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Abstract 
The purpose of this study is to find out how preschool teachers actively working with 
environmental and conservation issues in preschool, and if the work could be affected because 
of the preschool geographic location. In the study, four interviews were made in four 
preschools, of which all respondents were a preschool teacher. What emerged during the 
study was that they all worked with environmental and conservation issues, and they all think 
it is an important work because we only have one environment and we all should take care of 
it. All the participants believe that it is through outdoors children learn about the environment, 
it is when they are in harmony with nature and the animals that live there, they can begin to 
form a respect for the environment, and then begin to understand it. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare aktivt arbetar med miljö- och 
naturvårdsfrågor i förskolans verksamhet, samt om arbetet kan påverkas på grund av 
förskolans geografiska placering. I studien har fyra intervjuer gjorts på fyra olika förskolor, 
varav alla respondenter varit examinerade förskollärare. Det som framkommit under studiens 
gång är att alla mer eller mindre arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor, och att de alla anser 
att det är ett viktigt arbete då vi endast har en miljö och bör ta hand om denna. Alla deltagare 
anser att det är genom utevistelse som barnen lär som allra bäst, då de i samspel med naturen 
och djuren som lever där, bildar en respekt för den och på så vis kan börja förstå den. 
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1. Inledning 
Vår miljö hotas dagligen av olika miljöförstöringar. Något som det har visat sig att vi 
människor är med och skapar, genom nedskräpning, skogsskövling, försurade sjöar, 
koldioxidutsläpp, ja listan kan göras lång. Vad bör vi då göra för att bidra till en bättre miljö? 
Varför inte börja hos de allra yngsta barnen, barnen i förskolan. Då det är dem som är vår 
framtid och vår miljös hopp om en positiv förändring. Om vi ger barnen möjligheten att 
utveckla en förståelse kring miljö- och naturvårdsfrågor, samt ge dem en god grund att stå på 
redan i förskolan, skulle inte vi då kunna skapa individer som på ett nytänkande sätt kan 
påverka vår miljö till det bättre? Detta är något som Margareta Lakén tillsammans med WWF 
(2009) står bakom. De menar på att det är i våra unga år som vi formar våra vanor och 
beteenden, och det som krävs för att arbeta mot en hållbar utveckling är att bygga upp det 
underifrån, redan i förskolan ge barnen goda vanor samt förutsättningar. Att redan i förskolan 
skapa en handlingskompetens hos barnen, hjälpa dem förstå att människan, djur och samhälle 
(natur) påverkar varandra, göra barnen redo för att möta framtiden.  
 
Det är på grund av ovanstående text som jag valt att göra en undersökning om hur 
förskollärare arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor. Jag tycker det är oroväckande när man 
ser hur mycket vi faktiskt förstört och fortfarande förstör vår miljö. Vi har endast en planet 
och den ska räcka i många miljoner år till, så det är på tiden att vi tar miljön på allvar. Jag 
själv är ingen miljöaktivist, men jag bryr mig mycket om miljön och jag gör det lilla jag kan 
för att förbättra den. Jag vill se i detta arbete om personliga intressen kring miljö och natur 
kan påverka pedagoger i dess arbete kring dessa frågor, vilket jag tror att de kan göra. Av egna 
erfarenheter förmedlar jag som bäst till barnen om det är något jag själv är intresserad av, och 
engagerad i. Dock står det i vår läroplan att förskolan ska lägga en stor vikt på miljö- och 
naturvårdsfrågor. Det står också att varje barn ska få möjligheten att utveckla ett intresse samt 
en förståelse för naturens olika kretslopp, förskolan ska sträva efter att varje barn får en 
förståelse för människornas, naturens och samhällets påverkan på varandra. Det står även att 
förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att kunna urskilja, utforska, 
dokumentera samt diskutera och ställa frågor om naturvetenskap (Skolverket, 2010). På grund 
av detta vore det kul att se hur pedagoger aktivt arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor och 
om deras egna personliga intressen kring dessa frågor kan påverka detta arbete. Läget av 
förskolan tror jag också kan spela en stor roll i arbetet, det vore intressant om de kan se några 
hinder eller möjligheter på grund av läget av förskolan de arbetar på. 
 

1.1. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få reda på hur förskollärare arbetar med miljö- och 
naturvårdsfrågor med barnen i det vardagliga arbetet på förskolan, samt hur de hjälper barnen 
att påverka dess miljö till det bättre, i nutid och i framtid vilket även det är ett mål i förskolans 
läroplan. 
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1.2. Frågeställningar 
• Är miljö och naturvårdsfrågor något som intresserar förskollärare? 
• Har förskollärare tillägnat sig någon kunskap kring miljö- och naturvårdsfrågor? 
• Finns det hinder eller möjligheter på grund av läget av förskolan? 

 

2. Kunskapsöversikt 
Planeten vi bor på mår inte särskilt bra, på grund av vad vi människor utsätter den för. 
Klimatet förändras drastiskt, temperaturen stiger, detsamma gäller för havsnivåerna, våra 
glaciärer håller på att smälta, drastiska väderkatastrofer har ökat, människor och djur drabbas 
världen över (http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-
frndrade-marknader/1551360-palmolja). Enligt WWF beror detta på att vi människor 
överkonsumerar av jordens alla resurser, vi hugger ner våra regnskogar för att få tag på 
palmoljan som vi sedan kan använda i smink, tvättmedel, tvål, choklad med mera. Denna 
avveckling av regnskogen, för att få tag i denna olja, står för ca 17 procent av utsläppet av 
växthusgaserna. Djur dödas världen över för deras betar horn och päls, för att det sedan ska 
bli snygga pälskappor och fina inredningsdetaljer till hemmen. Det här måste få ett stopp, 
annars kommer djur som elefanter, noshörningar och tigrar endast finnas att se på museum, 
och utan våra vackra regnskogar kommer växthuseffekten att öka. För en hållbar utveckling i 
framtiden måste vi kunna använda oss av jordens alla olika resurser, men utan att förstöra 
dem (ibid). Vad har då detta med förskolan att göra? Detta är visserligen lite väl stort för 
barnen i förskolan, dock är det aldrig för tidigt att börja göra dem medvetna om detta. 
Problemet gäller inte enbart Sverige, men vi är ändå med och bidrar till problemet genom att 
handla matvaror, smink och tvättmedel med exempelvis palmolja. Det är därför viktigt att 
förklara för barnen att våra val, även här hemma i Sverige, kan ge stora konsekvenser för 
världens gemensamma miljö. Alla vi som lever på denna jord är beroende av vår miljö, och vi 
alla måste förstå vår plats i den. Palmer (enl. Alerby, 1998) har gjort en studie kring barns 
tankar om skogsskövling, där det framkom att 39 % av fyraåringar och 80 % av sexåringar 
förstod att det var på grund av människans materiella behov som vi skövlar ner våra skogar. 
Barnen förstod att djuren far illa när vi hugger ner våra skogar, cirka hälften av barnen som 
deltog i undersökningen visste att det bodde människor vid regnskogarna som far illa, till och 
med dör, på grund av att regnskogen skövlas ner (ibid). 
 
Idag köps och transporteras det enormt mycket varor världen över, en av de varorna är mat. 
Någonting vi faktiskt kan få från vårt eget hemland, vår egen stad, ja till och med vår egen 
trädgård. Att handla närproducerad och närodlad mat bidrar till en bättre miljö, då maten idag 
reser en mycket lång väg innan den når vårt bord (Natur och miljö, 2016-05-22). Transporten 
för all mat är en tung miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken, tillsatsämnen och fler 
förpackningar (ibid). Genom att välja mat som är närproducerad visar du miljöhänsyn, du 
bidrar till en bättre miljö då transportsträckorna blir kortare och miljöbelastningen allt mindre 
(ibid). 
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2.1. Yngre barn och naturvetenskap 
Det har visat sig i flera studier att barn och ungdomar har svårt att ta till sig kunskap om just 
de naturvetenskapliga ämnena, och i de naturvetenskapliga ämnena finns mycket kunskap 
kring miljö och natur. En studie som har forskat i det här är ROSE-projektet, där de undersökt 
barns förhållande till naturvetenskapen. I studien har de kommit fram till att de 
naturvetenskapliga ämnena inte uppskattas av barn och ungdomar på samma sätt som andra 
skolämnen så som matematik och språk. Detta tror de kan bero på att eleverna har svårt att 
förstå, samt att de har svårt att se att det är relevant till dem som individer (Sjöberg & 
Schreiner, 2005). Man har även fått rapporter från den Europeiska kommissionen att 
ungdomarnas intresse för naturvetenskap minskar (EU, 2007). Naturvetenskapligt kunnande 
är av stor vikt, på grund av samhället vi lever i idag. Samhället är beroende av tekniska samt 
vetenskapliga framsteg, detta för att vi ska kunna ta ställning i vardagsfrågorna vi möter varje 
dag i det moderna samhället. I denna rapport har man sett att det finns en nyfikenhet för de 
naturvetenskapliga fenomenen hos de yngsta barnen i förskolan, men att det finns en risk för 
att den traditionella undervisningen släcker denna nyfikenhet och därmed försvinner intresset 
för de naturvetenskapliga ämnena när barnen kommer upp i skolan (EU, 2007). I ROSE-
projektet menar de på att man måste ändra på hur man undervisar i dessa ämnen, man måste 
börja se saker från elevernas perspektiv, se till deras intressen samt erfarenheter. Se till att 
eleverna finner mening i vad de lär, att de kan se att kunskapen blir relevant för dem själva 
som individer (Sjöberg & Schreiner, 2005). 
 
