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Sammanfattning/Abstract 

Abstract 

Teaching preschool children about the environment. A comparative study of how two 

preschools work with environmental issues. 

My investigations are based on qualitative interviews and observations carried out at two 

preschools, one of which has a nature and environment profile while the other works in 

traditional ways with these questions. I sought to explore the ways in which pedagogues in 

each preschool raise environmental awareness and, more generally, awaken an interest in 

nature in the children. The consequences of methodological similarities and differences 

will be considered. 

This term paper concludes that the difference between an environmental profile preschool 

and a traditional preschool working on environmental awareness is not large. The 

knowledge gained by children in the latter preschool surpassed that gained in the former. 

Another difference was the greater commitment shown by pedagogues working in the 

traditional preschool. The big difference had to do with the fact that in the traditional 

preschool more time was spent in talking about environmental issues that in the profile 

school.  

Key words: environmental awareness, environmental education 

Nyckelord: miljömedvetenhet, miljöfostran 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning  

Nu är vi 6,8 miljarder människor på jorden. Det sker stora förändringar i naturen och 

människor har svårt att hänga med förändringarna. För att världen ska kunna överleva är 

det vårt gemensamma ansvar att ta hand om miljön för vår framtid. Vi måste anpassa oss 

efter naturlagarna. Miljöförstörelsen har blivit en aktuell och viktigt fråga. Men hur mycket 

ansvar tar varje individ för miljön? Hur medvetna är vi om problemen? För att kunna 

medvetengöra medborgarna om problemet och framtiden måste vi tänka på långsiktiga 

lösningar. Bland annat måste vi börja lära oss att ändra våra attityder och vår livsstil för att 

inte förstöra ännu mer i naturen. Därför är det viktigt att vi redan vid förskolan börjar göra 

barn mer medvetna. Om varje barn redan från grunden får kunskaper om miljön och 

naturen kommer det vara naturligt för dessa individer att ta ansvar för miljön i framtiden.  

Enligt statistik ökar oordning i världen. Möjligheter att åstadkomma oordning är mer än 

ordning och om man lämnar något i fred är det alltid oordning som vinner. Det är just 

därför som vi vill ha ordning genom att sortera, ställa i ordning och dela upp i olika 

komponenter. Släpper vi ordningen en aning i vår sorteringsnit, så är oordningen där igen 

(Jönsson & Wickenberg:1994). 

Många barn redan vid ett års ålder börjar på förskolan och tillbringar många timmar där. 

Pedagoger har ett stort ansvar och en viktig roll i förskolan. Enligt läroplanens mål, Lpfö 

(1998) ska varje barn utveckla öppenhet, solidaritet och respekt för allt levande. Det ska 

även lära sig att ha omsorg för sin närmiljö.             

Jönsson & Wickenberg, (1994 s:1) hänvisar till Cris af Eneielm som säger att ”man bör se, 

man bör höra, man bör säga. För att komma vidare i sig själv. Och för att världen ska 

kunna komma vidare”. Den nya generationen behöver nya mönster att tänka, men den 

behöver även få tid för att utveckla tankarna. Den tiden har vi i förskolan och skolan. 

Pedagogerna har största möjligheten att påverka världens framtid (Jönsson & Wickenberg: 

1994).   
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1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att jämföra två förskolor där den ena har natur- och miljöprofil 

och den andra arbetar traditionellt. Detta gör jag genom att fokusera på pedagogernas 

arbetssätt utifrån ett miljöperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

På vilket sätt försöker pedagogerna på respektive förskolor göra barnen miljö- och 

naturmedvetna? 

 

Hur gör man för att väcka natur och miljöintresse hos barnen?  

 

Vilka likheter och skillnader kan man se? 

 

1.4 Definitioner 

Med profil menar jag en speciell inriktning som förskolan har valt att arbeta efter.  

Med natur- och miljöprofil menar jag en inriktning som lyfter fram natur- och miljöfrågor 

i verksamheten.  

Med traditionell menar jag förskola som inte har valt någon speciell inriktning i sin 

dagliga verksamhet när det gäller miljö.  

Med pedagog menas här, personal som är förskolelärare och barnskötare.  

Med arbetssätt menas här det sätt som förskolans personal bedriver verksamheten i syftet 

att bidra till både barnens kunskapsutveckling och även sociala utveckling. 

Med miljöperspektiv menar jag en systematisk synsätt som lägger miljöfrågorna i centrum. 
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2 Metod och material 

2.1 Val av metod 

Jag har valt att göra min undersökning utifrån hermeneutisk inriktning. Under 1600- och 

1700 talet var det bland annat den hermeneutiska metoden som rådde, metoden går ut på 

att tolka bildtexter. Senare började man använda metoden för att förstå människan och 

hennes livsvärld. Hermeneutiken vill förstå människor genom att i dennes livssituation, 

tolka hur liv och existens kommer till utryck i människors handlande och livsyttringar. 

Man menar att människor har syften och viljor som yttrar sig i språk och handling, vilket 

går att tolka och förstå betydelsen av (Patel & Davidson:2003). Sammanfattningsvis med 

hermeneutisk metod vill man bland annat att nå en djup förståelse av människan. Grunden 

för hermeneutiken är att förstå och se samband mellan helheten och delarna av det 

fenomen som vi försöker förstå (Thomassen: 2007).  I min undersökning ska jag försöka 

förstå hur pedagoger arbetar i förskolan utifrån natur- och miljöperspektiv. Utifrån detta 

perspektiv vill jag ta reda på vilka kunskaper samt erfarenheter de för vidare till barnen. 

Utifrån det väljer jag i detta kapitel kvalitativ metod och kommer att i sammanfattande 

form presentera mitt val av metod och tillvägagångssätt.                                                                                                        

2.2 Kvalitativ forskning 

I min undersökning använde jag den kvalitativa metoden som innebär att den är explorativ, 

alltså upptäckande. Den kvalitativa metoden avser att få förståelse om tankar och 

föreställningar hos människor, för att besvara sina frågeställningar till skillnad från den 

kvantitativa metoden som innefattar att mäta ett visst fenomen genom statistisk data och 

matematiska operationer. Detta kan göras till exempel genom att pröva en redan bestämd 

hypotes eller teori (Kullberg: 2004). Jag använde mig i första hand av intervjuer och 

observationer, samt i en liten skala av texter. Texter handlade om mål och 

undervisningsmetoder i den miljöinriktade förskolan. 

Patel och Davidson (2003) skriver att analysmetoden med kvalitativt inriktad forskning 

innebär forskning där datainsamlingen fokuserar på “mjuka” data, exempelvis i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 
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2.3 Intervjuer 

Jag använde kvalitativ intervjumetod. Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre 

strukturerade. Hur strukturerad den ska vara bör bestämmas innan. Strukturerad intervju 

innebär att man har gjort förskrivna frågor att ställa i en ordningsföljd så som man gör vid 

kvantitativa intervjuer. En kvalitativ intervju utmärkas av att informanten själv utformar 

sina svar. Frågor ställs till alla informanter och de svarar också på samma frågor vilket 

underlättar jämförelserna.  Frågorna bör vara klara och tydliga i sin karaktär. Främmande 

ord samt faktautryck bör undvikas. Om det skulle användas bör man förklara vad uttrycken 

betyder. Vid användning av färdigformulerade frågor är det bra att ställa följdfrågor och då 

kan man be informanten att utveckla svaret. Det kan också hända att svaret leder in till 

något intressant och då får man ta tillfället att följa upp det. Det är viktigt att följdfrågorna 

ställs på ett bra sätt så att informanten ska ha möjlighet att få utveckla och klargöra svaren. 

Sammanfattningsvis är fördelen med färdigformulerade frågor att man begränsar 

informationsmängden och det blir lättare att efterarbeta. Dessa frågor ska tillsammans bilda 

ett bra underlag för att besvara frågeställningen och de teman som ingår (Larsen: 2007). 

Jag använde strukturerade frågor i min intervju till alla tre informanter. Samma frågor 

ställdes till informanterna och i samma ordning. Under intervjun dök ibland intressanta 

saker upp som jag följde upp och ställde följdfrågor på till respondenterna.  

2.4 Observationer 

Jag valde att observera båda förskolorna för att samla in empiriskt material. Jag 

genomförde icke-deltagande observationer. Icke-deltagande observation innebär att 

forskaren endast är åskådare och iakttar det som händer. Forskaren deltar inte i 

handlingarna. Det är viktigt att observatören inte påverkar beteendet hos de som observeras 

(Larsen: 2009).  Genom observationer kommer jag att få en fördjupad kunskap om de 

arbetsmetoder som används.  Observation är en metod där man med sina sinnen ser, hör, 

luktar och registrerar lämplig information för att få en förståelse av vad människor faktiskt 

sysslar med. Observationer handlar om människans handlingssätt och har inget med 

människans tankar och känslor att göra. Den informationen får man genom intervjuer eller 

enkätundersökningar. Genom observationer får man möjlighet att se vad som sker i 
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praktiken i det verkliga livet därför kan observationer vara som ett komplement till 

intervjuer samt enkäter (Stukát: 2005). 

Jag utförde dessa observationer för att kunna se vilka arbetsmetoder samt vilket material 

pedagoger använder i arbetet. Jag ville även få en djupare förståelse för förhållandet mellan 

det som sägs och det som görs i förskolorna. 

