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Abstract 
 

As a future preschool teacher I see myself as a part of creating the future of society. I think the 

environment and sustainable development is a part that feels important that children have with 

them in life. The purpose of the study was to examine whether and how preschool teachers 

work with environmental and sustainable development activities in various preschools and 

how children are involved in this work. The methodology for the study has been semi-

structured interviews with active preschool teachers in three different preschools. 

 

The results of the survey show that preschools are working more or less actively with the 

environment and sustainable development in the business and that the children are involved in 

most of the work. However, it appears that other areas usually are given priority instead of 

working with environment and sustainable development, and that the work needs to be made 

more tangible for the children. All teachers in the study stated that the work with environment 

and sustainable development can be further expanded and must be clearly linked to the 

preschool curriculum for maintaining quest objectives. 

 

Keywords: Children, Environmental awareness, Environmental education in preschool, 

Preschool teachers. 

  



Sammanfattning  
 

Som blivande förskollärare ser jag mig själv som en del i att skapa framtidens 

samhällsmedborgare, då anser jag att miljö och hållbar utveckling är en del som känns viktig 

att barnen har med sig i livet. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall på vilket 

sätt pedagoger arbetar med miljö och hållbar utveckling i verksamheten på olika förskolor 

samt hur delaktiga barnen är i arbetet. Metodvalet för undersökningen har varit 

semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare på tre olika förskolor.  
 

Resultatet av undersökningen visar att förskolor arbetar mer eller mindre aktivt med miljö och 

hållbar utveckling i verksamheten samt att barnen är delaktiga i det mesta utav arbetet. Dock 

framkommer det att andra områden oftast prioriteras framför arbetet med miljö och hållbar 

utveckling samt att arbetet behöver göras mer konkret för barnen. Samtliga pedagoger i 

studien uppgav att arbetet med miljö och hållbar utveckling kan utökas ytterligare och måste 

utgöra en tydligare koppling till förskolans läroplan för att upprätthålla strävansmålen. 

 

Nyckelord: Barn, Förskollärare, Miljömedvetenhet, Miljöundervisning i förskolan. 
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Inledning  
Mitt temaområde är biologi och jag har valt miljö och hållbar utveckling i förskolan som mitt 

problemområde. Mitt intresse för detta område väcktes under en termin på universitetet då vi 

jobbade med naturkunskap och i samband med detta besökte en förskola som nyss hade lagt 

fokus på arbete kring detta ämne. Jag blev då förvånad och positivt överraskad av hur mycket 

barnen kunde om bland annat återvinning. 

 

Jag anser att detta område är viktigt att studera eftersom det är något som blir allt viktigare för 

oss i vårt samhälle idag att engagera oss i samt föra vidare till kommande generationer. Jag 

tycker det är viktigt att vår jord och dess resurser ska finnas kvar under flera generationer 

framåt i tiden. Därför anser jag att vi bör börja detta arbete redan i förskolan med att göra 

dagens barn medvetna om hur de själva kan påverka och hjälpa jorden så att den mår bra. Om 

denna medvetenhet påbörjas tidigt redan i förskolan tror jag att det skulle kunna påverka hur 

världen ser ut i framtiden då dagens barn växer upp. För min egen förskollärarprofession är 

detta relevant eftersom det finns mycket inom detta område som kan kopplas till läroplanen. 

För att sammanfatta de mål  i läroplanen som inkluderar arbetet kring miljö och hållbar 

utveckling: Stor vikt ska läggas vid miljö och naturvårdsfrågor och skapa en förståelse för 

barnen kring hur arbete i vardagen kan bidra till en bättre miljö och hur barnen är en del av 

naturens kretslopp. Vidare står det att förskolan ska inneha en positiv framtidstro och ett 

ekologiskt förhållningssätt och att barnen ska få utveckla sitt kunnande om växter och djur 

samt sin förståelse för naturkunskap och se samband i naturen. Förskolan ska också ge 

möjligheter för barnen att diskutera, utforska, dokumentera och samtala kring naturkunskap 

(Skolverket, 2010).  

 

Om alla människor i vår värld skulle leva efter samma livsstil som vi i Sverige och många 

andra länder i Europa gör idag skulle det behövas tre jordklot för att kunna försörja oss alla 

(Hasslöf, 2009). Ett steg i rätt riktning är att fundera över och bli medveten om sin egen 

konsumtion och hur den påverkar omvärlden. Problemen med miljön och hållbar utveckling 

är inget som naturen kan lösa själv utan är upp till oss människor att definiera och är knutna 

till våra värderingar och liv (Hasslöf, 2009). Föregående ger oss perspektiv på att vi lever 

långt över våra tillgångar och att vi behöver ändra vår livsstil om vi vill kunna lämna över en 

frisk värld till kommande generationer.  

 

Frågorna om hållbar utveckling väcktes år 1978 i samband med att miljöproblem började 

uppmärksammas i världen. Sedan dess har miljöundervisning funnits med på skolschemat 

(Björneloo, 2007). På internationell nivå är det FN som har det stora ansvaret i arbetet för 

hållbar utveckling. Den avdelning som leder FN:s miljöarbete heter UNEP, United Nation 

Environment Programme och kallas på svenska för FN:s miljöprogram (Persson & Persson, 

2015).  