Thulin (2011) tar även hon upp i sin avhandling att barn och ungdomar finner svårigheter i de 
naturvetenskapliga ämnena. Hon menar på att genom att introducera barnen inför dessa 
ämnen i tidig ålder kan det underlätta för dem när de kommer upp i skolan, vilket i sin tur kan 
leda till en positiv inställning om naturvetenskap hos barn och ungdomar (ibid). För att på ett 
enkelt sätt introducera barnen för naturvetenskapen kan man använda sig av de olika 
begreppen som finns, så som friktion, kretslopp med mera (Helldén, Jonsson, Karlefors & 
Vikström, 2013). Genom att arbeta på detta sätt och använda sig av de olika begreppen för att 
förklara hur någonting fungerar, kan barnen plocka fram dem ur minner vid senare tillfällen i 
skolan (ibid). Barnen behöver inte förstå allting i förskolan, men genom att ge dem 
upplevelser och rätta begrepp från början kan det hjälpa dem senare i livet. Även Zetterqvist 
& Kärrqvist (2007) nämner även dem om vikten av barnens intressen och synpunkter för att 
kunna undervisa de naturvetenskapliga ämnena. De lyfter vikten av en bra dialog mellan barn 
och pedagog, det är viktigt menar de på att barnen vågar fråga pedagogerna om deras 
fundering de bär på. Det är genom barnens tankar och funderingar som pedagogen i sin tur 
kan planera sina lärandetillfällen. Det är först när pedagogen får reda på deras funderingar och 
tankar som pedagogen vet vart det enskilda barnet befinner sig, och utifrån det planera 
verksamheten (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007).  
 
Susanne Thulin (2001) menar på att pedagoger bör lägga ner mer tid åt de naturvetenskapliga 
ämnena i förskolan än vad de flesta idag gör. Hon menar på att dessa ämnen är viktiga då vi 
alla har ett ansvar för vår gemensamma miljö, och att dessa ämnen då bör vara en del av 
barnens vardag på förskolan. Genom att vara mycket ute med barnen i skog och natur kan 
man påverka barns tankar och hjälpa till att bidra så att barnen skapar en trygghet samt 
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respekt om naturen (Lakén & WWF, 2009). Om man är ute och utforskar mycket kan barnen 
få en helt annan syn på dess miljö, det är först när man sett en frisk och välfungerande miljö 
som man kan notera när miljön inte mår så bra. Det krävs en kunskap om hur naturen fungerar 
för att sedan kunna förstå hur människan påverkar den (ibid). Det är även viktigt att man är 
ute mycket med barnen så att de kan få använda alla sina sinnen vid arbetet kring miljö, de 
kan få en lättare förståelse för naturens alla kretslopp genom att smaka, lukta och känna. 
Genom att vara ute i närmiljön runt om förskolan skapas en framtidstro då barnen utvecklar 
moral, etik, respekt samt känsla för dess närmiljö (ibid). 
 

2.2. Pedagogens roll 
Drougge (1996) lägger en stor vikt på att bli miljömedveten i tidig ålder. I hans studie berättar 
han om en trappa för att kunna bli miljömedveten, för varje steg en individ tar desto mer 
miljömedveten blir hen. Det är i förskolan pedagogens roll att hjälpa barnen upp för denna 
miljötrappa. Första steget handlar om att spendera tid i naturen, lära känna sin närmiljö och 
skapa en trygghet i den. Pedagogerna ska ge barnen möjlighet till utevistelse i skog och mark, 
hjälpa barnen skapa trygga och roliga minnen från utevistelser. Först när barnen skapat denna 
trygghet kan de ta nästa steg i trappan, detta steg handlar om naturens innehåll. När barnen 
kommit hit är det pedagogens uppgift att tillsammans med barnen upptäcka och utforska 
naturen. Detta genom att samla in och utforska kring naturens material, det är genom 
utevistelse och utforskande som barnen kan börja få en förståelse kring hur naturen fungerar. 
De kan på så vis lära sig om naturens olika kretslopp och den biologiska mångfalden som 
finns. Nästa steg handlar om att påverka sin närmiljö till de bättre, pedagogen ska vid detta 
steg ge barnen möjligheten till att utveckla en förståelse kring människans, djurens och 
naturens samspel med varandra. Pedagogerna ska här visa på att allt vi gör påverkar vår natur, 
alla val vi gör ger konsekvenser vår natur får betala. Genom exempelvis nedskräpning skadar 
vi våra djur och vår natur. Det är viktigt att pedagoger ger barnen möjligheter till utevistelse, 
då det är olika naturupplevelser som ligger i grund för ett miljömedvetet tänkande. Barn som 
missar dessa upplevelser, eller sällan får uppleva dem kan få svårare att förstå samspelet 
mellan människa, djur och natur. För att nå det sista trappsteget i trappan, krävs att individen 
tar ställning till miljön. Detta kan ske genom att städa upp runt sin närmiljö, återvinna, 
källsortera eller på annat sätt påverka sin miljö till det bättre. Det är i förskolan pedagogens 
roll att hjälpa barnen med detta, genom att tillsammans med barnen vara ute i miljön, utforska 
och upptäcka problem och tillsammans försöka göra något åt dessa problem (ibid). 
 

2.3. Teoretiskt perspektiv 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket s.10, 2010). Det 
här målet i läroplanen kan kopplas till den sociokulturella teorin av Vygotskij. Vad han menar 
i hans sociokulturella teori, är att det är i samspel med varandra och vår miljö som vi skapar 
kunskaper (Elfström m.fl., 2014). Vygotskij menade på att lärandet var någonting som är 
oundvikligt, då vi lär vid alla tillfällen, vid allt vi gör då vi alltid befinner oss i något slags 
samspel. Utifrån dessa teoretiska glasögon kan man då se vikten om att vara ute med barnen i 
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dess närmiljöer, så att barnen får möjligheten till att skapa dessa samspel. Med tanke på det 
ovannämnda om att barnen idag har svårt att ta till sig av de naturvetenskapliga ämnena, 
skulle man kunna titta på hur undervisningen ser ut. Av mina tidigare erfarenheter kring 
undervisning av exempelvis biologi så skedde detta bakom en skolbänk med en bok, vi var 
inte ute särskilt mycket och undervisade. Om man då ska ha på sig de sociokulturella 
glasögonen krävs ett samspel mellan elev och miljö för att kunna erbjuda eleverna en kunskap 
om hur naturen fungerar, för som det tidigare nämnts krävs en tidigare kunskap om hur 
naturen fungerar för att sedan kunna förstå människans påverkan på den. Enligt Vygotskij är 
den bästa läraren den läraren som lämnar katedern, samt skapar förutsättningar för det sociala 
och aktiva lärandet, vilket man då gör när man går ut i naturen och undervisar biologi 
(Kroksmark, 2011). 
 

3. Begreppsförklaring 
I detta kapitel kommer två begrepp att förklaras, NTA och friluftsfrämjandet. Dessa begrepp 
kommer att presenteras vid resultatet av detta arbete. 
 

3.1. NTA – naturvetenskap och teknik för alla 
NTA är en utbildning man kan gå som pedagog/lärare, och är en modell för skolutveckling 
(NTAskolutvecklingen, 2016-05-24). NTA är främst inriktad på ämnena biologi, fysik, kemi, 
teknik och matematik, dock kan det spridas till andra ämnen inom förskola och skola. Det 
finns olika teman inom NTA utbildningen, så som vatten, luft, ljud, rymden och mycket mer. 
Modellen är uppbyggd på fem grundpelare. 
 

1. Ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund. 
2. Tillgång till välanpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elever- 

och lärarhandledningar. 
3. Kontinuerlig kompetensutbildning för pedagoger/lärare. 
4. Fortlöpande utvärdering kring elevers lärande. 
5. Samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet. 

 
Det innebär att man under denna utbildning, får en utbildning inom ett visst fokustema, 
exempelvis vatten som kommer att nämnas längre fram i arbetet. Då får man som pedagog en 
låda med olika vattenexperiment som man ska visa för barnen, där man erbjuder barnen att 
leka, experimentera och upptäcka fenomen kring vatten (ibid). 
 

3.2. Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är en verksamhet för barn och ungdomar, där man är ute i naturen och har 
olika äventyr tillsammans (Friluftsfrämjandet, 2016-05-24). Det kan vara allt mellan att 
paddla kajal/kanot, cykla, de går på upptäcktsfärd i skogen med mera. Genom 
friluftsfrämjandet får barnen möjligheten att lära sig om naturens vanligaste växter och djur, 
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hur man ska ta hand om naturen och de får en mängd roliga minnen från deras utevistelser. 
Friluftsfrämjandet har olika grupper, där grupperna är indelade efter ålder så alla aktiviteter de 
hittar på ska passa alla som deltar (ibid). 
 

4. Metod 
I detta kapitel kommer det presenteras vilken metod som ligger till grund för denna studie. 
 

4.1. Datainsamlingsmetod 
För att nå fram till ett resultat till studien, har det valts att intervjua förskollärare, då intresset 
ligger i förskollärarens arbetssätt av miljö- och naturvårdsfrågor. För att få fram denna 
information har det valts att användas av strukturerade intervjuer, på grund av att det är en 
specifik fråga i studien man vill ha svar på (Bryman, 2008). Strukturerade intervjuer innebär 
att man som intervjuare har fastställda frågor, för att varje intervju ska vara densamma. Varför 
man vill ha samma intervju med samma frågor till alla respondenter är för att på så vis kan 
man säkerhetsställa att dess svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt (ibid). Syftet med 
denna intervju var att ha så lika intervjuer som möjligt, även om det kan förekomma 
följdfrågor, dock hålls de inom samma frågeområde (ibid). 
 
