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ABSTRACT 
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universitet.  
 
I denna C-uppsats presenteras en kvalitativ fallstudie där barns sätt att uttrycka sig i miljöfrågor undersöks. 
Studien behandlar även barnens relation till naturen. För detta ändamål har fem barn ur en förskolegrupp 
intervjuats. Intervjuer har även gjorts med förskolepersonal i syfte att ge inblick i förskolans arbete med miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Skolverkets perspektiv på vad barn ska förstå inom miljöfrågor synliggörs genom analyser 
av målen i Skolverkets läroplan för förskolan. Resultatet visar att läroplanens mål delvis kan igenkännas i 
barnens sätt att uttrycka sig om miljö och natur. Genom studien åskådliggörs även utmaningar och möjligheter 
kopplade till implementeringen av läroplanens miljörelaterade mål. Tidsbrist och svårigheter i att tolka 
läroplanen identifieras som de främsta utmaningarna för förskolepersonalen. Ur ett ECESD-perspektiv finns 
dock goda möjligheter att uppnå läroplanens mål med till synes enkla medel. Vidare behandlar studien 
problematiken i att översätta barns uttryck till ett mått på deras förståelse. 
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1. INLEDNING 

Frågor om miljö och hållbar utveckling får allt mer utrymme i världspolitiken. Vid FN:s 
toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Utöver att motverka klimatförändringar syftar målen bland annat till att 
skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen, samt att hejda förlusten av 
biologisk mångfald (Regeringskansliet 2018). Framtida naturvårdsinsatser, miljömedvetenhet 
och miljöengagemang är dock beroende av att kunskap och medvetenhet sprids även till 
kommande generationer (Dahlgren, Eckerberg & Gerger Swartling 2008, s.9).  

I en av Naturvårdsverkets rapporter från 2008 fastslås att kunskapsbyggande och 
intressefrämjande för ökad naturvård och allmän miljömedvetenhet även bör rikta sig till barn 
i tidig ålder, eftersom barn är särskilt benägna att ta till sig och bearbeta kunskap (Dahlgren, 
Eckerberg & Gerger Swartling 2008, s.55). Även verksamma forskare inom området anser att 
det potentiellt finns stora fördelar med att introducera miljö- och hållbarhetsfrågor tidigt 
(Madden & Liang 2017; Miller et al. 2014) samt att utbildning i tidig ålder utgör en viktig del 
av barns lärande om miljön (Thulin & Helldén 2011, s.70). Studier visar dessutom att 
högkvalitativ utbildning i tidig ålder innebär såväl ekonomiska som sociala fördelar för 
samhället (Pramling Samuelsson 2011, s.112).  

Forskare hävdar att undervisning för barn måste baseras på vetskap om deras förståelse 
för miljön snarare än på antaganden om vad de känner till och tror på (Loughland, Reid & 
Petocz 2002). Inom ramen för utbildning för hållbar utveckling råder dock brist på forskning 
gällande barn i tidig ålder, särskilt rörande beskrivningar av barns förståelse för miljö och 
hållbarhet (Madden & Liang 2017; Davis 2009). Davis (2009, s.227) menar att något måste 
göras för att fylla denna forskningslucka.  

Enligt Skolverkets läroplan Lpfö 98 ska förskolans verksamhet främja ett ekologiskt 
förhållningssätt. Den ska även bidra till att barnen respekterar vår gemensamma miljö och 
förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Därtill ska verksamheten främja barnens 
förståelse för hur de i sitt vardagsliv kan bidra till en bättre miljö (Skolverket 2016). 
Läroplanen riktar sig till vuxna men berör barn, och enligt analyser av Lpfö 98 är det upp till 
varje enskild förskola och pedagog att tolka och implementera innehållet (Wiklund Dahl & 
Jancke 2007). I denna studie undersöker vi hur Skolverkets riktlinjer förhåller sig till barns 
egna resonemang kring miljö- och hållbarhetsfrågor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barns sätt att resonera kring miljön igenkänns i 
Skolverkets formulerade mål. För detta ändamål genomförs en fallstudie i en förskolegrupp. 
Vidare undersöks hur miljöaspekterna i Skolverkets läroplan kan implementeras i förskolan. 
Detta sammanfattas i följande frågeställningar: 
 

• Hur uttrycker sig barn om naturen, människors inverkan på miljön och sin egen del i 
naturens kretslopp? 

• Hur igenkänns förskolans läroplan i barnens sätt att uttrycka sig om miljö- och 
hållbarhetsfrågor? 

• Vilka möjligheter och utmaningar ställs förskolan inför i implementeringen av 
läroplanens miljörelaterade mål?  

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsas till en enskild förskola, närmare bestämt Vallmovägens förskola i 
Eskilstuna kommun. På grund av studiens begränsade omfattning har vi avgränsat oss till att 
endast intervjua två personer ur personalen, samt en barngrupp bestående av fem barn. Vi har 
även valt att begränsa observationerna av barngruppen till en av förskolans avdelningar. Då 
syftet med studien är att undersöka hur barns sätt att uttrycka sig igenkänns i Skolverkets 
läroplan har vi valt att avgränsa oss från frågor rörande barns lärande.  
 

