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Abstract 

The purpose of this study is to write a continuation of previous thesis that was based on 

qualitative interviews of how to work with environment and nature in preschool. I want to 

examine to what degree the teachers work with the different parts that was presented in the 

previous study. My method was to make a quantitative web based survey that all the staff that 

works with the children in the selected preschools could answer. Throughout my study I found 

that preschools around Sweden are working with different methods when they work with 

environment and nature. All the methods presented in the survey had been used by almost all 

the respondents. The survey showed that it was an advantage to be able to work practically with 

the children. Most respondents had a personal interest in the subject, but the level of education 

that the respondents had did not seem to influence their interest. Experience did not influence 

the extent of work with environment and nature, however, the study shows that it was easier to 

work with the subject with children in groups aged 3-5, compared to other age groups. The 

biggest obstacles in working with environment and nature were too big groups and too little 

time.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att göra en fortsättning på ett tidigare examensarbete som var en 

kvalitativ intervju om hur man genomför arbete i miljö och naturarbete i förskolan. Jag vill 

undersöka i vilken utsträckning man jobbar med de olika delar som kom fram i den tidigare 

studien, vilka faktorer som spelar in i arbetet, samt vilka de största hindren för arbetet med natur 

och miljö i förskolan är. Min metod för att komma fram till de svar jag fick var att göra en 

kvantitativ webbaserad enkät som all personal som aktivt jobbar i barngrupp fick svara på. 

Genom min enkät kom jag fram till att förskolor runt om i Sverige jobbar varierande med arbetet 

inom miljö och natur. De arbetsmetoder som fanns med i enkäten arbetade nästan alla 

respondenter med någon gång. Undersökningen visade att det var en stor fördel att praktiskt 

kunna arbeta med barnen. De flesta respondenter hade ett visst intresse av ämnet, men 

utbildning tycks inte ha spelat in i graden av intresse. Erfarenhet spelade inte in i utsträckning 

av arbetet med miljö och natur, däremot visar undersökningen att det är lättast att arbeta med 

ämnet i grupper som har barn i åldern 3-5 år, i jämförelse med andra åldersgrupper. De största 

hindren för arbete med miljö och natur var för stora barngrupper samt att man har för lite tid. 

Nyckelord 

Miljö, hållbar utveckling, förskola, natur. 
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Inledning 

 

Då vi står inför stora miljömässiga utmaningar som i slutändan handlar om mänsklighetens 

fortlevnad, måste vi alltid tänka på hur vi använder våra resurser. Förhoppningsvis ska våra 

barn, barnbarn och senare generationer ha ett bra liv efter oss. Därför måste vi redan nu börja 

tänka på hur vi använder vår miljö, och hållbar utveckling är således ett mycket viktigt ämne. 

Vi måste till exempel lära våra barn om hur man källsorterar, sparar energi, minskar våra utsläpp 

och sparar på vatten, det vill säga ta hand om vår natur och miljö. Som pedagog på förskolan 

har vi stora möjligheter, men också skyldigheter, att implementera ett miljötänkande som 

barnen kan ha med sig hela livet. Det finns stora möjligheter att både arbeta praktiskt med 

barnen, genom att till exempel gå till en återvinningscentral och teoretiskt genom att till 

exempel förklara varför vi slänger vårt skräp i olika behållare. Arbetet med natur och miljö kan 

också kombineras med andra arbetsområden inom förskolan, till exempel sagoläsning men 

också som ett naturligt inslag i barnens utevistelse. I detta arbete kommer jag undersöka i vilken 

omfattning man arbetar med hållbar utveckling samt vilka hinder det finns för detta arbete. Min 

förhoppning är att man som pedagog på förskolan både skall inspireras och få tips på olika 

arbetsmetoder inom ämnet genom att läsa detta arbete.  

 

Forsknings –och litteraturgenomgång 

 

Att skapa förståelse för hållbar utveckling i redan tidig ålder är viktigt, och detta stöds också av 

forskare. Thulin (2011) pekar på förskolans vikt av att arbeta med hållbar utveckling, eftersom 

förskolan är starten på utbildningsväsendet och har som uppgift att lägga grunden för de 

attityder, erfarenheter och kunskaper som är en viktig del i barnens utveckling och lärande.  

Ärlemalm-Hagsér (2012) beskriver i sin avhandling vikten av förskolebarnens möten med 

naturen. Den är viktig för barnens utveckling, både i nutid och framtid och likväl deras hälsa 

och välbefinnande. Dessutom så tycks barnen i och med detta också få en kvarvarande lust till 

att vara i naturen och även engagera sig i den i framtiden.    

 



 

2 

 

Det finns flera aspekter till varför det är viktigt att lära sig om naturvetenskapliga i ämnen från 

mycket tidig ålder. I Thulins (2011) avhandling behandlas hur naturvetenskapligt innehåll 

hanteras av såväl lärare som barn i förskolan, dock ur ett kommunikativt perspektiv. Här 

diskuteras hur man kan arbeta naturvetenskapligt ur olika aspekter. Thulin skriver om vikten av 

naturvetenskapligt arbete och pekar på att det är mycket viktigt då det skall skapa intresse för 

vidare studier och yrkesliv. Liksom med andra ämnen läggs grunden för barns framtid och då 

det kommer behövas många som arbetar inom det naturvetenskapliga området i framtiden är 

det viktigt för Sverige att barn hittar intresse för densamma redan i tidig ålder. Dessutom pekar 

Thulin på det rent allmänbildande aspekterna av naturvetenskapen, då den är viktig även om 

man inte försöker skapa framtida arbetare inom de naturvetenskapliga disciplinerna. Thulin 

pekar alltså på både skapande av arbetskraft, men också vikten av kunskap inom 

naturvetenskapen, för att man skall kunna få en grundläggande förståelse.  Man har alltid arbetat 

med natur och naturupplevelser inom förskolan, men det är idag ännu viktigare än tidigare 

eftersom människans sätt att överanvända vår miljö har blivit ett hot mot densamma.  

En annan viktig fråga är hur barn skall ta sig an naturvetenskaplig kunskap. Thulin (2011) visar 

utifrån tidigare forskning på tre sätt att introducera naturvetenskaplig förståelse. Det första sättet 

handlar om att låta barn hantera material och undersökningar som kan vara en god bit på vägen 

mot att synliggöra naturvetenskapligt innehåll och samband i naturen. Här skulle man till 

exempel kunna ta med barnen ut på exkursioner och undersöka diverse saker i naturen själva.  

Det andra sättet handlar om att prata med barnen och uppleva saker tillsammans med dem. Här 

skall man alltså, medan man upplever saker, också diskutera vad som händer och låta barnen 

genom samtal själva sätta ord på vad som händer och vägleda barnen.  Det tredje handlar om 

att förklara den naturvetenskapliga anknytning som man har med de saker som man träffar på i 

vardagen. Till exempel kan man här ta med barnen till en sopstation och förklara varför man 

sorterar olika material i olika behållare. Enligt detta synsätt skall alltså barnen lära sig om 

naturen genom att uppleva den, ibland själva, och ibland under handledning. Det finns 

anknytning till alla dessa tre frågor i min undersökning. 

 

Även Hedefalk (2014) har undersökt hur förskolebarn på bästa sätt skall ta till sig kunskap om 

naturvetenskap, men i hennes fall med en tydlig inriktning mot hållbar utveckling.  I sin 

avhandling undersöker hon bland annat vilka förutsättningar som finns för förskolebarn att 

utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling. För att göra en tydlig undersökning av det 
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kontroversiella undervisningsbegreppet i förskolan, vilket tar upp frågan om man skall bedriva 

klassisk undervisning redan i förskolan, har hon jämfört hur arbetet går till mellan en 

förskoleklass och en No-klass i årskurs sju och utifrån detta visar Hedefalk att barnen med 

fördel skall söka svar själva istället för att vända sig till en kamrat eller en lärare. Vad gäller 

hållbar utveckling så hävdar Hedefalk att en förutsättning för meningsskapandet är lärares 

undervisning, men också hur barnens deltagande i meningsskapandet går till. Då Hedefalk 

analyserat sina resultat är det tydligt att förskolans undervisning inte går till på samma sätt som 

traditionell katederundervisning. Istället pågår undervisningen hela dagen, samtidigt som lek 

och omsorg pågår. Därför, påpekar Hedefalk, att det viktiga är att pedagogen riktar barnens 

uppmärksamhet åt det som skall läras ut, men det är likväl viktigt hur man riktar 

uppmärksamheten mot detsamma. Om barnen skall lära sig om hållbar utveckling är det därför 

av största vikt att läraren väljer att tydligt ta med det i undervisningen, samtidigt som man 

förtydligar vad det är man vill att barnen skall lära sig.  