Via observationer fick jag möjligheter att jämföra och se hur de två förskolorna arbetar 

med natur och miljön. Jag fick även möjligheten att jämföra intervjuerna med 

observationer. De två observationerna som jag har gjorde gav mig mycket kunskap. 

Observationerna förde jag genom fältanteckningar som sedan renskrev. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av intervjuer, observationer, befintliga dokument om deras mål 

och arbetssättet från förskolan med Frenietinriktning samt teckningar som var gjorda av 

barn i den traditionella förskolan. 

2.6 Urval  

Jag valde två förskolor i min undersökning. Förskolorna är utvalda efter deras profil. Den 

ena har natur- och miljöinriktning med grön flagg samt arbetar efter Frenietpedagogik och 

den andra är en traditionell förskola. På den traditionella förskolan intervjuade jag två 

pedagoger. Den ena arbetar med yngre barn (1-3 år) och den andra arbetar med äldre barn 

(4-6). Jag har även varit med på barnsavdelningen för äldre barn och observerat en halv 

dag. På förskolan med grön flagg intervjuade jag en pedagog samt gjorde en observation 

under en halv dag.  

Trots att frågorna inte är av känslig karaktär har jag valt att låta de båda förskolorna och 

personer vara anonyma. 
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2.7 Genomförande  

2.7.1 Intervjuer 

Jag kontaktade förskolorna för intervju via e-post under mars 2011. Jag skrev om mitt syfte 

och varför jag ville intervjua dem. Jag fick positivt svar från båda förskolorna. Den första 

intervjun skede i den traditionella förskolan där jag intervjuade två pedagoger. Jag hade 

bandspelare med mig men den fungerade inte. Att inte kunna spela in intervjun försvårade 

mitt arbete både under intervjun och efteråt. Under intervjun var det svårt att hinna med att 

skriva ner allt. När jag sedan skulle transkribera intervjun hade jag stundom svårt att förstå 

vad jag hade skrivit. Därför skickade jag intervjutexterna till båda intervjuade för att de 

skulle få godkänna och göra eventuella korrigeringar innan jag kunde gå vidare med mitt 

arbete.   

På den andra intervjun var jag mer förberedd. Jag hade en fungerande bandspelare med 

mig som underlättade min intervju samt själva arbetet efteråt.  

2.7.2 Observationer 

Observationer genomfördes under mars 2011 en halv dag på vardera förskolan.  Större 

delen av tiden utfördes utomhus samt cirka en timme inomhus. På den traditionella 

förskolan var vi ute i skogen sedan kom vi in och alla barn fick rita det de hade sett i 

skogen. Observationen på förskolan med Frenietpedagogik såg annorlunda ut. Vi var till en 

början på deras kolonilott för att sedan spendera en stund i skogen. Jag avslutade min 

observation med att äta lunch tillsammans med dem.  

3 Tidigare forskning 

I det följande kapitlet kommer jag att pressentera tidigare forskning som jag anser vara 

relevant för min studie.  I skolverkets rapport nr 35, Miljönyckeln (1993) står det att ”var 

och en som arbetar inom skolan skall främja aktning för varje människans egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö”(Skollagen 1.kap.2 §)( S:7). Det är viktigt att man 

redan vid förskolan börjar med miljöuppfostran och arbetet med miljömedvetenhet.  
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3.1 Miljöfostrande pedagogik 

Gustafsson (1993) skriver att under en tid på 60- och 70- talet var det fult att fostra barn. 

Barn skulle tänka och lista ut hur de skulle klara sig i det vardagliga livet Så ser det inte ut 

idag, det har hänt en hel del sedan 60-och 70-talet. Enligt författaren behöver barn fostras. 

Gustavsson (1993) skriver även att fostran innebär medvetna handlingar där vuxna överför 

kunskaper, seder, moral och visar färdigheter till barnen. Vuxna i barns närvaro bedriver en 

inverkan på deras mänskliga utveckling. Det sker medvetna och omedvetna samspel 

mellan barn och vuxna. Vidare diskuterar han att vuxna med lyhördhet och kärlek ska 

fostra och hjälpa barn att forma den plattform i livet alla måste ha då barn är beroende av 

vägledning för att de själva inte kan veta vilka kunskaper och beteendemönster som 

kommer att behövas i framtiden. Vuxnas stöd leder till att barn får en förståelse för sin 

position i samhället och bidra till sin egen och andras utveckling. Gustavsson menar att 

(1993) barn är inga datorer och vuxnas ambition är inte i första hand att ha duktiga barn 

som svarar rätt på frågor. Vuxnas ambition bör istället enligt honom vara att se barn som 

växer i trygga händer, som är glada, tar ansvar och är medveten om vilka regler som gäller 

för umgänget med andra i samhället samt med naturen. I den miljöfostrande pedagogiken 

finns det naturligtvis en ambition att söka levnadssätt som är solidarisk med jordens 

befolkning idag och imorgon. För att vi ska kunna miljöfostra våra barn menar Gustavsson 

(1993) att vi behöver i första hand själva tänka och handla just på ett sådant sätt som är 

överensstämmande med grundförutsättningarna för livets fortsatta existens (Gustafsson: 

1993). 

Barnomsorg och skolan behöver göra framsteg med miljöfostrande arbetsformer. Det 

måste vara vuxnas ambition att inspirera barnen för en bättre miljö både i nutid och i 

framtiden.  Vuxna bör alltså vara förebilder för barnen. Barn gör som vuxna gör och deras 

framtida vuxenliv kommer att vara stimulerade av vad de varit med om som små 

(Gustafsson: 1993). Jönsson & Wickenberg (1994) menar att varje individ behöver ett 

fungerande samspel i teori och praktik, som stegvis kan utformas från förskolan upp till 

universitetsnivå. Författarna menar vidare att det inte enbart handlar om relationen mellan 

lärare och barn eller om förhållandet i katederundervisning kontra en utforskande 
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arbetsmetod. Det handlar alltså om det som händer inom oss, hur vi tänker och det är först 

då man börjar förstå mönstret, som i sin tur kan förstärkas via konstanta iakttagelser. 

Gustavsson (1993) resonerar vidare att fostran bör förutsätta tanken om att individen lever 

vid sidan av naturen. Vi behandlar naturen som en blandning av ett outtömligt varuhus och 

gränslös stor sophög. Detta har enligt Gustavsson (1993) lett till att individer behöver 

förkovra sig om samlevnad med naturen utan att skada sig själva eller annat liv på jorden. 

Idag behöver fostran kompletteras med ett stort mått av kretslopptänkande. Vuxna måste 

ge barnen möjligheter att förstå hur alla ingår i naturens kretslopp. I första hand måste 

vuxna förstå kretsloppet för att sedan kunna föra kunskapen vidare till barnen. Genom 

miljöfostran får barn möjligheter att träna sin förmåga att utvärdera livets möjligheter 

bland annat utifrån ett väl ökat och klokt kretsloppstänkande (Gustafsson: 1993). 

Sammanfattningsvis menar författarna att barn behöver fostran och vägledning. För att vi 

vuxna ska kunna miljöfostra barn behöver vi själva förstå innebörden av det för att sedan 

kunna föra det vidare till barnen.  

3.2 Avhandlingar  

Det finns en hel del forskning kring miljö och klimatfrågor. Adenling (2007) och Bergstens 

(1992) avhandlingar berör närmare temat som jag studerar. Därför redogör jag en kort 

beskrivning av vad de har kommit fram. 

3.2.1  Att bli miljömedveten: avhandling av Adenling (2007) 

Elinor Adenlig (2007) menar att många företag, organisationer samt personer bedriver 

någon slags miljöarbete. Folk har börjat källsortera, handla miljövänligt, cykla istället för 

att åka bil med mera. Miljömedvetenhet har blivit en positiv värdeladdad norm som många 

har börjat bry sig om. Att inte bry sig om miljön idag inte tolkas längre som socialt giltigt 

eller politiskt korrekt. Miljöfrågan kommer alltid att finnas och miljömedvetenhet har blivit 

till något som alla vill vara delaktiga i. Det behövs förändringar men behovet av alla dessa 

förändringar så som exempelvis energianvändning eller avfallshantering räcker inte. Vi 

behöver även ändra våra tankar, vårt synsätt, handlingssätt samt värderingar. Det är inte 

enbart nya strukturer som behövs utan också nya miljömedvetna människor. Vad kan dessa 
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förändringar betyda socialt sätt samt kulturellt, och vad är det för människor som ska 

formas? 

Adenlig har i sin avhandling studerat 18 titlar (handböcker) som handlar om hur människor 

ska tänka och bete sig för att förhindra miljöförstöring och hon har mest koncentrerat sig 

på titlarnas innehåll, identifiering, perspektiv och homogena drag än att jämföra titlarna 

med varandra. Den första handboken är publicerad 1976 och den senaste 2007. Adenlig i 

sin avhandling vill undersöka miljömedvetenhet som diskursivt fostransprojekt, och utifrån 

miljöhandbokens textvärld analysera uppbyggnaden av miljömedvetenhet.  

Adenling (2007) skriver att den huvudsakliga utgångspunkten för avhandlingen och dess 

vetenskapsteori är förståelsen av det sociala livet och hur detta är konstruerad. 