2. BAKGRUND  

I följande avsnitt behandlas studiens bakgrund. Till grund för studien ligger de mål och 
riktlinjer i Lpfö 98 som berör miljö- och hållbarhetsfrågor. Avsnittet inleds därför med en 
definition av miljöfrågor och hållbar utveckling samt en introduktion till ämnet Utbildning för 
hållbar utveckling (ESD, eng. Education for Sustainable Development). Därefter presenteras 
de aktuella delarna ur Lpfö 98 samt det rådande ramverket inom vilket förskollärare ska 
arbeta med dessa. Här används förskollärarutbildningen som utgångspunkt. För att ge inblick i 
verksamheten på Vallmovägens förskola skildras deras pedagogiska plattform samt 
programmet Grön Flagg. I syfte att bidra till en helhetsbild av förskolepedagogernas 
arbetsförhållanden och förutsättningar beskrivs även det pågående Förskoleupproret och den 
rådande debatten om arbetsbelastningen på förskolor i Eskilstuna kommun. 

2.1 Miljöfrågor och hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling introducerades av Brundtlandkommissionen, med den numera 
vedertagna definitionen: en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Fegler & Unemo 2000, s.9). I 
författningssamlingen Miljöbalken (2017) har Sveriges Riksdag sammanställt bestämmelser 
som, genom att bidra till ökad förståelse för människans ansvar gentemot naturen, ska gynna 
hållbar utveckling. I den här uppsatsen syftar miljöfrågor till alla former av samspel mellan 
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människor och miljö som innefattas av Miljöbalkens mål och tillämpningsområden. Med 
miljöfrågor avses således samspel mellan människor och miljö som berör bevarande av 
biologisk mångfald, skydd och vård av värdefulla natur- och kulturmiljöer, samt långsiktig 
hushållning av mark, vatten och övrig fysisk miljö. Med miljöfrågor avses även skydd av 
miljön och människors hälsa, samt främjande av återanvändning, återvinning och annan 
hushållning (Miljöbalk 2017).  

2.2 Utbildning för hållbar utveckling (ESD) 
Utbildning utgör ett viktigt verktyg i arbetet för hållbar utveckling. En av UNESCOs (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och Svenska Unescorådets 
främsta prioriteringar är därför att göra kvalitativ utbildning för hållbar utveckling (ESD) mer 
tillgänglig för alla människor och på alla nivåer (UNESCO 2018; Svenska Unescorådet 2017). 
Under UNESCOs generalkonferens år 2013 godkändes Global Action Programme för ESD, 
med syfte att genom förbättrad utbildning stödja medlemsländernas arbete för hållbar 
utveckling (Uppsala Universitet 2018; Svenska Unescorådet 2017). ESD innefattar bland 
annat beteenden, livsstilar och värderingar som är nödvändiga för att vi människor ska kunna 
tackla världens miljömässiga utmaningar (Svenska Unescorådet 2017). 

2.3 Läroplanen för förskolan 
Skolverkets läroplan för förskolan innehåller mål för hur verksamheten ska utformas, samt 
riktlinjer för hur barnens utveckling och lärande på olika sätt ska främjas. Några av dessa mål 
och riktlinjer berör miljö- och hållbarhetsfrågor (Skolverket 2016). I avsnittet Förskolans 
uppdrag står bland annat följande:  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 
framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett 
varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten 
ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö 
både i nutid och i framtid.  

Skolverket 2016, s.7  
 
Därtill innehåller läroplanen mål som betonar att barnen ska ges möjlighet att förstå hur egna 
handlingar kan påverka miljön. Två punkter behandlar naturvetenskap, varav den första säger 
att förskolan ska bidra till att varje barn utvecklar sin förståelse för samband i naturen samt 
sitt kunnande om växter, djur och enkla kemiska och fysikaliska fenomen. Den andra punkten 
handlar om att barnen ska utveckla sin förmåga att utforska, urskilja, dokumentera, samtala 
om och ställa frågor rörande naturvetenskap. Ytterligare punkter fastställer att varje barn ska 
utveckla sitt intresse för naturens kretslopp och sin förståelse för hur människor, natur och 
samhälle har inverkan på varandra. Förskolan ska också bidra till att varje barn utvecklar 
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket 2016).  

Analyser som gjorts av läroplanen belyser den enskilde pedagogens roll i att tolka och 
förhålla sig till läroplanens innehåll (Wiklund Dahl & Jancke 2007). En av förskolans 
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värdegrunder lyder: Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Skolverket 2016). I en 
tolkning av denna värdegrund skriver Wiklund Dahl och Jancke (2007) att det, både enskilt 
och i grupp, krävs reflektion kring betydelsen av begreppet respekt och vad som är vår 
gemensamma miljö. De diskuterar även kring målen som fastslår att förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp samt respekt 
för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket 2016). Om detta skriver de: Hur kan 
man iaktta att barn håller på att utveckla respekt för miljön? Hur kan man ‘veta’ att barn 
håller på att utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturen? (Wiklund Dahl & Jancke 
2007, s.54). De menar att detta är viktiga frågor att reflektera över i tolkningen av läroplanen. 
Ovan nämnda analyser tyder på att Lpfö 98 lämnar utrymme för tolkning på varje enskild 
förskola.  