Hedefalk (2014) visar också på vikten av att lära barnen att handla kritiskt vad gäller hållbar 

utveckling. Detta för att man på det sättet själv lär sig ta ansvar.  Här får barnen ställa möjliga 

handlingar mot varandra, för att sedan själv dra slutsatser om vilken handling som är mest 

hållbar. Hedefalk presenterar också tre undervisningsprinciper som härstammar från Johan 

Öhman och Leif Östman undervisningsprinciper i sin avhandling. Först tas den faktabaserade 

undervisningsprincipen upp och där utgår man ifrån att barnen lär sig hantera fakta. I den andra 

undervisningsprincipen som betecknas den normerande, så använder man sig av värderingar 

som är fördefinierade.  I den tredje, den pluralistiska, ställer man värderingar mot varandra. 

Detta gör att man kan se det problem man tar upp från olika synvinklar anser Hedefalk. Här får 

barnen alltså kritiskt pröva och vara delaktiga i beslutsfattandet. En positiv aspekt av denna 

undervisningsprincip är att barnen får säga vad de tycker, till och med mot lärarens åsikt, utan 

att de hamnar i en obehaglig situation. Denna undervisningsprincip kan hjälpa utlärandet av 

hållbar utveckling genom att barnen själva får inse varför de skall handla på ett hållbart sätt och 

skulle kunna användas i flera av de aspekter av hållbar utveckling som jag tagit upp i mitt arbete. 

Som ett exempel på att barn redan tidigt kan ta åt sig kunskap kan sägas att det finns forskning 

som visar att barn i 4-6 års ålder förstår hur man källsorterar och varför samt vilken påverkan 

miljöförändringen har på vår omgivning. (Ärlemalm-Hagsér, 2012).  
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Elm (2008) har i sin licentiatuppsats bland annat undersökt hur man väljer ut och gestaltar 

naturvetenskapligt innehåll i samspel mellan barn och barn och barn och lärare i en förskola 

och förskoleklass.  De naturvetenskapliga aktiviteterna som genomförs i Elms undersökning 

skedde primärt under en skogsutflykt som man genomförde en gång varje vecka, och då 

framförallt med fokus på djur och natur. Resultatet visar att man främst använder sig av 

observation då man jobbar med naturvetenskap, både i förskolan och förskoleklassen, och att 

man i mindre utsträckning använder sig av förutsägande moment och undersökning av det 

centrala objektet. Istället för förplanerade aktiviteter så pratar man alltså om naturvetenskap när 

man stöter på olika intressanta saker i dess naturliga miljö. Enligt Elms analys så tas alltså 

utgångspunkten i iakttagelser från barn eller läraren vilka sedan observeras. I Elms undersökta 

klasser tycks barnen inte ha fått vara med i planeringen, och Elm påpekar då att detta kan leda 

till att barnen missar poängen. Observationerna av lärarna genomfördes utan förankring i 

aktivitetens avsikt. Intressant är också att i den förskoleklass som Elm undersökt så deltar inte 

alla barn kontinuerligt, utan endast fyra. Detta kan kopplas till min undersökning på det sätt att 

jag undersöker om man kontinuerligt genomför och pratar om olika aktiviteter som kan kopplas 

till kunskap om hållbar utveckling, samt vikten av planerade och kontinuerligt genomförda 

aktiviteter. 

 

Den tidigare forskning som jag har riktat in mig på handlar om hur man som pedagog kan ta 

sig an hållbar utveckling och olika natur och miljöfrågor, samt hur barnen bäst kan lära sig om 

dessa, vilket är mycket viktiga ämnen för oss alla att tänka på. Det står i läroplanen Lpfö98/10 

att:  

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

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

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

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

att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (skolverket, 2010 s.7). 

 

Ovan har vi läst om forskning angående hur man bäst skall arbeta med naturvetenskap och 

hållbar utveckling i förskolan. Förutom att man i förskolan idag är ute mycket, både på gården 

och naturen, är det vanligt att förskolor använder sig av Skogsmulle. Detta är något som 

Friluftsfrämjandet anordnar för att lära barnen som är 5-7 år hur man ska vara när man vistas i 
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naturen, både mot växter och djur, samt att ta hand om och respektera allemansrätten 

(Friluftsfrämjandet, u.å.).  

Utgångspunkten till detta arbete tar jag dock från Maria Andersson (2013) examensarbete. 

Andersson har gjort kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 9 pedagoger från fem olika 

förskolor om hur man arbetar med natur och miljö i förskolan. Anderssons syfte var att 

undersöka och beskriva hur arbetet med miljö och natur kan genomföras i förskolan.  Där kom 

hon fram till att pedagogerna berörde följande aktiviteter; återvinning, kompostering, skräp, 

djur och natur, resursbevarande, kretslopp, kost samt en kategori som hette odling.  Däremot 

saknas en kvantitativ aspekt i Anderssons undersökning där man får ett större grepp om i vilken 

utsträckning man använder sig av dessa olika sätt eller vilka olika faktorer som spelar in i hur 

man arbetar med natur och miljö. De pedagoger som Andersson intervjuar berättar också om 

vilka hinder de anser finns för arbetet med natur och miljö. Hennes intervjuade pedagoger 

nämner pedagogernas intresse, tidsbrist, barnens ålder, återvinningsstationens placering, 

barngruppens storlek, ekonomi, personalbrist samt platsbrist som de största hindren i fallande 

ordning.  I min uppsats vill jag utgå från Anderssons uppsats men istället för att göra kvalitativa 

intervjuer kommer jag att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter. På detta sätt 

vill jag i denna undersökning få en bild av vilka metoder man främst arbetar med på förskolor 

med ämnet hållbar utveckling, samt varför man arbetar med dessa sätt i olika utsträckning på 

olika förskolor. Jag kommer i min undersökning ta utgångspunkt i de aktiviteter inom hållbar 

utveckling och hinder för att få till arbetet, bland dem som Anderssons intervjuade pedagoger 

berörde, men sätta in dem i ett större perspektiv.  Genom att få svar på dessa frågor, från en 

större mängd pedagoger, hoppas jag att man kan få en tydligare bild av vad som krävs för att 

kunna bedriva ett varierande miljöarbete av hög kvalitet på förskolan, där barn har möjlighet 

att lära sig mycket, både teoretiskt och praktiskt.  

Begrepp 

Hållbar utveckling är ett återkommande begrepp i denna uppsats. Det finns flera definitioner 

om vad hållbar utveckling innebär, varav en vanligt förekommande lyder; ”Hållbar utveckling 

handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra för kommande generationers möjlighet 

att tillgodose sina behov” (FN, 1987). En mer utförlig definition kan vi läsa i Statens Offentliga 

Utredningar, där det också understryks vilken roll enskilda människor och samhället har för 

hållbar utveckling; 
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Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Det hållbara samhället är ett samhälle 

som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna känner delaktighet och möjlighet 

att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga att ta ansvar för den. Samhället 

formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. Medborgarna har lika möjligheter 

oavsett kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet. Det handlar också om 

resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och 

fysiska resurser(SOU, 2004).  

 

Grön flagg nämns i mitt arbete och det definieras på detta sätt på sin hemsida:  

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools – ett pedagogiskt verktyg och en 

miljöcertifiering – som finns i över 50 länder runt om i världen. Idag är över 2 500 svenska 

skolor och förskolor anslutna till Grön Flagg, vilket gör det till det största nätverket för skolor 

och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Grön Flagg är helt kostnadsfritt och drivs av 

Håll Sverige Rent som är en opolitisk och icke vinstdrivande stiftelse (Håll Sverige rent 2016). 

Teoretisk utgångspunkt 

Jag har i min uppsats använt mig av en konstruktivistisk utgångspunkt. Krogsmark (2011) 

betonar att konstruktivismens grundantaganden är att objekt bara finns till om vi konstruerar 

dem och att man endast kan hävda att de existerar om vi har en metod som konstruerar den, 

alltså att människor i samspel med omvärlden skapar kunskap. En av förespråkarna för denna 

teori är Jean Piaget. Han hävdade att barn inte lär sig genom en ren inlärningsprocess utan att 

barn lär sig i och med att hjärnans förändringar under uppväxten istället är det som är av vikt 

då barn lär sig. Från början lär sig barn reflexmässigt, till att senare utveckla ett abstrakt 

tänkande. Piaget delade in uppväxten i olika stadier, och under förskoleåldern kan barnen 

genomgå två stadier; det sensoriskt-motoriska stadiet (0-2 år), och det preoperationella stadiet 

(2-6 år). De allra minsta barnen som är i det sensoriskt motoriska stadiet och grundar sig på 

reflexer och kombinationer som leder till motorik. Barnen lär sig alltså reflexmässigt, men i 

slutändan så hör, ser och känner barnen utifrån de rörelsemönster de använder. Under nästa fas, 

det preoperationella stadiet är barnet fortsatt bundet till omedelbara sinnesintryck. Barnet 

föreställer sig saker, som inte finns i den direkta omgivningen och har svårt för tidsbegreppet, 

samt är egocentriska, men har svårt för att se tydliga mönster. Det logiska resonemanget är inte 

fullt utvecklat. Woods (1998) betonar att Piagets teori i grunden handlar om att handling och 
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självstyrande problemlösning är centrala processer då man skall utvecklas och lära sig saker. 