Intervjuerna kommer vara enskilda, då det önskas att vara så ärliga svar som möjligt och inte 
att svaren ska påverkas av någon annans svar. I intervjuerna önskas alla svar komma fram, 
oavsett om de arbetar med miljö och natur eller inte, det är verkligheten som ska komma fram 
under intervjun. Intervjuerna kommer att vara direkta intervjuer, ansikte mot ansikte, då detta 
känns mer personligt (Bryman, 2008). Det finns dock nackdelar med direkta intervjuer, en av 
dem är att respondentens svar kan vara påverkat på grund av att intervjuaren är närvarande, 
detta kan bero på kön, klass, ålder, etnisk bakgrund med mera. Vilket kan leda till att 
respondenten svarar på det sätt som hen tror att intervjuaren vill. Även detta är en anledning 
till att intervjuerna ska vara enskilda.  
 
Med tanke på att det har valts att användas strukturerade intervjuer är det viktigt att 
intervjuaren, inför sin intervju kan sina frågor utantill, så att intervjun flyter på bra och 
smidigt (Bryman, 2008). Och om respondenten skulle råka till att svara på en fråga som finns 
med i frågeschemat innan frågan framkommit, är det av stor vikt att man ändå ställer frågan 
där frågan skulle ha dykt upp i frågeschemat. Detta för att undvika förändringar eller orsaka 
olikheter i svaren gentemot de andra intervjuerna (Bryman, 2008). Med tanke på att 
intervjuaren var ensam vid alla intervjutillfällen spelades intervjuerna in i en ljudfil genom 
mobiltelefon. Enligt Johansson & Svedner (2010) är avbrutna meningar, pauser och tonfall 
kan vara avgörande för hur svaren tolkas, och vad som faktiskt sägs under intervjun. Detta är 
då lättare att höra genom den inspelade ljudfilen. Bryman (2008) menar på att man bör spela 
in sina intervjuer, då man under intervjutillfället istället kan fokusera på vad respondenterna 
säger istället för att försöka hinna skriva ner allt, då finns en risk att man missar mycket av 
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vad som sägs. Även Löfgren (2014) poängterar vikten av att spela in intervjuerna, då man 
annars riskerar att avbryta respondenten för att hinna skriva ner. 
 

4.2. Urval 
Denna studie är grundad utifrån fyra förskolor i en och samma kommun i södra Sverige. Jag 
har valt att undersöka förskolor som är olika geografiskt placerade, två förskolor i centrum 
och två förskolor på landsbygd. Detta för att se om skillnader i arbetet med miljö och natur 
kan förekomma beroende på förskolans placering. Jag började med att titta på alla förskolor 
som fanns i kommunen jag skulle undersöka, gjorde två grupper med förskolor, landsbygd 
och centrum. Därefter drog jag lott om vilka förskolor som skulle undersökas, två ur ena 
gruppen och två ur den andra. Detta på grund av att jag inte hade några önskemål om någon 
specifik förskola att undersöka. Nu när fyra förskolor hade valts ut, var jag tvungen att välja 
en avdelning på varje förskola. Med tanke på att jag själv vill arbeta med barn som är mellan 
3-5 år gamla valdes avdelningar med barn i den åldersgruppen. Egentligen spelar inte ålder på 
barnen någon roll då intresset ligger hos pedagogens arbetssätt, dock väcktes en tanke om att 
de kanske arbetar olika på grund av barnens ålder. Därför blev valet att intervjua pedagoger 
som arbetar inom samma åldersgrupp på barn. Efter att fyra förskolor samt fyra avdelningar 
valts ut fattades bara valet av pedagoger, det valet skedde på det kriteriet av vem av dem som 
hade tid och som ville vara med och delta i studien. De som deltog i studien var alla 
förskollärare. 
 

4.3. Procedur 
För att komma igång med studien, kontaktades berörda förskolechefer där de informerades 
om studiens syfte och fick ett samtyckesbrev. Efter att de godkänt deras förskolor till att delta 
i studien, åkte intervjuaren ut till berörda förskolor för att lämna samtyckesbrev till 
pedagogerna. På plats bestämdes tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på 
förmiddagen, då det var bästa tiden på dagen att en av dem gick ifrån barngruppen. Under 
intervjuerna satt intervjuaren med respondenten i enskilda rum för att få vara ifred, detta för 
att minimera stressmoment och eventuella störmoment som exempelvis ljud. Detta är något 
som Löfgren (2014) lägger stor vikt på, platsen av intervjun får en stor betydelse för vad som 
sägs under intervjun. Intervjuaren såg till att endast ha en intervju planerad per dag, så att inte 
pedagogerna skulle känna någon tidspress, vilket även det är något som Löfgren (2014) 
poängterar, han menar på att det är viktigt att låta respondenterna hinna fundera och reflektera 
kring frågorna de får. Dock blev en intervju ombokad på grund av sjukdom, och för att hinna 
få alla intervjuer klara till utsatt datum var det tvunget att bokas in samma dag som en annan 
intervju. Detta påverkade dock inte tiden på någon av intervjuerna, då den förskolan som fick 
den sena tiden för sin intervju hade gott om tid hela dagen på att gå iväg. Så till den intervjun 
hade vi ingen utsatt tid, utan intervjuaren fick komma när hen var klar vid den första 
intervjun. 
 
Inspelningen startade och där med började intervjun med sin första fråga. I början fick 
intervjuaren något korta, avskalade svar. Men allt eftersom började de bli lite varmare i 
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kläderna och gav mer utförliga svar. Frågorna följde frågeschemat (bilaga 3), om intervjuaren 
märkte att pedagogen blev obekväm med frågan eller inte förstod frågan, kunde intervjuaren 
komplettera med en följdfråga för att förtydliga grundfrågan. I slutet av intervjuerna fanns tid 
kvar till dem om de ville ställa några frågor kring intervjun och dess frågor.  
 
Efter att intervjuerna avlyssnats och författaren skrivit ner alla svar kring de olika 
frågeställningarna på ett papper, började författaren skapa tabeller och kryssa i vilka av 
pedagogerna som tyckte vad. När författaren nu hade en överblick över hur alla arbetade med 
miljö- och natur, ansåg vad det faktiskt var och vad som var viktigast för dem att förmedla till 
barnen, började författaren jämföra dem. Det börjades med att jämföra förskolans geografiska 
placering, om det hade någon påverkan på deras arbete. När ett resultat kommit fram kring 
denna fråga, började det jämföras hur de konkret arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor, vad 
de ansåg att det var och vad de tyckte var viktigt att förmedla till barnen kring miljö och natur.  
 

4.4. Databearbetning 
När alla intervjuer väl var gjorda, avlyssnades varje intervju och transkriberades helt 
ordagrant. Detta för att författaren inte skulle kunna tolka svaren som något annat än vad de 
faktiskt är. Önskemålet med denna studie är att få ett resultat som är baserat från så korrekta 
svar som möjligt, utifrån vad som samlats in under intervjuerna. Utifrån intervjuerna gjordes 
sedan olika kategorier för att sammanställa ett resultat. Kategorierna skapades utifrån vad 
respondenterna hade svarat på de olika frågorna från intervjuerna. Som tillexempel om frågan 
hur de aktivt arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor i förskolan, hade de lite olika svar så 
som sopsortering, städa runt förskolans närmiljö eller att de arbetar med olika böcker. Utifrån 
de svaren skapades då kategorierna, likaså för de andra frågeställningarna. För alla svar som 
samlades in om hur de arbetar med dessa frågor, vad de anser att dessa frågor är och vad de 
anser är viktigast att förmedla till barnen när det kommer till dessa frågor. Dessa svar blev då 
olika kategorier i tabellerna som presenteras i resultatet. I första tabellen presenteras 
respondenterna, i den andra tabellen presenteras hur de faktiskt arbetar med miljö och natur i 
förskolans vardag, i den tredje tabellen presenteras respondenternas personliga åsikt om vad 
miljö- och naturvårdsfrågor är och i den sista tabellen presenteras vad de anser är viktigast att 
förmedla till barnen när det kommer till miljö- och naturvårdsfrågor. Genom dessa tabeller 
fick man ett tydligt resultat kring dessa frågeställningar. 
 

4.5. Etiska överväganden 
Inför en forskningsstudie finns det saker man måste tänka på, för all humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning ligger fyra forskningsetiska principer som grund 
(Vetenskapsområdet, 2011). Dessa principer handlar främst om god forskningssed, och om de 
personer som fyller en funktion i denna forskningsstudie. Principerna som ingår i denna grund 
är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att tala om syftet med studien för 
de som kommer att delta i den. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska få ett 
samtyckesbrev där det ska finnas information om studiens gång, så som att det är frivilligt att 
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delta samt att det går bra att ångra sig. I samtyckesbrevet ska deltagaren skriva på att de 
godkänner att vara med. Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare har en 
skyldighet att ta vara på allt material som samlats in, detta på ett ytterst varsamt sätt så att 
deltagarna förblir anonyma. Nyttjandekravet ska tala om att all data samt information som 
samlats in från deltagarna endast kommer att användas i det syfte som de godkänt, i detta fall 
endast i studiens syfte. 
 