Jörgen Mattlar, lektor i didaktik och studierektor med ansvar för förskollärar- och 
speciallärarprogrammet vid Uppsala Universitet (se s.12), menar att kunskapsuppdraget i 
läroplanen från 1998 har förstärkts i samband med olika revideringar. Även Thulin och 
Helldén (2011, s.65) skriver att vetenskap först på senare år har förts in i förskolans läroplan 
som en viktig del av barns utveckling. Detta kan förklaras av rädslan för att lek och kreativa 
aktiviteter ska få mindre utrymme och att förskolan därmed ska bli för lik den traditionella 
skolan. Thulin och Helldén poängterar även att vetenskapsfokusets utbredning är 
sammanlänkad med förskollärares inställning till sitt uppdrag och huruvida det finns utrymme 
för kunskapsutveckling på förskolan.  

2.4 Förskollärarnas ramverk i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor 
Enligt Mattlar (se s.12) är hållbar utveckling i sin fulla vidd ett tema som kan återfinnas i var 
och varannan kurs i förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet. När det gäller 
miljöundervisning är det framförallt inom kurserna Matematik i förskolan och Teknik och 
naturvetenskap i förskolan som detta behandlas. Hur miljöundervisningen sedan går till ute på 
förskolorna bestäms inte utifrån några detaljerade anvisningar från förskollärarutbildningens 
sida. Studenterna förväntas istället laborera med sådana frågor under sin praktik. Mattlar 
menar att perspektivet på lärande och undervisning i förskolan utgår från barnens erfarenheter 
och att man tar det därifrån snarare än att bedriva regelrätt undervisning. Han berättar också 
att förskollärarstudenterna egentligen inte utbildas i enlighet med läroplanen för förskolan. 
 

Vi förhåller oss förstås till den (Läroplanen för förskolan, red.anm.), vi vet vad som står och sådär, men vi 
måste förhålla oss till styrdokumentet som styr förskolan ganska kritiskt även om vi inte är motståndare 
till läroplanen. Vi måste göra klart för studenterna att sådana här styrdokument kan komma och gå, och 
att det finns konflikter också vad gäller förskolans uppdrag.  

Jörgen Mattlar 
 
Enligt Mattlar syftar utbildningen till att ge förskollärarna en generell kompetens att förstå 
uppdraget och läroplanen, både den rådande och framtida läroplaner. Förskollärarstudenterna 
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ska vara kompetenta att analysera och förstå potentiella konsekvenser av deras handlande och 
tolkningar. 

2.5 Vallmovägens förskola 

2.5.1 Verksamhet och pedagogisk plattform  
I presentationen på den egna hemsidan beskriver Vallmovägens förskola sin pedagogiska 
inriktning som en sammansättning av det bästa från olika pedagogiska inriktningar. Här står 
även att verksamheten bedrivs i grupper om mindre barn och präglas av lärande om och 
aktning för miljön, genom aktiviteter såsom källsortering. Vidare anges verksamheten vara 
styrd av läroplanen Lpfö 98.1 

2.5.2 Grön Flagg 
Vallmovägens förskola har valt att arbeta med Grön Flagg. Grön Flagg är ett program 
initierat av den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent. Programmets syfte är att hjälpa lärare och 
pedagoger att väcka barns och ungas intresse för hållbar utveckling (Håll Sverige Rent 
2018a). Grön Flagg ingår i Eco-Schools, ett internationellt nätverk som avser uppmuntra unga 
att engagera sig i och känna ansvar för sin miljö genom att ge dem möjlighet att ta itu med 
miljöproblem på en nivå där de kan se påtagliga resultat. Med klassrummet som utgångspunkt 
är programmet tänkt att ge barnen verktyg för att göra skillnad och sprida ett proaktivt 
beteende till personer i sin närhet och kommande generationer (Eco-Schools 2018). Inom 
Grön Flagg finns nio olika teman att välja mellan, bland andra Djur & Natur, Klimat & 
Energi, Skräp & Avfall och Livsstil & Hälsa. Samtliga teman syftar till att ge inspiration till 
arbetet med hållbarhet och speglar de globala målen för hållbar utveckling (Håll Sverige Rent 
2018b). För att en skola eller förskola ska bli certifierad av Grön Flagg måste ett antal 
moment genomföras. Först utses en grupp som är ansvarig för processen, varpå ett eller flera 
teman väljs ut. Därefter ska en arbetsplan författas och godkännas. Denna ska beskriva hur 
skolan eller förskolan avser arbeta med temat, och hur arbetet ska kopplas samman med 
läroplanen. När dessa steg är avklarade börjar själva arbetet tillsammans med barnen, vilket 
ska dokumenteras kontinuerligt. Efter ett år kan förskolan erhålla grön flagg, varpå processen 
börjar om (Håll Sverige Rent 2018c).  