Avhandlingen vill även poängtera språkets betydelse i den sociala världen och dess 

normer. När det gäller förståelsen av hur människor fostras och formas är det viktigt att 

titta på språket och utforska hur olika språkliga kategorier och uttrycksformer skapas, 

bevaras och förändras. Adenling (2007) hänvisar till Harré som skriver att sambandet 

mellan jaget och miljön, samt mellan individen (det personliga) och kollektivet (det 

gemensamma) är viktigt.  

Adenling (2007) lägger stor vikt på människors tankar samt synsätt. Hon lägger även stor 

vikt på språket och det sociala sambandet mellan individer.  

3.2.2 Historisk utveckling 

Adenling hänvisar till Hedrén som skriver att miljöfrågan blev mer och mer aktuell och 

växte även i ett samspel inom och mellan andra sociala stiftelser såsom näringsliv, juridik, 

administration, politik och utbildning. Adenling hänvisar även till Corell och Söderberg 

som säger att man i Sverige tidigt införde lagstiftning på miljöområdet samt grundade en 

egen myndighet, Statens Naturvårdsverk i 1967. 

Utsläpp från industriföretagen och bristande reningsprocedurer var centrala och utpekades 

som problematiska. Under 1960-talet var miljöproblem angelägen främst för forskare, 

tekniker och tjänstemän. Men under 1970-talet ändrades detta, miljöfrågan inträdde i 

rikspolitiska debatten och blev en djupare politisk stridighet. FN- konferensen om miljön 
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som arrangerades 1972 i Stockholm är också en bidragande orsak för miljöfrågor. År 1972 

introducerades även Romklubben, där dokumentet Tillväxtens gränser presenterades, vilket 

innebär att tillväxten inte kan fortsätta stiga exponentiell och att mänskligheten måste 

ändra riktning för att undfly en stor katastrof. Under 1980-talet var miljöfrågan fortfarande 

aktuell och miljöfrågorna började alltmer kopplas till vardagslivet än till industrin och 

företag som förknippades med miljöproblemen. Allmänhetens livsföring ledde till att 

privata personer utpekades som ansvariga. Miljöfrågorna fokuserades nu mer på livsstil 

och individ. 1992 anordnades Rio-konferensen där ledare från hela världen tillsammans 

med forskare, olika organisationer med flera samlades. De kom fram till att något måste 

göras. Konferensen ledde till en rad förklaringar med dokumentet Agenda 21 (1992) som 

kronan på verket - en Begreppet miljö innefattar inte enbart naturen utan begreppet 

innefattar även samhälls frågor.  I Andelins (2007) avhandling står det att ”[m]ålet är att 

främja ett brett allmänt medvetande som ett väsentligt led I alla globala 

utbildningsinsatser för att stärka attityder, värderingar och åtgärder som är förenliga med 

hållbar utveckling. Det är viktigt att betona principen om fördelning av ansvar och 

resurser till rätt nivå, med företräde för lokalt ansvar och för styrning av verksamhet som 

syftar till att höja det allmänna medvetandet”. (Agenda 21, 1992, s, 525) (S, 47) 

Adenlig (2007) har även i sin avhandling tagit upp utvecklingen om miljöfrågor som växte 

under 1960-talet. Industrin ansågs vara det största problemet och miljöfrågorna blev även 

mer en politisk fråga. Miljöfrågorna kopplades senare mer till vardagslivet, det vill säga 

individ och livsstil, än till industrin 

3.2.3 Medvetengörandet av individer  

Andelin (2007) menar på att det inte räcker med att leva miljövänligt, det handlar även om 

att börja en förändringsprocess. Det gäller att sprida ordet och vara förebild samt inspirera 

andra, alltså handlar det om att påverka. I miljöhandböckerna benämns läsarna som 

konsumenter. Läsarna benämns som inblandade och ansvariga för miljöproblem. Vidare 

använder Andelin (2007) begreppen medbrottsling, räddare och hjälte. Hon menar att 

medbrottslingen innebär att läsaren i stor utsträckning är delaktig i och ansvarig för 

miljöproblemen samt räddare och hjälte innebär att vara delaktig och ansvarig av 



16 
 

lösningen för miljöproblem.  Andelin (2007) ställer sig frågan vilka människor som 

miljöhandböckerna ska forma? Tanken är att bilda motivation och skapa en övergripande 

uppfattning om vad det hela handlar om. Fostransprojektet handlar även om att forma 

människor som kan tänka och förhålla sig på ett visst sätt. Med andra ord att vara 

medveten, vilket går ut på att sträva efter ideal, utveckla sin förståelseram och att 

identifiera sig med andra, kort sagt en normbildande form som är något mer än bara 

handling. Fostransprojektet handlar alltså om att forma motiverade, perspektiverande och 

balanserade subjekt. Andeling skriver att perspektiverad betyder att individen alltid ska 

vara kunskapsinställd genom att vara nyfiken och utveckla sin förståelse.  

I fostransprojektet i modern tid är begreppet ekologisk modernisering centralt. Det gick ut 

på att kunna leda människor och påverka uppföranden på ett systematiskt sätt. När det 

gäller miljömedvetenhet tar handböckerna även upp konsumtionen och individens fria val. 

Man kan på ett enkelt sätt leva miljömedvetet samtidigt som man lever sitt vardagliga liv. 

Fostransprojektet handlar om att forma perspektiverande subjekt som lägger energi på att 

utforska världen samt vara detektiver som iakttar sin omvärld. Fostransprojektet vill forma 

självständiga individer som kan miljömedvetenhetsprinciper och utifrån det kan anpassa 

sitt eget liv och sina egna förutsättningar.  

Miljöhandböckerna handlar ytligt sett om vilken sorts människa man ska bli. Det 

önskvärda är att man ska bli ett energisparande, sopsorterande, grönsaksodlande och 

promenerande subjekt.  Men det som miljöhandböckerna vill förmedla är inte enbart idéer 

och tips angående handlingar utan även anvisningar och uppmaningar rörande tankar och 

attityder. Böckerna tar även upp att tänka självständigt och kreativt samt att hitta egna 

lösningar.  

Det föreligger stora likheter mellan miljöhandböckerna. Under den period då 

miljöhandböcker ofta gavs ut märktes det en utveckling i allmänheten gällande miljöfrågor. 

Miljöhandböckerna behandlar just allmänhetens livsstillförändring och riktar sig till 

privatpersoner. Miljöhandböckerna tar mest upp den vardagliga praktiken. Anledningen till 

att handböcker tar upp vardagen är tron på rätt kunskapsunderlag och rätt anvisningar som 

kommer leda samhälle åt rätt riktning. Miljöhandböckerna tar även upp vikten av kollektivt 
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handlande. Brister kan alltid rättas till med hjälp av kunskap, information, styrning samt 

gemensam deltagande. Existensen av miljöhandböcker hjälper osäkerheten och 

förvirringen om vad som bör göras samt representera en strävan mot att skapa en säker 

grund för handlandet.”Man lägger inte om hela sin livsstil på en dag. Det är fråga om en 

mängd små förändringar i sättet att handla. Det är en process som tar tid. För att en 

förändring ska vara av värde och bestå en längre tid måste den vara fast förankrad i hela 

personligheten. Viljan måste komma inifrån.” (NV,s 8)  (Adenling 2007:67).  

Sammanfattningsvis menar Adenling att miljöhandböcker syftar till att forma 

miljömedvetna individer. Fostransprojektet handlar även om att forma människor som 

tänker och förhåller sig på ett visst sätt, alltså att vara medvetna, vilket går ut på att sträva 

efter ideal, utveckla sin förståelseram, med andra ord normbildande form som är något mer 

än bara handling. 

3.2.4 Redogörelse av andra studien som är gjort av Birgitta Bergsten (1992) 

Den andra studien som jag ansåg vara relevant för min uppsats är Birgitta Bergstens 

avhandling om Miljöfostran i förskolan (1992). Hon har undersökt hur barn uppfattar det 

som vuxna säger till dem. Hennes syfte var att studera hur miljöfostran påverkar barns 

föreställningar om natur och miljö. Studien är baserad på miljöfostran i förskolan och 

därför tyckte jag att avhandlingen var inressant och ville ta upp den i min undersökning.  

Bergsten har gjort sin undersökning i åtta förskolor om miljöfostran. Fyra av förskolorna 

hade varit föremål för miljöfostran medan barnen i de fyra övriga inte hade fått någon 

speciell miljöfostran förutom det som i vanliga fall förskolebarn får i Sverige. I de fyra 

förskolorna som arbetar med miljöfostran hade de miljöfostransprojekt i respektive 

kommun. Deras personal hade fått speciell miljöutbildning för att kunna genomföra 

projektet.  

 

I sin undersökning intervjuade Bergsten barnen. Hon ställde till exempel följande frågor: 

Vad är natur? Vad är miljö? Vad är farligt för naturen? Hur kan man skydda naturen? De 

sista två frågorna har barnen fått höra i samlingar, ute i naturen och i vardagen på de 

studerade förskolorna. Barnen på de miljöfostrande förskolorna var vana vid sådana frågor.  
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Bergsten intervjuade även personalen och på de miljöfostrande förskolorna var personalen 

överens om att barnen måste få egna positiva upplevelser av naturen. Personalen var även 

överens om att det var möjligt att göra barn miljömedvetna. Personal från de icke 

miljöfostrande förskolornas hade inte samma intresse för miljöfostran. Enligt 

undersökningen tyckte hälften av personalen att skapandet i verksamhet är lika viktigt.  