Inför denna studie har berörda förskolechefer samt förskollärare informerats om studiens 
syfte. I samband med denna information skickades samtyckesbrev ut till förskolecheferna 
samt förskollärarna, där de fick skriva under om de ville vara med och delta i studien. I 
samtyckesbrevet stod det information om vad som gäller för de som deltar, så som att 
deltagandet är frivilligt samt att de får dra sig ur studien när som helst. Innan varje intervju 
blev deltagarna tillfrågande om det gick bra om intervjun blev inspelad, och de fick 
information om att inspelningen endast skulle användas till studiens syfte samt att endast 
intervjuaren kommer ha tillgång till inspelningen. Inför intervjuerna informerades de även om 
att all data som samlas in under intervjuerna kommer att förstöras, så fort arbetet är avslutat 
och klart (ibid). Deltagarnas identiteter är skyddade, då de i studien nämns vid annat namn 
samt att deltagarens riktiga namn aldrig nämns i den inspelade intervjun.  
 

4.6. Reliabilitet 
Enligt Bryman (2008) handlar reliabiliteten om hur pålitligt studiens underlag är. Med detta 
menas då att om samma deltagare skulle bli intervjuade med exat samma intervjufrågor samt 
frågeschema, är tanken att svaren inte ska ha ändrats särskilt mycket. Likaså gäller då för 
resultatet. Denna studies reliabilitet skulle kunna anses vara medel hög, detta med tanke på att 
en av respondenternas svar skulle kunna ändras då arbetet inte såg ut som hen ville med tanke 
på brist av lokal. Med brist på lokal menas då att en av deltagarna för tillfället inte har någon 
lokal, utan lånar en lokal från närliggande skola. Dock försökte författaren att höja 
reliabiliteten genom att fråga hur hen önskade att arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor i 
förskolans verksamhet. Intervjun från denna respondent har då utgått utifrån respondentens 
svar i nuvarande situation men också utifrån det planerade arbetssättet i den nya lokalen. 
Något som gör att studien är trovärdig är att det enbart fanns en bedömare, det är endast 
författaren själv som lyssnat på intervjuerna och skapat kategorier utifrån respondenternas 
svar. Skulle studien haft fler bedömare finns en risk att de tolkar respondenternas svar olika, 
vilket i sin tur skulle kunna påverka resultatet (ibid).  
 

4.7. Validitet 
Enligt Bjereld m.fl. (2009) innebär validitet att studien faktiskt undersöker det som den är 
avsedd till att undersöka. Denna studie kan då anses ha en hög validitet, då studiens syfte samt 
frågeställningar har undersökts och besvarats på. Dock kan den innehållsliga validiteten vara 
något låg, då studien är baserad utifrån endast fyra förskollärare som arbetar inom samma 
kommun, vilket skulle kunna betyda att de arbetar något likartat med miljö och natur. Detta 
innebär då att studien återspeglar en mycket liten del av hur förskollärare aktivt arbetar med 
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miljö- och naturvårdsfrågor, samt om den geografiska placeringen av förskolan påverkar 
deras arbete. För att få en högre innehållslig validitet skulle man kunna intervjua fler 
förskollärare, samt undersöka förskolor från olika kommuner för att få en större geografisk 
spridning (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 
 

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer ett resultat att presenteras, med hjälp av olika tabeller som skapats 
utifrån all data som samlats in under intervjuerna med pedagogerna. I detta avsnitt kommer ni 
att presenteras för respondenterna, och dess svar om vad miljö- och naturvårdsfrågor är för 
dem samt hur de aktivt arbetar med detta i förskolans verksamhet. Något som bör tilläggas är 
att Lina Landet och hennes förskola för tillfället inte har någon egen lokal, de lånar ett 
bibliotek på närliggande skola. Nya lokaler håller dock på att byggas, därför kommer några av 
hennes svar presenteras utifrån hennes förhoppningar om ett framtida arbete. 
 
Alla de deltagande hade en examen som förskollärare. Som förskollärare hade Lina Landet 
arbetat i åtta år, Lars Landet i 18 år, Stina Staden i 25 år och Saga Staden i cirka 20 år. De 
med äldre utbildning har ingen inriktning i deras utbildning, Lina L har en inriktning inom 
specialpedagogik. Ingen av dem har en utbildning inom miljö och natur, dock har Saga S gått 
en utbildning inom NTA (naturvetenskap och teknik för alla) med fokus på vatten. Vilket 
nämns i kapitlet kunskapsöversikt är NTA en utbildning där man som pedagog får en större 
kunskap kring ett visst fokustema, vilket här var vatten. Saga S har också gått en utbildning 
inom friluftsfrämjandet, där det är ett stort fokus på miljö- och naturvårdsfrågor samt att 
erbjuda barnen äventyr i skog och mark. Denna kunskap kan vara bra att ha till användning 
när man arbetar i förskolan, och ska arbeta med miljö och natur. Mer om friluftsfrämjandet 
kan man läsa under kapitlet kunskapsöversikt.  
 
 TABELL 1: Presentation av deltagare 

 
Är miljö- och 
naturvårdsfrågor något 
som intresserar dig? 

Har du tillägnat dig någon 
kunskap kring miljö- och 
naturvårdsfrågor? 

Kan du se 
hinder/möjligheter på grund 
av läget på förskolan? 

 JA NEJ JA NEJ JA NEJ 
Lina L X   X  X 
Lars L X   X  X 
Stina S X   X  X 
Saga S X  X   X 
 
Vad man kan avläsa från denna tabell är att de alla har ett intresse för miljö- och 
naturvårdsfrågor, dock är det svårt att avläsa hur stort detta intresse är hos var och en av dem. 
För att kunna göra tabellen mer tydlig kommer citat från intervjuerna att presenteras, så en 
mer rättvis bild av svaren presenteras. 
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”Jag tycker det är roligt att vara ute i naturen med barnen, speciellt i skogen. Jag tycker det 
är viktigt att prata med barnen att man ska vara rädd om miljön.” 

- Stina S, Förskollärare 
”Jag är ingen vidare miljöaktivist, men ett allmänt intresse har jag.” 

- Saga S, Förskollärare 
 
”Ja, jag tycker det är viktigt att sopsortera och prata med barnen om miljön, att man är rädd 
om den och att man inte kastar skräp i skog och mark. Ett allmänt intresse.” 

- Lars L, Förskollärare 
”Ja, jag har ett intresse både privat och i förskolan. Hemma är jag noga med att källsortera 
och handla närodlad mat till exempel. I förskolan är det källsortering jag arbetar mest med.” 

- Lina L, Förskollärare 
 
Vad man då kan se från de olika svaren är att de har lite olika stort intresse. Tre av dem har ett 
mer allmänt intresse, medan Lina L har ett påtalat större intresse när det kommer till miljö- 
och naturvårdsfrågor. Hon pratade om att hon hade ett intresse både privat och i förskolan, när 
det kom till hemmet tänkte hon på vad hon handlade för mat, om det var ekologiskt eller 
närproducerat, hon sopsorterade, pantande flaskor med mera. I förskolan var hennes stora 
intresse källsortering. Inför deras nya lokaler planerar de att bygga en miljöstation på 
förskolan. Där de tillsammans med barnen kan kasta skräpet på förskolan, och prata med 
barnen om den processen. 
 
Vad man mer kan avläsa från tabellen är att endast en av fyra har tillägnat sig kunskaper kring 
miljö- och naturvårdsfrågor, vilket var Saga S som gått en NTA utbildning samt en utbildning 
inom friluftsfrämjandet. Detta var dock två korta utbildningar, enligt henne själv. Men hon 
menade på att under dessa utbildningar, och då framförallt friluftsfrämjandet har hon lärt sig 
mycket om miljö- och naturvårdsfrågor, samt hur hon kan använda denna kunskap i 
verksamheten. NTA utbildningen Saga S gick hade ett fokus inom vatten och dess egenskaper, 
vilket tidigare nämnts. Dock finns olika fokus mål inom NTA som man kan utbilda sig inom, 
exempelvis luften och dess egenskaper. Saga S menade på att under denna utbildning fick hon 
mycket material som hon kan använda i förskolan, då vatten är en del av vår miljö och natur.  
 
Något mer man kan se utifrån tabellen är att ingen av dem ser några hinder med ett arbete 
inom miljö och natur, på grund av läget av förskolan. De alla menade på att man får ta de 
tillfällen som dyker upp, och man får försöka att hitta de problem som finns runt om förskolan 
och prata med barnen om dessa. 
 
”När det kommer till miljö får man försöka att ta de tillfällen man får, frågor av barnen eller 
att man hittar skräp i naturen” 

- Lars L, Förskollärare 
 
En intressant synvinkel dök dock upp, förskollärarna från staden ansåg att förskollärarna på 
landet skulle ha lättare att arbeta med miljö och natur. Då de menade på att de ligger närmare 
naturen, de skulle kunna ha mer bönder bland barngruppen mer mera. Medan förskollärarna 
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på landet ansåg att förskollärarna i staden skulle ha lättare att arbeta med miljö och natur, då 
de ansåg att de låg närmare ”problemen”. Med problemen menade de på trafiken och dess 
utsläpp, samt en större mängd nedskräpning. 
 
TABELL 2: Hur arbetar ni aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor? 
 Lina L Lars L Stina S Saga S 
Mycket ute i skog och mark Ja Ja Ja Ja 
Undersöker växter Ja Nej Ja Ja 
Undersöker djur Ja Ja Ja Ja 
Källsorterar på förskolan tillsammans med barnen Ja Nej Nej Nej 
Är med på kommunens skräpplockardagar Nej Ja Nej Nej 
Städat runt förskolans närmiljö Nej Ja Nej Ja 
Läser böcker om hållbar utveckling Ja Nej Nej Nej 
Kombinerar miljö och natur med andra ämnen Ja Ja Ja Ja 
Arbetar med årstider Nej Nej Ja Ja 
Odlar tillsammans med barnen Ja Nej Nej Ja 
Gör egen mat på förskolan (saft, paj, kräm) Ja Nej Ja Ja 
Använder naturmaterial Ja Ja Ja Ja 
Kollar upp fakta i faktaböcker med barnen Nej Nej Ja Nej 
Använder begrepp (återvinning, kretslopp) Nej Nej Nej Ja 
 
I tabell två har alternativen gjorts utifrån vad pedagogerna har sagt i intervjuerna. Vad man 
kan se genom svaren i tabellen är att de alla har svarat ja på fyra av frågorna. Man skulle då 
kunna säga att det viktigaste när det kommer till arbetet med miljö och natur så är det att vara 
ute mycket med barnen, undersöka djuren som finns i dess närmiljö, försöka kombinera miljö 
och naturarbetet med andra ämnen på förskolan och att använda naturmaterial med barnen. Då 
detta är de frågor som de alla svarat ja på.  
 