2.5.3 Förskoleupproret 
År 2013 startade två förskolepedagoger i Örebro Förskoleupproret. Syftet var att förbättra 
barnens förskolemiljö och pedagogernas arbetsmiljö. Sedan dess har rörelsen spridit sig även 
till andra delar av landet. Sammanlagt har 1600 vittnesmål från personal, föräldrar och 
förskolechefer samlats in. Även i Eskilstuna kommun protesterar personal och föräldrar mot 
stora barngrupper, stress och vikariebrist. Exempelvis berättar vittnen om höga ljudnivåer, 
utbrändhet och planeringsmöten som inte blir av på grund av personalbrist. I ett av 
                                                
1 Med anledning av att förskolan vill vara anonym har vi valt att inte hänvisa till den aktuella hemsidan. 
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vittnesmålen uttrycks dåligt samvete över att det som står i olika styrdokument inte hinns 
med. Pedagoger beskriver därtill hur de upplever en brist på pengar, vilket gör tillvaron på 
förskolan ännu mer ansträngd (Hansson 2018). 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Följande teoriavsnitt förtydligar begrepp som är centrala för förståelse av studien. Tidigare 
nämndes utbildning som ett av de viktigaste verktygen i arbetet för hållbar utveckling. I 
kommande avsnitt ges en introduktion till området utbildning för hållbar utveckling riktad till 
barn (ECESD, eng. Early Childhood Education for Sustainable Development). Detta ämne är 
nära relaterat till miljöaspekterna i förskolans läroplan och är därför relevant för studien. 
Därpå ges en förklaring av de särskiljningar som görs inom forskning om barns uppfattningar 
och perspektiv. Detta på grund av att uppsatsen syftar till att undersöka barnens relation till 
miljön ur såväl deras eget perspektiv som de omgivande vuxnas. 

3.1 Utbildning för hållbar utveckling riktad till barn (ECESD)   
Utbildning i tidig ålder utgör en viktig del av barns lärande om miljön (Thulin & Helldén 
2011, s.70). Formerna för ECESD har förändrats genom tiderna. En utredning av 
forskningsresultat publicerade mellan 1996 och 2013 inom detta område visade på en tydlig 
trend under den studerade tidsperioden. Undervisningen har rört sig bort från att på 
traditionellt vis förse barn med fakta om miljö och hållbarhetsfrågor. På senare år har istället 
nya tillvägagångssätt vuxit fram, baserade på idén att uppmuntra barn att själva agera för 
förändring. Med den senare metoden har barns förmåga att själva kunna ta väl övervägda 
beslut, genom att experimentera och delta i kritiska diskussioner, kunnat påvisas (Hedefalk, 
Almqvist & Östman 2015, s.975).  

Att miljöundervisning i låg grad utövas i förskolor kan exempelvis förklaras av att det 
finns en djupt rotad uppfattning om att undervisning ska ske i inomhusmiljö. Andra tänkbara 
förklaringar är att lärare för små barn har svårt att se en koppling mellan lek i naturen och mer 
uppstyrd utforskning av miljön, samt att det finns en föreställning om att små barn saknar 
förmågan att hantera omfattande ämnen såsom klimat- och miljöfrågor (Elliot & Davis 2009). 
Forskningsresultat har dock påvisat att barn så unga som fyra år är kapabla att förstå viktiga 
miljöfrågor och göra enkla exakta uttalanden om de effekter som miljöförändringar har på 
levnadsmiljöer och levande ting (Palmer & Suggate 2004, s.205).  

Tidigare forskning har undersökt skolgården som arena för barns lärande. De Laval och 
Åkerblom (2014, s.5-6) beskriver skolgården som en inspirationskälla och experimentplats 
som kan främja unga människors kunskap om samspelet mellan människa och natur. Cele 
(2014, s.45-48) betraktar utemiljön som en plats där barn kan upptäcka och skapa egna 
relationer till naturen. Forskning har även påvisat att barn som får möjlighet att utforska 
lekplatser byggda i naturlig miljö utvecklar ansvarstagande känslor för miljön (Wight et al. 
2016, s.118). 

Forskare belyser lärarens roll i att förmedla ECESD. För att kunna lära ut ESD till barn i 
tidig ålder bör läraren ha förmågan att, utan att injicera sin egen kunskap, relatera ESD till 
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barnens vardag och hjälpa dem att bilda sina egna uppfattningar (Corsaro 1997; Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). Det har visat sig att barn, redan innan tre års ålder, 
tenderar att utveckla olika färdigheter och förstå saker på olika sätt beroende på standarden 
hos deras förskoleutbildning (Pramling Samuelsson 2011, s.112). Även Thulin (2006, s.39) 
menar att förskolebarn får med sig olika kunskaper kring läroplanens innehåll beroende på 
vilka lärare de möter under sin tid i förskolan. Hon konstaterar, med hänvisning till 
undersökningar av hur lärare i förskolan definierar sitt pedagogiska uppdrag, att yrkesgruppen 
inte ger uttryck för en homogen uppfattning. Även synen på vad barn ska lära sig och vilka 
förmågor barn ska utveckla skiftar avsevärt, liksom synen på hur lärandet ska ske.  