 

Genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som tillsattes av FN i mitten av 1980-talet 

blev begreppet hållbar utveckling allmänt känt. Det övergripande och långsiktiga målet som 
formulerades då var: ”En hållbar utveckling för alla världens länder” (Persson & Persson, 

2015, s. 9). I Brundtlandrapporten från 1987 finns definitionen av hållbar utveckling som 

lyder som följer: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Persson &Persson, 2015, s. 10).  
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Hållbar utveckling som begrepp handlar om att värna om världens givna resurser och att 

ekonomiska, sociala och miljömässiga processer stödjer varandra och är förutsättningar för en 

hållbar utveckling. Den miljömässiga dimensionen innebär att upprätthålla det naturliga 

kretslopp som finns och skydda miljön från utsläpp och andra skador som kan påverka 

naturen negativt. Den innefattar också en begränsning av energi och naturresurser. Den 

ekonomiska dimensionen innebär att få ekonomin för hållbar utveckling att gå ihop, att kunna 

möta efterfrågan med utbudet som finns samt att ta tillvara på lokala tjänster och produkter för 

att värna om den lokala ekonomin. Den sociala dimensionen betraktas utav många som målet 

med hållbar utveckling, den handlar om varje människas rätt till ett värdigt liv, att 

grundläggande behov kan tillgodoses utan att överskrida ekosystemets gränser (SOU, 

2004:104). 

 

År 1992 höll FN en stor konferens i Rio de Janeiro i Brasilien om miljö och hållbar  

utveckling. Denna konferens resulterade i Riodeklarationen som innehåller 27 principer som 

är grundläggande för hållbar utveckling. Agenda 21 som är ett globalt handlingsprogram 

under 2000-talet i arbetet med miljö och hållbar utveckling. Skogsprinciperna som innehåller 

riktlinjer för en hållbar användning av världens skogar. Klimatkonventionen som utgör ett 

ramverk för att förhindra klimatförändringar. Konventionen om biologisk mångfald för att 

bevara vår biologiska mångfald på jorden (Persson & Persson, 2015). 

 

I Sverige började det systematiska miljöarbetet 1999, då riksdagen fastställde 15 miljömål för 

miljö och hållbar utveckling. Naturvårdsverket har utsetts av regeringen för arbete med 

miljömålen. Länsstyrelsen har ansvaret för miljömålsarbetet på regional nivå och 

kommunerna har ansvar för en god livsmiljö på lokal nivå (Persson &Persson, 2015). 

 

Vår insikt och kunskap om hållbar utveckling och miljöfrågor har ökat under de senaste 40 

åren. Utgångspunkten i dagens miljöproblem beror i allt större utsträckning på transporter, 

avfallshantering och varukonsumtion och är inte koncentrerat kring industriutsläpp vilket 

tidigare var fallet. Detta innebär att vi som individer varje dag kan arbeta för en bättre miljö 

genom vårt val av transportmedel, minskad energiförbrukning samt användning av mer 

miljövänlig energi och sortering av våra sopor (Persson & Persson, 2015).  

 

Det finns många exempel på att kunskap är oerhört viktig för att kunna uppnå en hållbar 

utveckling. De barn och ungdomar som växer upp idag i våra samhällen är framtidens 

beslutsfattare (Persson & Persson, 2015). Utbildningens betydelse för vår globala överlevnad 

är idag ett mycket debatterat ämne (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009). SOU 

(2004:104) anser att för oss människor är lärande en förutsättning för att vi ska kunna möta de 

utmaningar vår värld står inför. Genom att det människor lär sig omsätts i handling blir det 

avgörande för att möjliggöra en hållbar utveckling. Enligt Björneloo (2007), Ärlemalm-

Hägsèr (2013) och Lindgren (1999) kan utbildning ses som själva nyckeln till arbetet med 

hållbar utveckling och som en viktig del i förskolans kunskapsinnehåll för att ge kunskap, 

engagemang och insikt som sedan kan leda vidare till ansvar och åtgärder. Björneloo (2007) 

ställer sig dock kritisk till att alla länder i världen inte har denna möjlighet till utbildning. 

 

Musser & Diamond (1999) anser att vi inte vet så mycket om hur barns föreställningar och 

beteende påverkas av erfarenheter de tillägnar sig genom skolans verksamhet, de anser dock 

att hemmet har en betydande inverkan på barns föreställningar och beteendeutveckling. Enligt 
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Musser & Diamond (1999) och Davis (2008) skapas strukturer för värderingar och attityder 

under en människas första år i livet som genererar permanenta rötter för resten av livet. Därför 

anser Davis (2008) att det är viktigt att inkludera arbetet för miljö och hållbar utveckling i 

utbildningar och styrdokument om vi vill att nästa generations vuxna individer ska respektera 

och ta hand om vår natur och planet. Naturskyddsföreningen (2014) anser i sin undersöknings 

slutsatser att kommuner anser att målen för miljö och hållbar utveckling är tydligt framskrivna 

i läroplaner och skollag, men nästan hälften av alla kommuner tycker att staten brister i att ge 

förutsättningar för arbetet. Exempelvis i form av kompetensutbildning, tydliga direktiv och 

uppföljning samt statsbidrag.    