Han beskriver vidare att enligt Piaget kan en pedagog ordna fram rätt material och sätta in 

barnet i rätt situation och utifrån det kan barnet kan barnet samverka med verkligheten på ett 

sätt som skall öka barnets förståelse.  Om man kopplar detta till ett arbete med natur och miljö 

på förskolan, kan det därför vara bra att man gör olika saker praktiskt, för att lägga grunden till 

det logiska tänkande som kommer senare, då de kan reflektera omkring varför man gör dessa 

saker.  

Teorin passar väl in då man på förskolan inte använder sig av ”katederundervisning” utan 

istället riktar in sig på att vägleda eleverna mot kunskap genom att till exempel prata med dem.  

I min undersökning riktar jag till stor del in mig på vilket sätt man praktiskt arbetar med hållbar 

utveckling med barnen, till exempel genom att gå till återvinningstationer och praktiskt använda 

de naturområden som finns i närheten av förskolan, med pedagoger som vägleder genom att 

prata med eleverna. Genom att arbeta praktiskt lär sig barnen att ta hand om och förstå den 

omkringliggande miljön vilket i slutändan kan leda till ett mer utvecklat tänkande kring hållbar 

utveckling.  

Syfte 

 

Mitt syfte är att se i vilken omfattning som förskolorna jobbar med hållbar utveckling när det 

gäller natur och miljöaspekten samt se vilka faktorer som spelar in i arbetet med natur och miljö. 

Dessutom vill jag undersöka vilka hinder personalen själva anser att det finns för att genomföra 

ett bra miljöarbete i förskolan. 

 

Frågeställningar  

  

Dessa frågeställningar har jag valt för att lättare fördjupa mig i mitt syfte. 

 

1.  I vilken utsträckning arbetar förskolorna med olika arbetsmetoderna kring natur och 

miljö? 

2. Vilka faktorer spelar in i utsträckningen av arbetet på förskolan? 

3. Vilka anses vara det största hindren för miljö och naturarbetet i förskolan? 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Urval 

När jag påbörjade denna process valde jag att göra enkät. När man gör en enkätundersökning 

bör man ha ganska många svar från respondenterna för att få ett bra underlag att utgå från när 

man sedan ska sammanställa resultatet. Då jag inte fick tillräckligt med underlag första gången 

jag lämnade ut min webbaserade enkät fick jag göra den en gång till. Jag gjorde på två olika 

sätt när jag valde mina respondenter.  

När jag valde ut de förskolor jag har gett ut min enkät till, gick jag till väga på så sätt att jag 

sökte efter Sveriges kommuner på Google. Första omgången valde jag ut sju kommuner som är 

placerade över hela landet. Jag valde dem just för att de låg spridda över hela landet för att få 

en så rättvis bild som möjligt. Där valde jag ut några chefer i varje kommun och det blev till 

slut 13 som sa ja till undersökningen. Då jag inte fick tillräckligt med underlag första omgången 

gick jag tillväga på ett lite annorlunda sätt andra gången i mitt urval, då jag valde ut två 

kommuner och kontaktade alla chefer i dem. Min förhoppning var då att enkäten skulle nå ut 

till fler respondenter och att jag skulle få in fler svar. Jag valde de två för att den ena kommunen 

har jag haft anställning i och den andra har jag haft min VFU. Första omgången vet jag inte hur 

många som länken nått ut till, jag har dock räknat på att varje chef har minst 12 anställda och 

då blir det runt 150 - 160 personer. I slutändan fick jag 45 svar i denna omgång. Flera av dessa 

chefer har fler anställda än så. Därför bör den ha nått ut till allt från 150-500 respondenter. 

Andra gången jag skickat ut har jag frågat cheferna, denna gång 19 stycken, hur många anställda 

de har och har fått både exakta och en del ”runda slängar” som svar. Eftersom jag inte fick ihop 

tillräckligt stort underlag första gången fick jag lägga ut enkäten ännu en gång. Första gången 

fick jag 45 svar plus 13 enkäter som öppnats och inte svarats på. Andra gången var det 42 svar 

plus 7 som inte svarades på.  Den andra gången jag hade den ute har jag räknat ut med hjälpa 

av de exakta svaren från en del chefer och de cirka-svar jag fick att jag nått ut till runt 550- 600 

respondenter. Så en total av minst 750 pedagoger har fått ta del av min enkät. Jag har valt att 

enkäten ska nå ut till så många som möjligt för att få ett så bra och sanningsenligt underlag som 

möjligt. Därför har jag låtit all personal som jobbar aktivt i barngrupp delta i min undersökning. 

Enligt Johansson, Svedner (2010) bör man inte skicka ut mindre än 200-300 enkäter för att få 

ett verkligt utbyte av dem. Då jag skickade ut drygt 700 enkäter och fick bara svar på ett totalt 

av 87 svarande respondenter, vilket var en besvikelse. Man kan endast resonera kring 
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anledningar till varför bortfallet var så stort, men en möjlig anledning kan ha varit hög 

arbetsbelastning hos de som fick enkäten. Jag beslutade mig trots detta att gå vidare för att med 

ett underlag på 87 respondenter kände jag att jag kunde få ut ett resultat inom ramarna för en 

undersökning av denna storlek. 

Etiska ställningstaganden 

Då man forskar är det enligt Johansson och Svedner (2010) viktigt att ha respekt för de som 

deltar i enkäten. Man skall informera respondenterna om syftet med undersökningen, 

informerat om de deltagandes rättigheter, vara tillgänglig för frågor och skydda de 

deltagandes anonymitet, både vad gäller de själva och deras arbetsplats.  I början av min enkät 

skrev jag därför in de etiska ställningstagande i ett missivbrev (se bilaga 1). Detta innebär att 

jag har berättat hur det kommer att gå till, vem jag är, vad jag är ute efter och ungefär hur lång 

tid det kommer ta. Att jag inte kommer ställa några krav, att man får avbryta när man vill och 

att allting är helt anonymt. Jag skrev även in mina kontaktuppgifter om det skulle vara något 

de undrade om.  

 

Procedur 

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag valde att göra en kvantitativ enkät (se Bilaga 2) för att nå ut till så många respondenter som 

möjligt och även få in så många svar som möjligt. Den teoretiska utgångspunkt jag hade på min 

enkät var den hermeneutiska. Hermeneutiken utgår ifrån att jag som forskare skall försöka få 

fram meningen i t.ex. en text utifrån upphovsmannens perspektiv (Bryman 2013). Då jag i min 

analys av enkäten drar slutsatser mellan respondenternas olika svar passar denna teori väl in.  

Enkäten har jag själv konstruerat i ett program som heter Survey & Report1. När enkäten sen 

stänger så gör man i samma program en rapport där all data sammanställs och man får olika 

diagram på frågorna.  

 

                                                 
1http://www.kau.se/ar-student/it-stod/surveyreport  
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När jag konstruerade min enkät ville jag ha några bakgrundsfrågor för att kunna ha som 

jämförelse mot de resterande frågorna. Mina sju bakgrundsfrågor har med ålder, kön, 

utbildningsnivå, naturvetenskaplig utbildning/fortbildning, år i tjänst, typ av avdelning och om 

de har naturprofil att göra. Jag har sedan 24 frågor som består av någon flervalsfråga, öppna 

frågor där man får svara med egna ord och sedan fasta svarsalternativ. De med öppna svar var 

till exempel frågor om vad för typ av kretslopp man har då det kan vara många olika typer, även 

om de använde litteratur av något slag. Även där är det svårt att hitta fasta svar som passar in 

på alla de alternativ man kan få in. De två sista frågorna är nära på identiska med skillnaden om 

man VILL eller BÖR jobba med natur och miljö. Om man sedan svarat nej på dessa frågor har 

jag följdfrågan om vad det hindret är med sex svarsalternativ. Dessa satte jag sist för att de är 

övergripande frågor angående i vilken utsträckning respondenternas syn på om hur de kan och 

bör jobba med detta. Enkätens struktur är uppbyggd för att kunna få ett brett urval av 

datainsamling och samtidigt ge en tydlig struktur för respondenterna som svarar på frågorna. 