Pramling Samuelsson (2011, s.112) har identifierat pedagogiska drag som kan främja 
ECESD. Utgångspunkten måste vara att barn är förmögna att hantera socialt och miljömässigt 
komplexa frågor. Vidare ska pedagogiken utgå från varje barns individuella erfarenheter och 
vardag. Framgångsrik ECESD tar hänsyn till att barn som utsätts för en viss situation kan 
uppfatta den på väldigt olika sätt. Pramling Samuelsson menar även att lek och lärande ska 
sammansmälta. Barn som genom leken får utrymme att själva fundera, ifrågasätta och ta 
initiativ kommer också att göra det. Därtill uppskattar barn att få ta sig an svåra utmaningar, 
så länge det framgår tydligt att själva deltagandet är viktigare än resultatet. För barn i tidig 
ålder är det viktigare att börja lita på och utforska sina egna idéer än att lära in fakta. Vidare 
bör utbildning för barn i tidig ålder förbereda barn inför framtida lärande genom att fokusera 
på kommunikation och interaktion mellan barn och lärare. Slutligen ska barn uppmuntras till 
att vara delaktiga i och ta ansvar för sin egen utbildning. 

En av de studier som gjorts inom ECESD analyserar effekterna av en utbildningsmetod 
inom vattenbesparing som använts på förskolor i New South Wales, Australien. Studiens syfte 
var att undersöka hur utbildningen påverkade barnens och förskollärarnas vanor. I 
undervisningen användes interaktivt lärande, med en bok och en sång som hjälpmedel. 
Vattenbesparande verktyg visades upp och diskuterades. Barnen uppmanades att betrakta sig 
själva som vattenvakter, vilket innebar att de skulle hålla utkik efter och agera mot 
vattenslöseri. Underlag till analysen samlades in genom en intervju med utvecklaren av 
vattenbesparingsprogrammet. För att utvärdera effekterna av programmet, samt barnens 
förståelse för det, bjöds sju av barnen på de deltagande förskolorna in till samtal. Denna 
barngrupp valdes ut av föreståndaren. Även förskolepersonal bjöds in till intervjuer. Studien 
visade att programmet hade bidragit till att utvidga både barns och lärares idéer om 
vattenskydd. Det hade även ökat deras medvetenhet. Det visade sig även att barnen kunde 
påverka omgivande vuxna, vilket resulterade i att fler vattenbevarande åtgärder började vidtas 
både på förskolan och i barnens hemmiljö (Miller et al. 2014). 

3.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Inom forskning som studerar barns uppfattning om eller förståelse för något är det vanligt att 
skilja på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Sylva (2010, s.vi) har valt att 
definiera begreppet barnperspektiv som en konstruktion skapad av vuxna som försöker 
återskapa barns synsätt för att kunna tolka barns världsbild. Med detta perspektiv studeras 
barn “utifrån och in”. Perspektivet kan tydas som vuxnas objektifiering av barn. Begreppet 
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barns perspektiv är istället tänkt att fånga barns egna upplevelser, erfarenheter och förståelse. 
Här betraktas barn som subjekt i sin egen värld. Med detta perspektiv studeras barn “inifrån 
och ut” med hjälp av barnens egna ord, tankar och bilder. Sammanfattningsvis är barns 
perspektiv vad vuxna försöker förstå genom att anta ett barnperspektiv. 

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I följande avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som tillämpats vid insamlingen av material. 
Först beskrivs de metoder som användes under vistelsen på Vallmovägens förskola, därefter 
beskrivs intervjun med studierektorn för förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet. 
Besöket på förskolan varade i tre dagar, och gjordes på en avdelning för barn i åldrarna tre till 
sex år. Under den första dagen låg fokus på att lära känna barnen genom att vara delaktiga i 
deras lekar och aktiviteter. Dag två ägnades åt observation inomhus och utomhus, en intervju 
med biträdande förskolechefen på hennes kontor på förskolan, samt en intervju med en av 
avdelningens förskolepedagoger. Under den tredje och sista dagen genomfördes en 
gruppintervju med fem barn i åldrarna fem till sex år. Ljudinspelningar gjordes under samtliga 
intervjuer. Dessa har senare transkriberats och analyserats. Förskolepersonalen och den 
aktuella förskolan har enligt önskemål tilldelats fiktiva namn. 