 

Utomhuspedagogik förknippas ofta med barns lärande om miljö och natur. Enligt Granberg 

(2000) grundläggs miljömedvetenheten hos barn genom att de i tidiga åldrar får vistas i en 

omgivning där de vuxnas handlingar innefattar miljötänk och resursbevarande. Granberg 

(2000) anser att det är vår skyldighet som vuxna att överföra engagemang och 

miljömedvetenhet till dagens barn som en investering för framtiden.  

 

Lindgren (1999) är däremot kritisk till hur liten del av miljöfrågor som framkommer i olika 

debatter sett ur ett barnperspektiv. Lindgren (1999) anser att barn ofta är osynliga i 

miljöarbetet som sker både på internationell och på nationell nivå. Dessutom anser Lindgren 

(1999) att miljöfrågan borde ha en mer framträdande plats i FN:s barnkonvention eftersom 

barn i allmänhet är mer känsliga än oss vuxna för föroreningar, då deras kroppar inte är fullt 

utvecklade ännu och därför mer sårbara för yttre påverkan.  

 

John Dewey är förespråkare för den pragmatiska teorin som jag stödjer mig på i min studie. 

Dewey anser att det sociala sammanhanget och individen har en viktig roll för lärandet. 

Dewey är speciellt känd för att ha myntat begreppet ”Learning by doing” vilket innebär att 

barn aktivt måste få uppleva och utforska för att det ska kunna leda till lärande. Skolan har 

som uppgift att fördjupa och vidga barnens kunskaper som tidigare grundlagts i barnens 

hemliv, alltså genom att koppla tillexempel läsning, skrivning och matematik till de intressen 

och erfarenheter barnen redan har med sig så kan ytterligare kunskap byggas (Kroksmark, 

2003). Jag anser att för att kunna skapa sig en förståelse för miljö och hållbar utveckling 

måste barn få uppleva och utforska inom området tillsammans med oss pedagoger och skapa 

sig ett sammanhang i kunskaperna som sedan kan leda till en medvetenhet. Mitt eget arbete 

kan bidra till medvetenhet om hur förskolor arbetar med miljö och hållbar utveckling idag och 

hur delaktiga barnen är i arbetet samt få verksamma pedagoger att möjligtvis fokusera mer på 

detta viktiga ämne. 

 

Syfte 
Mitt syfte är att ta reda på om och i så fall på vilket sätt pedagoger arbetar med miljö och 

hållbar utveckling i verksamheten på olika förskolor samt hur delaktiga barnen är i arbetet.  

 

Frågeställningar  
 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med miljö och hållbar utveckling i förskolan? 

  Hur involveras barnen i arbetet med miljö och hållbar utveckling?  

 Hur kan man arbeta med miljö och hållbarutveckling ur ett lärandeperspektiv i försko-
lan? 
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Metod 

 

Urval 

Undersökningen har utförts med sex verksamma pedagoger från sammanlagt tre olika 

förskolor i en mindre kommun i södra Sverige. Urvalet av intervjupersoner i undersökningen 

har styrts efter viljan från pedagogerna att medverka. Det har inte gjorts något val utifrån 

yrkestitel både förskollärare och barnskötare har fått medverka, eftersom det inte framgår 

någon skillnad i läroplanen mellan yrkesgrupperna i arbetet med miljö och hållbar utveckling. 

I undersökningen har fem av pedagogerna varit förskollärare och en lärare i tidiga åldrar med 

inriktning mot förskolan. De val som gjorts är att undersöka både förskola på landsbygd och i 

stad. Detta för att kunna göra jämförelser och se om det eventuellt skiljer sig något. Utifrån 

detta har slumpmässiga val av respondenter gjorts. Både män och kvinnor har fått delta i 

undersökningen men i denna undersökning har endast kvinnor deltagit. Ålder på de 

medverkande respondenterna skiljer sig åt, dock är ålder mellan 45-55 år främst 

representerad. Det skiljer sig något i hur många år pedagogerna har varit verksamma inom 

förskolan, men de har generellt varit verksamma i cirka 10 år eller mer. Visst bortfall har 

förekommit då tre stycken förskolor valt att inte delta på grund av att de ansåg att de hade för 

mycket annat på gång för tillfället eller inte kunde avvara tiden.  

 

I arbetet har det under hela forskningsprocessen från val av forskningsuppgift till presentation 

av resultat tagits hänsyn till forskningsetiska principer, detta gäller alltså inte enbart vid 

insamlingen av data (Löfdahl, 2014). De etiska överväganden som har beaktats i studien är de 

grundläggande etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Genom 

informationskravet har information i början av studien delgetts de som ska delta i 

undersökningen om syfte, etiska ställningstaganden och att deras deltagande är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas. Det har även framkommit i informationen vad som krävs av 

deltagarna i undersökningen, vilket har skett både muntligt och skriftligt. Samtyckeskravet 

innebär att alla deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill delta i 

undersökningen eller inte. Deltagarna har gett sitt samtycke till att delta. Genom 

konfidentialitetskravet skyddar forskaren respondenternas anonymitet. Respondenternas 

personuppgifter med mera förvaras så att inga obehöriga kommer åt dem. Informationen har 

kodats och koder och insamlad data har förvarats på olika ställen, för att minimera risken att 

utomstående ska kunna avslöja respondenters identiteter. Genom nyttjandekravet har de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer i undersökningen endast används i 

forskningssyfte (Bryman, 2011).  