Man kan avläsa att förskolorna arbetar någorlunda lika med miljö och natur i förskolans 
verksamhet, oavsett placeringen av förskolan. Kan de vara så att förskolans placering inte har 
någon betydelse? Om man ska svara utifrån dessa tabeller så verkar svaret vara nej, 
placeringen har ingen betydelse. Men nu ska vi titta på hur deltagna i denna studie faktiskt 
arbetar med dessa frågor i förskolan. Man kan se att de alla arbetar mycket med miljö och 
natur genom att vara ute med barnen, de arbetar med att ge barnen möjligheter att få 
undersöka sin närmiljö. Stina Staden berättade att de ofta tillbringade hela dagar i skogen, de 
gick ut strax efter frukost och var tillbaka på förskolan runt 15:00. Dessa dagar är de tvungna 
att tillaga maten i skogen, vilket de gör tillsammans med barnen. När de är i skogen dyker alla 
möjliga frågor upp hos barnen, för att få fram svaren brukar de titta i faktaböcker när de 
kommer tillbaka till förskolan. Saga Staden berättade om att hon och barnen brukade städa 
runt förskolans närmiljö och i skogen där de brukar vara. Under tiden som de städar brukar de 
prata med barnen om varför de städar och vad skräpet gör mot naturen och djuren. Lars 
Landet berättade även han att de brukade städa runt om i skogen och vid förskolan, då även de 
pratar med barnen om varför man inte ska kasta skräp i naturen. Han berättade även han att de 
brukade vara med på kommunens skräpplockardagar, då man går runt och plockar upp skräp i 
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staden. Han berättade att under denna period arbetade de mer med miljö- och naturvårdsfrågor 
då ett större intresse väcktes hos barnen. Annars arbetade de mer med natur, så som djur och 
växter, än med miljö. Men han berättade att de tog upp miljöfrågor vid de tillfällen som 
kommer upp, som exempelvis när de städar runt förskolans närmiljö eller vid 
skräpplockardagarna. 
 
Något som inte framkom i tabellen var att alla förskolor mer eller mindre källsorterade på 
förskolan, dock gjorde tre av dem det inte tillsammans med barnen. På dessa förskolor var det 
endast personalen som källsorterade och barnen var inte med under den processen. Lina L var 
den enda som gjorde detta tillsammans med barnen, för tillfället källsorterades det inte särskilt 
bra på förskolan utan det var papper, plats och aluminium som de sorterade. Men hon 
berättade om deras framtidsplaner om att bygga en miljöstation på förskolan, där de skulle 
sortera skräpet tillsammans med barnen. När sedan deras miljöstation var full av allt skräp, 
skulle de tillsammans med barnen promenera till avfallsanläggningen som ligger mittemot 
förskolan. Under denna process kommer de förklara för barnen hur pappret de återvinner blir 
till nytt papper, och om vad viktigt det är för miljön att vi återvinner det material vi kan. 
 
Lina L berättade att många av barnens föräldrar är bönder och har olika djur så som grisar, kor 
och höns som de pratar mycket om på förskolan. De pratar då om vart maten vi äter kommer 
ifrån. De pratar också då om vad viktigt det är för miljön att vi faktiskt köper mat som är 
närproducerat och närodlat. Hon berättade även att under älgjakten, vilket är mycket populärt 
bland föräldrarna, fick barnen ha med sig jaktgevär gjorda av trä och så lekte de älgjakt på 
förskolan. Hon berättade att en av personalen är med i jaktlaget i byn, han hade ett år tagit 
med sig en älg till förskolan så barnen fick se hur en riktig älg såg ut. Saga Staden berättade 
även hon om att ett av barnen på förskolan hade höns hemma, barnen på förskolan fick då 
komma hem till pojken och titta på hönorna. Efter detta besök var barnen mycket intresserade 
över vart olika sorters mat kommer ifrån, så under en period arbetade de mycket med 
bondgården och dess djur. Tre av förskolorna har olika sorters äppelträd, vinbärsbuskar med 
mera på förskolan, med dessa frukter och bär har de gjort olika pajer och saft med barnen på 
förskolan, för att visa på för barnen att maten vi äter kan växa på andra sidan fönstret. Lina 
Landet berättade om att de brukade odla gurkor och jordgubbar ihop med barnen, vilket hade 
blivit mycket populärt bland barnen. Hon berättade om att några av barnen hade börjat odla 
gurkor hemma med sina föräldrar, efter sommaruppehållet fick förskollärarna se bilder på alla 
gurkor som barnen odlat hemma. Saga Staden håller för tillfället på att odla i genomskinliga 
plastpåsar med barnen, detta för att barnen ska få se hur det fungerar i jorden. De har då lagt i 
lite jord med frön i en påse, då har de pratat om vad växterna behöver för att kunna växa. 
Varför de gjort det här är för ett förebyggande syfte, de ska längre fram börja odla och 
plantera ut växter på gården, hon ville då att barnen skulle veta vad som händer i processen. 
 
Det som framkommit från intervjuerna, alla intervjuer, är att de arbetar mycket utomhus med 
barnen. De lägger störst fokus på att vara ute i skog och mark, de försöker utveckla en respekt 
och skapa ett samspel mellan barn och miljö. De arbetar mycket med att försöka få barnen att 
förstå hur vår miljö fungerar, och varför vi är beroende av den. De berättade att de inte hade 
så mycket planerat arbete kring just miljöfrågor, utan att de arbetade mycket spontant med 
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detta och att de försöker att ta de tillfällen de får. Som sagt arbetar de mycket med naturen, 
och försöker att lägga en grund hos barnen som de kan ha användning för när barnen kommer 
upp i skolan. 
 
Med tanke på att Saga S har gått en NTA utbildning, med fokus vatten, har hon och hennes 
förskola arbetat mycket med vatten under en period. De har då gjort olika experiment med 
barnen kring vatten. De har undersökt vattnets ytspänning, detta genom att fylla ett glas med 
vatten så att det blev en ytspänning. Sedan fick barnen gissa hur många gem de trodde skulle 
få plats innan ytspänningen sprack. De har undersökt vattnets olika former, de fyllde 
exempelvis ballonger med vatten och lade ut dem, experimentet skedde på vinterhalvåret, 
efter att ballongerna frusit till is pratade de om detta, varför blev ballongen till is? Vad händer 
om vi lämnar den frysta ballongen inne i värmen? De frågade barnen om de visste vad man 
gjorde på vintern för att man inte skulle halka på isen, barnen visste att man hade på 
någonting men de visste inte vad. När Saga S berättade att det var salt man hade på, visade 
hon på för barnen vad som hände när salt träffade isen, genom att hälla på salt på den frysta 
ballongen och sedan hälla på karamellfärg så att barnen fick se saltets gångar i isen. De 
undersökte många olika saker, så som vattentryck, flyta och sjunka, de tittade på hur vattnet 
rann i jämförelse mot andra rinnande vätskor som exempelvis olja. Genom att arbeta på detta 
sätt har man introducerat barnen för naturvetenskapen, dess olika begrepp och mycket mer på 
ett roligt och lärorikt sätt, vilket i sin tur kan leda till ett större intresse kring dessa ämnen. 
Genom dessa experiment har barnen fått med sig många upplevelser och viktiga egenskaper 
hos vattnet. 
 
TABELL 3: Vad är miljö- och naturvårdsfrågor för dig? 
 Lina L Lars L Stina S Saga S 
Källsortering och återvinning Ja Ja Ja Ja 
Närproducerat Ja Ja Nej Ja 
Djurliv Ja Nej Ja Ja 
Växtliv Nej Nej Ja Ja 
Skog och mark Ja Ja Ja Ja 
Utevistelse Ja Ja Ja Ja 
Användning av material (papper, plats) Nej Nej Nej Ja 
 
I tabell tre kan man se att de alla svarat ja på tre frågor. Detta skulle man då kunna tolka som 
att källsortering och återvinning, skog och mark samt utevistelse med barnen är miljö- och 
naturvårdsfrågor i förskolan. Att det är dessa frågor man lägger störst fokus på i förskolan, att 
det är viktigt att vara ute mycket med barnen samt hjälpa dem skapa en respekt samt 
förståelse kring skog och mark. Även att man bör källsortera och återvinna material på 
förskolan. 
 
Något man skulle kunna tolka från tabellen är att förskolorna på landet är fokuserade på är 
maten och vart den kommer ifrån, då man kan se att både Lina L och Lars L har nämnt att 
närproducerat är miljö- och naturvårdsfrågor. Dock har även Saga S svarat så, detta skulle 
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kunna bero på att hon nämnde att de hade en pojke på förskolan som hade höns. Förskolorna i 
staden skulle man kunna tolka som så att de arbetar mycket med djur- och växtlivet runt 
förskolans närmiljö, då de båda har svarat ja på detta i tabellen. Detta skulle kunna bero på att 
förskolorna på landsbygden har bönder i barnfamiljerna, och att det då känns relevant för 
dem. Medan förskolorna i staden har nära till djur- och växtliv, så ett arbete kring det känns 
relevant för dem. 
 