 

 

Jag började med att ringa till olika chefer i totalt av 9 kommuner, detta resulterade i 34 chefer 

varav alla utom två chefer sa ja. Jag började med att ringa till cheferna på de utvalda förskolorna 

för att få ett muntligt godkännande. Vid detta samtal presenterade jag mig och mitt syfte med 

samtalet och min studie. Jag skickade därefter ut ett mail innehållande länken till min 

webbaserade enkät och mitt missivbrev (se Bilaga 1) till de chefer som godkänt att jag får 

genomföra min undersökning hos dem. I detta missivbrev stod det återigen en förklaring om 

vem jag är, vad jag vill och mitt syfte och även de etiska ställningstaganden som är kutym. 

Missivbrevets innehåll stod även i början av enkäten för att respondenterna skulle få del av 

informationen.  

 

När jag konstruerade frågorna i min enkät gjorde jag misstaget i den första omgången att jag 

gjorde frågan om tillgängligheten till skogen till ett fleralternativssvar, vilket inte var meningen 

och frågan om ekologisk kost som skulle ha varit det blev det inte. Två av respondenter hörde 

av sig till mig och påpekade detta. De hade mer än bara ett av de alternativ som jag skrivit i 

kostfrågan. Detta rättade jag till inför den andra gången jag skickade ut enkäten. Även om jag 

har svar på dessa frågor kan de vara aningen missvisande. 
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Databearbetning och tillförlitlighet 

Jag gjorde två omgångar av enkäten på grund av att jag fick ett dåligt underlag men då jag 

gjorde analysen tog jag ingen hänsyn till vilken utskicksomgång de varit i, eftersom frågorna 

var samma i de båda omgångarna. I resultaten presenteras svaren i procent men också i antal, 

detta för att underlätta läsningen. För att få ut så mycket som möjligt på min undersökning, 

samt för att kunna dra slutsatser inom ramen för mitt syfte, har jag sedan dragit slutsatser utifrån 

respondenternas olika svar. Till exempel har jag undersökt om erfarenhet spelar in i arbetet med 

hållbar utveckling i förskolorna. Eftersom det är en kvantitativ undersökning i motsats till en 

kvalitativ har det varit mycket viktigt att undersöka dessa samband i respondenternas svar. Hade 

jag inte dragit dessa samband, hade risken varit att min undersökning endast varit en uppräkning 

av fakta utan en tydlig analys av svaren. 

Målet med min enkät var att få ungefär 200 respondenter, eftersom det är lättare att dra slutsatser 

ju fler respondenter man har. Bortfallet blev dock större än jag hade hoppats på vilket gjort att 

totalt 87 personer svarat. Dessutom blev enkäten utskickad i två olika omgångar för att få med 

så många respondenter som möjligt. Detta ledde till större geografisk spridning eftersom 

respondenterna kom från olika kommuner. Värt att notera är också att det är troligt att flera 

respondenter arbetar vid samma förskolor, eftersom förskolecheferna i respektive kommuner 

har skickat ut enkäten till sina anställda.   Jag anser dock att den geografiska spridningen och 

87 respondenter ger god tillförlitlighet till en undersökning av denna storlek.    
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Resultat och analys 

Respondenterna 

Enkäten består av sju stycken bakgrundsfrågor angående kön, ålder, utbildning, tjänsteår, 

avdelning och naturprofil vilket skall användas tillsammans med övriga frågor, som bygger på 

Anderssons resultat, för att undersöka om bakgrunden spelar in i hur man arbetar med natur och 

miljö. 

Respondenterna i undersökningen var alla kvinnor. Den övervägande åldern av respondenterna 

är 41-50 år. Av dessa hade 1,1% av respondenterna grundskoleutbildning, 13,7% 

gymnasieutbildning och 74,7% förskollärarutbildning som högst slutförda utbildning. Då den 

övervägande delen är förskollärarutbildade kan vi anta att de har fått den nödvändiga 

utbildningen angående miljö och natur. Av dessa anger 37 % att de har någon typ av 

naturvetenskaplig utbildning eller fortbildning. Däremot måste vi också väga in att merparten 

av respondenterna är över 40 år, vilket kan betyda att de fått sin utbildning för länge sedan, då 

detta ämne inte gavs så mycket plats.  Merparten av de tillfrågade arbetar med barn mellan 1-5 

år, medan ungefär en femtedel arbetar med barn i åldern 3-5 år.  

 

Olika arbetssätt inom arbete med natur och miljö i förskolan 

Inom ramen av arbetet har jag undersökt i vilken utsträckning förskolorna använder sig av och 

arbetar i närliggande naturområden, pratar om natur och miljö, går ”plocka-skräp-promenader”, 

använder sig av litteratur samt arbetar praktiskt med och pratar om återvinning och kretslopp.  

Att ha en så kallad naturprofil på sin förskola kan ses som en god förutsättning för att kunna 

arbeta med natur och miljö med hjälp av olika arbetssätt. En mycket liten andel av de tillfrågade 

ansåg sig dock ha naturprofil i sin förskola. Naturprofilen bestod i de fallen främst av grön flagg 

certifiering, eller närhet till natur. I följdfrågan ”om ja, vilken?” skrev en pedagog att ”vi bor 

nära skogen och jobbar mycket i den. Barnen är med till skogen redan i två års ålder. Tar med 

vårt aktuella tema till skogen, idag är det Pippi Långstrump som följer med oss på våra 

skogsdagar”. 

Begreppet naturprofil tycks dock inte vara helt definierat i förskolorna. En pedagog skriver att 

de har en naturprofil, som går ut på att de försöker vara ute i skogen så mycket som möjligt och 
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kallar sig därmed en naturförskola. Däremot finns det inte någon uttalad ”profil”. ”Så det beror 

alltså på vad du menar med `naturprofil`. Det finns inget bestämt utomhuspedagogiskt 

förhållningssätt men då jag har utbildningen inom det arbetar jag extra för att få genom det på 

förskolan”.  Arbetet visar inte någon tydlig koppling mellan om förskolan har naturprofil och 

om de arbetar mer med olika aspekter av miljö och natur jämfört med förskolor utan naturprofil.  

Alla tillfrågade pedagoger arbetar på förskolor där man har tillgång till naturområden på 

gångavstånd, utom två där man behöver transportera barnen till naturområdet. Av de tillfrågade 

använder alla dessa naturområden någon gång i verksamheten, och i de flesta fallen används de 

ofta.  

 

 När pedagogerna tar med sig barnen dit är det mycket få som aldrig arbetar med miljö och 

naturfrågor, vilket visar att natur och miljö blir en naturlig del av vistelsen i dessa områden. De 

öppna svaren visar att de aktiviteter som genomförs på dessa platser är högst varierande, det är 

allt från odling av växter samt grönsaker och skräpplockarpromenader, till att titta på maskar 

och myror och gräva ner saker i jorden för att se vad som händer med dem. Här ges alltså 

exempel på både auskulterande och experimenterande utflykter. För att visa variationen av svar 

redovisas här de öppna svaren från två olika pedagoger. Den första skriver: ”Vi pratar om djuren 

som bor i skogen som t.ex. fåglar, hur de låter och ser ut. Vi använder naturmaterial i den 

skapande verksamheten. När det är skräpplockarveckan pratar vi med barnen om hur viktigt det 
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är att vara rädd om naturen och djuren som bor där”: Den andra pedagogen svarar: ”Har inga 

direkt planerade aktiviteter varje vecka, vi gör det som barnen visar intresse för just här och nu. 

Det vi dock alltid gör är, planterar, skördar och följer naturens skiftningar mellan årstiderna”. 

Detta visar på de möjligheter som finns vad gäller att arbeta med natur och miljö i naturområden 

samt att både planerade och mer spontana aktiviteter genomförs i dessa områden.  

Undersökningen visar att arbete i naturområden är det mest frekvent använda tillvägagångsättet 

för arbete med natur och miljö. Genom att vara ute i naturen så får också barnen lära sig i 

samverkan med det de finner i naturen. Detta passar väl in på den konstruktivistiska teorin.  

En annan tydlig möjlighet man har att få in natur och miljö i barnens medvetande är att prata 

med dem om olika aspekter av natur och miljö. Nästan alla tillfrågade svarar att de pratar med 

barnen om att spara på resurser, såsom papper och vatten. Ungefär hälften av de som tar upp 

detta ämne gör det varje dag, medan 15,6% gör det mera sällan. Alla de tillfrågade pedagogerna 

utom en pratar skräphantering, men det är stor variation på hur ofta man genomför dessa samtal. 