 

Datainsamling 

I denna undersökning har valet av metod fallit på semistrukturerade intervjuer, vilket gör 

intervjuprocessen flexibel och ger respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Följdfrågor kan förekomma om de anknyter till något som respondenten tagit upp, men i stort 

sett kommer frågor ställas utifrån ursprungsordningen (Bryman, 2011). Anledningen till val 

av intervju som metod är för att syfte och frågeställningar i studien utgår ifrån pedagogernas 

perspektiv och att intervjuer då ger utförligast svar. Det ger även mig som forskare en inblick i 

pedagogernas bakomliggande tankar som det inte ges tillgång till vid exempelvis observation. 
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De frågeområden intervjuerna berör är miljö och hållbar utvecklings betydelse för pedagogen 

som individ och betydelsen i verksamheten, hur arbetssättet ser ut för att skapa medvetenhet 

hos barnen, barnens delaktighet i arbetet med miljö och hållbar utveckling samt hur arbetet ser 

ut inom området utifrån målen i läroplanen. En intervjuguide har skapats med intervjufrågor 

där respondenten har haft stor möjlighet att utforma sina svar på sitt sätt enligt Bryman (2011) 

(Se bilaga 1).   

 

Procedur 

Förberedelse inför intervjuerna har skett genom en pilotintervju med en tidigare känd pedagog  

och har dokumenterats genom ljudupptagning för att kunna granska intervjuteknik, om 

intervjufrågor behöver omformuleras eller ändras samt om intervjufrågorna ger svar på syfte 

och frågeställningar (Johansson & Svedner, 2010). Kontakt har tagits med förskolechef på 

respektive förskola som  angett om det har varit tillåtet att utföra intervjuerna. Ett missivbrev 

har även skickats ut där information om undersökningen, etiska överväganden samt syfte och 

frågeställningar framgått tydligt (se bilaga 2). Efter det har kontakt tagits med varje pedagog 

som deltagit i undersökningen för bestämmande av tid och plats för intervjun samt eventuellt  

delge mer information och svar på eventuella frågor om undersökningen. Alla intervjuer har 

utförts i förskolemiljö där pedagogerna som medverkat varit verksamma. Varje deltagande 

pedagog har skrivit under en samtyckesblankett (se bilaga 3) för att kunna ge sitt samtycke till 

att delta. Intervjuerna har skett enskilt med en pedagog i taget, eftersom min tanke har varit att 

det kan kännas lättare att svara på frågorna enskilt och pedagogen får den tid den behöver för 

att fundera och utveckla sina svar.  

 

För att dokumentera svaren har ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon används under 

intervjuerna om detta accepterats av respondenten. I denna undersökning har alla intervjuer 

utom en spelats in. Vilket har gjort att intervjuaren har fått med allt som sagts och kunnat gå 

tillbaka för att lyssna och analysera flera gånger. Information har delgetts varje respondent om 

att  ljudupptagningarna endast används i forskningssyfte för att underlätta forskarens arbete 

och förvaras på ett ställe där obehöriga ej kan komma åt dem samt att de efter arbetet kommer 

förstöras. Vid slutet av intervjun har deltagarna varit fria att tillägga övrig information som de 

ansett relevant för undersökningen. Varje intervju har tagit mellan 15-20 minuter att 

genomföra. 

 

Databearbetningsmetoder 

Efter genomförda intervjuer har dessa transkriberats på dator, varje pedagog har kodats med 

en siffra för att vidhålla pedagogens anonymitet. Alla intervjuer har sedan skrivits ut på 

papper för att bli lättöverskådliga samt underlätta arbetet med att hitta likheter och olikheter i 

respondenternas svar. Det har sedan skapats olika kategorier utifrån frågeställningarna och 

respondenternas svar som ligger till grund för resultat av undersökningen.  

 

Reliabilitet 

I undersökningen genomfördes fem intervjuer på ett likartat sätt med ljudupptagning. Under 

en intervju fördes istället anteckningar då pedagogen kände sig mer bekväm med det. Detta 

gjorde att svaren inte blev lika utförliga som dem som spelats in, men jag anser att det inte 

utgör någon påverkan för undersökningens tillförlitlighet. 
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Resultat och analys 
De uppfattningarna kring miljö och hållbar utveckling i förskolan ur pedagogers perspektiv 

som framkommit i undersökningen är att alla pedagoger anser sig arbeta med detta område 

mer eller mindre. Dock framhåller de allra flesta av pedagogerna att de kan bli bättre på att 

arbeta med miljö och hållbar utveckling och göra det mer konkret med barnen samt få in 

arbetet mer i vardagen. Alla pedagoger anser att arbetet med barnen är mycket viktigt för att 

bevara vår jord inför kommande generationer.  

 

De kategorier pedagogerna tog upp att de arbetade med var: Återvinning och sortering, 

kompostering, skräpplockning, bevarande av resurser (så som vatten, el och material), natur 

och naturvetenskapliga experiment. 

 

Nedan förklaras och utvecklas resultatet i text, för att sedan presenteras i diagramform där det 

framgår vilka svar som framkommit utifrån frågeställningarna (se figur 1, 2 & 3). Resultatet 

presenteras alltså utifrån två abstraktionsnivåer enligt Johansson & Svedner (2010).  