”Jag tror att vi förskolor som är ute på landsbygden arbetar mer med mat och bondgården, 
om jag ser på barnens familjer på min förskola så har vi många bönder. Det är alltså väldigt 
relevant för våra barn att prata mycket om detta.” 

- Lina L, Förskollärare 
 
TABELL 4: Vad anser du vara viktigast att förmedla till barnen när det kommer till miljö- och 
naturvårdsfrågor? 
 Lina L Lars L Stina S Saga S 
Källsortering och återvinning Ja Ja Ja Ja 
Närproducerat Ja Ja Nej Ja 
Djurliv Ja Nej Ja Ja 
Växtliv Nej Nej Ja Ja 
Utevistelse Ja Ja Ja Ja 
Användning av material (papper, plast) Nej Nej Nej Ja 
 
Tabell fyra ser i princip lika ut som tabell tre, den enda kategorin som är borta så är det skog 
och mark. Vad man kan se, anser alla att det är viktigt att vara ute med barnen. Då de anser att 
det är genom utevistelse som barnen lär som allra bäst när det kommer till miljö och natur. De 
alla tyckte det var viktigt att göra barnen medvetna om källsortering och återvinning, de 
tycker det är viktigt att visa på för barnen att det vi gör påverkar vår miljö och våra djur. De 
vill visa på för barnen att vi inte ska kasta skräp i naturen, då detta är skadligt för naturen och 
djuren som bor där. De vill också lära barnen att visa respekt för djur- och växtlivet i dess 
närmiljö. Detta genom att inte skräpa ner, och plocka upp om någon annan skräpat ner.  
 
”När vi var ute i skogen förra veckan, hittade barnen en bandspelare i skogen. De kom fram 
till mig och visade vad de hade hittat och berättade för mig att den inte skulle vara där. Vi tog 
med oss bandspelaren tillbaka till förskolan, kollade upp vart den skulle kastas och sedan 
lämnade vi den där den skulle kastat.” 

- Lars L, Förskollärare 
 

6.1. Resultatsammanfattning 
Vad man skulle kunna se utifrån tabellerna ovan är att de arbetar med miljö- och 
naturvårdsfrågor, dock mer teoretiskt än praktiskt. De arbetar aktivt för att hjälpa barnen 
förstå hur vår miljö fungerar samt hjälpa dem förstå deras del av den, de arbetar med att 
hjälpa barnen förstå att deras handlingar har konsekvenser för miljön. Vad som framkom 
under intervjuerna var att de arbetade mer praktiskt med dessa frågor förr, genom promenader 



 

 16 

till miljöstationer eller i form av kompost på förskolan. Miljö- och naturvårdsfrågor ser inte ut 
att vara med i förskollärarnas planerade verksamhet, om man utgår från tabellerna. Dock 
försöker de ta till vara på de tillfällen som dyker upp. En av förskollärarna har önskemål och 
förhoppningar om att arbeta mer praktiskt med dessa frågor, och då framförallt källsortering, i 
framtiden. Vad som då bör tilläggas är att de för tillfället inte har någon egen lokal utan lånar 
biblioteket på närliggande skola, men nya lokaler håller på att byggas, där av förhoppningar 
om ett mer praktiskt arbeta kring miljö- och naturvårdsfrågor. 
 
En hypotes som jag hade inför arbetet kring miljö- och naturvårdsfrågor var att förskollärarna 
arbetade olika kring miljö och natur beroende på vilken geografisk placering förskolan hade. 
Denna hypotes visade sig vara fel, utifrån tabellerna arbetar de någorlunda likartat. 
Förskollärarna från landsbygden ansåg att förskollärarna i centrum skulle ha lättare att arbeta 
med miljö- och naturvårdsfrågor då de ligger närmare ”problemet”. Med detta menades att 
problemet var trafiken samt nedskräpningen som finns i centrum. Medan förskollärarna i 
centrum ansåg att förskollärarna på landsbygden hade en större fördel att arbeta kring miljö- 
och naturvårdsfrågor då de är närmare naturen och det lantliga livet, som bondgårdar och djur. 
Detta kan då tolkas som att det finns många olika sätt att arbeta med dessa frågor på, det 
viktiga är att man som förskollärare kan se problemen runt om sin egen närmiljö och utifrån 
det planera in miljö och natur i det vardagliga arbetet med barnen. Det viktiga är att man tar 
till vara på de tillfällen man får, vilket tydligt framkommer att deltagarna här gör. 

 
Vad har man nu fått för svar på studiens frågeställning? Studien var ute efter ett svar angående 
förskollärarens inställning till miljö- och naturvårdsfrågor samt hur de aktivt arbetar med detta 
i förskolans verksamhet, studien ville även ha ett svar på om förskolans geografiska placering 
påverkade arbetet kring dessa frågor. Vad som framkommit kring den geografiska 
placeringens betydelse är att den inte har någon påverkan på arbetet kring miljö- och 
naturvårdsfrågor. Precis som alla respondenter svarat så ser de inga hinder med miljöarbete, 
de ser endast möjligheter. Dock kunde de se att man eventuellt arbetar olika med miljö- och 
naturvårdsfrågor beroende på läget, men det var inget som direkt syntes i resultatet. Men det 
var en tanke som de hade, att de i centrum kunde fokusera mer på trafik och nedskräpning 
medan de på landsbygd kunde fokusera mer på natur och djurlivet. Men som sagt, i resultatet 
ser arbetet något likartat ut oavsett central placeringen eller landsbygd. 
 
Vad har då framkommit kring frågan om hur förskollärare aktivt arbetar med miljö- och 
naturvårdsfrågor? De alla deltagarna lade stört fokus på att försöka skapa en förståelse hos 
barnen om vår gemensamma miljö, samt hjälpa dem förstå sin del av denna miljö. Genom att 
försöka nå fram till detta arbetar de mycket utomhus med barnen, de odlar med barnen för att 
de ska få lära sig den processen, de gör egen mat och dryck av det som växer på gården och 
de städar runt förskolans närmiljö och pratar om vikten om detta. Man skulle kunna säga att 
förskollärarna arbetar aktivt med att försöka skapa en grund inom miljö och natur hos barnen. 
Något som dock saknades var källsorteringen, alla förskolor mer eller mindre källsorterade 
dock enbart en av dem tillsammans med barnen. Varför de inte källsorterade med barnen 
framkom aldrig under intervjun, dock hade det varit intressant att veta. Under källsorteringen 
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kan många olika frågor hos barnen dyka upp, frågor som vad händer med plasten som vi 
återvinner?  

7. Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion kring studiens resultat, försöka koppla samman detta 
med litteraturen. 
 

7.1. Metoddiskussion 
Under detta arbete har jag fått känna på vad svårt det faktiskt är att intervjua någon, jag 
märkte en stor skillnad från första intervjun till den sista. Vid första tillfället var jag nervös, 
och kände en tidspress under hela intervjun. Hur lång ska egentligen en intervju vara? Hur 
länge ska jag låta dem prata? Ska jag avbryta om de kommer av ämnet? Det var många frågor 
som snurrade runt i huvudet vid första tillfället, och jag var inte riktigt lika fokuserad som vid 
de andra intervjuerna. Hade jag övat mer på att ge intervjuer inför detta arbete hade 
förmodligen svaren sett olika ut mot vad de gör idag, jag märkte en skillnad på hur 
intervjuerna flöt på från första till sista intervjun. Intervjuerna blev mer planerade från 
intervju till intervju. 
 
Intervjuerna var strukturerade då jag ansåg att detta var den bästa metoden för studiens syfte. 
Med tanke på att det är en specifik fråga man vill ha svar på, kändes det bäst att ha styrda 
frågor. Jag är tacksam för detta val, trots styrda frågor fick jag väldigt breda svar. Det var 
ganska svårt att hitta svaren till min frågeställning i intervjuerna, då deltagarna berättade 
mycket utöver ämnet som skulle studeras. Dock fick jag ut mycket från de berättelserna 
också, det var till exempel så jag och Saga S kom in på att de planterade växter i plastpåsar. 
En del av intervjuerna var något magra, därför krävdes det av intervjuaren att ställa 
följdfrågor och försöka få fram svar från respondenten. 

 

7.2. Resultatdiskussion 
Det dök upp något intressant under varje intervju, alla deltagare nämnde innan intervjun att de 
inte trodde de skulle kunna bidra med någonting i denna studie, då de själva ansåg att de inte 
arbetade med miljö- och naturvårdsfrågor. Dock kan man se annat utifrån tabellerna som 
presenterades i resultatet. De själva kunde faktiskt se efter intervjun att de faktiskt arbetade 
med dessa frågor. Jag tror att det kan vara lätt att själv missa vad man faktiskt gör, då de ofta 
sker på rutin. Stina S till exempel, berättade i sin intervju att hon och barnen ofta var ute i 
skogen, att de ofta tillbringade i princip hela dagen där. De gick ut strax efter frukost och var 
tillbaka på förskolan runt 15:00. Detta innebär då att de förbereder och lagar maten ute i 
skogen, tillsammans med barnen. Detta arbetssätt, enligt Drougges miljötrappa, är ett 
miljöarbete med barnen. Då han menade på att pedagogerna ska erbjuda barnen möjligheter 
till att vistas i sin närmiljö, hjälpa barnen att skapa roliga och trygga minnen utifrån denna 
miljö (Drougge, 1996). Genom att tillbringa hela dagar i skogen, eller genom att vara ute 
mycket med barnen kan de skapa denna trygghet. Och enligt Lakén och WWF (2009) krävs 
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en kunskap om sin närmiljö, en kunskap om hur denna miljö fungerar, för att sedan kunna se 
när miljön mår dåligt och lära sig ta hand om den. Detta hjälper man då barnen åstadkomma 
genom kontinuerlig utevistelse med barnen. Och genom kontinuerlig utevistelse med barnen 
ger man dem möjligheten att skapa ett sampel mellan dem som individer och sin närmiljö, 
vilket enligt Vygotskij är en viktig del när det kommer till lärande. Han menade på att det 
krävs ett samspel för att kunna lära (Kroksmark, 2011). 
 
