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ABSTRACT 

Cecilia Hägerth & Helena Larsson 
 
Pedagogiskt miljö- och naturvårdsarbete i storstad och landsbygd 

Utgör den geografiska placeringen hinder eller möjligheter i förskolans miljöarbete? 
 

Educational environment and nature conservation work in urban and rural areas       
Is the geographical location an obstacle or an opportunity in the preschool environment? 

Antal sidor: 46 

Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagoger arbetar konkret med miljö- och 
naturvårdsfrågor på förskolor. Vi har också velat undersöka om arbetet med miljö- och 
naturvårdsfrågor skiljer sig åt på olika förskolor beroende på var de är geografiskt placerade.   
 
För att få svar på vår frågeställning har vi gjort en kvalitativ undersökning på kommunala 
förskolor belägna i storstad och på landsbygd utan någon uttalad miljöprofilering. Utifrån vår 
empiri som vi har analyserat i relation med vår teori har vi diskuterat och lyft fram vår 
frågeställning.   
 
Resultatet visar att pedagogerna har olika synsätt och arbetsmetoder då de arbetar konkret med 
miljö- och naturförmedlandet. Pedagogerna fick frågan om de ser sin förskolas geografiska 
placering som hinder eller möjlighet, det visar sig att det finns vissa svårigheter både i storstad 
och på landsbygd.  
 
Storstadsförskolorna visar framförallt att avståndet till skogen utgör ett hinder. Man såg som 
möjlighet närhet och tillgång till miljöstationer, samt att konkret kunna visa på miljöpåverkan i 
barnens närområde. Landsbygdsförskolornas möjligheter består av närheten till naturen. Hinder 
kan bestå av att det är flera praktiska svårigheter för att kunna ta sig till miljöstationen.  
 
För att få en mer allsidig verksamhet som grundar sig på miljö- och naturarbetet skulle vi önska 
att förskolorna i storstaden och landsbygden kunde inspireras av varandras arbetsätt.  
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1. Inledning 
 
Hela mänskligheten på jorden är beroende av dess natur och miljö. Men vem ansvarar för 

att dessa tillgångar kommer att finnas kvar även till kommande generationer? Alla vi 

vuxna har ett gemensamt ansvar som vilar på oss, hur vi gör och vad vi gör spelar en 

avgörande roll för hur våra barn och barnbarn kommer att ta hand om vår natur och miljö i 

framtiden. Därav vilar ett stort ansvar på oss pedagoger som arbetar med barn både i skola 

och i förskola. I förskolans läroplan, Lpfö 98 belyser man detta på följande sätt: 

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

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

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

naturens kretslopp. 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 framtid (Lpfö 98, 2006:7). 

                                                                                                                      

Med detta betydelsefulla ansvar kände vi oss nyfikna på vad som uppfattas som miljö- och 

naturarbete bland pedagoger, överensstämmer det med vad läroplanen säger?  

I vår studie har vi undersökt hur pedagoger arbetar med förmedlandet av miljö- och 

naturvård på nio förskolor i storstads- och landsbygds miljö.  Dahlgren m.fl. (2007) 

förespråkar ett lärande som står i relation med landskapet och genom samhörighet till det 

lägga grunden till ett medvetet ekologiskt beteende. Vi har även undersökt om förskolans 

geografiska placering påverkar den pedagogiska inriktningen i förmedlandet av miljö- och 

naturvårdsarbetet. Dessutom har vi studerat om pedagogerna i vår studie upplever att 

utemiljön bidrar till svårigheter eller möjligheter? För att se om det föreligger några 

skillnader mellan dessa två undersökningsområden har vi gjort jämförelser mellan 

förskolor som har sina verksamheter i dessa miljöer.  Gustavsson (1993) konstaterar att det 

är skillnad i att bo i stad eller landsbygd. Han belyser pedagogernas olika intressen och 

färdigheter som kan utnyttjas. Framförallt så har barnen olika behov och erfarenheter som 

behövs mötas var och en på sin nivå.  
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2. Syfte och problemformulering 
I den här delen presenterar vi syftet med vår undersökning och vår valda 

problemformulering. 

 
2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att försöka synliggöra om ett antal pedagoger på de utvalda 

förskolorna i Mellansverige arbetar likartat i sitt pedagogiska arbete med miljö- och 

naturvårdsfrågor. Vi vill även undersöka pedagogernas uppfattning om förskolornas 

geografiska placering utgör möjligheter eller hinder. Vi kommer även att titta på hur de 

följer förskolans läroplan. 

 

2.2 Problemformulering 

• Hur arbetar och beskriver förskolepedagogerna sitt konkreta arbete med miljö- 

och naturvårdsfrågor på våra undersökta förskolor? 

• Hur ser pedagogerna på förskolans geografiska placering, som hinder eller 

möjligheter i det pedagogiska arbetet? 

• Hur synliggörs Lpfö 98 i det pedagogiska arbetet med miljö- och naturvård? 
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3. Bakgrund och teori 

I det här kapitlet tar vi upp hur den svenska förskolan vuxit fram och formats ur ett 

historiskt perspektiv. Vi har också försökt belysa vad som haft stor betydelse för den 

förskoletradition som vi har i dag i vårt svenska samhälle, framförallt då det gäller det 

pedagogiska förmedlandet av miljö- och naturvårdsperspektiv.  

 3.1 Svensk förskolehistorisk framväxt 

Vid en historisk tillbakablick av förskolans historia ser man att de svenska barnkrubbornas 

tillkomst startade i och med den stora industrialiseringen. Kvinnor och män begav sig ifrån 

landsbygden in till städerna för att arbeta. Detta bidrog till att barnen till de arbetande 

familjerna mer eller mindre lämnades utan någon vuxens omsorg eller tillsyn. Så 

småningom startade så kallade barnkrubbor i liten skala, dessa hade till en början som 

huvudsaklig uppgift att ta om hand om fattiga mödrars barn, hålla dem ifrån gatorna, ge 

dem mat och hålla dem rena samt fostra dem till laglydiga samhällsmedborgare. 

Verksamheten var behovsprövad och för att få en plats för sitt barn krävdes intyg ifrån 

fattigvården. Detta bidrog till att verksamheten kom att få en fattigvårdsstämpel som levde 

sig kvar ända in på 1950-talet. Barnkrubborna drevs av stiftelser samt kyrkliga 

församlingar på privat initiativ. Stockholms första barnkrubba öppnades på Kungsholmen 

1854 och vid 1900-talet fanns omkring 250 stiftelser som omfattande denna välgörenhet 

för de fattiga. Vid denna tidpunkt höjdes det kritiska röster från arbetarrörelsens sida, man 

menade att det borde vara samhällets sak att ta ansvar för dem som behövde hjälp (Martin 

Korpi, 2006).  

Under samma tid växte det även fram en helt annan verksamhet ifrån Tyskland med 

namnet kindergarten eller barnträdgården som det kom att kallas efter Friedrich Fröbels 

(1782-1852) pedagogiska filosofi som såg barn som plantor som skulle vårdas och växa i 

en väl anpassad miljö. Denna verksamhet drevs helt ur ett pedagogiskt syfte och filosofin 

var att verksamheten skulle vara ett stöd för hemmets fostran. Barnträdgårdarnas 

verksamhet finansierades helt genom avgifter. Vissa av Fröbels utgångspunkter är ännu 

giltiga i den modern förskolepedagogiken som t.ex. lekens avgörande betydelse för barnets 
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utveckling. Barn måste få bekanta sig med olika saker och konstruera samt prova på för att 

på det sättet utforska och lära sig genom egna erfarenheter. De kvinnor som engagerade sig 

och arbetade i dessa barnträdgårdar, deras önskan och ambition var att bidra till ett bättre 

samhälle genom att ge barnen en rik och stimulerande barndom.  

Deras filosofiska utgångspunkter härstammade från Jean Henri Rosseau, den romantiska 

idealismen, att barnet är gott av naturen och innehåller i sig fröet till den fullkomliga 

människan (Martin Korpi, 2006). 

Den första folkbarnträdgården inrättades 1904 av de berömda systrarna Ellen och Maria 

Moberg, de startade även Fröbelseminariet i Norrköping. Folkbarnträdgården kom att 

vända sig till alla barn, även arbetarbarnen mot en låg avgift eller utan kostnad. Ett syfte 

var att motverka de växande motsättningarna i samhället och skapa större harmoni mellan 

samhällsklasserna. Dessa båda verksamheter, barnkrubbor och barnträdgårdar är 

föregångare till vår senare tids daghem och lekskolor. Det kom att dröja ända till 1944 då 

riksdagen antog beslut till de första statliga driftbidragen för daghemsverksamhet samt att 

man avsatte statsbidrag till förskoleseminarier. Detta beslut förekom sig av ett envist och 

ihärdigt arbete från framför allt kvinnor runt om i landet, en av dessa kvinnor var Alva 

Myrdal (1902-1986). Hon myntade begreppet ”storbarnkammare” i samband med hennes 

engagemang för barnomsorgsverksamheten i vårt land och år 1932 tog debatten om den 

svenska förskolan fart. Alva Myrdal arbetade för att barnomsorgen skulle vara en oas för 

barnen där verksamhet höll en god kvalitet med en välutbildad personal (Martin Korpi, 

2006). 

 
Från 1930 fram till slutet av 1950-talet gick barnomsorgsutbyggandet trögt, mycket på 

grund av att det fanns flera starka krafter i samhället som var negativa till daghem och 

familjedaghem. Mot slutet av 1960-talet, då den stora barnstugeutredningen gjordes 

började man utarbeta riktlinjer för kommunal barnomsorgsplanering. Vid denna tid 

bedrevs daghemmens verksamhet av praktisk omsorg med mycket utomhusaktivitet. Vid 

1970-talet gjordes en stor utredning av daghemsverksamheten, den vetenskapliga grunden 

utgjordes av Jean Piagets (1896-1980) utvecklingspsykologi och av Erik Homburger 

Erikssons socialpsykologiska forskning om det växande barnet. Utredarna kom att 
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förespråka en dialogpedagogik där pedagoger skulle arbeta tillsammans i arbetslag med 

åldersblandade barngrupper. Inspirationen ifrån denna pedagogik hade utredarna fått ifrån 

den brasilianska filosofen Paulo Freires (1921-1997). Ett av förslagen ifrån utredningen var 

att barnen skulle kunna hitta kamrater oavsett ålder, de äldre barnen skulle vara förebilder 

för de yngre och kunna hjälpa dem i vardagliga situationer och att jämförelse mellan barns 

prestationer inte skulle göras. Barn skulle lära sig att samarbeta, inte konkurrera. Dagens 

förskolor är ytterligare en förfinad produkt utifrån tidigare daghem och lekskolor, den är i 

ständig förändring utifrån olika samhällspolitiska förutsättningar (Martin Korpi, 2006). 

 
3.2 Förmedlandet av miljö- och naturlära ur ett pedagogfilosofiskt 
perspektiv 
 
3.2.1 Vilka tankar har pedagogiska filosofer då det gäller förmedlandet av kunskap? 
 

Det är mer än två millennier sedan den grekiske filosofen Platon uttryckte tankar om att leken 

skulle dominera allt lärande. På sjuttonhundratalet sa Rousseau (1712-1778) att undervisningen 

borde grundas på lek. Nästa århundrade hävdade Goethe (1749-1832) att leken var grunden till 

konstnärligt skapande. Den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) såg leken som en skapade 

verksamhet och menade att leken var den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och 

känsla. Den norske professorn i musikvetenskap, Jon-Roar Børkvold (f.1947) menar att leken 

är en skapade livsform där tanke, känsla och rytm bildar en enhet (Granberg, 2000:45).  