4.1 Intervju med barn 
För att undersöka hur barn uttrycker sig i frågor om natur, miljö och hållbarhet genomförde vi 
ett gruppsamtal med förskolebarn. Gruppen innehöll både pojkar och flickor och bestod av 
totalt fem barn i åldrarna fem till sex år. Liksom Miller et al. (2014) bad vi en 
förskolepedagog välja ut en grupp som denne ansåg lämplig för uppgiften. Samma pedagog 
ombads även vara närvarande vid barnintervjun, i syfte att göra barnen bekväma med 
situationen. Vi valde att intervjua barn från samma årskull, då äldre barn tenderar att bli mer 
dominanta i en grupp med blandade åldrar (Scott 2008). Gruppintervjuer kan bidra till att 
intervjupersonerna känner sig tryggare och att inbördes dialoger uppstår. De ger även 
deltagarna möjligheten att bygga vidare på övriga gruppmedlemmars resonemang (Cedering 
2016, s.108-109). Dessutom kan det vara lättare för jämnåriga barn att prata med varandra än 
med forskaren (Cedering 2016, s.120-121). Gruppintervjuer medför dock ett antal fallgropar 
som forskaren bör vara uppmärksam på. Respondenternas svar kan påverkas av vad övriga 
gruppmedlemmar tycks uppskatta (Cedering 2016, s.120). Det finns även risk för att en 
person dominerar samtalet, samt att minoritetsuppfattningar hamnar i skymundan (Cedering 
2016, s.109). För att alla barn i gruppen skulle få komma till tals valde vi att skicka runt en 
leksak. Det barn som hade leksaken hade även ordet. Det hände ett fåtal gånger att barnen 
pratade trots att de inte hade leksaken men i övrigt ansåg vi att metoden fungerade enligt vår 
förhoppning. 

Cedering (2016, s.109) nämner i sin avhandling upplevda svårigheter med att intervjua 
små barn tillsammans med övriga familjemedlemmar. Hon reflekterar över att barnen 
möjligen hade svarat annorlunda i frånvaron av föräldrar eller syskon. Med anledning av detta 
har vi i åtanke att även förskolepedagogens närvaro under gruppintervjun kan ha haft inverkan 
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på barnens uppträdande och svar. Det var märkbart att förskolepedagogen hade en positiv 
inverkan på barnens koncentration, och hon bad dem ett antal gånger att lyssna på oss när vi 
pratade. Det är också möjligt att förskolepedagogens närvaro fick barnen att i större 
utsträckning vilja visa sig kunniga om det vi pratade om, i försök att vinna hennes 
uppskattning. Detta bedöms dock inte försämra intervjusvarens kvalitet.  

Vid utformandet av intervjun med barngruppen var vi noga med att konstruera frågor 
som barnen lätt kunde förstå och relatera till. När det gäller små barn är det viktigt att försäkra 
sig om att det man frågar verkligen mäter det man vill undersöka, att frågorna inte är 
tvetydiga, och att barnen tolkar frågorna på det sätt forskaren tänkt sig. För att erhålla hög 
kvalitet på data från intervjuer med barn gäller det att ställa frågor som är relevanta för 
barnens egen erfarenhet och kunskap samt att undvika ledande frågor (Scott 2008, s.96). I 
början av intervjun var vi tydliga med att ge barnen alternativet att säga pass om de av någon 
anledning inte ville eller kunde svara. Detta på grund av att barn tenderar att svara på vuxnas 
frågor vare sig de vet svaret eller inte, och oavsett om de överhuvudtaget har en inställning till 
frågan (Scott 2008, s.96).  

4.2 Ritmetoden 
I syfte att fånga barnens egna tankar och uppfattningar om miljön valde vi att, utöver 
gruppsamtalet, använda oss av den så kallade ritmetoden. Detta är ett bra sätt att låta barnen 
uttrycka sin fantasi och sina upplevelser ohämmat (Cele 2006, s.173), i en skyddad zon där de 
själva har stort inflytande över både innehåll och stil (Änggård 2002, s.62-63). Metoden har 
använts i ett antal tidigare studier (Cele 2006; Cedering 2016; Linzmayer & Halpenny 2014; 
Madden & Liang 2017). Barnen fick i uppdrag att rita något de tyckte om i naturen, varpå vi 
pratade med dem och ställde frågor medan de ritade. Syftet var att få bättre inblick i barnens 
tankegångar. För att underlätta senare reflektion kring barnens resonemang och val av motiv 
gjorde vi ljudinspelningar under ritstunden. Vi behöll även barnens teckningar för vidare 
analys. Änggård (2002, s. 63) skriver att barn som ritar inte nödvändigtvis iakttar och försöker 
återge sin omvärld, utan snarare lär sig genom att se hur andra gör. Vi har därför i åtanke att 
barnen, utöver våra instruktioner, kan ha påverkats av varandra i sitt tecknande.  