8,2% pratar med barnen dagligen om kompostering och vad det innebär medan 20% aldrig 

pratar om kompostering. Vad gäller ekologisk kost pratar ytterst få dagligen om ämnet, och en 

tredjedel av de tillfrågande pratar aldrig om ekologisk kost. Över 80 % anger dock att de har 

ekologisk kost på sin förskola.  Av detta kan man utläsa att det är ungefär lika vanligt att prata 

om att spara på resurser som skräphantering, samt att det är relativt återkommande, medan det 

inte är lika vanligt att prata om kompostering. Detta kan dock bero på att endast en fjärdedel 

har kompost på sina förskolor, vilket gör att det inte är lika naturligt att prata om kompostering, 

som till exempel skräphantering, vilket man arbetar med på alla förskolor varje dag.   

Att få med barnen och aktivt arbeta med miljön genom så kallade ”plocka-skräp-promenader” 

är ett annat sätt att få in miljö och natur i undervisningen. Detta genomförs av de flesta 

pedagoger, åtminstone ibland, medan 27 % av respondenterna aldrig går på sådana promenader. 

Detta är någonting som fler förskolor skulle kunna använda sig av, då flera aspekter av miljö 

och natur används. Delvis kan promenaderna leda till samtal om naturen, medan man samtidigt 

gör en god gärning för naturen och ökar barnens medvetande angående vad nedskräpning kan 

göra med naturen. Att så många aldrig går på dessa promenader är förvånande, eftersom det är 

någonting som man kan göra, oavsett var man bor. Dessutom lär sig barnen att inte skräpa ned, 

i och med att det blir dom som får plocka upp.   



 

15 

 

 Ett annat arbetsområde är kretsloppstänkandet. Den stora majoriteten av respondenter arbetar 

med detta område återkommande och en fjärdedel av dem har ett eget kretslopp på sin förskola. 

Alternativ på vilken typ av kretslopp det kan vara är maskhus, vattenkretslopp, burkar med 

olika typer av växter i, eller ett helt inköpt ”kretsloppssamhälle”.  Möjligheten att arbeta med 

kretslopp är alltså stor, och det är relativt lätt för förskolan att införskaffa någon typ av 

kretslopp.  

Det är relativt vanligt att använda olika typer av litteratur som behandlar frågor inom ämnet. 

Strax över hälften av pedagogerna svarade att de använde litteratur i arbetet med natur och miljö 

tillsammans med barnen. De som svarade ja angav olika typer av litteratur såsom texter på 

datorn, floror, djurböcker, experimentböcker, sagor, material från föreningen ”Håll Sverige 

rent”, lärarförbundet, Grön Flagg och Friluftsfrämjandet, barnböcker, uppslagsböcker, 

faktaböcker och olika typer av litterärt material från I-pads. Den mest populära litteraturen att 

arbeta med natur och miljö är olika sagor på temat.   

Man kan likväl både prata och praktiskt låta barn utföra olika aktiviteter som har med miljö och 

natur att göra. Ett sätt är att prata och aktivt arbeta med återvinning. Dagligen arbetar 14 % med 

arbete och prat kring återvinning medan 10,5% aldrig arbetar med återvinning. Hälften av de 

tillfrågade går aldrig till återvinningsstationen med barnen, så detta är inte ett vanligt sätt att 

arbeta praktiskt med hållbar utveckling.   

I och med att så många arbetsmetoder används i arbetet med miljö och natur är det inom ramen 

för arbetet befogat att jämföra vilka arbetsmetoder flest respondenter har svarat att de aldrig 

jobbar med. Av detta man utläsa att respondenterna arbetar med övriga aspekter, om än sällan.  
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Av detta kan man utläsa att det minst vanliga praktiska sättet att arbeta med natur och miljö är 

att besöka en återvinningsstation. Det minst vanliga att prata om är ekologisk kost, medan 

nästan alla pratar om skräphantering.  

 

Då man analyserar resultaten kan man i undersökningen inte utläsa någon tydlig koppling 

mellan om förskolan har en naturprofil och hur mycket man arbetar med natur och miljö i 

förskolan. Det är mycket vanligt att man arbetar med ämnet i de naturområden man har tillgång 

till i anslutning till sina förskolor och det är också vanligt förekommande att man pratar med 

barnen om olika aspekter av natur och miljö, även om man pratar oftare om att spara på resurser 

än skräphantering. Kompostering och ekologisk kost pratar dock färre pedagoger om med 

barnen. De flesta pedagoger går någon gång på ”plocka-skräp promenader” och ungefär hälften 

använder litteratur i arbetet. Många pratar om återvinning, men bara hälften besöker en 

återvinningsstation någon gång. Ungefär en fjärdedel har ett kretslopp på sin förskola och sex 

av tio pedagoger arbetar med detta ämne någon gång.  

Överlag används varierande arbetsmetoder då man arbetar med hållbar utveckling. Däremot 

används olika aspekter av arbetet av olika pedagoger. Att använda de tillgängliga 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H
u

n
d

ra
ta

l

Antalet respondenter som angett "aldrig" på de olika arbetsområdena 



 

17 

 

naturområdena är dock någonting som i stort sätt alla pedagoger gör. Genomgående verkar de 

arbetssätten inom ämnet som används vara sådana där barnen kan lära sig av praktiskt. På det 

viset lär de sig genom att vara en del av arbetet med natur och miljö. Detta passar väl in i den 

konstruktivistiska teorin där eleverna samverkar med materialet för att lära sig.   

 

Vilka faktorer spelar in i arbetet med natur och miljö i förskolan? 

Det finns olika faktorer, såsom personalens utbildning och erfarenhet, barnens ålder, närhet 

till natur och tillgång till material, som spelar in när man skall arbeta med natur och miljö i 

förskolan. Utifrån svaren ovan kan vi se att olika typer av arbete med miljö och natur 

genomförs, men dock i varierande grad. Att ha ett intresse för någonting brukar oftast ses som 

en fördel i undervisningssituationer. I enkäten fick respondenterna därmed svara på hur 

intresserad de personligen är av frågor angående miljö och natur. 

 

I diagrammet ovan kan vi se att ingen av de tillfrågade saknar intresse för natur och miljö. 

Jämför vi detta med hur man arbetar med miljö och natur i förskolan kan vi till exempel se att 

nästan alla pratar med barnen om hur man sparar på resurser, hur man hanterar skräp, hur man 

återvinner, medan något färre pratar om kompostering, kretsloppstänkande och ekologisk 

kost. Miljötänkandet finns i alla de tillfrågades förskolor, dock i varierande grad. 
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Utbildning är en faktor som skulle kunna påverka personalens vilja att jobba med miljö och 

natur, i och med att man kan anta att personligt intresse driver på lusten att arbeta med ämnet.  

Av respondenterna är en övervägande del utbildade förskollärare. Men varken 

grundutbildning eller vidareutbildning tycks ha påverkat intresset för frågor kring natur och 

miljö då intresset i dessa grupper kring frågan är snarlik (se diagram ovan).  Detta kan bero på 

flera olika saker. En möjlig orsak kan vara att intresset redan varit relativt högt hos 

respondenterna, eftersom vi i svaren kan se att de har ett relativt utbrett intresse, som 

möjligtvis inte har påverkats i någon av deras utbildningar. En annan möjlig orsak är att de 

kurser som de gått inte höjt respondenternas intresse nämnvärt.  
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Hela 35 av 87 respondenter hade över tjugo års erfarenhet av att arbeta på förskola och för att 

se erfarenhet är en faktor som gör att man arbetar mer med miljöaspekter på förskolan, 

redovisas här några skillnader i miljöarbetet hos de som har mer än 20 års erfarenhet av att 

arbeta på förskola och de som har mindre än 20 års erfarenhet. Av de som har 20 års 

erfarenhet eller mer, svarar något fler att de använder sig av litteratur i arbetet med miljö och 

natur, än de som har mindre än 20 års erfarenhet. Denna skillnad kan bottna i att man under 

sina år som personal på förskola har byggt upp en medvetenhet om vilken litteratur som är 

användbar i ämnet. Vad gäller att arbeta med kretsloppstänkande är skillnaderna dock mindre 

vad gäller erfarenhet. Detta kan dock bero på tillgång till kretslopp, vilket kan knytas till 

förskolans ekonomi, och mindre till viljan av att arbeta med kretslopp. Slutsatsen är att 

erfarenhet inte har stor inverkan på arbete med natur och miljö, vilket är bra, då det i grund 

och botten är läroplanen man skall följa.  