 

På vilket sätt arbetar pedagogerna med miljö och hållbar utveckling i 

förskolan? Hur involveras barnen i arbetet med miljö och hållbar utveckling? 

För att utgå ifrån kategorierna pedagogerna tog upp ovan kan ett mönster urskiljas från 

samtliga förskolor då alla ansåg sig arbeta med återvinning/sortering och kompostering. Detta 

var något pedagogerna nästan arbetade med dagligen i verksamheten. På alla avdelningarna 

var barnen delaktiga i arbetet med återvinning och sortering, dock inte i lika stor utsträckning 

vid kompostering. Förskolorna komposterade allt matavfall i kompostpåsar. Flera utav 

förskolorna har även haft en liten genomskinlig miniatyr kompost inomhus med maskar i där 

barnen kan följa nedbrytningen av olika material. På tre utav förskolorna hade de sortering 

inne på avdelningen där barnen själva kunde sortera papper och plast. Alla pedagoger nämnde 

också vikten av att återanvända material och att vara rädda om materialet så att det håller 

längre för att slippa köpa nytt allt för ofta och på detta sätt spara både pengar och på miljön. 

 

En annan kategori som var en del i alla förskolors arbete med miljö och hållbar utveckling var 

skräpplockning. Alla pedagoger tog upp att de hade skräp plockar dagar minst en gång om 

året, då de går ut i skogen eller naturen för att samla skräp tillsammans med barnen. De flesta 

pedagogerna ansåg även att de gjorde detta varje gång de hade utflykt med barnen, en 

pedagog berättade följande: ”Är vi på berget på utflykt så kommer alltid barnen springande 

med lite skräp som de har hittat och som vi ska ta med oss hem och lägga i soptunnan”.   

 

Natur arbetades det med på olika sätt, alla pedagoger framhöll vikten av att lära barnen att 

värna om naturen och allt levande. En avdelning hade haft en myrvärld inomhus där barnen 

kunde följa myrornas liv. En pedagog berättade att: ”Vi jobbar ganska aktivt med att visa hur 

viktigt det är att vara rädda om allt på vår jord, vi passar på när vi är i skogen och försöker 

hålla diskussionerna levande. Kommer det en fråga som vi inte vet svaret på använder vi oss 

av internet”. En annan pedagog berättade om ett träd som de följde under året: ”Vi följer 

trädets år i parken här nere, där vi ser hur träder förändras efter årstiderna”. Naturmaterial 

nämnde tre av pedagogerna att de arbetade med, då de varit på utflykt plockade de med sig 
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olika material hem så som pinnar, stenar och rönnbär som sedan användes vid bland annat 

skapande aktiviteter och utelek. 

 

Bevarande av resurser och material var något som alla pedagoger jobbade med på förskolorna 

tillsammans med barnen. Det pedagogerna speciellt lyfte var besparing av vatten och el samt 

att man inte slösar på material tillexempel ritpapper. En pedagog berättar: ”Vi har satt upp 

lappar på toaletten tillexempel som visar att du ska stänga av kranen efter dig och släcka 

lampan”. En annan pedagog berättade att: ”Vi säger ju till dem att inte spola bort för mycket 

vatten men är kanske dåliga på att förklara varför?”. En annan pedagog lyfte bevarandet av 

material: ”Man kan inte ta hur många papper som helst och bara slänga, då pratar vi om vad 

papper är gjort av och att det inte finns hur mycket som helst och så”.  

 

Naturvetenskapliga experiment arbetade fyra av pedagogerna med, genom att bland annat 

skapa olika förutsättningar för ett frö att kunna växa. Vad behöver det? Jord, vatten, ljus, 

mörker, diskmedel? En pedagog berättar: ”Vi har experimenterat med att ställa in en i 

garderoben som inte får ljus och vad händer om vi inte vattnar och så vidare. Mycket utifrån 

barnen så att de får gissa och påverka”. Det visades även exempel på flaskor fyllda med olika 

naturmaterial som barnen hade varit med och skapat. 

 

 

 

 
Figur 1. De sex pedagogernas uppfattning om på vilket sätt de arbetar med miljö och hållbar 

utveckling utifrån dessa kategorier. 
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Figur 2. De sex pedagogernas uppfattning om hur barnen deltog i arbetet med miljö och 

hållbar utveckling utifrån dessa kategorier. 

 

Alla pedagoger tog även upp att de hade eller hade haft miljöcertifieringen grön flagg på sin 

förskola. Vilket innebär att förskolan arbetar strukturerat mot ett visst antal miljömål. Dessa 

mål ska kontinuerligt analyseras, dokumenteras och rapporteras för att förskolan ska få 

behålla sin certifiering. Tanken som ligger till grund för grön flagg är att det ska vara ett 

arbetssätt snarare än ett diplom (Lärarförbundet, 2008). I de flesta fall hade arbetet med grön 

flagg runnit ut i sanden eller fått ge vika för andra mer prioriterade områden. 

 

Hur kan man arbeta med miljö och hållbar utveckling ur ett lärandeperspektiv i 

förskolan? 
Flera pedagoger i undersökningen framhöll vikten av att barnen själva är med i arbetet och att 

samtal och diskussioner har en viktig roll i samband med lärandesituationerna för att barnen 

ska kunna få ett sammanhang i sina kunskaper.  