4.3 Observation av barngruppen 
Cedering (2016, s.118) beskriver hur hon under sin studie vistades i närheten av skolbarnen 
på skolgården. Hon lät dem komma fram och prata om de ville, men höll sig annars till att 
iaktta deras aktiviteter och lyssna till deras samtal. Av det barnen berättade antecknade hon 
sådant som hon ansåg värdefullt för studien, men främst blev det en inblick i barnens vardag 
och det sammanhang som skolan utgör. Vi inspirerades till viss del av Cederings arbetssätt. 
Under vår första dag på Vallmovägens förskola var vi ytterst delaktiga i barnens lek. Målet 
med den här dagen var att skapa en relation med barnen som tillät dem att känna sig trygga i 
vår närvaro. Resultatet var över förväntan. Till att börja med verkade barngruppen uppspelt 
över vår ankomst till förskolan, vilken de informerats om i förväg av personalen. Några barn 
var först lite blyga. Ganska snart efter att vi kommit verkade barnen dock vänja sig vid vår 
närvaro. De involverade oss i samtal och lekar med en självklarhet som tydde på att de var 
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bekväma i vårt sällskap. Under de kommande två dagarna antog vi, liksom Cedering, en mer 
passiv roll. Vi antecknade sådant som vi upplevde som särskilt intressant för studien, men 
observationernas huvudsakliga syfte var att bidra till en bättre helhetsbild av barnens vardag. 
För att situationen skulle kännas naturlig för barnen var vi med och lekte när det 
efterfrågades, men vi fokuserade främst på att observera deras lek. 

Värt att reflektera över är att vi, i rädslan för att leda in barnen på ett förbestämt spår, 
ibland undvek att ställa följdfrågor när de visade tecken på medvetenhet om miljöfrämjande 
handlingar såsom sopsortering och vattenbesparing. I strävan efter att göra en så 
sanningsenlig undersökning som möjligt kan vi alltså ha gått miste om en del intressanta 
diskussioner och upptäckter. Potentiellt hade följdfrågor kunnat leda till mer djupgående 
observationer av barnens förståelse för natur- och miljöfrågor.  

4.4 Kommunikation mellan barn och vuxen 
Synen på barn som föremål för forskning har förändrats genom tiderna. Christensen och 
James (2017) skriver om metodologi vid forskning som involverar barn och belyser 
diskussioner och paradigmskiften inom området. I sin bok verkar de för att dekonstruera den 
essentialism som forskning rörande barn och barndom ofta har förutsatt. För att forskningen 
ska bli mer deltagarvänlig bör metodologin, enligt Christensen och James, anpassas efter valet 
av informanter. De skriver bland annat: 
 

[...] grown-ups cannot, on their own, understand the world from the child’s point of view and therefore 
they need children to explain it to them. This is wise advice indeed for childhood researchers. Only 
through listening and hearing what children say and paying attention to the ways in which they 
communicate with us will progress be made towards conducting research with, rather than simply on, 
children. 

Christensen och James 2017, s.9 
 
Den som bedriver forskning med barn kan få svårt att agera vuxet utan att förstöra relationen 
till barnen eller störa barnens förmåga att agera naturligt i forskarens närvaro (Haudrup 
Christensen 2004, s.174). Forskarens auktoritetsnivå är en central faktor i undersökningar som 
rör barn. Att en forskare antar en alltför auktoritär roll resulterar ofta i att barnen känner sig 
bevakade och beter sig därefter. Forskaren kan då får svårt att ta in barnens verklighet (Fine 
och Sandstrom 1988 se Cele 2006, s.22). Vuxna kommer alltid att skilja sig från barn och kan 
aldrig bli en del av deras verklighet eller fantasivärld, men enligt Cele (2006, s.22) har den 
som antar rollen som barnens vän störst chans att lära sig om deras beteenden. I en jämställd 
relation har en vuxen person större möjlighet att ställa raka frågor till barn på samma sätt som 
barn gör, utan att det uppfattas som konstigt. Haudrup Christensen (2004, s.174) skriver att 
det för forskaren kan vara lockande att framställa sig som ett barn. Vidare menar hon att ett 
sådant skådespel sällan är lönsamt eftersom barnen är väl medvetna om skillnaden på barn 
och vuxna. Ett bättre angreppssätt är att vara en speciell sorts vuxen, som försöker förstå och 
respekterar barnens åsikter och önskningar.  
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I sina studier med barn har Cele (2006, s.23) upplevt att hon som forskare tjänat på att 
visa barnen att hon som vuxen varken är dem överordnad eller befinner sig helt på deras nivå. 
Hon har valt att framställa sig själv som en person som kan relatera till barnen men, på grund 
av att hon är vuxen, inte besitter deras kunskap. I våra möten med barnen på Vallmovägens 
förskola valde vi att anta en liknande roll. För att förbereda barnen inför den kommande 
intervjusituationen framställde vi oss själva som frågvisa personer som intresserade oss för 
barnens lekar och ville lära oss av dem. Samtidigt ville vi att barnen skulle respektera oss 
tillräckligt mycket för att lita på oss och lyssna på våra instruktioner under den kommande 
studien. Vi var därför noggranna med att visa att vi, precis som förskolepedagogerna, var 
vuxna personer som hade viss auktoritet. Detta gjorde vi bland annat genom att hjälpa 
förskolepedagogerna i deras arbete med barnen. Vi satt med vid måltider och var då, precis 
som förskolepedagogerna, noggranna med att säga till när barnen gjorde olämpliga saker eller 
var högljudda. Vi hjälpte även till med städning efter lek och måltider. Trots att barnen efter 
någon dag började kalla oss för fröken blev det dock tydligt att vi inte hade samma auktoritet 
som förskolepedagogerna. Barnen uppfattade helt enkelt inte det vi sa åt dem som något annat 
än förslag.  