 
Även i förskolans läroplan tar man upp leken och lärandet som två självklara viktiga 

komponenter i läroprocessen:  
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse, kommunikation och förmågan 

till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem. Barnen kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter (Lpfö 98, 2006:6).                   

 

Forssell menar att flera av Rousseaus efterföljande pedagoger betonar betydelsen och 

vikten av att varje enskild individs egen läroprocess ska få utrymme, att det ligger i 

pedagogens ansvar att möjliggöra och skapa en miljö som tillhandahåller olika 

pedagogiska utmaningar för varje individ. Forssell (2005) skriver om John Dewey (1859 – 
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1952) som myntade begreppet "learning by doing" men själv använde han inte detta 

uttryck mer än i förbigående. Dewey förespråkade att man skulle ge eleverna levande 

kunskaper som de kunde reflektera till personligt, kunskaper som de kunde använda 

praktiskt i sitt senare yrkesverksamma liv. Han menade att det var viktigt att eleverna 

genom sin utbildning lärde sig att reflektera, ifrågasätta och sätta olika saker och skeenden 

i ett sammanhang så att kunskapsprocess inte består av en mängd memorerade kunskaper.  

Dewey ansåg att skolan mer skulle påminna om det verkliga livet. Vid samma tidpunkt 

levde och verkade Maria Montessori (1870–1952). Forssell (2005) menar att ett av 

Montessoris främsta budskap är att barnets sociala, emotionella och fysiska utveckling är 

precis lika viktig som den intellektuella. Hon belyste samspelet mellan det teoretiska och 

det praktiska, hon gjorde en modern koppling mellan makt och kunskap, mellan 

vetenskaplig kunskapsutbildning och politiska reformprogram. Montessori menade att 

montessoripedagogiken skulle efterlikna livet självt därför är alltid barngrupperna 

åldersintegrerad i verksamheten. Barnens olika åldrar, förmågor och intressen gör att det 

pågår olika aktiviteter hela tiden, därför använder sig verksamheten av en mycket tydlig 

struktur och organisation. Montessori ansåg att barn har en inre drivkraft att nå 

självständighet ”att bygga upp sig själv” att detta görs genom arbete/lek. Hon såg själva 

lärarrollen som en vägvisare eller guide där barnen själva skulle ges möjlighet till att arbeta 

praktiskt och få söka egna kunskaper (Forssell, 2005).  

Vidare beskriver Forssell (2005) en mer samtida pedagog i modern tid, Loris Malaguzzi 

(1921-1994) han hade och var känd för sitt stora engagemang inom de kommunala 

skolorna i staden Reggio Emilia. Han var barnens talesman, en av vår tids stora filosofer. 

Hans pedagogiska filosofi utmynnar i en stor respekt för barnens rättigheter och 

potentialer, kunskap och lärande utgår ifrån barnens egna erfarenheter, tankar och teorier. 

Malaguzzi ansåg att vuxna måste skapa situationer och förutsättningar för barnen att 

utforska sin omvärld och göra nya upptäckter, men för den skull innebär det inte att barnen 

på egen hand ska tillgodogöra sig kunskap och bildning. De vuxna som är med, är 

medforskare och medkonstruktörer, man konstruerar tillsammans med barnen, Forssell 

(2005) summerar Reggio Emilia filosofin med dessa ord: 
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En av de mest grundläggande dragen i Reggio Emilias filosofi är, enligt vårt sätt att se, att man 

ser förskolan som ett offentligt rum, ett rum där man för ett offentligt samtal och en dialog med 

andra. Som exempel kan nämnas att man ställt sig i dialog och konfrontation med många olika 

pedagogiska traditioner och inriktningar (bl.a. Montessori, Freinet, Dewey, Piaget och 

Vygotskij), man har låtit sig inspireras av tankar och synsätt från olika vetenskaper (t.ex. 

biologi, matematik och hjärnforskning) och man har också tagit intryck av nya strömningar 

inom konst, design och teknik. Under de senaste tio åren har Reggio Emilia drivit forsknings- 

och utvecklingsarbete kring bl.a. barns lärande och bra miljöer för barn i samarbete med 

universitet och högskolor i flera länder (Forssell, 2005:195). 

                                                                                                                                

3.3 Förskolans läroplan utifrån miljö- och natur perspektivet  
3.3.1 Förskolans läroplan 

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

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen till en bättre miljö både i nutid och i 

framtid (Lpfö 98, 2006:7). 

Vidare belyser man verksamhetens betydelse för att möjliggöra positiva förutsättningar 

för varje barn, så att de kan utvecklas och utmanas i sin språkutveckling samt förståelse 

för sig själv och sin omvärld. En verksamhet där man skapar förutsättningar för social 

samvaro så att barnen kan utveckla nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära. 

Dessutom ska varje barn känna och vilja vara tillsammans med andra barn och vuxna. Att 

de är aktiva i sin och andras samvaro, samt att de är medskapare i olika aktiviteter och 

göranden. Att det finns förutsättningar och mål för barnen att utveckla sin självständighet 

och olika motoriska färdigheter. Dessutom att barnen vart efter mognad och ålder utmanas 

pedagogiskt så att de tillägnar sig nya begrepp och känner lust och nyfikenhet till att 

utforska sin omvärld (Lpfö 98, 2006).   

 

3.3.2 Forskningsöversikter, råd och kommentarer samt statliga offentliga 

utredningar 

I den statliga offentliga utredningen SOU 2004:104, har man jämfört sina iakttagelser ifrån 

den nationella utvärderingen av förskolan som Skolverket presenterade våren 2004. Man 
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konstaterar att elevinflytande är ett prioriterat område i många förskoleplaner, men att det 

verkar vara svårt att uppfylla den ambitionen. Det främsta hindret tycks vara de stora 

barngrupperna och bra metoder för att stimulera de yngsta barnens möjligheter till 

inflytande. Utredningen ifrågasatte också om kraven på läromiljöer uppfylls då det gäller 

utbildning för hållbar utveckling. 

Skolverkets inspektion 2003 visade att det förekom många olika arbetsformer och 

pedagogiska modeller i förskolorna. När det gäller förskolor så hade man en pedagogisk 

tradition av att betona omsorg, fostran och lärande, detta hörde ihop och förutsatte 

varandra. Men resultat ifrån de tidigare refererade utredningen ifrån Skolverket visar 

tyngdpunkten på att det skett en förskjutning emot en starkare betoning mot lärandet, att 

förskolan allt mer betraktar lärandet utifrån nyttoaspekter (SOU 2004).  

Vidare såg den statliga offentliga utredningen att det saknades nationella studier kring 

förskolors kontakter med samhället och naturen. De undersökningar som gjorts tydde på att 

det fanns svårigheter med att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer i den 

pedagogiska verksamheten. Det var dock mer vanligt att det fanns en ämnesövergripande 

verksamhet i förskolorna samt i grundskolans tidigare år.  Miljöundervisningen 

associerades i de flesta fall med konkreta praktiska åtaganden som sopsortering och 

kompostering samt naturvetenskapliga förklaringar av miljöproblem. Detta medför att 

hållbar utveckling ses mer som ett moment än som ett perspektiv och med detta att 

miljöaspekterna får konkurrera med andra ämnen i förskolan i stället för att ingå i flera 

ämnen. Utredningen kom bland annat fram till att lärandet behöver bli mer 

verklighetsbaserat samt att det behövs ett ämnesövergripande samarbete. Flera lärare 

uttrycker osäkerhet om hur de ska konkretisera de pedagogiska metoderna och efterfrågar 

både ämnesteoretisk och didaktisk fortbildning. Skolverkets utvärdering av läroplanens 

övergripande mål visar även att eleverna lyckas bättre att göra orsaksanalyser då de får 

fundera tillsammans i grupp (SOU, 2004).  

Redan i den statliga offentliga utredning, SOU (1972:26) uppmärksammade man att 

naturvetenskap eller naturorientering som det senare kom att kallas hade ett viktigt innehåll 

att arbeta med till förskolan. Man betonade att det var angeläget att komma ifrån 
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faktainlärning och i stället arbeta för att lära barnen att skaffa sig information ”lära sig 

lära” (Johansson m.fl. 2003). 

Skolverket (2005) framhåller att det gjorts ett urval utifrån kunskap som forskning och vad 

beprövade erfarenheter ger, samt vad som är viktigt för att garantera en god kvalitet i 

förskolan.  Vidare belyser man att kvaliteten i förskolan rör de förutsättningar 

verksamheten ges, hur det pedagogiska arbetet genomförs samt med vilken måluppfyllelse 

uppdraget i läroplanen utförs. Skolverket (2005) riktar sig till både kommun och den 

personal som arbetar i förskolan, man illustrerar hur ansvarsfördelningen mellan kommun 

och verksamhet ser ut. Dessutom slår man fast att det är kommunens ansvar att se till att 

förskolan får de förutsättningar som behövs för att genomföra det pedagogiska arbetet. 

Under avsnittet förutsättningar, styrning och ledning står följande: 

 

En förutsättning för att kommunen skall kunna fördela resurser i förhållande till de olika behov 

som barn har i förskolan är att uppföljning och utvärdering görs. Resultatet av utvärderingarna 

skall vara vägledande för hur resurserna fördelas. Detta har betydelse för att kunna erbjuda en 

likvärdig förskola med hög kvalitet (Skolverket, 2005:14).  

För att barngruppen skall fungera positivt måste emellertid vissa förutsättningar vara 

uppfyllda, Skolverket klargör att en lämplig storlek på barngrupp innebär att det viktigaste 

är att gruppens sammansättning och storlek är lämplig. Vad som anses som lämplig storlek 

och sammansättning skall sättas i relation till förskolans uppdrag, även skollagen ställer 

dessa krav (Skolverket, 2005). Vidare gör man klart att det är kommunerna själva som 

avgör, utifrån lokala förhållanden, vilken gruppstorlek samt vilken personaltäthet som 

anses lämpligast. Enligt Skolverkets utvärdering av förskolan kom man fram till att det 

främst har varit ekonomiska överväganden som avgjort gruppstorlekarna. I januari 2005 

riktades det statsbidrag till kommunerna för att möjliggöra personalförstärkningar i 

förskolan med nästan 10 procent, som enligt regeringen motsvarar en minskning av 

barngruppernas storlek till i genomsnitt 15 barn med tre heltidstjänster. Avslutningsvis 

säger man i sin utvärdering att kommunerna kan synliggöra huruvida gruppstorlekar och 

personaltäthet har anpassats till lokala behov. Att det är betydelsefullt att man för en dialog 

mellan kommun och förskoleverksamhet kring lämplig personaltäthet och 

barngruppsstorlek. Man menar att det bör framgå vilken betydelse personaltäthet, 
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barngruppsstorlek och gruppsammansättning har för den pedagogiska kvaliteten i 

verksamheten (Skolverket, 2005).   

Williams m.fl. (2000) tar upp samarbeten som bedrivs i skolor runt om i Europa. 

Gemensamt för alla dessa skolor är att man betonar det livslånga lärande samt att utveckla 

olika vardagskunskaper. Huvudmålet är att barn utvecklar olika kvaliteter och förmågor för 

att lättare kunna möta och hantera varje dag. 