Tre av förskolorna hade egna äppelträd, vinbärsbuskar, jordgubbsodlingar med mera på 
gården, dessa frukter och bär använde de sedan till att göra egen saft, paj, kräm med mera 
tillsammans med barnen. Detta för att visa på för barnen, att maten vi äter kan växa utanför 
vårt eget fönster, man måste inte till affären för att köpa exempelvis saft. Genom att göra egen 
mat på förskolan, tillsammans med barnen och prata med barnen om varför vi gör detta, 
hjälper pedagogerna barnen att påverka dess miljö till det bättre. En stor miljöbelastning är 
transport av all mat vi konsumerar (Natur och Miljö, 2016-05-22), mat som man egentligen så 
enkelt skulle kunna göra själv på förskolan. Visserligen kan inte all mat göras själv på 
förskolan, men som sagt, men genom att göra det lilla vi kan som att odla gurkor och 
jordgubbar med barnen som Lina L, eller göra hemmagjord saft och paj som Stina S och Saga 
S, visar man på för barnen vad enkelt det faktiskt är att göra sin egen mat, och påvisa för 
barnen vad tacksam vår miljö är för detta val. 
 
De arbetade även mycket praktiskt med barnen kring miljö och natur, genom att läsa böcker 
om hållbar utveckling och kolla upp fakta om skogens olika djur och växtarter som 
intresserade barnen. Där de tittade på vilka olika djur som bodde i de svenska skogarna, vilka 
våra vanligaste växter är och så vidare. Genom att introducera dem för de naturvetenskapliga 
ämnena i tidig ålder, kan man hjälpa barnen när de kommer upp i skolan. Genom att ge dem 
en grund att stå på redan i förskolan, skulle det kunna underlätta för dem senare i livet. Ett 
större intresse hos barnen kring miljö och natur skulle också kunna växa genom att arbeta 
mycket med detta i förskolan, vilket den Europeiska kommissionen lägger en stor vikt på, då 
de idag kan se ett minskat intresse inom naturvetenskapen hos elever (EU, 2007). Det har 
också visat sig i ROSE-projektet att intresset kring naturvetenskapen minskar hos barnen, 
vilket kan bero på att barnen inte finner kunskapen relevant (Sjöberg & Schreiner, 2005). 
Genom att läsa böcker om hållbar utveckling, om hur vi människor bör ta hand om vår miljö, 
skulle det kanske kunna få barnen att se en mening i kunskapen inom de naturvetenskapliga 
ämnena. Öppna deras ögon och intresse om miljön, att försöka få dem att se att de val vi gör 
spelar roll för miljön, och får konsekvenser.  Zetterqvist och Kärrqvist (2007) pratar även de 
om ett minskat intresse, de lägger en vikt i att undervisning borde ske på barnens intressen. 
Vilket är något som framkom under intervjuerna att de försökte med. Som Saga S berättade i 
hennes intervju. Efter att de hade besökt pojken som hade höns hemma fick barnen ett stort 
intresse kring bondgården, djuren som bodde på bondgården samt vart maten kommer ifrån. 
Under denna period försökte pedagogerna planera in olika aktiviteter och samlingar som 
handlade om detta, då det var det barnen för tillfället var intresserade av. 
 
Något som Thulin (2011) lägger en stor vikt på, är att man ska bör använda sig av de korrekta 
begreppen när man ska förklara för barnen hur någonting fungerar. Detta var något som de 
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flesta förskolor inte gjorde, de menade på att det var för svårt för barnen. Saga S var den enda 
i studien som använde sig av de korrekta begreppen. På hennes förskola har de arbetat mycket 
med språket, och därifrån har de fått lära sig att man bör använda rätt ord och begrepp redan 
från början. Skulle det vara så att barnen inte skulle förstå, menade hon på att man kan 
förklara för barnen vad ordet betyder, men ändå så att de har hört det riktiga ordet. Detta var 
något hon arbetade mycket med under tiden hon hade NTA lådan på förskolan med 
vattenexperiment. Då använde hon sig av de korrekta begreppen när de experimenterade om 
ytspänning, flyta och sjunka, vattentryck, vattenånga och avdunsta med mera. 
 
Dock såg inte de deltagande detta som ett miljö- och naturvårdsarbete, utan detta såg de som 
något roligt med barnen. Men återigen som Drougges miljötrappa, så måste barnen ha roliga 
erfarenheter från naturen för att kunna få en respekt för den (Drougge, 1996). Det viktiga är 
att man som pedagog gör det man kan för att hjälpa barnen skapa dessa upplevelser i naturen, 
för att på så vis kunna förstå sig på den. Det är viktigt att pedagogerna hjälper barnen att 
påverka sin miljö till det bättre, i nutid och i framtid, vilket är ett mål pedagogerna har i 
läroplanen (Skolverket, 2010). Detta arbetssätt är något jag kan se hos alla de deltagande, om 
man ser utifrån tabellerna. Med de sociokulturella teoriglasögonen ser man klart och tydligt 
att de arbetar med miljö och natur, då det i den sociokulturella teorin krävs ett samspel mellan 
människa och samhälle/natur (Elfström m.fl., 2014), vilket är precis vad de deltagande strävar 
efter att skapa. Har man dock inte dessa sociokulturella glasögon på sig, skulle man kunna 
missa att det är miljö- och natur man håller på med.  
 
Något som framkommer i en av tabellerna, är att kommunen anordnar en skräpplockardag om 
året, dock är det enbart en av de fyra deltagande förskolorna som deltar i denna dag. Denna 
dag skulle vara ett perfekt tillfälle att få arbeta praktiskt med miljö- och naturvårdsfrågor, en 
dag som skulle kunna väcka ett stort intresse hos barnen. Det framkommer också att alla 
förskolor mer eller mindre källsorterar på förskolan, tre av förskolorna sorterade papper, 
aluminium, PET-flaskor och hushållssopor, en av de deltagande förskolorna skulle bygga en 
egen miljöstation på förskolan. Dock var det endast en av de fyra förskolorna som 
inkluderade barnen i denna sopsortering. Varför de andra förskolorna inte gjorde det 
tillsammans med barnen framkom aldrig, dock hade detta varit intressant att veta, då många 
frågor kan väckas under denna process hos barnen. Att sopsortera tillsammans med barnen 
hade varit ett bra aktivt och praktiskt arbete med miljö och natur. Genom att inkludera barnen 
i detta arbete, är man på god väg att uppnå Drougges sita trappsteg i miljötrappan (Drougge, 
1996). För att nå det sista trappsteget till att bli miljömedveten krävdes det att individen tar 
ställning till miljön, genom att exempelvis källsortera och återvinna. 
 
Som man kan avläsa från tabellerna som presenterades tidigare i arbetet kan man se att de 
deltagande har ett allmänt intresse för miljö- och naturvårdsfrågor, dock hade en av dem ett 
större intresse, vilket var Lina L. Hon hade stora förhoppningar och planer kring framtiden i 
deras nya lokaler. Det var synd att det såg ut som det gjorde på den förskolan när den 
besöktes, det hade varit kul och intressant att se hur de arbetade med miljö och natur om deras 
nya lokal redan varit byggd. Det vore kul att se om man kunde se skillnader på hennes arbete 
kring miljö och natur med de andras arbete, med tanke på att de inte hade samma stora 
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intresse själva för dessa frågor. Kan det vara så att förskollärarens eget intresse kring miljö- 
och naturvårdsfrågor påverkar deras arbete med detta i förskolan? 
 

8. Förslag till vidare forskning 
Med tanke på att denna studie är baserad på utifrån vad pedagoger anser att miljö- och 
naturvårdsfrågor är, vore det intressant att se det från barnen syn. Vad anser de att miljö- och 
naturvårdsfrågor är? Det vore intressant att se hur de uppfattar miljö och natur samt höra 
barnens reflektioner kring de olika begreppen som finns inom naturvetenskapen, så som 
återvinning. Detta skulle man kunna göra genom att intervjua barn, eller göra olika 
experiment med barnen där man låter dem fundera och reflektera kring vad det är som händer. 
 

9. Slutsats 
Vad har då kommit fram i denna studie. Studiens resultat visar på att pedagogerna arbetar med 
miljö- och naturvårdsfrågor med barnen, dock att de gör det mer spontant än med planerade 
aktiviteter med barnen. Pedagogerna försöker att ta de tillfällena de får med att arbeta med 
miljö och natur, och de alla anser att det är en viktigt fråga att arbeta med i förskolan. De 
anser att det är viktigt att man gör barnen medvetna om att ta hand om vår miljö. Vilket bland 
annat Thulin poängterar, hon menar på att man bör introducera barnen för de 
naturvetenskapliga ämnena redan i förskolan, för att på så vis kunna göra dessa ämnen 
enklare för dem när de kommer upp i skolan. Man kan tydligt se att pedagogerna aktivt 
arbetar med att skapa en förståelse hos barnen kring miljö och natur, vilket Drougge (1996) 
lägger en stor vikt på genom miljötrappan, som beskrivs i kunskapsöversikten. Man kan även 
se att de arbetar utifrån den sociokulturella teorin då de vill hjälpa barnen skapa ett samspel 
mellan dem som individer och dess miljö. På så vis kan studien stärkas genom den litteratur 
och forskning som presenterades tidigare i arbetet. Den geografiska placeringen av förskolan 
verkar inte ha någon större betydelse på arbetet kring miljö- och naturvårdsfrågor, inte enligt 
denna studie. Dock var detta något som pedagogerna själva trodde, att arbetet påverkades på 
grund av läget av förskolan. 
 