 

Barns ålder och miljöarbete, är en viktig faktor då pedagogerna dessutom kan arbeta mer 

varierande med de äldre barnen eftersom de har kommit längre i sin utveckling, till exempel 

vad gäller hur utvecklat talet är hos barnen. Respondenterna i undersökningen arbetade på 

olika avdelningar, med barn i olika åldrar och de delades i undersökningen upp i följande 

kategorier; barn 1-3, barn 3-5, barn 1-5 och annan grupp. Skillnaderna, vad gällde om 
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pedagogerna hade möjlighet att arbeta med frågor kring natur och miljö med barnen i den 

utsträckning de bör, var relativt tydlig mellan åldrarna.  

 

 

 

Gruppen som arbetade med barn i åldern 3-5 anser i högre grad att de kan arbeta med frågor 

kring miljö och natur i den utsträckning som de bör, jämfört med andra grupper. Detta kan 

bero på flera olika saker, men kanske framför allt att det är lättare att förståelsemässigt nå 

fram till äldre barn. Det är dock negativt att grupper med blandade åldrar inte tycks få så 

mycket till sig i ämnet som de bör, eftersom de äldre barnen i dessa grupper kan bli lidande.  

  

Närheten till natur och miljö i omgivningarna kan vara en betydande faktor i miljöarbetet om 

man skall ha möjlighet att arbeta praktiskt med miljöfrågor. Av respondenterna hade dock 95 

% som längst en promenad på 5-10 minuter för att komma till naturområden. Av de som hade 

naturområden längre bort än så, svarade 75 % att de inte hade möjlighet att arbeta med miljö 

och natur i den utsträckning som de bör på förskolan, medan motsvarande siffra bland de som 

hade naturområden närmare var 52 %. Detta indikerar att förskolor med närhet till natur har 

lättare att arbeta med dessa frågor. En anledning kan vara att man med förskolebarnen 

behöver använda sig av praktiska exempel, och har man långt till naturen så är det svårare att 

genomföra praktiska arbeten, såsom exkursioner.  Detta är intressant också ur ett 
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konstruktivistiskt perspektiv och visar att samverkan mellan naturen och barnen tycks ses som 

ett mycket viktigt inslag i arbetet.  

    

Många pratar om kompostering någon gång med barnen, trots att de flesta av dem inte har 

någon kompost som de praktiskt kan arbeta med tillsammans med barnen.  Liknande svar får 

vi om vi tittar på arbetet med kretsloppstänkande och även här kan vi se att man inte behöver 

ha något praktiskt att visa upp, även om verkar vara en fördel. Siffrorna är något omvända om 

vi tittar på ekologisk kost i förskolorna, där de flesta faktiskt serverar denna typ av mat, men 

väldigt få pratar om fördelarna med ekologisk kost med barnen.   

Sammanfattningsvis angav de flesta deltagarna i undersökningen att de var intresserade av natur 

och miljö. Den utbildning man har tycks dock inte ha påverkat miljöintresset, mellan de 

tillfrågade förskollärarna och övrig personal visar sig intresset vara snarlikt. Intresset inom 

ämnet tycks inte heller påverkas om man har vidareutbildat sig i naturvetenskap. Erfarenhet 

tycks dock kunna spela in i arbetet med natur och miljö. De som har mer än tjugo års erfarenhet 

använder till exempel mer litteratur inom ämnet. Även barns ålder tycks spela in i arbetet med 

miljö och natur. I gruppen som arbetade i med barn 3-5 år ansåg betydligt fler att de kunde 

arbeta med miljöfrågor i den grad de bör, jämfört med de som arbetade med yngre barn eller i 

barngrupper med större åldersspann. Likaså tycks närhet till naturområden påverka arbetet, då 

fler som hade närmare till miljöområden tyckte sig kunna arbeta med miljö och natur i den 

utsträckning som de bör. 
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Hinder för arbete med miljö och naturarbete i förskolan 

 

Det finns många aktiviteter och punkter som förskollärare behöver ha med i sin dagliga 

verksamhet, samt andra faktorer som gör att arbetet kring miljö och natur kan bli lidande. En 

knapp minoritet av pedagogerna, 43,5%, anser att de har möjlighet att arbeta med miljö och 

natur i den utsträckning de själva vill. Av de som har svarat nej på frågan, 56,5%, anger 26,5% 

anledningen till att de inte kan arbeta i den utsträckning de vill med miljö och natur är för stora 

barngrupper. Intressant är att av de som angett för stora barngrupper som anledning är 68 % 

pedagoger i grupper med åldern 1-3 och övriga i grupper med åldern 3-5. Detta skulle kunna 

tyda på att det antingen är större grupper i denna ålderskategori, eller att det är svårare att arbeta 

och följa en röd tråd med mindre barn.   

En av slutsatserna vi kan dra här är att bristande ekonomi inte är ett hinder för att arbeta med 

natur och miljö i den utsträckning man vill. Ingen av de respondenter som svarade att bristande 

utbildning var anledning till att de inte arbetar med natur och miljö i den utsträckning de vill 

var utbildade förskollärare, vilket pekar åt att man känner sig mer förberedd om man har rätt 

utbildning.  Däremot tycks det vara svårt att arbeta med området då barngrupperna är för stora.   

Siffrorna är relativt lika då frågan ställdes angående om respondenterna hade möjlighet att 

arbeta med miljö och natur i den utsträckning som de bör arbeta med det. 45,9% tycker att de 

har den möjligheten. Här ansåg man dock att ”tidsbrist” var den största anledningen tillsammans 
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med för stora barngrupper. Observera att respondenterna inte hade möjlighet att svara annat på 

frågan varför de inte kunde arbeta i den utsträckning de bör, på grund av ett fel i enkätutskicket. 

Den stora skillnaden i hur man VILL och hur man BÖR arbeta med natur och miljö i förskolan 

kan utläsas som att tidsbristen är en större anledning till att man inte kan arbete med ämnet i 

den utsträckning som man bör än vad man vill. Det tycks istället vara andra orsaker som gör att 

man inte kan jobba med dessa frågor i den utsträckning som man vill.   

Även brist på material kan vara en orsak till att man inte kan arbeta med natur och miljö i den 

utsträckning som man vill eller bör. Vi kan i enkäten utläsa att många respondenter saknar 

tillgång till till exempel kompost eller kretslopp.  

Enligt pedagogerna själva är det största hindret för att arbeta med miljö och natur för stora 

barngrupper och tidsbrist.  
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Diskussion 

Diskussion av resultat 

Det resultat jag kommit till fram skapar vissa frågor angående arbetet med hållbar utveckling. 

Thulin (2011) pekar på vikten av att arbeta med naturvetenskap från tidig ålder. Min 

undersökning visar på att det verkar lättare att nå de resultat man bör då man jobbar med barn 

från tre år och uppåt. I grupper med yngre barn och åldersblandade grupper, anger personalen 

att det är svårare att ha möjlighet att arbeta med miljö och naturfrågor i den utsträckning som 

man bör. Det finns flera möjliga slutsatser att dra här. Möjligen är barn under tre år för små för 

att tillgodose sig kunskaper om hållbar utveckling. Detta stämmer i så fall med Hedefalks 

presenterade forskning, som visar att barn från fyra år kan tillgodose sig kunskap i ämnet. En 

annan möjlig anledning till detta resultat kan vara att det är svårare att hålla ihop gruppen bland 

små barn, då det är svårare att fånga deras uppmärksamhet. Det samma gäller de åldersblandade 

grupperna, där barnen i stor utsträckning har olika behov och intressen och en tydlig planering 

kan vara svårare att genomföra. Trots detta anger mycket få av de som svarat att inte har 

möjlighet att arbeta med natur och miljö i den utsträckning de vill att det beror på att barnen är 

för små. De anser alltså själva att de finns större hinder för natur och miljöarbete.  