Ett centralt tema är barns samarbete och samlärande viket ses som nödvändiga förutsättningar 

för ett bra liv och för samhällets fortbestånd och utveckling. Inom det svenska 

utbildningssystemet ser vi en motsvarade utveckling.  Att just samarbete lyfts fram i flera olika 

sammanhang kan ses som ett uttryck mot det allt mer ökade individualiseringen i samhället 

(Williams, m.fl. 2000:12).  

I Skolverkets förslag (2009) tar man upp att de olika läroplansmålen ska kunna ingå i 

varandra, att de inte ska ses som separata mål utan bilda tillsammans en helhet. Vidare 

resonerar man också att det kan finnas skäl att se över om innebörden i vissa begrepp kan 

behöva vidgas för att undvika en alltför snäv tolkning av läroplansmålen. Exempelvis kan 

begreppen språk och språkutveckling ibland behöva ersättas eller kompletteras med 

begrepp som mer handlar om kommunikation, som är ett vidare begrepp. Även helt nya 

mål kan behöva tillkomma, som mål som rör hållbar utveckling inom området 

naturvetenskap och teknik och mål som rör multimodala perspektiv inom området språk. 

Dessutom belyser man att det är förskolans verksamhet som ska följas upp och utvärderas, 

inte det individuella barnets prestationer (Skolverket, 2009). 

3.3.3 Vilka förutsättningar anser forskare och författare är betydelsefullt då det 

gäller förskolans pedagogiska arbete med miljö och natur  

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att naturfenomen, människor och djur är 

viktiga områden att arbeta med i förskolan. Dessa områden har alltid haft en stor betydelse 

i förskolans verksamhet, även för mer en hundra år sedan i förskolans historia utgjorde 

naturen och djuren ett viktigt inslag i verksamheten. De menar också att pedagogernas 

största utmaning och arbetsuppgift är att se till och erbjuda meningsfulla miljöer för 

barnens lärande och utveckling. Sjøberg (2005) kopplar samman vetenskap och sunt 
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förnuft. Traditionellt finns det stora skillnader mellan naturvetenskap och teknologi, bägge 

är mänskliga konstruktioner men dess drivkraft och ändamål är olika.  Den teknologiska 

vetenskapen har sitt ursprung från behovet att kunna lösa konkreta och praktiska problem 

medan vetenskapens mål är att förklara och förstå världen. Författaren menar att intressen 

som rör naturvetenskap har i alla tider intresserat och engagerat filosofer, vidare förtydligar 

han ”naturvetenskapens uppkomst kom sig av människans behov av att kunna förklara och 

förstå verkligheten på ett sätt som inte hänvisar till myter, auktoriteter eller gudar” 

(Sjøberg 2005:337).   

 

Gustavsson (1993) påpekar att det förekommer en skillnad i att bo i staden eller att bo på 

landet. Dels så har personalen olika intressen och förmågor som kan användas, dels så är 

barnen framförallt olika och deras olikheter behöver mötas och tillgodoses utifrån detta 

förhållnings- och synsättet. Dahlgren m.fl. (2007) menar att människor i dag inte har 

samma kontakt med naturen som vi hade förr i tiden, de flesta svenskar lever idag i tätorter 

långt ifrån skogar, berg och skärgård, vilket gör att vi har tappat närheten och 

samhörigheten med naturen, samhörighet och kunskap som var självklar för bara några 

generationer tillbaka. För många yngre har vårt eget livsrum, naturen blivit en avlägsen 

och kanske till och med avskräckande plats. För att förebygga detta ligger det i pedagogens 

uppdrag att skapa och frambringa optimism, nyfikenhet och förundran inför naturen och 

livet. Vidare tar författarna upp betydelsen av att eleverna ska handledas till att söka sina 

egna kunskaper, de menar att man har mycket att vinna på att använda sig av närmiljön 

som lärmiljö där den ömsesidiga gemenskapen mellan människor, dess miljö och 

landskapet ger stora möjligheter att skapa lärande. Ett lärande som står i relation med 

landskapet och genom samhörighet till det läggs grunden till ett medvetet ekologiskt 

beteende. Utomhuspedagogikens grund består av att man både använder sig av 

upplevelsebaserade erfarenheter utomhus och av information via böcker och data, vilket 

ger kreativa läroprocesser. De menar att fysiskt få uppleva naturen med alla sina sinnen på 

en plats som man återkommande relaterar till utgör en mycket viktig del i motivationen till 

en meningsfull inlärning (Dahlgren, m.fl. 2007).   

Vidare belyser Brunner (1996) aspekten av den nya teknik som mänskligheten står inför, 

att det är viktigt att skolans undervisning mer än tidigare betonar elevernas egen aktivitet, 
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ansvarstagande, initiativkraft och kreativitet, att skolan har som mål att förbereder och leda 

eleverna till djupinsikter och handlingsberedskap. I det moderna samhället återges inte 

naturvetenskapen tillräckligt objektivt betonar Sjøberg (2005), han beskriver det hela på 

följande sätt, mänskligheten står inför en vetenskaplig analfabetism som uppkommit utav 

ett motsägelsefullt förhållande. Både förakt och beundran kan uppstå ur en och samma sak, 

nämligen okunskap, frånvaro av kunskap om naturvetenskapen. På en sådan grund kan 

både de positiva och negativa myterna växa lika fritt. Vidare påtalar författaren, målet 

måste vara att människor får ett kritiskt och realistiskt förhållande till naturvetenskap, så att 

de inte låter sig luras och manipuleras av teknokrater, reklam eller skojare som anser sig ha 

vetenskapen i ryggen. Generellt menar han att det handlar om en helhetssyn på människor 

och samhällets behov, förutsättningar och problem. Den bärande principen är att 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer ingår i ett komplext 

samspel (Sjøberg, 2005). 

Samarbetets betydelse för inlärning förespråkas av flera forskare och författare, Granberg 

(2000) återger detta på följande sätt. Genom utemiljön skapas en naturlig koppling till 

miljölära och kretsloppstänkande, utemiljön fungerar som ett pedagogiskt laboratorium. 

Utemiljön ger den medforskande pedagogen stora tillfällen att ta tillvara 

utforskningsmöjligheter, barns upptäckarglädje och att stödja barns fortsatta 

experimenterade. Gustavsson (1993) beskriver samspelet mellan barnet och den vuxna, att 

det sker på två plan – det medvetna och det omedvetna. Konkret beskriver han det på 

följande sätt: 

Det som vi vuxna omedvetet gör påverkar alltså barnen. Vi borde kanske fundera mer över vad 

vi gör och hur vi gör det, eftersom vi med eller mot egen vilja är förebilder. Även det vi inte 

gör får betydelse. Stannar vi inte inför vårens första fjäril, utan rusar vidare med massor av ont 

om tid, kan inte fjärilar ha särskilt stort värde. […] Barn ser, hör och registrerar mycket mer än 

de visar utåt. De samlar på sig upplevelser som de sedan tar in i sin egen personlighet 

(Gustavsson, 1993:40). 

Harlen (1996) menar att studera naturvetenskap kan ge dubbel utdelning, eftersom 

vetenskap innebär både en viss metodik och en uppsättning begrepp, alltså både en 

tankeprocess och ett färdigt resultat. Barnen möter det vetenskapliga sättet att samla in 
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olika information samt att pröva idéer och söka förklaringar som bidrar till ny kunskap. 

Strandberg (2006) har i sin bok tolkat Vygotskijs (1896-1934) olika psykologiska och 

pedagogiska teorier och tankar, bland annat hur barn påverkas av att möta kunskapsformer 

som kan tyckas vara för svåra och avancerade för dem. Vi ska inte vara rädda för att bjuda 

in barnen till abstrakta resonemang. Det är inte alls säkert att de förstår det som vi förstår, 

men deltagandet i ett spännande resonemang öppnar kanske en dörr till barnets fortsatta 

utveckling på sin nivå. Vidare återger författaren följande beskrivning: 

 Först kan jag saker tillsammans med andra och/eller tillsammans med hjälpmedel, sen följer 

processer där jag transformerar denna interaktionella och mediala aktivitet till inre aktivitet. 

Om det inte finns någon yttre aktivitet så finns det intet att ta in (Strandberg, 2006:89).  

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) belyser betydelsen av pedagogens lyhördhet samt 

att de vuxna ställer frågor som uppmuntrar och väcker barnens nyfikenhet ännu mer. Det är 

när barnen fokuserar på något eller visar intresse för något som man har de bästa 

förutsättningarna att kommunicera med dem. Genom att vuxna ställer frågor som barnen 

kan vara med att svara på eller hjälpa till att finna svaret på, inbjuder det till att utforska 

vad det är som ligger i frågandets olika beskaffenheter. Småningom leder insikterna till att 

barnen själva börjar ställa frågor. Barnens frågor är ju en källa till rikedom för en pedagog 

eftersom man kan utgå ifrån, att det barnet frågar om är något som det är intresserat av. 

Avslutningsvis konstaterar de att pedagogen i slutändan måste göra ett flertal 

ställningstaganden i barngruppen gällande olika ståndpunkter. Exempelvis lärande- och 

undervisningsaktiviteter, avsikter och syften i olika undervisningssituationer, oavsett hur 

läroplanen är utformad och oavsett om barnets förskola ligger i storstadsmiljö eller 

landsbygdsmiljö. Alla barn skall garanteras en verksamhet med gemensamt innehåll 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  
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4. Metod 
Det här avsnittet beskriver hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Avsnittet beskriver 

även hur vi gjort vårt urval samt vad som ligger till grund för urvalet, det etiska 

förhållningssättet och hur bearbetning och analys redovisas, slutligen redovisas validiteten.  

 

4.1 Undersökningsmetod  
För att få svar på vår frågeställning har vi som metod i vår undersökning valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer. Dessa kvalitativa intervjuer ansåg vi skulle ge oss det 

underlag som behövdes för att kunna göra denna undersökning. Kvalitativa intervjuer ingår 

i hermeneutiken som är en vetenskaplig riktning vilken utgår från tolkningslära. 

Hermeneutiken grundar sig på att tolka och förstå hur andra människors livsyttringar, 

avsikter och handlingar yttrar sig genom det talade och skrivna språket (Patel & Davidson, 

2003). Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer vilket enligt Bryman (2002) 

betyder att intervjuprocessen är flexibel och att informanten ges möjlighet att svara med 

sina egna ord där frågorna följer en viss ordning med utrymme till följdfrågor. Att 

intervjuprocessen är flexibel betyder också enligt Bryman (2002) att fokus ligger på den 

intervjuades förståelse av händelser och beteenden. Vidare menar han att kvalitativa 

intervjuer syftar till att ta reda på egenskaper och uppfattningar om ett visst fenomen hos 

den intervjuade. 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide (se bilaga) där vi noga formulerat ett antal frågor. 

Bryman (2002) anser att en intervjuguide måste innehålla en uppställning av fokuserade 

frågor och att frågorna gör det möjligt att få tillgång av informantens tankar och 

upplevelser.  Detta är det tillvägagångssätt har vi använt oss av för att få reda på hur 

pedagoger arbetar och tänker runt ett visst fenomen.  

 

4.2 Urval 
För att kunna synliggöra eventuella skillnader och likheter har vi valt att göra våra 

undersökningar i form av intervjuer på förskolor som är belägna i storstad och landsbygd. 