Undersökningen resulterade i att de icke miljöfostrade barnen hade bra kunskaper och 

föreställningar om naturen. Enligt avhandlingen av Bergsten var kunskaperna om miljön 

hos barnen i de miljöfostrande förskolorna inte marginellt större än i de icke miljöfostrande 

förskolorna. Dock framgick det enligt avhandlingen att några av de barn som gått i 

miljöfostrande förskolor hade större kunskaper om begrepp som används inom miljötänket.  

 

Bergsten kommer fram till att det är stora skillnader i miljöfostran på alla de aktuella 

förskolorna men enligt undersökningen så har inte alltid de miljöfostrade barnen mera 

välutvecklade föreställningar och begrepp än de icke miljöfostrade. Bergsten har även tittat 

på skillnader på kön och resultatet visar att flickor är mera osäkra än pojkar och 

miljöfostrade flickor är mer osäkra än andra barn. (Bergsten: 1992) 

 

3.2.5 Vad är natur och miljö? 

Bergsten (1992:100) refererar till uppslagsboken (våra ord, 1982) och förklarar att ordet 

”natur” har sitt ursprung i latinets natura, som betyder födelse. Begreppet är kopplat till liv 

och livets allmänna betydelse kan sägas vara ”det som lever och växer”.  Till detta 

kommer begreppsförklaringen natur som ” det som är ute eller ibland utanför 

tätbebyggelse”. Naturbegreppet redogör även för sådant som inte lever i betydelsen 

oorganisk och av människan obehandlade metaller, bergarter, vatten och jord.  

Bergsten (1992:103) även tar upp ordet ”miljö” och förklarar att ordet är mera 

svårbegripligt än ordet ”natur” . Ordbokens (våra ord, 1982) ”omgivning” täcker 

långtifrån hela betydelsen. Under senare år har begreppet förändrats från att särskilt syfta 

på just omgivning till att också främst innefatta sådant som har att göra med natur, 

naturresurser, föroreningar och naturvård.  
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3.2.6 Vad är natur och miljö för barnen enligt Bergstens undersökning? 

På frågan vad är natur och miljö svarade 13 av 21 barn, som fått miljöfostran, samt 10 av 

14 barn från de icke- miljöfostrade förskolor att natur var något som man kunde se 

utomhus så som djur och växter. Resterande 12 barn som har fått miljöfostran säger att de 

inte vet vad natur är. Återstående från icke- miljöfostrade förskolor beskriver att naturen är 

något som man inte ska skräpa ner eller skadar. Resultatet visade att en tredjedel av 35 

barnen har mycket diffusa begrepp om den allmänt brukliga betydelsen.  

På frågan vad miljö är var det bara 2 av de 35 barnen som tycks ha ett miljöbegrepp som 

har någon likhet med det allmänna. 10 av alla 35 barnen tror att de har hört ordet på 

Rapport. En flicka från förskolan med miljöfostran beskriver miljön ”att inte skräpa ner”. 

Det kan tyckas vara underligt att så få av de barnen, som varit föremål för miljöfostran har 

en aning om betydelsen i begreppet miljö. En förklaring kan vara, att den miljöfostrande 

verksamheten i alla de studerade förskolorna varit inställd mera mot konkret handlande än 

mot begreppsutveckling.  

Enligt Bergsten kan barn vara osäkra på betydelsen av begreppen som ofta används. Å 

andra sidan kan barn ha bra uppfattning om vissa komplicerade begreppsinnehåll. 

Resultaten visar att de miljöfostrade barnen och icke- miljöfostrade barnen inte hade någon 

skillnad gällande natur och miljöns tolkning av betydelsen. 

4 Den teoretiska referensramen 

I det följande pressenterar jag en teoretisk referensram som jag anser vara relevant för min 

studie.  Jag väljer att använda mig av Piagets och Meads teorier som handlar om barnens 

kognitiva utveckling och människans socialisation, samt Vygotskijs begrepp den närmaste 

utvecklings zonen. Vygotskijs teori om den närmaste utvecklings zonen anser jag vara 

viktigt med tanke på hur pedagogerna förhåller sig till barnens lärandeprocess när de 

jobbar med natur- och miljö frågor och hur de anpassar sin verksamhet till barnens behov 

och förutsättningar för att bidra till deras positiva utveckling i samhället.  

Dessa tre teoretiker kompletterar varandra och kan användas som analys verktyg för 

beskrivning och ökat förståelse i ämnet. Därför, tycker jag, mitt intresse av att studera 
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pedagogernas arbete och barnens lärandeprocess i respektive förskolor stämmer överens 

med de valda teoretiska utgångspunkterna.  

4.1 Barnens kognitiva utveckling och människans socialisation 

Bergsten menar att Piagets och Meads teorier har stor betydelse för uppfattningen av 

mänsklig utveckling. Piagets teori handlar om barnets kognitiva utveckling (1973, 1982, 

1989). Meads teori handlar om människans socialisation eller medvetande utveckling 

(1976). I båda teorierna hittar man grundläggande likheter. Författarna talar om den 

mänskliga tillväxt som en funktionell social och/eller kognitiv anpassningsprocess.  

Piaget var intresserad av relationen mellan människans beteende samt deras tankeprocess 

och föreställningar om världen. Piaget menade att allt levande strävar efter anpassning och 

vill ha balans. Han tycker att intelligens- eller tänkandeutvecklingen börjar i spädbarnets 

reflexer, sedan utvecklas det i olika faser fram mot det logiska, abstrakta tänkandet. Han 

menar vidare att individen effektivt prövar och iakttar världen. Individen tar in ny 

information hela tiden och den nya informationen förändrar inte logiken i barnets 

föreställningar. Piaget kallar processen, då barnet tar in ny information, för assimilation.  

Piaget delar in barnens utveckling i olika stadier utifrån kognitiva strukturer och 

organiseringsprinciper.  

Piaget tar upp två olika tänk i den språkliga utvecklingen hos barnen. Det ena är autistiskt 

tänkandet och det andra är intelligent tänkandet.  Autistiska tänkandet innebär att 

personlighetsorganiska behovet är kopplat till tänkandet. Intelligenta tänkandet innebär en 

utveckling genom erfarenheter, får barnet sitt eget handlande gentemot omvärlden och det 

som Piaget betecknar som ” logikens lagar” (Bergsten 1992:32). Under språkutveckling 

sker en övergång från autistiskt tänkandet till intelligent tänkandet.   

Meads menade att det mentala fenomen, föreställningarnas, medvetandets och jagets 

utveckling sker i en social anpassningsprocess. Människan är beroende av sin fysiologiska 

utrustning och den sociala interaktionen och språket för sin utveckling.  

Trotts att Meads och Piagets teorier om mänsklig utveckling skilde sig en hel del var deras 

grundval desamma. De var överens om att människan är en effektiv organism, att 
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människans handlingar är viktiga för utvecklingen och att aktiviteter fokuseras på att skapa 

föreställningar om världen.  

Piaget tar upp språket och menar att språket ökar människans möjligheter att samla 

information, samt ökar yttre styrningen av hennes handlingar och sinnesintryck. Språket är 

grunden för social anpassning. Piagets teori skiljer sig från Mead gällande språk där han 

menar att barn även kan utan språket skapa någon typ av användbar föreställning.  

Författarna har olika teorier om synen på anpassning. Piaget förknippar anpassningen till 

objektvärlden och människorna, medan Mead menar att anpassning sker via andras 

föreställningar om verkligheten.  

Bergsten menar att barnet inte utvecklas utan mening. De fostras i en bestämd kontext med 

sina föreställningar om utvecklingsprocessens syften och utvecklingsmål samt 

utvecklingsmått mot vilka utvecklingen ska ske och bedömas.  

4.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskijs (2005) menar att interaktion sker i sociokulturella kontexter och att barnens 

utvecklingstillstånd rymmer både dennes aktuella utvecklingsnivå och i vilken grad den 

kan klara sig med stöd från andra. Därför ska man fokusera på funktioner som håller på att 

mogna.  

Utvecklingszonen är sträckan mellan det barnet klarar själv och det som barnet kan klara 

via hjälp från andra människor. Den närmaste utvecklingszonen omsluter den mest 

produktiva delen av utvecklingszonen, vilket pedagoger ska inrikta sig på. Barn som får 

stöd kan klara uppgiften, erövra ny kunskap samt öka sina erfarenheter. På det viset skapar 

de en bas för att gå vidare och möta nya utvecklingszoner. Detta visar vikten av att 

pedagoger ska försöka förstå elevernas närmsta utvecklingszon genom att lära känna dem, 

deras behov och villkor (Vygotskij, 2005) 

Vygorskij tar upp två svårigheter som bromsar in utvecklingen. Den första är allt för svåra 

uppgifter som barnet inte klarar av, även om de får stöd. Den andra är konserverande och 

betyder repetition av det som barnen redan kan.  
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Det som pedagoger behöver göra är att hjälpa barnen för att de ska klara av nya 

utvecklingszoner och utvecklas framåt. Det är viktigt att pedagoger känner till den 

närmaste utvecklingszonen hos barnen och utifrån det kunna anpassa verksamheten efter 

barnens utvecklingstillstånd. 