 

Alla pedagoger ansåg sig arbeta med konkreta lärandesituationer för att barnen skulle tillägna 

sig kunskap om ämnen inom området för miljö och hållbar utveckling. Det kunde bland annat 

vara genom de kategorier som tagits upp tidigare: Återvinning/sortering, kompostering, skräp 

plockning, natur, bevarande av resurser/material och naturvetenskapliga experiment. De flesta 

av pedagogerna ansåg att det var av största vikt att föra samtal och diskussioner kring ämnet 

för att skapa ytterligare kunskaper. Genom att själva föregå med gott exempel och att visa 

samt samtala och diskutera miljö och hållbar utveckling ansåg samtliga pedagoger att de 

skapade en medvetenhet för barnen. En pedagog uttalade sig så här om detta: ”Vi försöker ha 

med barnen när vi sorterar och liknande för att de ska se vart skräpet tar vägen och att man 

pratar om det vid just det tillfället. De behöver ju få vara med och göra det själva också”. 
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Två av pedagogerna använde sig av litteratur, internet och appar i arbetet kring miljö och 

hållbar utveckling ur ett lärandeperspektiv. En avdelning arbetade för tillfället mycket med 

djur utifrån barnens intresse och använde sig då mycket utav litteratur på området. En annan 

pedagog uttryckte att de använder internet för att få svar på frågor barnen eller de själva hade.  

”Vi har även sorteringsappar på ipaden som är pedagogiska spel, där barnen lär sig sortera 

avfallet rätt” berättar pedagogen. 

 

 

 

 
Figur 3. De sex pedagogernas uppfattning om hur man kan arbeta med miljö och hållbar 

utveckling ur ett lärandeperspektiv i förskolan.  
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Diskussion 
När jag betraktar mitt resultat så här i efterhand så hade jag troligen använt mig av samma 

metod om jag skulle genomföra undersökningen igen, då jag känner att jag fått ut det jag vill 

av undersökningen. Semistrukturerade intervjuer lämpade sig bra för min undersökning, 

eftersom jag fick en djup inblick i pedagogernas sätt att arbeta med miljö och hållbar 

utveckling samt deras bakomliggande tankar i arbetet. Enligt Bryman (2011) är intervjuer 

även ett lämpligt metodval då tiden för studien är begränsad. Hade det funnits mer tid och 

även mer resurser för pedagogerna för att kunna avvara tiden att utföra undersökningen så 

kunde jag möjligtvis genomfört ytterligare några intervjuer för att få en högre reliabilitet i 

undersökningen. Jag hade även kunnat jämföra skillnaden mellan förskolor i privat regi och 

kommunal regi, vilket var min tanke från början dock var det ingen av de privata förskolorna 

som kunde ta emot mig vid tillfället av olika orsaker. 

 

Ljudupptagning med mobiltelefon blev ett användbart verktyg vid genomförandet och 

analysen av undersökningen, då jag kände att jag kunde koncentrera mig på det respondenten 

berättade och det blev ett annat samtal än när jag under en av intervjuerna förde anteckningar. 

Vid ljudupptagningarna kunde jag lyssna på pedagogen ordentligt och ställa följd frågor, när 

jag förde anteckningar gick koncentrationen åt till att få med så mycket som möjligt av det 

respondenten sa. Ljudupptagningarna var även mycket användbara vid analysen då jag kunde 

gå tillbaka flera gånger och lyssna på respondenternas svar. 

 

För att knyta ihop trådarna kommer jag i denna del av arbetet relatera tillbaka till tidigare 

forskning samt till egna antaganden (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). Syftet med 

undersökningen var att ta reda på om och i så fall på vilket sätt pedagoger arbetar med miljö 

och hållbar utveckling i verksamheten på olika förskolor samt hur delaktiga barnen är i 

arbetet. Resultatet av undersökningen visar de områden pedagogerna arbetar aktivt med, hur 

delaktiga barnen är i arbetet samt hur man kan arbeta med miljö och hållbar utveckling ur ett 

lärandeperspektiv. Utifrån resultat och intervjuer anser jag att pedagogerna arbetar mer eller 

mindre med miljö och hållbar utveckling genom ett flertal olika aktiviteter samt att de har 

mycket idéer om hur de kan arbeta, men att tiden inte räcker till och att andra områden 

prioriteras. Det finns även en önskan om att få in arbetet mer i vardagen. Det framkom att 

samtal och diskussioner i samband med aktiviteterna sågs som oerhört viktiga för att ge 

barnen en förståelse och ett lärande. 

 

Barnen är delaktiga i de flesta aktiviteter som rör miljö och hållbar utveckling i förskolan, alla 

pedagoger lyfter framför allt fram återvinning/sopsortering, arbete med natur, skräp plockning 

samt att bevara resurser/material som aktiviteter där barnen är med i arbetet. 