Förskolorna är delvis slumpmässigt valda ur aktuellt geografiskt område i närhet av våra 
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arbetsplatser i mellan Sverige. För att få ett empiriskt underlag till vår undersökning genom 

att jämföra förskolornas utemiljö som möjlighet eller hinder har en förutsättning varit att 

förskolorna har varit placerade i landsbygd eller storstad.  

 

Vi har medvetet valt kommunala förskolor utan någon officiell miljöprofil. Förskolornas 

rektorer eller förskolechefer har i sitt ansvarsområde tillfrågat pedagoger om de velat ingå i 

vår undersökning. Vi har inte efterfrågat eller gjort någon skillnad på de intervjuades 

utbildning, det förekommer både barnskötare och förskollärare i vår undersökning som vi 

gemensamt benämner som pedagoger och informanter. Vi har inte heller efterfrågat 

pedagoger som arbetar med en viss åldersgrupp av barn. Det har resulterat i att förskolorna 

som ingår i vår empiri arbetar med barn mellan ett till sex år, det förekommer både 

syskongrupper och åldersindelade grupper. Alla intervjuade pedagoger består slumpvis 

enbart av kvinnor. 

 

Vi har intervjuat fem pedagoger på förskolor i storstad och fem pedagoger på förskolor på 

landsbygd, sammanlagt ingår tio intervjuer i vår empiri som vi utgår från i vår 

undersökning. Eftersom pedagogerna visat intresse och engagemang för ämnet har det 

funnits förutsättningar för ett brett underlag. Som avvikelse kunde vi notera att förfrågan 

om intervjuer stannat hos respektive avdelningsansvarig på grund av att denne glömt bort 

att föra frågan vidare. Det förekom ett visst bortfall då två pedagoger avböjde intervju på 

grund av tidsbrist, samt på en förskola ansåg sig pedagogerna inte tillräckligt insatta eller 

intresserade.  

 

4.3 Genomförande 
Då vi startade vår undersökning inledde vi på ett tidigt stadium med våra 

intervjuförberedelser. Då vi gick ut med våra förfrågningar om intervjuer till de berörda 

förskolorna var vi angelägna om att komma igång med de olika intervjuerna så snart som 

möjligt. Vi var medvetna om att pedagogerna på förskolorna vid denna tid på året oftast 

har mycket att avsluta inför terminsslutet samt att semestertider var i antågande. Vi har via 

e-post och telefon tagit kontakt med rektorer och förskolechefer i vårt 

undersökningsområde och presenterat oss, samt vilket syfte vi hade med vår undersökning. 
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I vår kontakt med rektorer och förskolechefer har vi bett om att få tillstånd för att göra 

intervjuer med någon eller några av de pedagoger som ingår i deras arbetslag. För att ge 

informanten förtroende för oss och vilja att medverka i intervju har vi presenterat oss 

genom att berätta om syftet med vår undersökning, vår pågående utbildning och intresset 

för ämnet.  

 

För att undersöka om vi förbisett något i vår intervjuguide har vi utfört pilotintervjuer på 

våra arbetsplatser, enligt Kvale (1997) kan pilotintervjuer vara ett sätt att förvissa sig om 

att frågornas formulering överensstämmer med undersökningens syfte. Pilotintervjuerna 

medförde att vi fick ändra utformningen på några frågor för att uppfylla syftet. Frågorna 

har inte presenterats för informanterna i förväg, dels för att vi ville få deras spontana tankar 

och uppfattningar, dels möjliggöra ett eventuellt utvecklat resonemang ifrån informanterna. 

Vid intervjutillfällena har intervjuerna tagit mellan en halv timme till en timme, de har 

skett individuellt och av informanten anvisade rum på deras arbetsplats. Före varje intervju 

har informanten upplysts om och gett sitt medgivande till det etiska förhållningssätt som är 

gällande. För att leda in informanten i ämnet så har vi läst ett stycke ur Lpfö 98 (se bilaga). 

Under intervjuerna har dokumentationen skett genom anteckningar och diktafon, 

informanten har tillfrågats och godkänt respektive dokumentationsteknik innan intervjun 

inletts. Efter intervjun har informanten erbjudits att läsa igenom den nedtecknade 

dokumentationen eller lyssna igenom det inspelade materialet för att undvika feltolkningar 

eller göra eventuella tillägg, de allra flesta av informanterna avböjde detta erbjudande.  

 

4.4 Bearbetning/analys 
Genom att vi har använt ett hermeneutiskt synsätt i vår undersökning är det vissa aspekter 

som vi bör beakta i vår bearbetning och analys av vår empiri. Kvale vill varna för att 

intervjutexten bara skrivs ut till en massa ord, det är viktigt menar han att ”läsaren ställer 

här frågor om textens tema, går in i texten och söker utveckla, klargöra och utvidga vad 

som där kommer till uttryck” (Kvale, 1997:166). Vi har bearbetat materialet som vi fått 

genom intervjuerna och det inspelade materialet har transkriberats. För att lättare kunna 

bearbeta och analysera intervjuernas textmaterial har vi skrivit ut dem på datorn i en 

lättöverskådlig mall. Det har gjort det möjligt för oss att kunna urskilja eventuella 
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skillnader, likheter och mönster. Först har vi analyserat empirin på olika håll för att 

synliggöra olika perspektiv, där efter har vi sammanställt våra tolkningar och uppfattningar 

för att kunna presentera ett resultat. I bearbetningen har vi utelämnat material som vi anser 

överflödigt exempelvis upprepningar och ovidkommande information. 

 

I vårt arbete kommer samtliga intervjusvar att behandlas och presenteras konfidentiellt och 

anonymt i resultatet. För att kunna skilja de olika informanterna åt har alla 

storstadsförskolors pedagoger fått fingerade namn som börjar på bokstaven S, som i 

storstad och lansbygdsförskolors pedagoger har fingerade namn som börjar på bokstaven 

L, som i landsbygd. Vi kommer i vårt arbete även att använda oss av begreppet 

resultatgrupp S och resultatgrupp L. 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt  
Inför varje intervju underrättades informanterna om de etiska förhållningssätt som är 

aktuella för dem i vår undersökning. Enligt vetenskapsrådet (www.vr.se) finns det fyra 

etiska principer som berörda informanter ska upplysas om; 

• Informationskravet, som innebär att undersökningens syfte ska klargöras, 

deltagandet är frivilligt och får avbrytas samt att presentera vilka moment som 

ingår.  

• Samtyckeskravet, som innebär att man har rätt att bestämma över sitt deltagande. I 

vår undersökning är alla berörda personer myndiga. 

• Konfidentialitetskravet, som innebär att de inblandade personernas uppgifter 

behandlas konfidentiellt, personerna och förskolorna i det här fallet blir 

avidentifierade och har namngetts med fingerade namn. 

• Nyttjandekravet, som innebär att det insamlade materialet endast kommer att 

användas i syftet med denna undersökning. Vi kommer att radera och förstöra 

känsligt material när undersökningen är klar.  
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4.6 Validitet 
Validitet innebär ”att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi 

säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (Patel & Davidson, 2003:99). Vi 

har strävat efter att nå en hög validitet i vår undersökning. Genom att använda oss av 

pilotintervjuer kunde vi anpassa utformningen av vår intervjuguide och på så sätt få 

relevanta svar på våra frågeställningar. Frågorna har godkänts av vår handledare. Vi har 

använt oss av semi-strukturerade intervjuer som innebär att vi har ställt öppna frågor för att 

få reda på informantens uppfattning om fenomenet, detta har också medfört att vi har 

kunnat ställa följdfrågor för att eftersträva mer förståelse. Vår intervjuguide består av ett 

antal frågor som vi har ställt till alla informanter i en viss ordning för att garantera att vi 

skulle får svar på alla frågor. Frågornas utformning har gett oss den information som vi 

funnit nödvändig för vår undersökning.  
 

Det bör noteras att vi under intervjuerna har dokumenterat på två olika sätt, det har skett 

genom att föra anteckningar och genom inspelning via diktafon. Bryman (2002) menar att 

bandinspelning möjliggör att de intervjuades svar återges så ordagrant som möjligt, vilket 

är viktigt för en detaljerad analys. Han menar att det är lätt att viktiga fraser och uttryck går 

förlorade om man antecknar, vilket vi har försökt att undvika när vi dokumenterat. Kvale 

menar att den transkriberade utskriften ”är tolkande konstruktioner som fungerar som 

användbara verktyg för givna syften” (Kvale, 1997:152). För att undvika påverkan av 

varandra då vi tolkat vår dokumentation, samt för att få en mångfald i analysen har vi 

analyserat alla svar och de båda resultatgrupperna var för sig på olika håll. Vi har 

eftersträvat bredd i vår undersökning genom att ha tio informanter i vår empiri från nio 

olika förskolor. Eftersom vi själva är verksamma pedagoger i samma verksamhet som våra 

informanter så har vi en förförståelse vid tolkning och analys. Patel & Davidson (2003) 

anser att det är en fördel om forskaren har förkunskaper i ämnet som ska studeras.  
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5. Resultat  
I den här delen presenterar vi först det resultat som vi har fått fram i vår undersökning med 

utgångspunkt ifrån våra intervjufrågor. I resultat delen har pedagogerna som citerats namn 

som börjar på bokstaven S som exempelvis Svea, då de är yrkesverksamma och arbetar i 

storstaden och namn som börjar på L som exempelvis Lena, för dem som är 

yrkesverksamma och arbetar i landsbygds områden. Alla namn är fingerade. Alla förskolor 

från storstaden benämns som resultatgrupp S, och alla förskolor från landsbygden benämns 

som resultatgrupp L. 

 

5.1. Pedagogiskt miljö- och naturvårdsarbete 
 
Pedagogerna fick frågan: Hur arbetar ni konkret med miljö- och naturvårdsfrågor i er 

pedagogiska verksamhet?  

9 av 10 pedagoger uttryckte att de sopsorterar material och i de flesta fall är det papper 

som sorteras och återvinns men till viss del också matavfall, glas, metall och plast. Många 

tar sig också regelbundet till återvinningsstationerna och låter barnen hjälpa till att sortera i 

de olika kärlen. I ett fall låter man även de äldre barnen vara mentorer för de yngre vid 

återvinningsstationen. 
 

Vi sopsorterar matavfall, plast och glas, sen åker vi buss med barnen till återvinningsstationen 

och tömmer det (Lotta). 

 

De pedagoger som uttryckte att de sorterar matavfall är från resultatgrupp L, de låter även 

barnen vara delaktiga i arbetet med komposten för att kunna följa hela processen.  

 

Alla i resultatgrupp S använder returmaterial i sin skapande verksamhet, men ingen från 

resultatgrupp L, som däremot enligt 2 pedagoger använder naturmaterial från skogen. 

Returmaterialet används för att synliggöra för barnen att allt inte är skräp utan kan 

återanvändas på olika sätt.  
 