Sammanfattningsvis menar Vygotskij att utveckling sker i sociokulturell kontext och att 

barn behöver vägledning och stöd. När barn lär sig något nytt med ett vuxet stöd kommer 

barnet så småningom klara uppgiften själv.  

5 Resultat 

Jag kommer i detta kapitel presentera mitt resultat utifrån intervjuer, observationer och 

texter som berör förskolorna i min studie. Sedan kommer jag jämföra förskolorna med 

varandra genom att fokusera på hur de arbetar med natur- och miljöfrågorna i det 

pedagogiska arbetet. Slutligen kommer jag att jämföra intervjuresultaten med 

observationer för att se om intervjuerna stämde med verkligheten.  

Resultatet redovisas utifrån mina frågeställningar för att besvara mitt syfte. 

 

5.1 Den traditionella förskolan 

Den traditionella förskolan ligger nära naturen på en skogstomt med utemiljö. Förskolan 

består av flera avdelningar och har ingen speciell inriktning.  

Jag intervjuade två pedagoger på den här förskolan. Den ena arbetar med yngre barn och 

den andra arbetar med äldre barn. Med yngre barn menas här 1-3 år och med äldre barn 

menas 3-6 år. Jag valde medvetet pedagoger från både yngre och äldre barns avdelning för 

att få en helhetsbild på barn i åldrarna mellan 1-6 år.  

Denna förskola har inte valt någon speciell metodik eller pedagogik när det gäller miljö- 

och naturområde. Pedagogerna menar att de jobbar med natur och miljöfrågor hela tiden. 

Beroende på vilken aktivitet barnen befinner sig i så kommer det in hela tiden. 

Förklaringar samt handlingar, för att öka barnens medvetenhet anpassas till barnens nivå.  
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På frågan om hur barnens intresse väcks när det gäller miljöfrågorna svarar pedagogerna 

att de berättar för barnen hur viktig naturen och miljön är. Man förklarar för barnen hur 

angeläget det är att bevara och skydda naturen. Det är betydelsefullt att förmedla detta till 

barnen. Genom vistelsen i naturen får barnen själva en upplevelse att upptäcka den och 

följa årstiderna. Barnen följer växter från våren till hösten till exempel hur löven växer och 

faller ner. De får även se hur blåbären växer från att vara ett frö till frukt. Det får även lära 

sig vilka svampar man kan och inte kan äta. Tittar på små kryp, titta på spillning från olika 

djur till exempel hare, rådjur med mera. En av pedagogerna hade älgspillning med sig och 

de tittade även på spillning från björnar på Internet och gjorde jämförelser. Barnen fick lära 

sig att det är viktigt att ha respekt för naturen och växter och att inte döda djur. 

Förskolan har inte valt någon miljöinriktning men trots det har miljöarbetet en central roll i 

det vardagliga pedagogiska arbetet. Förskolan källsorterar tillsammans med barnen och 

pedagoger förklarar för barnen hur man återvinner och förklara hela tiden varför man gör 

på ett visst sätt. Exempelvis att det man sorterar kommer så småningom bli nytt papper. 

Här lär sig även barnen om reglerna kring sorteringen. Pedagogerna pratar mycket om vad 

man får slänga i naturen, vad djuren äter, vad naturen tar hand om. De gräver ner 

äppelskrutt på våren och gräver upp det på hösten för att titta vad som har hänt. På detta 

sätt blir det mer konkret för barnen. Utanför deras förskola finns det skog och det byggs 

mycket runt, vilket gör att deras skog blir allt mindre. Då pratar de med barnen om vad 

som händer med skogen, djuren och växterna. Båda avdelningarna är ute på gården varje 

dag, förutom när det är minus 15-20 grader. 

Pedagogerna anser att de har möjligheter att påverka verksamheten utifrån miljöfrågorna 

vilket förutsätter att personalen själva håller sig till miljötänket.  Allt flyter på naturligt i 

verksamheten i den bemärkelsen att personalen är miljömedvetna och vägledande. 

Förskolan har soprum för sortering där de källsorterar till exempel papper, glas, plast, 

mjölkförpackningar och så vidare. De brukar gå tillsammans med barnen till soprummet 

och slänga varorna. Barnen får möjlighet att se hela processen. Pedagoger förklarar mycket 

vad som händer. Förskolan har även ansökt om att få vara med på projektet Håll Sverige 

rent där alla är verksamma i fjorton dagar och går runt i skogen samt runt skolan och 
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plockar skräp. Sedan får alla ett diplom. Pedagoger vill gärna lära sig mer om 

miljöfrågorna och höja sin kompetens i miljöfrågor i pedagogiken. 

På en av avdelningarna i förskolan har de haft en arbetsgrupp om miljöfrågor. Sedan har de 

presenterat sitt projekt till övriga personalen. De har bland annat pratat om hur lång tid det 

tar för en blöja att förmultna i naturen. Med detta projekt ville de ge en extra pusch till 

personalen när det gäller natur- och miljöfrågor. Om vuxna förstår vikten med dessa frågor 

kan de lättare föra det vidare till barnen.  Men frågan är hur mycket barnen kan påverka? 

Pedagoger tror att barnen lär sig grunden och kan föra det vidare, exempelvis till sina 

föräldrar. De pratar och reflekterar tillsammans med pedagoger samt mellan barnen. De får 

möjlighet att utrycka vad de vill och inte vill. Vuxna kan genom interaktion med barnen 

fråga vad de kan och vill. Ibland kan barn mer än oss vuxna utifrån deras intresse. De är 

lika mycket lärare som oss.  

I förskolan konsumeras en liten del ekologisk mat men det är ekonomin som styr därför 

kan pedagoger inte påverka det så mycket. Mjölk, fil och yoghurt har de alltid ekologiskt.  

 

5.2 Den miljöprofilerade förskolan 

Den miljöprofilerade förskolan jobbar efter Frenietpeadagogik* och utifrån Grön flaggs 

förhållningssätt. Förskolan har två avdelningar, den ena har 19 barn från 1-6  år, och fyra 

pedagoger och den andra avdelningen har 12 barn från 1-3 år och cirka tre pedagoger.  Jag 

ska beskriva vad Grön flagg är och sedan kommer jag även att ta upp hur förskolan arbetar 

utifrån Frenietpedagogik.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Frenietpedagogiken har fått sitt namn efter den Franske läraren Calestin Freniet som levde och verkade i 

Sydfrankrike under 1896-1966. I Sverige kallades hans idéer för ”arbetats pedagogik” vilket det går ut på 

att man framhäver arbetets värde vad gäller inlärning, vänskap, konfliktlösning och träning till att ta ansvar 

för sig själv och för sin miljö. Med detta förhållningssätt försöker man ge barn möjligheten att experimentera 

med olika material för att öka barnens nyfikenhet och kunskapsutveckling.  
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5.2.1 Grönflagg 

Grönflagg är ett internationellt nätverk Eco-Scholls. Det finns i 47 länder och i Sverige 

startades detta för första gången 1996. I dag är 2000 skolor och förskolor anslutna i 

Sverige. Det är största miljönätverket för pedagogiska verksamheter. 

Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till 

arbetet för hållbar utveckling. Det man lär sig omsätts i praktik i själva verksamheten. Med 

mål och aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer blir det lätt att lyckas och 

utvecklas.  

Grön Flagg uppstod ur ett projekt och bygger på elevdelaktighet och det demokratiska 

synsättet. Att arbeta med Grön Flagg innebär att man skriver under på fyra grundprinciper: 

underifrånperspektiv, delaktighet, handling och öppenhet     

Förskolan har haft grön flagga i 3 år och arbetat utifrån miljö och natur i 5 år.  

5.2.2 Förskolans arbete med miljöfrågor  

På frågan om val av en medveten strategi för att arbete med miljöfrågor i det pedagogiska 

arbetet på förskolan svarar man att man har valt att arbete efter Grön flaggas strategier och 

metoder som beskrivs ovan. Förskolan har valt att jobba med livsstil och hälsa. Alla har 

gått på kurs och föreläsningar och vet hur man arbetar med grön flagg. Det finns olika 

alternativ i grön flagg och de har valt livsstil och hälsa. Alla är medvetna hur man jobbar. 

Det finns olika alternativ, som till exempel kretslopp, men de har valt livsstil och hälsa. 

Därför har förskolan en kolonilott och källsorterar. Dessutom har förskolan också valt 

hälsobefrämjande aktiviteter så som många utevistelser, skridskor och gymnastik. 