Återvinning/sopsortering var den aktivitet som samtliga pedagoger tog upp först och pratade 

mycket om vid intervjuernas genomförande. Detta stämmer överens med det SOU (2004:104) 

anser om att konkreta aktiviteter som återvinning och kompostering ofta förknippas med 

miljöarbete. Återvinning/sopsortering är något som görs dagligen på de flesta förskolor, dock 

anser de flesta av förskollärarna att det inte bara ska bli till något som sker på rutin utan att det 
är viktigt att göra detta konkret för barnen så att de blir medvetna om varför arbetet görs samt 

vad som händer med skräpet och så vidare. Enligt Persson & Persson (2015) kan det som vi 

kallar för avfall oftast utnyttjas på nytt eller bli användbart för någon annan. Det viktigaste är 

att vi håller skadliga ämnen borta från de naturliga kretsloppen. Lärarförbundet (2008) anser 

att barnen måste uppleva ett sammanhang i miljötänkandet. Även Björneloo (2007) och 
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Hasslöf (2009) anser att elever behöver upptäcka sammanhang och se en helhet i kunskaperna 

för att barnen sedan ska kunna göra medvetna val och kunna delta i demokratiska processer 

inom miljö och hållbar utveckling. När barnen får en inblick i hela processen från ett 

mjölkpaket på bordet till sopsorteringen och sedan återvinningscentralen för att sedan bli till 

nya kartonger och tillbaka på bordet förmodar jag att de får en större förståelse för 

miljöarbetet och varför det är så viktigt. Jag förmodar även att det är viktigt att vi som 

pedagoger tar upp med barnen vad som händer om vi inte arbetar med miljö och hållbar 

utveckling, vad får det för konsekvenser för vår miljö? Hur kommer världen då att se ut om 

några generationer framåt?  

 

Kompostering var det tre pedagoger som ansåg sig arbeta med i verksamheten med barnen 

och fyra pedagoger arbetade med naturvetenskapliga experiment tillsammans med barnen. 

Resultatet av att kompostering endast var en aktivitet för tre av pedagogerna i verksamheten 

var något som förvånande mig, då jag anser att det genom denna aktivitet är relativt enkelt att 

få in mycket miljö och naturlära med barnen. På detta sätt får barnen uppleva miljöarbetet på 

ett konkret sätt vilket jag tror är viktigt för att skapa sig en förståelse för det. Enligt 

Lärarförbundet (2008) och Granberg (2000) är komposten ett roligt och konkret sätt att arbeta 

med miljö på, där viktiga delar av läroplanen kommer in. Bland annat strävansmål som att 

förskolan ska lägga stor vikt vid naturvårdsfrågor och miljön och att barnen ska få lära sig 

kretsloppstänkande, men även att barnen utvecklar sin nyfikenhet, lust att lära samt tillit till 

sin egen förmåga (Skolverket, 2010).  

 

Naturvetenskapliga experiment så som till exempel att se vad en växt behöver för att kunna 

växa och må bra var det fyra pedagoger som använde sig av i miljöarbetet. Detta förmodar jag 

är en annan bra aktivitet som fler förskolor borde använda sig av i verksamheten för att få 

barnen intresserade, då det kan vara spännande att följa händelseförloppet från dag till dag. 

Wickman & Persson (2009) framhåller vikten av att barnen själva får undersöka inom 

naturvetenskap eftersom de då blir bättre rustade inför framtiden genom att själva ta reda på 

saker om naturen och även för att det blir lättare att lära sig om man får prova själv. Detta kan 

kopplas till den pragmatiska teorin och John Dewey som min undersökning stödjer sig på. 

Framför allt begreppet ”Learning by doing” där Dewey framhåller vikten av att praktiskt 

utöva något för att lära sig (Kroksmark, 2003). 

 

En annan för mig överraskande aspekt var att endast två av pedagogerna nämnde att de 

använde sig av litteratur, internet och appar i arbetet kring miljö och hållbar utveckling. 

Möjligen kan det vara så att fler pedagoger använder sig av det än vad som framgår i studien, 

men att endast två pedagoger tog upp det under intervjun. Litteratur, internet och appar anser 

jag vara mycket användbara verktyg i arbetet för att kunna söka svar på barnens frågor och för 

att kunna utveckla sina kunskaper ytterligare både som pedagog och barn. Enligt Hägglund & 

Pramling Samuelsson (2009) bör både barn och pedagoger vara aktivt nyfikna och 

involverade i miljöarbetet och det bör finnas utrymme för barnens egna idéer och initiativ. 

I undersökningen framgår det när jag jämför den förskola som ligger på landsbygd och de 

förskolor som ligger i staden att det arbetas i större utsträckning med miljö och hållbar 

utveckling på landsbygdsförkolan. En anledning till det kan vara att pedagogerna där påvisade 

att de hade ett eget brinnande intresse för arbetet samt att de hade en nära relation till 

naturområden av olika slag runt omkring förskolan. Lärarförbundet (2008) anser att lärarnas 

eget intresse och kunskaper spelar en viktig roll i arbetet med miljö och hållbar utveckling. 
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Deras berättelser och aktiviteter sätter spår hos barnen och ju mer kunskaper lärarna har i 

arbetet desto mer kan de förklara och förenkla i sina berättelser för barnen. Granberg (2000) 

anser att förskolor som ligger i staden har andra förutsättningar i arbetet med 

miljömedvetenhet än de förskolor som ligger utanför staden i anslutning till skog och 

naturområden. Granberg (2000) framhåller vikten av att ta tillvara på det som finns i 

förskolans närområden och att utgå från den egna förskolans förutsättningar i arbetet. 