Vi använder återvinningsmaterial i vårt skapande på avdelningen och vi försöker tänka 

 att allt inte behöver vara nytt, vi återanvänder även kläder och möbler (Svea).                                                                    
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De allra flesta pedagoger uttrycker sig positivt om förskolans gård som de ser som en 

tillgång. De använder sig av gården för att förmedla, dokumentera, väcka nyfikenhet, 

experimentera och undersöka i vardagen med barnen. Gården är en källa till många 

vetgiriga vad- och hur frågor från barnen som pedagogerna tar tillvara och följer upp. På 

gården finns det växter och djur, exempelvis bär, blommor, äppelträd, småkryp, spindlar, 

gråsuggor, sniglar, och i vissa fall paddor. De använde floror, böcker, bilder, lupper och 

förstoringsglas för att följa upp barnens frågor, nyfikenhet och intressen. Gården används 

även till lek, sovstund, odling och till att äta mellanmål på.  

 

2 av 5 pedagoger från resultatgrupp S nämner att de besöker skogen eller parker. Alla 

pedagoger från resultatgrupp L besöker regelbundet skogen eller närmiljön, vilket kan vara 

havet, bäcken och insjön. På besöken i skogen, parken och närmiljön anser de nämnda 

pedagogerna att det är viktigt att man värnar om naturen och djuren, förmedlar aktsamhet, 

väcker medvetenhet, tar tillvara intressen, plockar upp skräp, studerar smådjur, undersöker, 

dokumenterar och lär på ett lekfullt sätt. Resultatgrupp S använder skogen till att titta på 

växter, djur och småkryp. Resultatgrupp L använder besöken i skogen eller närmiljön 

exempelvis även till att leka, ha samling, sagoläsning, artbestämma växter, vilka är 

fridlysta? Fånga grodyngel och förvara i akvarium, titta på lekande fiskar, laga och äta mat 

i skogen, studera förmultningsprocessen av en nedgrävd planka med olika material fast satt 

på, årstidernas växling, hälsar på hästarna och korna i hagen.  
 

Vi har samlat in bajs från rådjur och hare och planterat i krukor för att se om det finns frön i det 

som kan växa. På så sätt kan vi se vad de har ätit för något (Lena).        

 

I resultatgrupp S nämner 3 av 5 pedagoger att de förmedlar sparsamhet av resurser som 

vatten och el, däremot är det endast 1 av 5 pedagoger i resultatgrupp L som nämner det. 1 

pedagog från varje resultatgrupp säger att de är sparsamma med ritpapper.  
 

Man pratar mycket med barnen om vad som händer med materialet när det slängs och att man 

ska hushålla med ritpapper t.ex. att man ritar på båda sidorna innan man slänger det i lådan för 

returpapper (Sofia). 
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5.1.2 Utvecklad miljömedvetenhet 

Pedagogerna fick frågan: Hur ser ni att barnens miljömedvetenhet utvecklas? Alla 

pedagoger från båda resultatgrupperna utom 1 pedagog från resultatgrupp S berättar att 

barnen visar medvetenhet på olika sätt exempelvis genom att slänga ritpapper i 

återvinningen, reflekterar över och plockar upp glas och skräp från skogen för att lägga i 

återvinningen, påminner och visar de vuxna om sorteringen, de äldre barnen visa föredöme 

när de är mentorer för de yngre vid återvinningsstationen.  Barnen visar nyfikenhet, är 

vetgiriga och frågar mycket. De äldre barnen har tillägnat sig vårt förhållningssätt genom 

att visa hänsyn, inte döda växter och djur, detta förmedlas även vidare till de yngre barnen, 

de lär av varandra.  

När vi vid ett tillfälle satt tillsammans och tittade på skräpet som barnen plockat i sin närmiljö, 

sa barnen att det var vuxna och tonåringar som kastat skräpet. Det väckte diskussioner i 

gruppen kring skräp som kanske annars inte kommit igång (Sonja). 

 
5.1.3 Möjligheter och hinder 

Pedagogerna fick frågan: Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder i miljö- och 

naturvårdsarbetet på din förskola som är en förskola i stadsmiljö/lantmiljö? 

 

De flesta pedagoger uttryckte att det förekommer både möjligheter och hinder i deras 

miljöer, men att det är viktigare att utgå från våra möjligheter. 

 

I resultatgrupp S består de flesta hinder av att inte kunna odla grödor ute på gården och att 

man inte kan kompostera matavfall till följd av råttor. Det kan också vara avståndet till 

skogen och naturen som gör det svårare att ta sig dit. Hinder kan också finnas hos 

pedagogerna själva, deras brist på tid, intresse och kunskap. En pedagog uttalar sig om att 

lärandet blir så abstrakt i stadsmiljö, det gör det svårt för barnen att förstå vad man talar 

om.  

 

I resultatgrupp L består de flesta hinder av avstånd till, samt dåliga kommunikationer som 

gör det svårt att ta sig till återvinningsstationen med barnen. Brist på personal gör det svårt 
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att ta sig till skogen, och att arbeta i mindre grupper, brist på engagemang i arbetslaget ses 

också som ett hinder.  

I resultatgrupp S består möjligheterna av att ta tillvara på de småkryp som finns och växter 

fastän det är mitt i staden, som utgör naturens kretslopp för att grundlägga 

miljömedvetenheten tidigt hos barnen. Möjligheter består även av att bilar och skräp 

tydligt synliggör miljöpåverkan som väcker tankar hos barn och pedagoger. Barnen ser hur 

renhållningsarbetare arbetar varje dag för att hålla rent i deras närmiljö. 

 
Möjligheterna ligger i att miljön runtomkring synliggör nödvändigheten för att alla behöver ta 

sitt ansvar. Skräp och bilavgaser m.m. gör det hela påtagligt. Många människor på en 

koncentrerad yta kräver ansvarskänsla från alla som vistas i området (Sara).                                                                   

 

I resultatgrupp L påtalar pedagogerna att det finns alla möjligheter som helst, vilka kan 

bestå av närhet till naturen, som används som ett naturligt pedagogiskt rum där exempelvis 

småbarnen kan sova ute.  Närheten till skog, vatten, djur och den levande miljön är också 

en möjlighet, liksom att kunna odla.  

 

5.1.4 Miljö- och naturkunskaper 

Pedagogerna fick frågan: Hur har du tillägnat dig kunskap i miljö- och naturvårdsfrågor? 

Samtliga 10 pedagoger har svarat att de har ett personligt intresse för miljö- och 

naturvårdsfrågor.  

 

I resultatgrupp S har ingen pedagog fått sin kunskap från sin utbildning, men däremot har 3 

av 5 utbyte av sina arbetskamrater som de diskuterar och problematiserar med. 4 av 5 söker 

egen information och kunskap genom media, föreningar och privat umgänge.  

 

I resultatgrupp L har 2 av 5 pedagoger tillägnat sig kunskap genom sin utbildning och 4 av 

5 pedagoger har i sin ungdom varit scout. På 3 av 5 förskolor finns det mulle - utbildad 

personal. Här har även 3 av 5 pedagoger ett utbyte av sina arbetskamrater när det handlar 

om miljö- och naturvårdsfrågor. 
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5.1.5 Förmedla till barnen 

Pedagogerna fick frågan: Vad anser man är viktigast att förmedla till barnen när det gäller 

miljö- och naturvårdsfrågor? 

 

I resultatgrupp S menar man att det viktigaste att förmedla är hänsyn och respekt för allt 

som lever och växer, man ska visa naturen respekt, ta ansvar och vara aktsam om den. Det 

är också viktigt att man förmedlar känslan av att hushålla med material, mat och energi, att 

skapa en rutin för återanvändning. De menar också att man måste ingjuta hopp och en tro 

på framtiden.  
 

Att alla kan göra någonting för miljön och naturen även om man är ung, att det går att göra 

skillnad. Börja med barnen, att alla barn växer upp med känslan att jag själv kan bidra med 

någonting, en process för en bra miljö (Svea). 

 

I resultatgrupp L anser man att det viktigaste att förmedla är att man ska vara rädd om 

naturen och värna och vårda det unika vi har, den är inte självklar. Respektera allt levande 

och växande, vi är gäster hos djuren i skogen och vad kan hända med djuren om jag 

skräpar ner? Att ge barnen baskunskaper som hur man beter sig på is, täckta sjöar mm, 

vetskap om giftiga bär och fridlysta växter. Lusten att upptäcka är viktig och att förmedla 

positiva upplevelser.  
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6 Analys 
 
I den här delen presenterar vi vår analys i relation med vald teori där vi utgår från vårt syfte 

och vår problemformulering. Pedagogerna som citerats har fått namn som börjar på 

bokstaven S som exempelvis Svea, då de är yrkesverksamma och arbetar i storstaden och 

namn som börjar på L som exempelvis Lena, för dem som är yrkesverksamma och arbetar 

i landsbygds områden. Alla pedagoger har fingerade namn. Alla förskolor från storstaden 

benämns som resultatgrupp S, och alla förskolor från landsbygden benämns som 

resultatgrupp L. 

 
6.1 Hur arbetar förskolepedagogerna konkret med miljö- och naturvårdsfrågor på 

förskolan?  

Forssell skriver om Deweys uttryck ”learning by doing”, utifrån detta synsätt kan vi se att 

ett fåtal av pedagogerna konkret använder sig av det i sitt arbete med barnen, de vill ge 

barnen kunskaper och erfarenheter som gagnar dem i deras yrkesverksamma liv. Genom 

att reflektera, se sammanhang och ifrågasätta blir inte kunskaperna enbart memorerade, 

utan ger praktisk kunskap (Forssell, 2005). När barnen får vara delaktiga i arbetet med att 

kompostera ser de hela processen från början till slut. Även i arbetet med att sortera 

återvinningsmaterial får barnen tillfälle till praktisk kunskap, reflektion och att se 

sammanhang. I Boken om pedagogerna beskrivs att både Malaguzzi och Montessori anser 

att det är de vuxna som ska skapa förutsättningarna för barnet att kunna experimentera, 

studera och undersöka det som väcker barnets intresse i dess omgivning. Vidare menar de 

att lärarens roll är att tillsammans med barnet visa vägen till den egna kunskapen, som en 

medforskare (Forssell, 2005). Pedagogerna på förskolan ger uttryck för att de utgår från 

barnens intresse, nyfikenhet och vad- och hur frågor. Tillsammans med barnen forskar och 

undersöker de genom att använda sig av böcker, bilder, förstoringsglas och lupper. Det 

belyser det som både Dewey, Malaguzzi och Montessori menar, att samspelet mellan teori 

och praktik är viktigt och att utgå från barnets egna erfarenheter och tankar banar väg för 

kunskap och lärande.  
 

Det är viktigt att pedagogen är engagerad, det är mycket vad- och hur frågor som vi följer upp, 

vi använder oss då av böcker, bilder och olika material (Lena). 
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I miljö- och naturvårdsarbetet använder sig pedagogerna av närmiljön som kan vara 

skogen, gården och parken med syftet att skapa kännedom om djur, växter och småkryp. I 

närmiljön har man även samling, sagoläsning, man äter mat, sover, leker och utforskar. Det 

sker i likhet med det som Dahlgren m.fl. (2007) menar är utomhuspedagogikens grund. 

Genom att använda sig av gemenskapen mellan människor, dess miljö och landskapet 

skapas förutsättningar till lärande, närmiljö blir lärmiljö. Vidare menar han att lärandet som 

sker i relation med landskapet och genom samhörighet med andra människor lägger 

grunden till ett ekologiskt handlande. Pedagogerna ger barnen tillfällen att skapa en 

relation till naturen när de får möjlighet till en mångfald av upplevelser av skilda slag i 

närmiljön. 
 

Viktigt att få vistas ute, att ta vara på naturens tillgångar, viktigt att lära på ett lekfullt sätt 

(Linda).  