I den här förskolan anser pedagogerna att de kan påverka verksamheten. Som pedagog 

visar du glädje och påverkar dem. Pedagogens förhållningssätt, intresse och glädje smittas 

av på barnen. Pedagogerna har en viktig roll att påverka barnen hur de kan förhålla sig till 

naturen. Alla vill gå ut, ingen tycker att det är jobbigt. Vi vuxna är förebilder här på 

förskolan, säger en av pedagogerna. Hon berättar vidare att 80 % av pedagogerna tycker att 

det är roligt att ha en kolonilott och att det är 100 % roligt att vara i naturen. Man leker 
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mycket i naturen, och pedagogen menar på att all lek som man gör inomhus kan man även 

göra utomhus. När man till exempel är i skogen är det ingen planering, bara lek och 

huvudsyftet är att vara rädd om naturen, lära sig att inte bryta sönder grenar och buskar, 

inte slänga saker i naturen samt att titta på djur och växter. Barnen lär sig också att ta 

ansvar för miljön framför allt får det lära sig att inte kasta burkar i naturen.  

En av mina funderingar är om barnen är mer medvetna om miljön i den här förskolan? 

Pedagogen svarar genast ja på denna fråga. Miljöarbete har planerats in i schemat. En dag i 

veckan går de till skogen och en gång till kolonilotten. Arbetet har väckt barnens 

nyfikenhet. Speciellt de lite äldre barnen förstår mycket. Medvetenhet handlar om att 

sortera, inte skräpa ner naturen, inte kasta sopor på golvet. Barnen är delaktiga genom att 

till exempel källsortera och kompostera till exempel frukt eller potatis. Förskolan har även 

varm kompost, de pantar samt använder skörden från kolonilotten. Barn är med och lagar 

mat. De är även medvetna om att allt organiskt blir jord. Maskar är viktiga och har viktigt 

funktion, barnen är medvetna om det. Hur man tillverkar en rutten frukt till jord. Allt är 

medvetna strategier utifrån förskolans valda förhållningssätt att arbeta efter.  

Vid barnens inskolning får föräldrar vara med och gå till skogen och kolonilotten och så 

vidare för att se hur förskolan arbetar med dessa frågor. Medvetenheten hos barnen leder 

också till att barnen påverkar sina föräldrar och de lär sig även många nya begrepp. 

Barnens möjligheter att påverka verksamheten blir indirekt. Barnen tar med sig metoderna 

hem och påverkar sina föräldrar men många föräldrar kan inte begreppen och själva 

miljöarbetet. Pedagogen berättade om ett exempel där ett barn hade sagt till sin mamma att 

kompostera potatisskalen, mamman frågar vad kompostera betyder. Barn påverkar mycket, 

även varandra.  

Genom att ha tillgång till en kolonilott kan barnen följa hela processen från hur ett frö sås 

till att den blir en frukt eller en grönsak. Förskolan börjar så frön på förskolan i mars eller 

april sen tas alla plantor till kolonilotten för att planteras. Man skörda sedan under 

september eller oktober. Det finns alltid en röd tråd som gör det enkel att följa. 

Jag har tidigare nämnt att förskolan arbetar efter Freinetpedagogik. Pedagoger har gått på 

kurser och föreläsningar om Freinetpedagogik. Freniet utgår från skolbarn när han pratar 
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om sin pedagogik men pedagogerna har anpassat hans pedagogik efter förskolebarnen. 

Naturen är läromedel i barnens utveckling. Det är viktigt att pedagoger gillar denna 

pedagogik och tror på den. Fröskolan har sammanställt ett informationshäfte om hans 

pedagogik. Enligt denne information har Freinet inga metoder utan konstanter som består 

av påstående. Konstanter består av 30 påstående som är indelad på tre rubriker; barns 

natur, barns reaktioner och undervisningsmetoderna.  

Freniet pedagogik, enligt (Foresll:2005), handlar mycket om planering och schema vilket 

enligt pedagogen förskolan arbetar efter. På det viset lär sig barn redan i tidigt ålder att 

planera, genomföra och inte minst ta ansvar. Det är viktigt att barnens försök uppskattas 

och tas på allvar och på det viset utvecklas deras kreativitet och självständighet. Handens 

och hjärnans arbete uppskattas lika och teoretisk och praktiskt arbete varvas. Barnen 

genom att planera och utvärdera sitt arbete lär sig att stegvis ta ansvar för sin egen 

kunskapsutveckling vilket stämmer överens med den aktuella förskolan enligt pedagogen.  

Det handlar även om att barn får möjligheter att prova och experimentera med olika 

material vilket leder till barnens nyfikenhet och kunskapsutveckling. Det är viktigt enligt 

Freniet att poängtera att inom arbetets pedagogik är barnens behov viktig att uppfylla även 

barns delaktighet att få vara med och utforma är avgörande för kunskapsbildning. Barnen 

samarbetar alltid och enligt principen, de äldre hjälper de yngre och nivån anpassas alltid 

efter barnets ålder. På förskolan tillämpar de det till exempel när de är på koloni lotten och 

odlar.  

Pedagoger anser sig har tillräckliga kunskaper för att genomföra ett bra arbete i 

miljöfrågorna. Det finns alltid behov av utbildning men ekonomi är ofta ett hinder.  

Enlig pedagogen har de en skogsmulle som kommer en gång i veckan och tar med sig 

barnen till skogen. Skogsmulle är en fantasifigur som är ute i skogen. Den skapades 1957 

på Lida friluftsgård av Gösta Frohm. Skogsmullen kommer till barnen för att leka, sjunga 

och berätta om naturen. Syftet med Skogsmulle är att barnen ska genom lek lära sig om 

naturen, växter och djur. Skogsmulleskolan är också till för att inspirera barnen och få dem 

att upptäcka, vara nyfikna och lära sig ta hänsyn till naturen (Wkipedia, 20110413). 

Pedagogen berättar vidare att deras skogsmulle kommer med en ny aktivitet varje vecka 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1957
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lida_friluftsg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Frohm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturen
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och pratar mycket om naturen. Skogsmullen lär barnen exempelvis vad myrorna gör under 

jorden, men även vilka djur som lever i skogen. På slutet av terminen klär fröken ut sig. 

Man behöver gå på kurs för att bli skogsmulle/ mullefröken.  

 

En annan del av verksamheten går ut på att man pantar och man ber föräldrarna att skicka 

pant. Pengarna skickar förskolan till ett barn som bor i Vietnamn. Barnen på förskolan är 

faderbarn till det barnet i Vietnam. Den här aktiviteten utgår från just till Freinetpedagogik 

som handlar om bland annat att barnen lär sig solidaritet med andra. 

Vidare fick jag reda på att förskolan har 15 % ekologiskt och miljömärkt mat. Det är 

budgeten som styr och därför kan personalen inte påverka så mycket. Förskolan använder 

även grönsaker från sin kolonilott. Verksamheten har ett samarbete med 4H där man 

hämtar gösdel med hästvagn. Barnen lär sig vad gödsel är och pedagogerna förklarar för 

barnen att jorden ibland blir trött och då får jorden näring genom gödsel. Pedagogen 

berättade att man under fyra månader haft potatis från kolonilotten. Yttrligare en sak man 

gör med barnen är att man källsorterar och går till sorteringsrummet tillsammans med 

barnen. Man pratar mycket om att sortera bland annat batterier då de är giftiga.  

5.3 Likheter och olikheter 

Resultaten visar att det finns både likheter och olikheter mellan förskolorna.  Trots att ena 

förskolan inte har valt någon metodik har de många likheter utifrån ett miljöperspektiv.  

Den viktigaste likheten är att båda är medvetna om natur och miljö och arbetar medvetet 

med dessa frågor. Båda förskolorna pratar medvetet mycket om naturen med barnen i den 

dagliga verksamheten.  Pedagogerna förklarar vikten av natur och miljö samt hur man kan 

bevara den. De gör det genom att visa positiva sidor av naturen. Pedagoger lägger en grund 

för barnen som i sin tur kan föra vidare dessa tankar och handlingar. Barnen kan påverka 

andra till exempel sina föräldrar. Allt förflyter naturligt i verksamheten i den bemärkelsen 

att de är medvetna om det.   

Förskolorna följer årstiderna tillsammans med barnen samt följer växter tills de blir frukt 

eller grönsaker. De poängterar även att ha respekt för naturen och inte döda djuren samt 
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inte förstöra växterna. Andra likheter som är synliga är att båda förskolorna källsorterar 

och återvinner tillsammans med barnen, komposterar samt är mycket ute i naturen.  

Båda förskolorna tycker att deras barn kan påverka mycket. Den traditionella förskolan 

menar att deras barn kan påverka i den bemärkelsen att utefter deras intresse prata, 

reflektera och uttrycka det de vill. De kan påverka andra barn och även vuxna. Förskolan 

med Freniet inriktning menar att barn påverkas av förskolan, sedan tar de kunskapen med 

sig hem. Denna förskola ligger i en förort med olika etniciteter. Många föräldrar i området 

kan inte så mycket om miljöarbetet. Alla tre pedagoger anser sig ha bra kunskaper om 

natur och miljö men vill gärna förkovra sig i ämnet.  