 

De huvudsakliga slutsatser jag kan dra av min studie är att förskollärare arbetar med miljö och 

hållbar utveckling på något sätt i verksamheten, vissa i högre utsträckning än andra. Men alla 

pedagoger anser att de skulle kunna arbeta mycket mer med detta område och att det är 

mycket viktigt att barnen får kunskaper om det. Varför arbetas det då inte mer med miljö och 

hållbar utveckling i förskolan? Jag förmodar utifrån mina intervjuer att andra områden 

prioriteras mer eftersom de möjligen anses viktigare för både pedagoger och föräldrar. Det 

förväntas att barnen besitter vissa kunskaper när de sedan börjar skolan och för att fungera i 

vårt samhälle idag. Enligt Naturskyddsföreningen (2014) är lärande för hållbar utveckling 

nedprioriterat i många svenska kommuner. Det är endast 40 % av kommunerna som har en 

klar strategi för hur de ska kunna utöka och utveckla arbetet för hållbar utveckling i skolorna. 

Detta trots att det är ett mycket viktigt område och forskning gång på gång visar att kunskap 

inom området är en av de viktigaste delarna för att kunna bevara vår miljö och för att en 

hållbar utveckling ska bli möjlig. Vilket bekräftas av Björnelo (2007), Ärlemalm-Hägsèr 

(2013), Lindgren (1999) och Davis (2008) som anser att kunskap om miljö och hållbar 

utveckling är ett viktigt inslag i förskolans innehåll, där grunden läggs för kunskap och 

medvetenhet inför framtiden. 

 

Jag anser att min studie har medfört att pedagogerna i undersökningen har fått upp ögonen lite 

extra för miljö och hållbar utveckling. Som en pedagog uttryckte sig ”Jag kan ju säga att man 

får sig en tankeställare här nu när du kommer och intervjuar”. Jag känner att jag har fått 

kunskap om  hur de olika förskolorna arbetar med miljö och hållbar utveckling och vilka 

aktiviteter som är främst representerade i arbetet, detta skiljde sig inte så mycket åt från 

förskola till förskola. Något som vore intressant för vidare forskning hade kunnat vara att 

jämföra privata och kommunala förskolors arbete med miljö och hållbar utveckling för att se 

om det skiljer sig något. Ett annat intressant forskningsområde skulle kunna vara att 

undersöka barnens egen uppfattning om arbete kring miljö och hållbar utveckling i förskolan, 

för att utgå mer ifrån deras perspektiv. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

 Vilken utbildning har du som pedagog? 

 

 Har du gått någon fortbildning/kurs utöver din utbildning? 

 

 Vad innebär miljö och hållbar utveckling för dig? 

 

 Är förskolan miljöcertifierad eller liknande? 

 

 Arbetar förskolan med miljö och hållbar utveckling? 

 

 På vilket sätt arbetar du som pedagog med miljö och hållbar utveckling i förskolan? 

 

 Hur involveras barnen i arbetet? 

 

 Arbetar ni konkret med miljö och hållbar utveckling för att barnen ska få kunskap om 

detta område? 

 

 Varför är det viktigt att lära barn om miljö och hållbar utveckling anser du?  

 

 Arbetar ni med att göra barnen medvetna om hur de själva kan påverka miljön och 

dess resurser genom att tillexempel spara på vatten/el och återanvända och inte miss-

bruka material? 

 

 

 Hur arbetar ni med miljö och hållbar utveckling utifrån målen i läroplanen anser du? 

 



 

 

Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Malin Carlsson och jag studerar till förskollärare på Karlstads Universitet. 

Denna termin skall vi skriva vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet på förskollärar-

programmet är att forska kring någon aspekt som rör förskolans verksamhet. En del av detta 

examensarbete består utav en undersökning som skall genomföras i förskolans verksamhet.  

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på om och i så fall hur pedagoger arbetar med 

miljö och hållbar utveckling i verksamheten på olika förskolor samt hur delaktiga barnen är i 

arbetet. Mina frågeställningar som fokuserar syftet är: På vilket sätt arbetar du som pedagog 

med miljö och hållbar utveckling i förskolan? Hur involveras barnen i detta arbete? Hur kan 

man arbeta med miljö och hållbar utveckling ur ett lärande perspektiv i förskolan? 

 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag kommer beakta i min studie är de grundläggande etiska 

principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Genom informationskravet kommer jag i början av min studie informerar de 

som ska delta i min undersökning om mitt syfte och att deras deltagande är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i min undersökning har rätt 

att själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte. Deltagarna ska ge sitt 

samtycke till att delta. Genom konfidentialitetskravet skyddar jag som forskare 

respondenternas anonymitet. Respondenternas personuppgifter med mera ska förvaras på 

hårddisk och som forskare kommer jag koda informationen samt förvarar koder och insamlad 

data på olika ställen, för att minimera risken att utomstående ska kunna avslöja respondenters 

identiteter. Allt material kommer att förvaras inlåst så att inte obehöriga ska få tillgång till 

detta. Genom nyttjandekravet ser jag till att de uppgifter som samlas in om enskilda personer i 

undersökningen endast används i forskningssyfte (Bryman, 2011). 

 

 



 

 

Bilaga 3 Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett 

 

 

 

Pedagogens namn:_________________________________ 

 

 

 

Jag medger härmed mitt samtycke till att delta i intervju gällande miljö och håll-

bar utveckling i förskolan: 

 

 

Ja                 Nej  

 

 

 

 

Underskrift________________________________________ 

 

 

 