 

När pedagogerna regelbundet använder närmiljön till exempelvis samling, sagoläsning, 

forskning och lek ges barnen tillfälle att uppleva naturen med alla sina sinnen, Dahlgren 

m.fl. (2007) menar att det utgör en viktig del i motivationen till en meningsfull inlärning, 

även de upplevelsebaserade erfarenheter som barnen tillgodogör sig tillsammans med 

information genom böcker och bilder ger kreativa lärprocesser.  

 

Granberg (2000) förespråkar att pedagogerna bör ta tillvara barns upptäckarglädje och 

utemiljöns utforskningsmöjligheter. Hon menar att som medforskande pedagog ger man 

bra förutsättningar att stödja barns fortsatta lust till experimenterande.  
 

Om barnen visar intresse för något så fördjupar vi oss i det, exempelvis smådjur (Lena).  

 
Vidare säger Granberg (2000) att utemiljön fungerar som ett pedagogiskt laboratorium 

med naturlig koppling till miljölära och kretsloppstänkande. Att pedagogerna tar tillvara 

barnens upptäckarglädje ger de uttryck för när de beskriver hur de exempelvis fångade 

grodyngel som de förvarade i akvarium, hur de håvade vattendjur i bäcken och hur de 

matade maskarna i komposten.   
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Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) vill belysa pedagogens lyhördhet när det handlar 

om att utgå ifrån barnens frågor, när de fokuserar på det som upptar deras intresse ges de 

bästa förutsättningarna för kommunikation. Genom att ställa de frågor som leder till vidare 

intresse och nyfikenhet inbjuder man barnen till aktivt forskande. Pedagogerna uttrycker 

att de är lyhörda och tar tillfällena i akt när barnen visar intresse och nyfikenhet för 

exempelvis smådjur.  
 

Det är vi pedagoger som måste sätta på startknappen för barnen, för att väcka deras 

medvetenhet och intresse (Sofia). 

 

När det handlar om återvinning och sopsortering bidrar pedagogerna i liten skala till det 

som Sjøberg (2005) efterlyser när han pratar om helhetssyn av samhällets behov, 

förutsättningar och problem. Genom att barnen aktivt återvinner när de använder sig av 

returmaterial i verksamheten blir de medvetna om att man kan återanvända gratis ”skräp”. 

Samma sak är när de sopsorterar, de blir en naturlig handling och en vinst för miljön. Det 

blir en naturlig del i barnens vardag där grunden utgörs av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga villkor och utvecklingar som ingår i ett sammansatt samspel. Statens 

offentliga utredning (2004) visar också på att det finns svårigheter att ha en gemensam 

samsyn på sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska verksamheten. 

Miljöundervisningen handlar främst om praktiska göromål som kompostering, sopsortering 

och naturvetenskapliga förklaringar av miljöproblem. Utredningen visade dock att 

förskolan och grundskolans tidigare del hade lite mer ämnesövergripande verksamhet.    

 

6.2 Hur ser pedagogerna på förskolans geografiska placering i förhållande till miljö- 

och naturvårdsarbetet, möjligheter eller hinder? 

Pedagogerna beskriver att hinder kan bestå av att inte kunna odla eller kompostera 

livsmedel, även avståndet till skogen och naturen utgör hinder. En annan form av hinder 

kan vara dåliga kommunikationer som gör att man inte kan åka till återvinningsstationen, 

även oengagerade pedagoger gör det svårt att arbeta mot gemensamma mål. Dahlgren 

m.fl.(2007) menar att idag har inte människor samma kontakt med naturen som vi hade 

förr i tiden, eftersom de flesta svenskar idag lever i tätorter, långt från skogar och berg. 

Vilket gör att närheten och samhörigheten med naturen inte är lika självklar längre. 
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Skolverket (2005) belyser att förskolans kvalitet rör de olika förutsättningar verksamheten 

ges, hur det pedagogiska arbetet utförs samt med vilken måluppfyllelse läroplanens 

uppdrag utförs. Dessutom är det kommunens ansvar att förskolan får de förutsättningar 

som behövs för att utföra det pedagogiska arbetet. Ett annat hinder pedagogerna uttalar är 

personalbrist, som gör det svårt att komma iväg till skog och natur med stora barngrupper. 

Skolverket (2005) beskriver att viktiga förutsättningar för barngruppen består av en 

lämplig storlek och sammansättning som sätts i relation till förskolans uppdrag. Det är 

kommunerna själva som utifrån lokala förhållanden avgör vad som anses lämplig 

gruppstorlek och personaltäthet.   

 

Möjligheter i miljö- och naturvårdsarbetet på förskolorna anser pedagogerna kan vara att 

miljöpåverkan synliggörs och nödvändigheten till ansvarskänsla blir påtaglig när det finns 

många människor på en begränsad yta. Pedagogerna använder sig av sin närmiljö för att 

medvetandegöra en känsla av samhörighet till miljön och landskapet. Dahlgren m.fl.(2007) 

beskriver hur man använder sig av sin närmiljö för att främja lärandet genom att skapa en 

relation med den omgivande miljön och lägga grunden till ett ekologiskt förhållningssätt. 

Det kan man också se när pedagogerna menar att närheten till naturen gör att man kan 

odla, äta och sova ute, där utemiljön blir ett naturligt pedagogiskt rum att vistas i som ger 

relationer och samhörighet till naturen som Dahlgren m.fl. (2007) menar. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) anser att oavsett hur läroplanen är utformad och om 

förskolan ligger i storstadsmiljö eller på landsbygd så ska alla barn garanteras en 

verksamhet med gemensamt innehåll, medan Gustavsson (1993) menar att det är skillnad i 

att bo i staden och att bo på landet. Han menar att dels så har personalen olika förmågor 

och intressen som kan nyttjas, dels så är framförallt barnen olika och behöver stimuleras 

var och en på sin nivå. De allra flesta pedagoger är positiva och menar att det ändå finns 

fler möjligheter än hinder i deras miljö, och att det är viktigt att utgå ifrån möjligheterna, 

hitta lösningar och inte låta hindren stå i vägen.  Dahlgren m.fl. (2007) betonar just vikten 

av pedagoger som skapar och förmedlar optimism, nyfikenhet och förundran inför naturen 

och livet.  
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6.3 Hur kan vi se att pedagogerna utgår från läroplan, Lpfö 98 i arbetet med miljö- 

och naturvårdsfrågor? 

I den här frågan har vi begränsat oss till att analysera utifrån detta citat:  

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

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

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

naturens kretslopp. 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 framtid (Lpfö 98, 2006:7).  

I förskolans läroplan står det att verksamheten ska uppmärksamma miljö- och 

naturvårdsfrågor samt ett ekologiskt förhållningssätt så att det underlättar för barnen och 

främjar miljön både i nutid och i framtid (Lpfö 98, 2006). De allra flesta pedagoger 

uttrycker att de sopsorterar tillsammans med barnen, ett naturligt moment som ingår i den 

dagliga verksamheten. De flesta tar sig också till returstationerna tillsammans med barnen 

för att de konkret ska få vara delaktiga i de olika sorteringsmomenten. Genom att 

pedagogerna använder sig av sopsortering och återanvänder material så ger de miljö- och 

naturvårdsfrågorna uppmärksamhet och gör det till ett naturligt beteende för barnen. 

Barnen är även medvetna när de hittar skräp och glas i naturen att det inte hör hemma där, 

utan det tas om hand för att slängas på rätt ställe. Vi kan se att när barnen får konkreta 

upplevelser och ser sammanhang som dessa, ger det en medvetenhet som väcker 

diskussion och reflektion.  

I förskolans läroplan Lpfö 98 (2006) menas att förskolan skall förmedla ett varsamt 

förhållningssätt till miljö och natur. Pedagogerna anser att det viktigaste att förmedla till 

barnen är att vara rädd om och värna om naturen, djuren och växterna, de ser även att 

barnen har tagit till sig pedagogernas förhållningssätt genom att de större barnen visar de 

yngre att man inte får döda djur och växter. Pedagogerna vill förmedla förhållningssättet 

och känslan av att vara sparsam med material, mat och energi, samt det gemensamma 

ansvaret, hänsynstagandet och respekt för allt levande. Pedagogerna anser att barnen visar 

en miljömedvetenhet när de själva sorterar sitt papper till återvinningen och påminner de 

vuxna om sopsortering, även när de reflekterar över skräp och glas som finns i naturen.  
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När det handlar om barnens förståelse i sin medverkan i naturens kretslopp är 

kompostering ett område som hälften av pedagogerna använder sig av, där barnen på ett 

enkelt sätt får möjlighet att följa hela nedbrytningsprocessen. Verksamheten ska präglas av 

en optimistisk framtidstro enligt Lpfö 98 (2006). Pedagogerna betonar betydelsen av att 

förmedla en tro på framtiden, genom att man ingjuter hopp och nyfikenhet. Hälften av 

pedagogerna uppger att det är viktigt att man tar tillvara på positiva upplevelser som skapar 

lust att upptäcka.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



34 

 

7. Diskussion 

Först i den här delen presenterar vi våra tankar och reflektioner om den valda metod som vi 

har använt oss utav i vår undersökning. Därefter för vi en sammanfattande diskussion med 

utgångspunkt ifrån vårt syfte och vår problemformulering i relation till vald teori i vår 

undersökning av miljö- och naturarbete på förskolor i storstad och landsbygd. Förskolor 

från storstaden benämns som resultatgrupp S och förskolor från landsbygden benämns som 

resultatgrupp L. Sist tar vi upp förslag på vidare forskning. 

 
7.1 Metoddiskussion 

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor anser vi att 

vi fått ta del av informanternas tankar och uppfattningar om miljö- och naturvårdsfrågor. 

Metoden gav oss det underlag som vi behövde för att göra vår undersökning och genom att 

vi noggrant utformade våra frågeställningar fick vi nyanserade svar. För att förvissa oss om 

att frågorna var bra formulerade och lätta att förstå utförde vi varsin provintervju. Då vi 

utvärderade dessa intervjuer uppmärksammade vi att det var en av frågorna som vi 

behövde omformulera och förtydliga en aning. Dess utom upplevde vi att fråga 2 var 

väldigt komplex och en aning omfattande. Möjligen kan detta ha bidragit till att 

informanterna har glömt att delge oss viss information som kunde ha påverkat 

undersökningens resultat. Metoden gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor vilket 

förtydligade informanternas uppfattningar och tankar.  
 

Ett problem som Johansson & Svedner (2001) vill uppmärksamma är att det är lätt att 

intervjuaren påverkar den intervjuades svar utan att själv vara medveten om det, genom att 

ge uttryck åt förväntningar och värderingar och till följd därutav påverka intervjusvaren. 

Det bör noteras att informanterna som deltog i undersökningen visade ett intresse för temat 

i vår undersökning, resultatet kan ha påverkats även av detta. Även vi som verksamma 

pedagoger med ett intresse för ämnet kan ha påverkat tolkningen av resultatet eftersom det 

är en hermeneutisk undersökningsmetod ”där den muntliga diskursen förvandlas till texter 

som ska tolkas” (Kvale, 1997:49). En nackdel då intervjuer utförs är att intervjuaren bara 

kan utgå från det som sägs, hade vi gjort observationer kunde vi ha utgått från ett beteende 
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dessutom, vilket kanske är mer sanningsenligt (Bryman, 2002). Vår bedömning var att det 

skulle bli för omfattande och att det skulle ta för mycket tid ifrån vår undersökning om vi 

skulle ha gjort observationer dessutom.  