Förskolan med Frenietinriktning har även en mullefröken som de går tillsamman ut i 

skogen med en gång i veckan. Dessutom är föräldrarna med ute i naturen vid inskolning 

för att föräldrarna ska få en förståelse för den profil som förskolan har valt.  Den aktuella 

förskolan har tillsammans med föräldrar bestämt att panta och skickar pengarna till ett barn 

i Vietnam. Här en medveten förhållningsätt som man har valt, enligt Freniet att lära barnen 

om solidraitet. De skickar varje månad det de har sparat tillsammans. Här lär sig barnen att 

solidarisera sig med andra 

En annan skillnad är föräldrarna. På den traditionella förskolan är många av föräldrarna 

miljömedvetna enligt pedagogerna. Pedagogerna har kommit fram till det genom barnens 

förkunskaper. Enligt pedagoger kan barn redan mycket om natur och miljö. Men på 

förskolan med Frenietinriktning är det tvärtom. Föräldrar har inga speciella kunskaper om 

natur- och miljöfrågor. Som jag tidigare nämnt lär föräldrarna sig av sina barn. Enligt 

pedagogen är föräldrarna intresserade och vill medverka samt lära sig mer. 

Båda förskolorna källsorterar, komposterar och återvinner tillsammans med barnen. De är 

mycket ute i naturen. Båda tycker att deras barn kan påverka mycket, både barn och vuxna. 

Pedagoger menar att barnen tar de kunskapen med sig hem. Vilket är viktigt för vissa 

områden.  

Båda förskolorna försöker använda ekologisk och miljömärkt mat, så gott de kan. Men en 

skillnad är förskolan med Frenietpedagogik, de använder skörden från sin kolonilott. De 

hade till exempel använt potatis i fyra månader och lagat mat tillsammans med de äldre 
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barnen. Pedagogen menar på att hela processen med att skörda från sin kolonilott och 

samarbeta med 4-H gårdar, ger både upplevelse som sätter spår för vidareutveckling. 

Pedagogen utryckte arbetet som ”från ax till limpan”. 

En annan viktig aspekt är att förskolan med Frenietinriktning minskat sockeranvändningen 

samt sysslar med varm kompost. Här arbetar man med hälsofrågor utifrån det 

förhållningssätt som förskolan har valt att arbeta efter, enligt Frenietpedagogiken. 

Förskolan med Freniet inriktning är pedagogerna intresserade av natur och miljö frågor och 

tycker att det är roligt att arbeta utifrån det. På den traditionella förskolan som består av 

flera avdelningar behöver en del av personalen en extra pusch eller påminnelse ibland. 

Därför har en av mina intervjuade tillsammans med några andra pedagoger bildat en 

miljögrupp, där de genom redovisning försöker uppmuntra personalen på hela laget.  

Sammanfattningsvis ser jag många likheter mellan förskolorna utifrån mina intervjuer. 

Trotts att den ena är traditionell förskola och den andra har miljöprofil arbetar de lika 

mycket med natur- och miljöfrågor. Den traditionella förskolan har mer fokus på skogen 

och den andra på kolonilotten.  

5.4 Iakttagelser från observationerna 

Under en halv dag på vardera förskolan har jag gjort en icke-deltagande observation som 

innebär att jag inte var aktiv med barnen. Jag kom fram till att det finns båda likheter och 

olikheter. Den traditionella förskolan använder skogen i pedagogiska arbetet och det andra 

har en egen kolonilott. Både förskolorna använder sig av barnens frågor och ger svar på 

frågorna samt samtalar mycket med barnen på ett pedagogiskt sätt. 

På den traditionella förskolan tittade de på spår av djur, tassar, spillnig, fåglar, växter, träd 

och lyssnade på vinden i skogen. Det var mycket samtal om vilka djur spåren tillhörde, 

tassavtryck med mera.  Man pratade med barnen om vad djur äter och på så sätt kom 

samtalet även in på vad människor äter. Man samtalade om vilka djur som lever i skogen, 

hur blir det lingon och så vidare. Barnen var nyfikna, samtalade samt diskuterade med 

varandra och med pedagogerna . Sedan gick vi in och alla ritade det de hade sett i skogen. 

(Se bilaga 2) 
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På förskolan med Frenietinriktning gick vi till kolonilotten. Det tar cirka 15 minuter att gå 

till kolonilotten. På vägen till kolonilotten var det inget pedagogiskt samtal varken om 

naturen eller om miljön. På kolonilotten hittade de maskar tillsammans med pedagogen. 

Många ville känna på maskarna och det fick de göra. En del var rädda, pedagogen 

förklarade att maskar inte var farliga och de var viktiga för jorden, men hon förklarade inte 

varför. Sedan hittade pedagogen en tusenfoting och frågade vad den hette men barnen 

visste inte. Sedan började de leta efter spindlar och pedagogen hittade några och visade och 

sa att de hade vaknat. Pedagogen hittade en liten växt och visade barnen att från början är 

växterna så här små sedan växer de. Pedagogen påminde barnen om rabarber som de 

skördat och bakat paj förra året. Förutom Pedagogen var resterande tre personal inte 

involverade i varken samtalet om natur och miljö eller i handlingar om naturen.  

Det jag kom fram till efter mina observationer är att jag såg vissa skillnader. En viktig 

skillnad var att barnen på den traditionella förskolan verkade ha mera kunskaper och 

nyfikenhet än barnen med Frenietinriktning. Personal på avdelningen var också mer 

intresserade och engagerade på den traditionella förskolan än förskolan med 

Frenietinriktning som hade en engagerad personal.  

5.5 Jämförelse mellan intervjuer och observationer i vardera förskolan 

På den traditionella förskolan beskrev pedagogerna att de medvetet arbetar med natur- och 

miljöfrågor i den dagliga verksamheten i den bemärkelsen att det är på barnens nivå och 

intresse. Förskolan är mycket utomhus där de upplever naturen, källsorterar med mera. 

Mina intervjuer stämde med observationerna. Förskolan arbetar med dessa frågor och jag 

kunde se att barn hade kunskaper och förkunskaper samt intresse. Pedagogerna var också 

intresserade och engagerade i dessa frågor. 

Förskolan med Frenietinriktning beskrev också att de arbetar mycket med natur- och 

miljöfrågor, framför allt i arbetet med kolonilotten och maten som de skördar från den. De 

källsorterar, komposterar och är mycket ute i naturen. Min intervju stämde delvis med 

observationen. Utifrån observationer kom jag fram till att barnen inte hade lika stort 

intresse, nyfikenhet och kunskaper som barnen från den traditionella skolan. Likaså var 

övrig personal ointresserade, förutom pedagogen som jag intervjuade.  
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Utifrån mina observationer såg jag att i den traditionella förskolan pratade pedagogerna 

mer miljöpedagogik med barnen än förskolan med Frenietinriktning.  

Båda förskolorna är eniga om att barn behöver fostras och vägledas samt att vuxna ska 

vara goda förebilder. Förskolorna tycker även att samtal med barnen är viktig för deras 

utveckling. 

6. Sammanfattade analys och diskussion  

Enligt Vygotskijs (2005)  utvecklas barnen i en sociokulturell kontext i relation med andra 

människor som kan vara barn eller vuxna. Pedagogens uppgift är att fokusera på barnens 

närmaste utvecklingszon för att de ska kunna utvecklas kontinuerligt (Vjgotskij, 2005). I 

de undersökta förskolorna befann sig barnen i grupper där man lärde sig av varandra. 

Pedagogerna i båda förskolorna försökte använda sig av verktyg, språk och metoder som 

var anpassade till barnens utvecklingsnivå. Man försökte på det sättet fånga barnens 

närmaste utvecklingszon för att skapa en grund för deras vidareutveckling i miljö- och 

naturfrågor. Uppgifter som barnen jobbade med var måttlig svåra så att barnen kunde med 

stöd från vuxna lösa dessa. Man lärde sig i ett lekfull och inspirerande klimat som skapade 

lust för lärande. Till exempel att jobba med djurens spår, odlingar och källsortering. 

Man undvek allt för svåra uppgifter och konserverande repetitioner som Vjgotskij (2005).  

De ovan beskrivna situationerna och arbetet med barn stämmer överens med Meads 

(Bergsten 1992) åsikter om att jagets utveckling sker i en social anpassningsprocess. De 

undersökta förskolornas arbete i grupp kring miljö-och naturfrågorna bidrar också till en 

social anpassningsprocess. Den sociala interaktionen i barngrupperna och samtalet kring 

naturen och miljön skapade en dialog/diskussion som kan bidra till språkets utveckling hos 

barnen. Piaget (Bergsten 1992) menar att språket ökar människans möjligheter. 

Pedagogerna på förskolorna lägger stor vikt på språket utifrån teman miljö och natur. 

Bergsten (1992) skriver att barnet inte utvecklas utan mening. De fostras i en bestämd 

kontext med sina föreställningar om utvecklingsprocessens syften och utvecklingsmål samt 

utvecklingsmått mot vilka utvecklingen ska ske och bedömas. Via förskolornas miljöarbete 
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med barnen uppfostras barnen till ett naturligt beteende som tar hänsyn till natur och 

miljön. Till exempel att inte skräpa ner eller återvinna och källsortering med mera.  

Adenlings (2007) studier visar att med olika projekt utformas barnen inför framtiden.  

Fostransprojekt handlar även om att forma människor som tänker och förhåller sig på ett 

visst sätt. Båda förskolor försöker använd ekologiskt och miljömärkt mat, så gott de kan. 

Att skörda från sin kolonilott, samarbetet med 4-H gårdar, ”från ax till limpan” ger både 

upplevelse som sätter spår  för vidareutveckling. 