Pedagogernas inställning till miljö och natur såg lite olika ut, tre av fyra hade ett allmänt 
intresse kring miljö- och naturvårdsfrågor, medan en av dem hade ett betydligt större intresse. 
Detta märktes tydligt från svaren att Lina L hade ett stort intresse, sättet hon pratade om miljö 
och natur var något annorlunda mot hur de andra pratade om miljö och natur. Lina L hade 
stora förhoppningar om framtida miljö arbete med barnen. Därför tror jag att den personliga 
inställningen till ett visst ämne, här miljö och natur, påverkar arbetet med ämnet på förskolan. 
Har man ett större intresse för någonting, tror jag att man arbetar mer med det, omedvetet. Jag 
själv har fått ett mycket större intresse kring de naturvetenskapliga ämnena efter denna 
utbildning, detta på grund av att jag nu fått en större kunskap. Jag tror att med mer kunskap 
skulle ett större intresse kunna väckas hos pedagogerna, precis som Thulin (2011) menar på 
att det är för barnen. Hon menar på att genom att barnen får en större kunskap, kan även ett 
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större intresse väckas. Varför kan inte det gälla oss vuxna också? Vad som framkom från 
intervjuerna var att ingen av dem hade någon vidare utbildning kring miljö och natur. Om tid 
kunde ges till pedagogerna för kompetensutveckling skulle kanske ett större intresse kunna 
väckas hos dem.  
 

10. Referenslista 
 
Alerby, E. (1998).  Att fånga en tanke – En fenomenologisk studie av barns och ungdomars  

tänkande kring miljö. Luleå: Luleå Tekniska Universitetet.  
 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur  
AB. 
 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 
 
Drougge, S. (1996). Miljömedvetandet genom lek och äventyr i naturen. Tullinge: Tullinge  

Grafiska AB.  
 

Elftström, I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C. (2014). Barn och naturvetenskap –  
upptäcka, utforska, lära i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 
 

EU. (2007). Science education NOW: A renewed pedagogy for the future of Europé. Bryssel:  
European Commission.  
 

Friluftsfrämjandet. (Hämtat 2016-05-24). http://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast 
/lokalavdelningar/arvika-sunne/var-verksamhet/barnverksamhet/. 
 

Helldén, G., Jonsson, G., Karlefors, I., & Vikström, A. (2013). Vägar till vetenskapens värld.  
Stockholm: Liber AB. 
 

Johansson, B., & Svedner, P. (2010). Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala:  
Kunskapsförlaget. 
 

Kroksmark, T. (2011). Den tidlösa pedagogiken (Red. Uppl. 2011). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 

Lakén, M., & WWF. (2009). Förskolan för en hållbar utveckling. Sollentuna: Inspira  
förskolor och skolor AB. 
 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I Löfdahl, A., Franzén, K., &  
Hjalmarsson, M. (Red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: 
Liber AB. 



 

 22 

 
Natur och Miljö. (Hämtad 2016-05-22). http://www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_ 

och_livsstil/article-28656-9647-valj-lokalt-producerad-mat. 
 

NTA. (Hämtad 2016-05-24). http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/ 
 
Sjöberg, S., & Schreiner, C. (2005). Elevernas forhold til naturfag og teknologi: Et nordisk og  

internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet. Oslo: Universitet i Oslo. 
 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Rev. Uppl. 2010). Stockholm:  
Skolverket. 
 

Thulin, S. (2001). Hur tänker förskolebarn om en process i naturen? Kristianstad: Högskolan  
Kristianstad. 
 

Thulin, S. (2011). Lärarens tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga  
innehåll i förskolan. Doktorsavhandling i ämnet pedagogik. Göteborg: 
Göteborgs Universitet. 
 

Vetenskapsområdet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsområdet. 
 
Zetterqvist, A., & Kärrqvist, A. (2007). Naturvetenskap med yngre barn – En  

forskningsöversikt. Göteborg: Göteborgs Universitet. 
 

WWF. (Hämtad 2016-04-25). http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska- 
fotavtryck/palmolja-soja-och-frndrade-marknader/1551360-palmolja. (senast 
uppdaterad 2015-12-04) 
 

  



 

 23 

11. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Samtyckesbrev förskolechef: 
 
Hej, jag heter Emma Tjernberg och jag läser till förskollärare vid Karlstad Universitet. Jag ska 
nu påbörja mitt examensarbete, vilket är inom ämnet biologi i förskolan. Det är på grund av 
detta som jag kontaktar dig som chef. 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor 
med barnen samt hur de hjälper barnen att påverka dess miljö till det bättre. För att kunna få 
svar på min frågeställning önskar jag besöka förskolan XXX avdelning XXX för att där kunna 
intervjua en av förskollärarna kring studiens syfte. Om du anser detta vara möjligt, kommer 
jag besöka förskolan, så fort jag fått ditt samtycke, med ett samtyckesbrev till förskolläraren 
som vill ställa upp och bli intervjuad, vilket självklart är frivilligt.  
 
Deltagarna kan komma att nämnas i arbetet, de kommer dock inte nämnas med deras namn då 
studien kommer vara anonym, lika så gäller för förskolan och kommunen. All data jag samlar 
på mig under studiens gång kommer endast användas i syfte till mitt examensarbete. All data 
kommer dock förstöras så fort arbetet är avslutat och genomfört. Studien kommer att 
avrapporteras vid Karlstad Universitet i slutet av den här terminen, och när arbetet är klart och 
godkänt kommer det att läggas ut vid universitetsbiblioteket. Arbetet kommer alltså finnas 
tillgängligt för vem som helst att läsa. 
 
För att komma igång med min studie behöver jag alltså ett samtycke av dig som förskolechef 
innan jag kan få ett samtycke av förskollärare, innan jag kan påbörja studien. Om du 
godkänner detta ser jag gärna ditt samtycke snarast skriftligt på mail för att så snart som 
möjligt kunna skicka ut informationsbrev till förskollärarna. 
 
Om du har några frågor kontakta mig gärna på 073-XXXXXXX eller XXX@hotmail.se. 
 
Med vänliga hälsningar, Emma Tjernberg. 
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Bilaga 2 
 
Samtyckesbrev förskollärare: 
 
Hej, jag heter Emma Tjernberg och läser termin sex av sju på förskollärarprogrammet vid 
Karlstad Universitet. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete, vilket är inom ämnet biologi i 
förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med miljö- och 
naturvårdsfrågor med barnen samt hur de hjälper barnen påverka sin miljö till det bättre. Detta 
är anledningen till att jag hör av mig till dig, jag önskar att få intervjua dig om dessa frågor. 
 
Om detta är något du är villig att ställa upp på önskar jag besöka er v.? eller v.? för att påbörja 
min intervju med dig. Vilket självklart är frivilligt, och det är okej om du skulle ångra dig och 
vill dra dig ur även om jag fått ditt samtycke till att delta. Deltagarna kan komma att nämnas i 
arbetet, dock med annat namn då studien kommer vara anonym. Lika så gäller förskolans 
namn och kommun. All data jag samlar på mig under vår intervju kommer endast användas i 
syfte till examensarbetet, och kommer förstöras då arbetet är avslutat och genomfört. Arbetet 
kommer sedan att avrapporteras vid Karlstad Universitet i slutet av den här terminen, och när 
arbetet är klart och godkänt kommer det att läggas ut vid universitetsbiblioteket. Arbetet 
kommer alltså finnas tillgängligt för vem som helst att läsa. 
 
Om ni har några frågor kontakta mig gärna på 073-XXXXXXX 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, Emma Tjernberg. 
 
Jag samtycker till att delta i undersökningen  
 
Deltagarens namn: ____________________________  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor: 
 
Fråga 1 Hur många år har du inom yrket? 
Fråga 2 Vad har du för inriktning på din utbildning? 
Fråga 3 Hur stor barngrupp har ni? 
Fråga 4 Vad är det för ålder på barngruppen? 
Fråga 5 Vad innebär miljö- och naturvårdsfrågor för dig? 
Fråga 6 Är miljö- och naturvårdsfrågor något som intresserar dig? 
Fråga 7 Har du tillägnat dig någon kunskap inom miljö och natur? 
Fråga 8 I förskolans läroplan står det att förskolan ska lägga en stor vikt på miljö- och 

naturvårdsfrågor, hur arbetat ni konkret med detta?   
Fråga 9 Ser ni några hinder/möjligheter med att arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor 

på grund av läget av förskolan? 
Fråga 9.1 (Om läget är problemet med arbetet) Hur skulle ni vilja arbeta med miljö- och 

naturvårdsfrågor om ni hade annat läge på förskolan? 
Fråga 10 Ser ni något intresse hos barnen inom miljö och natur? 
Fråga 11 Sop sorterar ni på förskolan? 
Fråga 12 Använder ni er av av olika begrepp som finns inom naturvetenskapen? 
Fråga 13 Vad anser du vara viktigast att förmedla till barnen när det kommer till miljö och 

natur? – Varför?/Varför inte? 
Fråga 14 Vad gör ni med barngruppen när ni är ute i naturen? 