 

Vi upplevde att informanterna i vår undersökning var positiva till att ta sig tid och låta sig 

intervjuas. Vi känner oss nöjda med att ha intervjuat 10 pedagoger på 9 olika förskolor, 

detta anser vi har breddat underlaget för vår undersökning. Dessutom har undersökningen 

gett oss insikt och förståelse för olika förskolors förutsättningar och problematik, genom 

att intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. Vid intervjutillfällena 

uppmärksammade vi att pedagogerna började reflektera över sitt eget pedagogiska arbete 

med miljö- och naturvård. Genom att de satte egna ord på hur de arbetar och vilka 

arbetsmetoder och ställningstaganden som de gav uttryck för.   

 

Vi använde oss av olika metoder då vi dokumenterade våra intervjuer, dels genom att 

anteckna och dels genom att använda diktafon. De olika tillvägagångssätten upplevde vi 

båda som positivt. Vid bandupptagning kan man koncentrera sig på frågorna och förmedla 

till informanten sitt intresse, men det tar mycket tid att transkribera det inspelade 

materialet. Det positiva med att föra anteckningar är att det ger extra betänketid till 

informanten under tiden som intervjuaren antecknar. Kvale (1997) menar att registrering 

av intervjuer vanligtvis sker genom bandinspelning, men att det även kan ske genom att 

föra anteckningar. I de fall bandinspelning förekommit har vi haft möjlighet att ”lagra” 

verkligheten och på så sätt kunnat försäkra oss om att vi uppfattat informanterna mer 

ordagrant och korrekt (Patel & Davidson, 2003). De menar även att bandspelares närvaro 

kan vara en nackdel som kan påverka spontaniteten i den intervjuades svar. Då 

anteckningar utförs är det viktigt att intervjuaren direkt efter intervjun förtydligar sina 

anteckningar och när det är gjort är det likvärdigt med inspelat material (Patel & Davidson, 

2003). Då transkriberingen var överförd till textmaterial förde vi över detta i en mall för att 

underlätta för oss. I denna mall kunde vi uppmärksamma likheter och olikheter genom att 

markera med olika färger för att underlätta analysarbetet. Det var inte helt lätt att se och 

särskilja skillnader och likheter utan det krävdes både tid och en viss vana. Genom att vi 

först analyserade intervjuunderlaget på olika håll kunde vi vid sammanställningen se att vi 
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hade uppmärksammat olika företeelser, vilket vi anser ger en mångfald och bredd i 

analysarbetet.  

 
En svårighet som vi stötte på då vi inledde vårt sökande efter relevant och adekvat 

litteratur var just det att det var svårt att hitta aktuell litteratur. Genom att läsa andra 

examensarbetens referenslistor samt genom att vi sökte på olika bibliotek lyckades vi hitta 

litteratur som var intressant och som gav bredd åt vår valda undersökning. Det vi inte har 

lyckats med var att hitta litteratur där man har en avvikande åsikt och uppfattning än det 

som våra valda författare har.  

 
7.2 Sammanfattande diskussion 
 
Det vi framförallt har tagit till oss under den tid vi arbetat med vår undersökning är hur 

betydelsefullt det är att barnen ges olika möjligheter till att bygga upp en referens, en 

relation till miljön och naturen. För att barnen även senare i livet ska kunna värna och 

värdesätta miljön och naturen. Framför allt då de under sin uppväxt och senare i livet ställs 

inför olika val som kan eller kommer att påverka miljön, beslut som för med sig 

konsekvenser även för andra individer på jorden. Det känns viktigt att barnen erhåller en 

grundinsikt att vi tillsammans bär ansvaret för vår jord och vår kommande framtid på den. 

Dahlgren m.fl. (2007) påtalar hur viktigt det är att lärandet står i relation med landskapet 

som skapar samhörighet som lägger grunden till ett medvetet ekologiskt beteende.  

 
Pedagogerna på de valda förskolor som vi har undersökt arbetar konkret med miljö- och 

naturvårdsfrågor på lite olika sätt beroende på om det är en förskola i storstad eller på 

landsbygd.  Generellt anser vi att det saknas ifrån båda upptagningsområdena att man 

förmedlar hela processen i sitt pedagogiska arbete, man missar att konkret förmedla hela 

kedjan i sitt miljöarbete tillsammans med barnen. Som exempel kan nämnas att man inte 

tar upp var returmaterialet kommer ifrån och vad man har haft det till innan det blev 

”returmaterial” En viktig fråga som man också behöver ta upp med barnen är varför man 

ska vara sparsam med exempelvis papper. På samma sätt arbetar man ute på gården, 

parken eller i skogen, pedagogerna är intresserade och nyfikna på vad barnen visar dem 

och de ställer frågor till barnen som bidrar till nya insikter och utforskanden som 
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exempelvis att man tittar på djur och växter, att man ska vara rädd om allt detta och hur 

man ska göra om man går vilse i skogen. Men man stannar i stort sätt där i stället för att 

lyfta miljö- och naturutforskandet till nästa nivå och visa på olika samband och 

förhållanden i naturens kretslopp. Som exempelvis att man skulle experimentera och 

laborera mer med olika naturfenomen, förhållanden och teorier inne och ute på förskolan 

samt ute i naturen. Vi saknar dessutom att man inte undersöker och tittar på viktiga 

funktioner och samband som olika växter och djur utgör i vårt kretslopp. Vi efterlyser även 

att förskolorna kommer iväg med barnen på olika studiebesök så att de konkret får uppleva 

mer av olika recycling processer som att besöka soptippar, reningsverk och jordbruk mm. 

Sjøberg (2005:163) har försökt kategoriserat naturvetenskap under fyra rubriker för att 

kunna motivera naturvetenskapliga ämnen i skolan, dessa fyra rubriker är, ekonomi- nytto- 

demokrati- och kulturargument. Författaren resonerar som så, de två första ämnena grovt 

sätt är av den instrumentella typen och att de två sista går mer under 

utbildningsperspektivet. Sjøberg menar att naturvetare kanske bör lägga mer vikt vid de två 

sista argumenten när man arbetar med naturvetenskapliga ämnen som allmänbildning, så 

att ämnet kan motiveras utifrån ett demokratiskt medinflytande och för ett kulturellt 

helhetsperspektiv. Vi kan se att pedagogerna använder sig mest av ekonomi- och 

nyttoaspekterna i arbetet med barnen. Det sker när de återanvänder material, är sparsamma 

med resurser och när de sopsorterar.  

 

Vi har uppmärksammat att arbetet med miljö- och naturvårdsfrågor ser olika ut beroende 

på om förskolan är placerad i storstaden eller på landsbygden. Pedagogerna i storstaden är 

bättre på att förmedla sparsamhet med naturens resurser som vatten och el, de arbetar 

också i större utsträckning med att använda sig av återvinningsmaterial i sin verksamhet. 

Vi kan se att pedagogerna på landsbygden använder sin utemiljö med större variation, de 

uppger en mångfald av aktiviteter som de använder sig av både när de är i skogen och på 

gården än vad pedagogerna från storstaden gör.  

 

Resultatgrupp S återanvänder mycket av det förbrukningsmaterial som förskolan själv 

producerar, framför allt i sin skapande verksamhet. Vi såg också att de arbetade medvetet 

med att försöka förmedla olika konsekvenser som nedskräpning medför. Bland annat 
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plockade de upp skräp runt om i förskolornas närmiljö och sedan reflekterade barn och 

pedagoger tillsammans på olika sätt över det man hittat. Vår uppfattning är resultatgrupp S 

förmedlar till stor del nyttoaspekter i sitt miljö- och naturarbete, de uppmärksammar och 

arbetar för att barnen skall vara delaktiga i miljö- och naturarbetet i förskolans verksamhet. 

 

När pedagogerna själva får uttala sig om hur de upplever förskolans geografiska placering i 

relation till upplevda möjligheter och hinder i miljö- och naturvårdsarbetet på sin förskola 

menar de i resultatgrupp S att deras hinder består av avståndet till naturen och skogen. Ett 

annat hinder är att de inte kan kompostera eller odla i sin närmiljö. Resultatgrupp S såg 

något fler hinder än möjligheter i att arbeta med natur- och miljöförmedlandet. Båda 

resultatgrupperna uppger att brist på engagemang, tid, intresse och kunskap i det egna 

arbetslaget också utgör ett hinder. I resultatgrupp L anger pedagogerna att deras hinder 

består av dåliga kommunikationer när de ska åka till återvinningsstationen, även brist på 

personal ses som ett hinder för att komma iväg till skogen. I Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer kvalitet i förskolan (2005) slår man fast att barngruppssammansättningar och 

dess storlek har betydelse för verksamhetens innehåll, att genom utvärdering av 

verksamhet tillsammans med kommunen ska skapa förutsättningar för att kunna verkställa 

en god kvalitet i verksamheten. Översatt konkret så ska förskolan genom att utvärdera sin 

verksamhet kunna föra fram argument för att erhålla förutsättningar ifrån kommunen, så att 

förskolans i sin verksamhet till exempel kan gå iväg till skogen med en ”rätt” sammansatt 

barngrupp. Men verkligheten ser många gånger annorlunda ut. Följden av detta som vi 

uppfattar det hela blir då att utvärderingen som görs av förskolans verksamhet på våren ser 

oftast helt annorlunda ut till hösten. De olika behov och förutsättningar som förskolan hade 

vid utvärderingen på våren och som ligger till grund för budget och beslut som kommunen 

fattar kan vara helt förändrat då det ska träda i kraft. 

 

I resultatgrupp L såg pedagogerna fler möjligheter än hinder i sitt arbete med miljö- och 

naturförmedlandet, de arbetade dessutom mer sammanhängande med sitt förmedlande av 

detta i sin verksamhet. Pedagogerna arbetade aktivt med att förmedla till barnen hur 

kretsloppet fungerar uti naturen, dessutom komposterade man förskolans eget 

livsmedelsavfall och barnen var med och deltog i hela processen, från att lägga ner 
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matrester i komposten till att ta om hand om den färdiga matjorden. Dessutom arbetade 

pedagogerna mer aktivt med att förmedla budskapet av att respektera, värna och vårda vår 

miljö och natur, även att förbereda barnen i att bli självständiga och ta eget ansvar när de är 

ute i skog och mark. Sjøberg (2005) påtalar att naturvetenskapliga ämnen ska främja 

kärleken till naturen, respekt för den och viljan att värna om natur och miljö, dessutom ska 

naturvetenskap främja och stimulera egenskaper som nyfikenhet, kreativitet och fantasi. Vi 

upplevde att förskolorna på landsbygden arbetade mer traditionellt med betoningen mot 

omsorg. De påtalade inte att man förmedlade sparsamhet och försiktighet av olika 

naturresurser, eller att man aktivt återanvände material. 

