jag har då man arbetar med miljövård är att försöka få in så många olika 
läroämnen som möjligt i undervisningen. När man arbetar med miljövård kan man både få in 
matematik och språk, man vinner tid genom att arbeta med flera områden samtidigt. Det är 
viktigt att göra det till en lek tillsammans med barnen och jag tror arbetssättet skulle kunna 
fungera i verkligheten, både i förskolan och på skolan. 
 
Till sist tror jag det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är kunskaper inom natur och 
miljö som behövs för att kommande generationer ska klara de miljöproblem som vi står inför.  
Något som jag tycker hör ihop med miljöproblem är vuxnas samarbetsförmåga i världen och 
hur man för fram sina egna åsikter och står för dem. Då det gäller miljöfrågor i samhället 
finns det så otroligt många åsikter och alla vill få sin röst hörd, det handlar om samarbete och 
detta är minst lika viktigt att lära barnen på förskolan.  
 
Under undersökningens gång har jag fått tips och idéer om hur man kan arbeta med natur och 
miljö rent praktiskt. Jag har även fått en bild av hur förskollärare ser på arbetet med natur och 
miljö. Jag anser att min undersökning har gett svar på mina frågeställningar och att den 
uppnått sitt syfte.  
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4.2 Tillförlitlighet 
 
Efterhand som jag utförde mina intervjuer blev jag bättre på att lyssna och ställa följdfrågor. 
Jag tycker reliabiliteten är god och känner att jag inte påverkat de intervjuade pedagogerna på 
något sätt. Samtliga pedagoger var avslappnade under intervjun och ville gärna delge mig svar 
på de frågor jag ställde. Mina intervjufrågor gav mig svar på de frågeställningar jag ville 
undersöka om och därmed anser jag att validiteten är god. 
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Bilaga 1 
 
1. Hur tycker du att er förskola arbetar med miljö och natur? 
 
Tabell 1 
 Inte alls Mindre bra Bra  Mycket bra
Förskola 1    x 
Förskola 2   x  
Förskola 3 x    
Förskola 4   x  
Förskola 5   x  
Förskola 6   x  
Förskola 7    x 
Förskola 8    x 
Förskola 9  x   
Förskola 10 x    
 
 
2. Tycker du att er förskola är en förebild för barnen då det gäller miljövård?  
 
Tabell 2 
 Inte alls Mindre bra Bra  Mycket bra
Förskola 1    x 
Förskola 2   x  
Förskola 3 x    
Förskola 4   x  
Förskola 5   x  
Förskola 6   x  
Förskola 7    x 
Förskola 8    x 
Förskola 9  x   
Förskola 10 x    
 
 
3.  Är alla i personalen engagerade i miljövård i verksamheten? 
 
Tabell 3 
 Ja Nej 
Förskola 1 x  
Förskola 2  x 
Förskola 3  x 
Förskola 4  x 
Förskola 5  x 
Förskola 6  x 
Förskola 7 x  
Förskola 8 x  
Förskola 9  x 
Förskola 10  x 
 

 



4. Hur arbetar ni med miljö och natur rent praktiskt tillsammans med barnen? 
 
5. Oftast har förskolor någon sorts sortering, kompostering osv. Görs detta tillsammans 
med barnen? 
 
Tabell 4 
 Aldrig Ibland Alltid 
Förskola 1   x 
Förskola 2  x  
Förskola 3 x   
Förskola 4  x  
Förskola 5  x  
Förskola 6  x  
Förskola 7   x 
Förskola 8   x 
Förskola 9 x   
Förskola 10 x   
 
6. Vad gör ni av följande tillsammans med barnen? 
 
Tabell 5 
Sorterar Glas Papper Kartonger Batterier Glödlampor

 
Plast 

Förskola 1 x x x x x x 
Förskola 2 x x x    
Förskola 3  x     
Förskola 4 x x x    
Förskola 5 x x x    
Förskola 6  x x    
Förskola 7 x x x x  x 
Förskola 8 x x x   x 
Förskola 9  x     
Förskola 10  x     
 
7. Har ni en kompost? 
 
Tabell 6 
 Ja Nej 
Förskola 1 x  
Förskola 2 x  
Förskola 3  x 
Förskola 4 x  
Förskola 5  x 
Förskola 6  x 
Förskola 7 x  
Förskola 8 x  
Förskola 9  x 
Förskola 10  x 

 



8. Brukar ni prata med barnen om att ta vara på vår energi? (Ström, vatten m.m.) (Att 
tänka på att släcka belysning, hålla dörrar stängda, inte låta vattnet rinna osv.)  
 
Tabell 7 
 Aldrig Ibland Alltid 
Förskola 1   x 
Förskola 2  x  
Förskola 3  x  
Förskola 4  x  
Förskola 5  x  
Förskola 6  x  
Förskola 7  x  
Förskola 8  x  
Förskola 9  x  
Förskola 10  x  
 
9. Kravmärkta varor stödjer miljön, är det något ni använder på förskolan? 
 
Tabell 8 
 Aldrig Ibland Alltid 
Förskola 1   x  
Förskola 2 x   
Förskola 3 x   
Förskola 4 x   
Förskola 5 x   
Förskola 6 x   
Förskola 7  x  
Förskola 8  x  
Förskola 9 x   
Förskola 10 x   
 
 
 
10. Har du hört talas om Grön Flagg?  
 
Tabell 9 
 Ja Nej 
Förskola 1 x  
Förskola 2 x  
Förskola 3  x 
Förskola 4 x  
Förskola 5 x  
Förskola 6 x  
Förskola 7 x  
Förskola 8 x  
Förskola 9 x  
Förskola 10  x 
 

 



11. Skulle ni kunna tänka er att bli europeiskt miljöcertifierade och jobba mer med 
miljöfrågor? 
 
Tabell 10 
 Ja Kanske Nej 
Förskola 1 x   
Förskola 2 x   
Förskola 3  x  
Förskola 4 x   
Förskola 5 x   
Förskola 6 x   
Förskola 7 x   
Förskola 8 x   
Förskola 9  x  
Förskola 10  x  
 

 