I min undersökning finns det finns inga indikationer på att det pågår ”klassisk” undervisning i 

förskolan om hållbar utveckling, däremot är det vanligt att prata med barnen. Hedefalk (2014) 

påpekar att pedagogerna måste leda uppmärksamheten mot det som barnen skall lära sig. Inom 

ramen för min undersökning är det tydligt att man pratar mycket om olika aspekter om hållbar 

utveckling, såsom kompostering och skräphantering, men för att inlärningen skall bli som bäst 

så bör man också kunna visa och ”vara” i det man avser att barnen skall lära sig, vilket stämmer 

väl överens med det konstruktivistiska perspektivet. De flesta tillfrågade i min undersökning 

hade tillgång till närliggande naturområden, vilka de därför bör använda. Några hade också 

tillgång till kompost och kretslopp, vilket alltså är en fördel, i och med att man med hjälp av 

dem kan få barnen involverade även praktiskt.  Detta stöds även av Thulins tre sätt att 

introducera naturvetenskaplig förståelse, där det första handlar om att hantera material och göra 

undersökningar. Genom att ha ett kretslopp eller en kompost tillgängligt så får barnen en 

naturlig och praktisk ingång till hållbar utveckling. Även de andra två sätten tycks vara väl 

använda av respondenterna. Vad gäller sätt två så pratar många ofta med barnen om saker såsom 
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skräphantering och återvinning och upplever också saker i naturområdena eller 

återvinningscentralen. Dessutom tycks man förklara naturvetenskapliga anknytningar när man 

träffar på saker i vardagen, till exempel när man slänger skräp eller komposterar. Värt att notera 

är att min undersökning tydligare kan kopplas till de två första sätten på grund av sätten frågorna 

i enkäten ställdes på.  

Viss tillfrågad personal anger att de besöker naturområden med ett visst syfte, medan andra tar 

upp ämnen som de uppkommer, av till exempel barnens frågor. I Elms (2008) undersökning så 

tar man upp ämnet så som det uppkommer vilket, enligt honom, inte är det bästa sättet. Han 

tycker dessutom att barnen skall få vara med i planeringen, för att på det sättet få med sig de 

viktiga poängerna. I min undersökning finns det inget som tyder på att barnen är med i 

planeringen av aktiviteter som har med hållbar utveckling att göra. Detta är någonting som man 

i framtiden kan arbeta mer med, för att ge barnen de bästa förutsättningarna vad gäller att lära 

sig om hållbar utveckling.   

Intressant är att relativt få förskolor inom undersökningen tycker sig ha naturprofil men det kan 

bero på att definitionen av naturprofil kan variera. Definitionen tycks inte vara självklar för de 

tillfrågade, men flera av de som svarat att de har naturprofil är Grön Flagg certifierade. Min 

egen definition av naturprofil är grön flagg eller dylikt. Samtidigt bör en naturprofil inte vara 

en förutsättning för arbete med hållbar utveckling, framför allt eftersom det framgår i 

styrdokumenten att man inom förskolan skall arbeta med ämnet.  

Det tycks vara relativt vanligt att regelbundet prata om olika frågor vad gäller miljö och natur, 

vilket kan ses som det enklaste sättet att pedagogiskt nå fram till eleverna. Till exempel pratar 

endast 3,6% aldrig om att spara på resurser, 1,2% svarar aldrig på frågan om de pratar om 

skräphantering. Däremot svarar hela 20% att de aldrig pratar med barnen om kompostering och 

15% arbetar aldrig med kretsloppstänkande. En möjlig orsak till detta kan vara att endast 25,6% 

av de tillfrågade förskolorna har en kompost och endast 24,4% har något eget kretslopp, medan 

alla förskolor använder sig av olika resurser och hanterar skräp. Av detta kan man dra slutsatsen 

att det är mer naturligt att prata om saker som finns i barnens närhet, än att till exempel prata 

om en kompost när det inte finns någon på förskolan. Någonting som dock motsäger denna 

teori är att hela 83,3% har ekologisk kost på sin förskola, medan 29% av de tillfrågade aldrig 

pratar om ekologisk kost. Undersökningen visar inte anledningen till detta, utan man kan endast 

resonera kring anledningarna. En möjlig anledning är att mat är någonting nödvändigt som 
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barnen konsumerar varje dag utan att dra någon naturlig koppling till miljö, medan en kompost 

och ett kretslopp är någonting som fysiskt finns där med ett tydligt syfte att värna och lära ut 

om natur och miljö. Av detta kan vi se att olika faktorer kan spela in på undervisningen av natur 

och miljö. Har man tillgång till olika praktiska resurser tycks det vara lättare att undervisa om 

just de sakerna. Hade man haft möjlighet att själva odla viss del av maten i anslutning till 

förskolan, hade det möjligtvis blivit mer naturligt att även prata om ekologisk kost.   

De jakande svaren är dock inte lika höga om man jämför att prata och arbeta med olika områden 

inom natur och miljö, som att åka ut och ”arbeta” praktiskt utanför förskolan. Många av de 

tillfrågade går aldrig på ”plocka-skräp-promenader” och av de som gör är majoriteten bara ute 

mer sällan än 2 gånger i veckan. Vad gäller att besöka återvinningsstationer svarar hälften att 

de aldrig gör det och av de som svarar att de gör det svarar 17,4% att det endast händer en gång 

per år. Att ta med barnen på ”skräp-plockar-promenader” eller åka till en återvinningsstation är 

tidskrävande och annan verksamhet på förskolan kan bli lidande.  35,6% anger tidsbrist som 

den största anledningen till att de inte ha möjlighet att arbeta med miljö och natur i den 

utsträckning som de bör. Detta kan vara en anledning till att man tycks göra dessa saker relativt 

sällan. Även detta är en faktor som måste räknas in i arbetet med miljö och natur.  

Ungefär hälften av de tillfrågade använder sig av någon typ av litteratur gällande natur och 

miljö i sitt arbete. I det öppna svar som följde kan vi se att det är relativt vanligt att använda sig 

av sagoberättelser. Detta kan ses som ett utmärkt tillfälle att sammanföra olika delar av 

läroplanen. Med det menar jag att man samtidigt får med sig alla de fördelar som sagoläsning 

innebär och samtidigt lär sig om natur och miljö. Inom detta område tycks erfarenhet också 

spelat in. Respondenter med mer än 20 års erfarenhet har i högre grad angett att de använder 

litteratur i undervisningen. En möjlig anledning till detta kan helt enkelt vara att de under sina 

verksamma år har hittat lämpligt material inom ämnet.   

Nästan alla tillfrågade respondenter har naturområden inom promenadavstånd och nästa alla 

använder dessa naturområden till planerade aktiviteter kring natur och miljö. Den stora 

majoriteten av de som har längre till naturområden svarar dock i högre grad än övriga att de 

inte kan jobba med natur och miljö i den utsträckning som de bör.  En möjlig slutsats man kan 

dra av detta är att det är fördelaktigt att arbeta praktiskt med natur och miljö tillsammans med 

barnen i alla åldrar och det är en stor nackdel om man inte har naturområden i sin närhet. Detta 
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visar på vikten av att kunna arbeta praktiskt med ämnet, eftersom barnen verkar lära sig bättre 

i samverkan med det de skall lära sig.  

Vad gäller hinder i arbetet med miljö och natur skiljer sig detta något i om man har möjlighet 

att arbeta med miljö och natur i den utsträckning man VILL och när man BÖR. 43,5% anger att 

de har möjlighet att jobba med natur och miljö i den utsträckning som de vill och 45,9 anger att 

det kan göra det i den utsträckning som de bör. Dessa siffror är mycket lika, möjligtvis beroende 

på att man inte ser det som något krävande att arbeta med natur och miljö i förskolan utan att 

man faktiskt både vill och bör. Detta kan kopplas till en annan fråga i enkäten, som visar att 

hela 59,3% är personligen intresserade av natur och miljö i ganska hög grad. Ingen av 

respondenterna har svarat att de inte är intresserade alls. Vilken typ av utbildning man har tycks 

inte påverka intresset kring frågor om hållbar utveckling. Intresset är förhållandevist högt över 

lag, men mer inriktning på hållbar utveckling under förskollärarutbildningen skulle eventuellt 

kunna öka intresset bland personalen för dessa frågor, vilket i längden skulle kunna leda till 

ännu bättre möjligheter för barnen att lära sig.  

Både vad gäller vad man vill och bör arbeta med i ämnet, så tycks det största hindret i arbetet 

med natur och miljö vara för stora barngrupper. Vad gäller att vilja arbeta svarar 26,5% att detta 

är det största hindret och vad gäller bör är siffran 35,5%. En anledning till att svaren skiljer sig 

mer här kan vara att enkätfrågan var felkonstruerad. Vad gäller VILL så fanns valet annat medan 

det tyvärr inte fanns vad gäller BÖR. En intressant slutsats att dra i tider av budgetnedskärningar 

och mycket prat om förskolors ekonomi är att alternativet bristande ekonomi kommer sist av 

de hinder man kan välja mellan. En möjlig orsak till detta kan vara att undervisningen av hållbar 

utveckling inte är beroende av en stor budget, vilket kan ses som en stor fördel. Denna slutsats 

är dock svår att dra, då man endast kunde kryssa i ett alternativ på denna fråga och 

respondenterna kan ha tyckt att övriga hinder var större. Det tycks tydligt att man kan uppleva 

och praktiskt arbeta med natur. Däremot tycks aspekter som för stora barngrupper och tidsbrist 

vara större hinder. 12,2% av de som inte tycker de kan jobba med natur och miljö i den 

utsträckning de vill och 13,3% av de som säger att de inte kan göra det i den utsträckning de 

bör svarar att bristande utbildning är den största faktorn, detta trots att hela 74,4% i 

undersökningen har förskollärarutbildning. Det är möjligt att förskollärarutbildningarna bör 

arbeta mer med frågor kring miljö och natur. 36,78% anger att de har någon typ av 
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naturvetenskaplig utbildning/fortbildning. Det går tyvärr dock inte att utläsa av enkäten om de 

tycker att bristande utbildning är ett hinder eller inte. 