 

De olika möjligheter som pedagogerna i resultatgrupp S angav var att miljön runtomkring 

dem synliggör nödvändigheten för att alla behöver ta sitt ansvar för nedskräpning, 

bilavgaser mm. Pedagogerna såg också det som en möjlighet, då de reparerar och 

återanvände möbler, textilier mm. i verksamheten i stället för att köpa nytt, att man visar på 

sparandet av resurser på olika sätt, genom återanvändningen förmedlas dessa tankar till 

barnen. Slutligen såg pedagogerna gården som en möjlighet till att titta på det lilla 

kretsloppet som likväl existerar, bara de satte fokus på det. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2003) menar att det finns ett antal abstrakta och okända begrepp som barn 

inte förstår inom naturvetenskapen. Genom vuxnas försorg kan barnen komma att 

successivt förstå hur samspel människa, samhälle och natur samverkar så väl i ett lokalt 

som i ett globalt perspektiv. Vi uppfattar det som om informanterna i framför allt 

storstaden känner att arbetet med miljö- och naturförmedlandet är stort och komplext, de 

saknar konkreta pedagogiska arbetsmetoder. Flera av informanterna efterlyste mer kunskap 

och konkreta arbetsmetoder i ämnet.  

 

 Vi upplever att de pedagoger på de förskolor som ingår i vår undersökning arbetar i stort 

sett efter läroplanen, bland annat genom att de belyser och involverar barnen på olika sätt i 

miljöarbetet. Men de uttalar inte att miljö- och naturvårdsarbetet genomsyrar hela 

verksamheten vilket vi saknar. Genom att utemiljön ibland känns som hinder när det 

handlar om att konkret förmedla viktiga budskap till barnen blir det lätt lite glapp i det 

pedagogiska arbetet. Vi kan se att pedagogerna kompenserar verksamheten med de 
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möjligheter som miljön tillåter istället för att fokusera på de upplevda hinder som finns i 

miljön, vilket är positivt. Exempelvis att landsbygdsförskolorna som har möjlighet att odla 

och kompostera ofta gör det och storstadsförskolorna som på ett konkret sätt upplever 

nedskräpning och miljöpåverkan tar tillvara det som en pedagogisk möjlighet i sin 

verksamhet. Det skulle vara positivt om de båda resultatgrupperna kunde inspireras av 

varandras arbetsätt, då vi anser att de har olika fokus på sitt pedagogiska förmedlande av 

miljö- och natur. Arbetsmetoder och kunskaper som är bra men som behövs kompletteras 

genom ett mer vidgat synsätt så att verksamheten inte förblir ”hemmablind” och nöjer sig 

med det man redan gör. 

 

Vi anser att pedagogerna behöver inse och bekräftas i att det är de själva som har en stor 

och viktig uppgift att fylla, då det gäller miljö- och naturförmedlandet till barnen. Samt att 

den pedagogiska verksamheten på förskolan ska genomsyras av engagemang, där miljö- 

och naturvårdsarbetet ingår i verksamhetens vardag på olika sätt. Att pedagogerna inte 

enbart ska nöja sig med att sopsortera en gång i veckan, utan att miljö- och 

naturvårdsarbetet ska ingå på ett naturligt sätt i förskolans övriga målområden. Exempelvis 

då förskolan arbetar med fokus på språkutveckling eller matematik, att pedagogerna då 

arbetar med det ute i naturen lika självklart som att de arbetar med temat inne på förskolan. 

Vi har redan varit inne på att pedagogerna behöver bli medvetna om sin egen betydelse, vi 

vill också synliggöra för dem att det är pedagogerna själva som är själva katalysatorn i 

miljö- och naturvårdsarbetet. Det är de som ofta trycker igång ”starten” för barnens miljö- 

och naturmedvetenhet. Får barnen uppleva och se pedagogernas glöd och intresse då 

genererar det till att barnen också ser betydelsen och erhåller känslan och relationen till 

den. Så som Gustavsson (1993) uttrycker sig, vi får inte glömma att det är vi vuxna som är 

förebilder för barnen och att både det vi gör och inte gör är avgörande för framtiden. 
 

Vi önskar att pedagogerna ska arbeta för att miljö- och naturarbetet ännu mer ska utgöra en 

medveten och självklar plats i verksamheten på förskolan, det ska pågå en ständig process 

för utvecklandet av miljö- och naturarbetet. Att verksamheten följer samhällsutvecklingen 

och nya forskningsrön, samt att den är öppen för att prova och utveckla nya arbetsmetoder. 

Då vi tagit del av Skolverkets kompletterande förlag till förskolans läroplan, har vi inte 
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kunnat se någon direkt markering för att poängtera den pedagogiska inriktningen av att 

arbeta för hållbar utveckling i förskolan. Det som tas upp i förslaget som berör natur- och 

miljöarbetet i förskolan är att nya läroplansmål kan komma till som rör hållbar utveckling, 

naturvetenskap, teknik och mål som rör multimodala perspektiv inom området språk. I 

Skolverkets kompletterande förlag står det dess utom att naturvetenskap och teknik ska 

förtydligas och kompletteras i syfte att uppnå en förstärkning av det pedagogiska arbetet. 

Vi har en förhoppning att man kompletterar och förtydligar detta mer konkret med vad som 

menas med förstärkning av det pedagogiska arbetet med naturvetenskap och teknik. Vi ser 

det som ett något för litet steg i rätt riktning, vi menar att om inte man tar upp miljö- och 

naturaspekter mer än vad som gjorts i kompletteringen av Lpfö 98, då säger Skolverket 

indirekt till alla som arbetar inom förskolan att det inte är så betydelsefullt med att 

förmedla miljö- och naturvårdsarbetet till barnen på förskolan. Framför allt så finns risken 

att avståndet ökar då det gäller pedagogernas närmande av att arbeta med natur och teknik i 

barngrupperna. Det som vi ser som positivt med förslaget är att de olika målen som står i 

läroplanen mer ska ingå i varandra, inte ses som separata arbetsområden utan att lärandet 

bland barnen ska ses som en pågående process i förskolans vardag. Dahlgren m.fl.(2007) 

vill uppmärksamma att det förekommer vetenskapliga samband mellan hälsa, lärande och 

lek. Om förskolegårdar består av natur och grön miljö stimuleras barnen att vistas mer tid 

utomhus vilket också ger en högre lekkvalitet, då miljön ger barnen möjlighet till spänning, 

utforskande, personligtutrymme och utmaningar samt vila och reflektion. Författarna 

belyser problemet med färre pedagoger nu än tidigare vilket innebär att man har mindre 

möjligheter till att komma iväg på utflykter och promenader. Dessutom menar de att detta 

ställer ännu större krav på förskolegårdarnas utformning efter som många barns enda 

möjlighet till utomhuslek sker under deras tid på förskolan.   
 

Utgångspunkten är att barn lär hela tiden med alla sina sinnen och i samspel med omgivningen. 

Verksamheten bygger på lek och barnens egen aktivitet. Barnen ses som nyfikna och 

kompetenta och deras eget utforskande av omvärlden ska utmanas och stimuleras. Det är 

viktigt att verksamheten har sin utgångspunkt i vardagliga situationer och i barnens frågor, 

initiativ och intressen (Regeringskansliet, 2009:4).  
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Vi kan se att det förekommer en del likheter mellan våra resultatgrupper, exempelvis så 

upplever pedagogerna brist på engagemang, tid, och intresse i det egna arbetslaget, men vi 

kan också se att de belyser olika naturfenomen och involverar barnen på olika sätt i miljö- 

och naturarbetet. En annan likhet är att förskolorna inriktar sitt pedagogiska förmedlande 

av miljö- och naturarbetet som mest bestående av praktisk funktion, så gott som alla 

förskolor i undersökningen uppgav att de retursorterar papper. Det överensstämmer tillviss 

del med vad som sågs i den statliga offentliga utredningen, Att lära för hållbar utveckling 

(2004:104). Förskolans miljöundervisning associerades i de flesta fallen med konkreta 

praktiska åtaganden som sopsortering och kompostering samt naturvetenskapliga 

förklaringar av miljöproblem. Detta menar man, medför att hållbar utveckling ses mer som 

ett moment än som ett perspektiv och att miljöaspekterna får konkurrera med andra ämnen 

i förskolan i stället för att ingå i flera ämnen. Utredningen kom dessutom fram till att 

lärandet behöver bli mer verklighetsbaserat samt att det behövde skapas ett mer 

ämnesövergripande samarbete. Flera lärare uttryckte en osäkerhet över hur de skulle 

konkretisera de pedagogiska metoderna och efterfrågade både ämnesteoretiska och 

didaktisk fortbildningar. Utredningen såg även att eleverna lyckades bättre att göra 

orsaksanalyser då de fick möjlighet till att fundera tillsammans i grupp (Regeringskansliet, 

2004). Slutligen anser vi att pedagogerna generellt behöver bli med medvetna om att de 

inte kan göra allt själv på sin förskola, utan att pedagogerna i verksamheten behöver börja 

arbeta tillsammans med andra förskolor och så småningom med hela närområdet och 

samhället i stort.  

 

7. 3 Vidare forskning 

 
Under arbetets gång med denna undersökning har nya frågor och funderingar dykt upp som 

vi funnit intressanta att forska vidare i. Ett sådant forskningsområde innebär att göra en 

liknande undersökning som den vi just avslutat, med skillnad att vi skulle inrikta oss på 

förskolor med en uttalad miljöprofilering i sin verksamhet. Det skulle vara intressant att 

jämföra de förskolor som har ingått i vår undersökning med miljöprofilerade förskolor i 

storstad och på landsbygd. Är deras arbetsmetoder likvärdiga oberoende av den 

geografiska skillnaden, samt hur de ser på möjligheter och hinder i deras pedagogiska 
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förmedlande av miljö- och naturarbete. Dessutom skulle det vara spännande att se om det 

finns några likheter mellan resultatgrupperna utan någon uttalad miljöprofilering och de 

som har en uttalad miljöprofilering i sin verksamhet.  
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9. Bilaga, Intervjuguide 
 

Vi för anteckningar eller spelar in under intervjun för att sedan fråga informanten om den 

vill läsa igenom anteckningarna eller lyssna igenom det inspelade för att se om vi har 

tolkat varandra rätt för att undvika missförstånd. Informanten har rätt att tacka nej till 

intervjun och att avbryta intervjun om den vill det. Vi talar om för informanten om att 

intervjusvaren behandlas konfidentiellt. Det innebär att vi inte får lämna uppgifter till 

utomstående och att det inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när vi 

presenterar resultatet. De uppgifter som lämnas av informanten kommer endast att 

användas till just denna undersökning. Vi har dessutom tänkt oss att inleda varje intervju 

med att läsa ett utdrag från förskolans läroplan Lpfö 98, vår tanke med detta är att vägleda 

och belysa för informanterna vårt inriktningsområde. Vi vill på detta sätt, minska ner 

miljöområdet en aning. Vi inleder varje intervju: I förskolans uppdrag står följande: 
Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

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

naturens kretslopp. 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 framtid (Lpfö 98, 2006:7).     
                                                                                                                                 

Fråga 1 Hur många år har du inom yrket? 

 

Fråga 2 Hur arbetar ni konkret med miljö- och naturvårdsfrågor i er pedagogiska  

                      verksamhet? 

Fråga 3 Hur ser ni att barnens miljömedvetenhet utvecklas? 

 

Fråga 4 Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder i miljö- och 

                      naturvårdsarbetet på din förskola som är en innerstads/landsbygds - förskola? 

 

Fråga 5 Hur har du tillägnat dig kunskap i miljö- och naturvårdsfrågor? 

 

Fråga 6 Vad anser du är viktigast att förmedla till barnen när det gäller miljö- och 

                      naturvårdsfrågor? 