Gustafsson(1993) menar att i den miljöfostrande pedagogiken finns det naturligtvis en 

ambition att söka levnadssätt som är solidarisk med jordens folk idag och imorgon. En av 

de undersökta förskolorna försöker att lära barnen att solidarisera sig med barnen i 

Vietnamn. Förskolan tillsammans med föräldrar har bestämt att panta för att skicka 

pengarna till ett barn i Vietnam.  

Bergstens undersökning resulterade i att de icke miljöfostrade barnen hade lika bra 

kunskaper och föreställningar om naturen som de miljöfostrade barnen. Det var bara några 

fler barn från miljöfostrande förskolor som var mer kunniga och använde mer ekologiskt 

inriktade svar på hennes intervju frågorna.  Bergsten kom fram till att det är stora 

skillnader i miljöfostran på alla de aktuella förskolorna men enligt undersökningen så har 

inte alltid de miljöfostrade barnen mera välutvecklade föreställningar och begrepp än de 

icke miljöfostrade (Bergsten 1992). Trotts att den ena är en traditionell förskola och den 

andra har miljöprofil arbetar de lika mycket med natur -och miljöfrågor. Den traditionella 

förskolan har mera fokus på skogen och den andra på kolonilotten.  

6.1 Diskussion 

Syftet med min uppsats var att jämföra två förskolor där den ena har natur-och miljöprofil 

och den andra arbetar traditionellt. Detta skulle jag göra genom att fokusera på 

pedagogernas arbetssätt. Jag skulle titta på pedagogernas arbete på respektive förskola för 

att veta hur de försökte göra barnen miljö- och naturmedvetna. Jag skulle också titta på hur 

de gjorde för att väcka natur- och miljöintresse hos barnen och likheter och olikheter 

mellan dessa förskolor. 
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Resultatet visar att det inte är så stor skillnad mellan den som har valt särskilt 

förhållningssätt/metod att arbeta med miljöpedagogiskt arbete än den som arbetar 

traditionellt. Barnens kunskaper på den traditionella förskolan, var högre än den 

miljöinriktade förskolan. En annan skillnad var att övriga pedagoger på den traditionella 

förskolan var mer engagerade än den miljöinriktade förskolan. Den stora skillnaden var att 

i den traditionella förskolan pratade pedagogerna mer miljöpedagogik med barnen än den 

förskolan med miljöinriktning. 

Birgitta Bergstens avhandling om miljöfostran i förskolan (1992) bekräftar också att det 

inte är så stor skillnad mellan barnens kunskaper på miljö riktade förskolan och den 

traditionella förskolan. Hon har undersökt hur barn uppfattar det som vuxna säger till dem. 

Hennes syfte var att studera hur miljöfostran påverkar barns föreställningar om natur och 

miljö. Bergsten kommer fram till att det är stora skillnader i miljöfostran på alla de aktuella 

förskolorna men enligt undersökningen så har inte alltid de miljöfostrade barnen mera 

välutvecklade föreställningar och begrepp än de icke miljöfostrade. 

6.1.2 Varför ingen skillnad? 

Har miljöriktade förhållningssätt inte någon effekt på barnen? Eller har alla förskolors 

pedagogiska arbete sådana kvalitéer oavsett val av specifika metoder?  

Oavsett vad man har för specifika metoder är det viktigt att förskolan bedriver bland annat 

en pedagogik där miljöfrågor ingår, om det är deras inriktning eller inte.  

Då kan man fråga sig varför skaffar sig vissa förskolor en särskild profil? Jag tror att det 

finns många olika orsaker till det. Debatten om miljö- och klimatfrågor för en hållbar 

utveckling i samhället har lett till många engagera sig dessa frågor. Även förskolor vill 

profilera sig för att vara med och konkurera med andra förskolor för att får fler barn till sin 

verksamhet. Det andra skälet kan det vara att medvetenhet hos föräldrar leder till krav på 

förskolorna ökar. Förskolorna uppfattar att det finns en efterfråga på miljöriktade profil. 

Svar på frågan varför ingen skillnad mellan miljöriktade förskolan och en traditionell 

förskola kan det vara att förskolor följer läroplanen. Enligt läroplanen (Lpfö 1998, 

skolverket) skall verksamheten hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
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utformas så att det bidrar till en bättre miljö. Det är mycket tydligt uppdrag som förskolan 

har angående miljöfrågorna. Slutsatsen här kan vara att många förskolor följer läroplanen. 

En annan viktig faktor på miljö arbete i förskolan tror jag handlar om pedagogernas 

engagemang för dessa frågor och eldsjälar inom förskolan sätter sin spår på miljöarbetet.  

Det här är en viktig fråga att förskolan arbetar med miljöfrågor utifrån barnens intresse och 

barnens frågor som gör man att barnen blir deltagare i miljöfrågorna.  

Tidigare forskning så som Birgitta Bergsten och mitt arbete visar att pedagoger på 

förskolor arbetar med miljöfrågor tillsammans med barnen oavsett val av särskilda 

metoder. Genom mina observationer kan man också se att båda förskolorna sätter väldig 

mycket tyngd på att vara i skogen för att barnen ska lära sig att förhålla sig till naturen. 

Enligt läroplanen för förskolan Lpfö (1998 )  ska förskolan lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla 

förskolans verksamhet. 

En av anledningen till att barnen hade nästan lika mycket kunskaper om natur och miljö 

kan vara att förskolan med Frenietinriktning har profilerat sig. De har fokus på kolonilott, 

skörden, komposteringen och maten och den traditionella förskolan involverat natur och 

miljö i den dagliga verksamheten som ett naturligt fenomen. Anledningen kan därför vara 

att när man fokuserar sig på en sak tappar man kanske delarna och detta kan leda till att 

man inte hittar helheten. I den traditionella förskolan genom att gå till skogen en gång i 

veckan och uppleva, experimentsera samt samtala mycket om naturen leder kanske till att 

de ser helheten och vilket utvidgar förståelsen och kunskaperna. Upplevelser genom att se 

och känna sätter sina spår. Det är en stor fördel att den traditionella förskolan ligger i 

naturen. Ibland ser de djur från förskolans gård.  

Förskolan uppfyller oerhörd viktigt funktion oavsett var den ligger och vad barnen har för 

bakgrund.  Om förskolan engagerar barnen i dessa frågor kan barnen uppfylla en viktig 

funktion för miljöfrågorna. Barnens medvetenhet leder till att i de socioekonomiska 

områdena kan barnen påverka sina föräldrar i miljöfrågor. En av min undersökta förskola 

berättade pedagoger tydlig dessa samband. 
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6.2 Tankar om vidare forskning 

Under mitt arbete har nya tankar väckts när det gäller val av arbetsmetoder om miljöfrågor 

i förskolan. En intressant fråga är hur det kom sig att det inte är skillnad på barnens 

intresse- och kunskaper om miljön oavsett inriktning. Det skulle vara intressant att ta reda 

på mera. Varför är det inte skillnad? Vad kan det bero på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7.Litteraturlista 

Adenling Elinor (2007)  Att bli miljömedveten. Perspektiv på miljöhandbokens textvärld. 

Umeå universitet 

Bergsten Birgitta (1992) Om barns anpassningsstrategier och utveckling. Miljöfostran i 

förskolan. Göteborg universitet 

Gustafsson Bertil (1993) Börja bland barn - en miljöfostrande pedagogik. Stocholm, CE 

Fritzes AB. 

Forssell Annna (2005) boken om pedagogerna: Stockholm, Liber AB 

Jönsson & Wickenberg (1994)  På goda grunder: Inspirationsbok om miljö för lärare och 

andra framtidsarbetare. Liber utbildning AB 

Kullberg Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. studentlitteratur  

Larsen Ann Kristin (2007) Metod helt enkelt. Gleerups Utbildning AB 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. SKOLFS 2005:11, Fritzes 

Patel Runa & Davidson Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Skolverkets rapport nr 35 (1993) Miljönyckeln. Slutrapport AB Göteborg 

Stukát Staffan (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 

Studentlitteratur AB Lund 

Thomassen Magdelene (2007) vetenskap, kunskap och praxis, introduktion i 

vetenskapfilosofi. Gleerups utbildning AB 

Vygotskij Lev, .S. (2005) Tänkande och språket. Göteborg: Diadalos AB 

 

 



38 
 

7.1Elektroniska referenser 

Grön Flagg, http://www.hsr.se/gronflagg, (2011-04-14) 

Skogsmulle, (Wkipedia), 2011-04-13). 

8. Billaga 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

8.1. Bilaga 1 

8.1.2. Intervju frågor 

Har ni valt något medveten strategi att jobba med natur och miljöfrågor? 

Är era barn natur och miljömedvetna? Om svaret är ja. På vilket sätt? 

Kan ni pedagoger väcka barnens intresse när det gäller natur och miljöfrågor? Om svaret är 

ja. På vilket sätt. 

Använder ni några speciella metoder i verksamheten om miljön och naturen? 

Återvinner ni tillsammans med barnen här i förskolan? 

Hur mycket kan ni personal påverka dessa frågor i er verksamheten? 

Hur mycket kan barnen påverka? 

Konsumerar ni miljömärkt och ekoligiskt mat? Har ni möjlighet att på verka det? 

Tycker du att ni har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter om natur och miljön? 

Tycker du att ni skulle kunna göra mer eller finns det hinder som gör att det inte kan 

genomföras? 
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