 Om våra barn ska kunna överleva utan att tömma vår planet på resurser bör vi och barnen veta 

om och vilja jobba med Naturvetenskap. Ett sätt att praktiskt visa hur vi förstör vår natur och 

vattentillgångar är att ha till exempel en balja med rent vatten, sedan låta barnen slänga i diverse 

skräp. När de sedan ser hur vattnet ser ut kan man prata med dem om de skulle vilja dricka det 

eller bada i det. 

Diskussion av metod 

Att använda sig av en kvalitativ enkät fungerade bra för att uppfylla mitt syfte. Ett problem var 

dock att jag fick in för lite svar på mitt första utskick, vilket gjorde att jag fick skicka ut det i 

en omgång till. Det positiva med detta är att den geografiska spridningen av respondenter blev 

större, då respondenterna i andra omgången kom från andra kommuner. Större geografisk 

spridning kan göra generaliseringar lättare, medan bortfallet möjligtvis kan göra 

generaliseringar svårare. Då enkäten skickades till förskolechefer som sedan skickade dem 

vidare till sina anställda är det troligt att flera av respondenterna arbetade på samma förskola. 

Detta gör att det är troligt att deras svar varit liknande vad gäller till exempel frågor om närhet 

till naturområden och om de har kompost. Detta kan också dra ner generaliseringsmöjligheten 

av resultatet något. 

Det finns också negativa aspekter med att ha en kvantitativ undersökning. Under arbetets gång 

dök det upp frågor där svar hade kunnat ges genom följdfrågor, vilket till exempel hade varit 

möjligt om man hade gjort kvalitativa intervjuer. Detta ser jag dock inte som ett problem, 

eftersom arbetet då hade ökat i omfång och de följdfrågorna hade hamnat utanför ramen för 

mitt syfte.    

Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka om män och kvinnor arbetar på samma sätt vad 

gäller hållbar utveckling i förskolan. I min undersökning var alla respondenter kvinnor, vilket 

gjorde att sådana paralleller inte kunde dras. En sådan undersökning ur ett genusperspektiv 

skulle vara intressant, eftersom man då kan se om män och kvinnor inom förskoleverksamheten 

lägger lika stor vikt vid dessa frågor samt om de har samma intresse. Detta skulle vara intressant 

både ur ett förskoleperspektiv, men även utifrån ett allmänt genusperspektiv.  
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Barnen är vår framtid och för att deras framtid skall bli bra behöver de ta hand om miljön. För 

att en förskola ska kunna bedriva och kunna ge de bästa möjligheter till undervisning om hållbar 

utveckling hjälper det troligtvis att ha nära tillgång till naturen och annan undervisningsmaterial 

såsom kompost och kretslopp.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej 

 

Jag heter Sabina Thörnberg och går termin sex av sju på Förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet. Vi har nu denna vår påbörjat vårt examensarbete. Jag frågar härmed om er hjälp 

för mitt arbete. Jag undersöker hur förskolan jobbar med delen natur och miljö inom hållbar 

utveckling.  

Undersökningen tar ca 5-10 minuter att svara på.   

Deltagandet är helt och hållet frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Det 

är också helt anonymt och ingen personlig information kommer att behandlas i denna enkät. 

 

Du har till och med fredagen den 12 Maj att svara då vi har fått kort om tid på oss. 

 

Du godkänner din medverkan med att du gör och skickar in enkäten. 

 

Om du undrar någonting finns jag att nå på 

Email: xxxxxxxx@gmail.com 
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Telefon: 07xxxxxxxx 

 

Tack på förhand för er medverkan 

 

 

Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 

1. Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 

 

2. Vad är din ålder? 

20-30 

31-40 

41-50 

51- 

 

3. Vilken utbildning har du? 

Grundskolan 

Gymnasiet 

Förskollärarutbildad 

Annan 

 

4. Har du någon typ av naturvetenskaplig utbildning/fortbildning? 

Ja 

Nej 
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Om Ja, Vad? 

 

5. Hur många år i tjänst har du? 

0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21- 

6. Vilken typ av avdelning jobbar du på? 

1-3 åringar 

3-5 åringar 

1-5 åringar 

Annan 

 

7. Har er förskola naturprofil?  

Ja 

Nej 

Om ja, Vilken? 

 

 

 

 

8. Hur intresserad är du personligen av frågor kring natur och miljö? 

I mycket hög grad 

I ganska hög grad 

I ganska låg grad 

Inte alls 

 

9. Använder ni någon typ av litteratur i ert arbete med barnen när det gäller natur och miljö? 

Ja 

Nej 

Om Ja, vilken typ? 
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10.  Hur är tillgängligheten till naturområden för er förskola (t.ex. skogsdunge, skog, äng eller 

annat grönområde)? 

Inne på gården 

Utanför gården 

Promenad på 5-10 minuter 

Längre promenadavstånd 

Transportmedel krävs. 

 

11. Hur ofta utnyttjar ni dessa naturområden i er verksamhet? 

Varje dag 

Flera gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Några gånger i månaden 

Mer sällan 

Aldrig 

 

12.  Vad för planerade aktiviteter kring natur och miljö arbetar ni med i dessa naturområden? 

 

13. Hur ofta arbetar ni med planerade aktiviteter kring natur och miljö i dessa Naturområden? 

Varje gång vi är där 

Varannan gång vi är där 

Mer sällan 

Aldrig 

14. Pratar du med barnen om att spara på resurser (t.ex. att inte slösa på papper, vatten med 

mera)? 

Ja 

Nej 

 

15. Om ja på tidigare fråga, hur ofta? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 
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1-2 gånger i veckan 

Mera sällan 

Aldrig 

 

16. Hur ofta pratar du med barnen om skräphantering (t.ex. att man ska kasta skräp i 

soptunnor och inte på marken)? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

17. Är ni på ""plocka-skräp-promenader" med barnen? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

 

18. Hur ofta arbetar du och barnen med återvinning(t.ex. genom samtal eller utföra olika 

aktiviteter om detta)? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

19. Hur ofta besöker du en återvinningsstation med barnen? 

Dagligen 

1 gång i veckan 

1 gång varannan vecka 
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1 gång i månaden 

1 gång per år 

Aldrig 

 

20. Hur ofta pratar du med barnen om kompostering och vad det innebär? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

21. Har ni kompost på er förskola? 

Ja 

Nej 

 

22. Om du svarat ja, hur ofta använder ni komposten? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

23. Hur ofta arbetar du med kretsloppstänkande på din förskola? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mera sällan 

Aldrig 

 

24. Har ni något eget kretslopp inne för att visa barnen (t.ex glasburk med jord,växt och 

vatten)? 

Ja 
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Nej 

Om ja, vad? 

 

25. Hur ofta pratar du om ekologisk kost med barnen? 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Mera sällan 

Aldrig 

 

 

26. Har ni ekologisk kost på er förskola? 

Ja 

Nej 

 

27. Om du svarat ja, hur mycket är ekologiskt 

Allt 

Mjölkprodukter 

Frukt 

Bröd 

Maten (lunch) 

 

28. Känner du att du har möjlighet att arbeta med miljö och natur i den utsträckning du VILL?  

Ja 

Nej 

 

29. Om du har svarat nej, vad är den största orsaken till icke önskvärt miljö och naturarbete? 

Tidsbrist 

För små barn 

Förstora barngrupper 

Bristande ekonomi 

Bristande utbildning i ämnet  
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Annat 

 

30. Känner du att du har möjlighet att arbeta med miljö och natur i den utsträckning du BÖR? 

Ja 

Nej 

 

31. Om nej, vad är den största orsaken till detta? 

Tidsbrist 

För små barn 

Bristande ekonomi 

För stora barngrupper 

Bristande utbildning i ämnet 

 

 

  