4.5 Etik vid forskning med barn 
För att informera samtliga vårdnadshavare om vårt kommande besök på förskolan sattes ett 
informationsbrev upp på avdelningens anslagstavla. I informationsbrevet framgick det tydligt 
att den insamlade informationen skulle behandlas konfidentiellt, samt att inga fotografier av 
barnen skulle tas. Då barns förmåga att bedöma risker och konsekvenser är begränsade kan 
forskning som berör barn ses som problematisk ur en etisk synvinkel. Vid intervjuer med barn 
ska samtliga vårdnadshavare informeras och samtycka till forskningen enligt föräldrabalken 
(Codex 2017). Under vår studie intervjuades endast barn som själva ville delta och vars 
vårdnadshavare givit skriftligt samtycke. 

4.6 Intervju med förskolepersonal 
Uppsatsens formulerade syfte innefattar inte enbart att undersöka hur förskolebarn tänker 
kring miljöfrågor, utan även hur deras resonemang förhåller sig till Skolverkets läroplan för 
förskolan. Då vi upplevde läroplanens målsättningar och riktlinjer som abstrakta bokades 
intervjuer in även med biträdande förskolechefen och med en av förskollärarna. Under dessa 
intervjuer låg fokus vid att undersöka de två respondenternas respektive tolkning av 
Skolverkets mål. Samtalen fungerade för oss som en språngbräda mellan läroplanen och 
förskolans dagliga verksamhet. Frågorna utgick ifrån läroplanen och intervjun hölls 
semistrukturerad. En intervju som varken kan kategoriseras strukturerad eller ostrukturerad 
anses falla under den breda definitionen som utgör semistrukturerade intervjuer (Hay 2005). 
En fördel med semistrukturerade intervjuer är att de ger intervjupersonerna utrymme att 
berätta om sina upplevelser med egna ord. De kan ses som en dialog snarare än som en 
utfrågning. Diskussionen som uppstår mellan forskare och intervjupersoner ger ett brett och 
ingående underlag. Semistrukturerade intervjuer ger även forskaren utrymme att ställa samma 
fråga ett flertal gånger, formulerad på olika sätt. På så sätt kan ämnet i fråga undersökas i 
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detalj. En annan fördel är att intervjupersonerna får möjlighet att ta upp frågor som forskaren 
inte förutsett (Flowerdew och Martin 2005, s.111). 

Inför besöket kontaktades biträdande förskolechef Mia Forsberg som var positiv till att 
ställa upp på en intervju. Hon har arbetat som biträdande förskolechef sedan 2015 och 
ansvarar för bland annat barnplaceringar, personalfrågor och pedagogiska frågor. Forsberg är 
förskollärare i grunden och har arbetat med barn sedan 1991.  

Den andra personen som intervjuades var förskollärare Karin Lund. Hon är släkt med en 
av denna studies författare och har bidragit till att möjliggöra besöket på Vallmovägens 
förskola. Hon har arbetat inom förskolan i cirka 30 år. Under intervjun berättade hon att 
hennes yrkesresa startade med hård konkurrens om lediga jobb, för att på senare år ha präglats 
av brist på utbildad personal. Vi har under studiens gång reflekterat över potentiella fördelar 
och nackdelar med att intervjua en släkting. Under intervjun med Karin Lund upplevde vi att 
samtalet, tack vare relationen till respondenten, blev naturligt ohämmat och öppnade upp för 
intressanta sidospår. Vi upplevde även att det föll sig mer naturligt att inflika när 
respondenten tystnade eller letade efter ord. Trots att respondenten instämde med våra förslag 
kan vi inte utesluta att våra ordval påverkade samtalets riktning. Sammanfattningsvis tror vi 
att relationen till Karin Lund har bidragit till fler fördelar än nackdelar för vår studie. Vi vill 
även framhålla att familjemedlemmar och vänner använts som intervjupersoner även i tidigare 
forskning, se till exempel Widerberg (2006). 

4.7 Intervju med studierektor för förskollärarutbildning 
Under besöket på Vallmovägens förskola väcktes frågor kring förskollärarnas ramverk och 
riktlinjer. Vi valde därför att undersöka hur förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet 
förhåller sig till Skolverkets läroplan och vad nyexaminerade förskollärare förväntas ta med 
sig ut i arbetslivet. Vi intervjuade därför Jörgen Mattlar, lektor i didaktik och studierektor med 
ansvar för förskollärar- och speciallärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Även denna 
intervju hölls semistrukturerad, vilket gjorde att vi kunde formulera om och byta ut frågor 
som respondenten inte ansåg sig kunna svara på. Enligt respondentens önskemål hade vi 
skickat frågorna via mail tre dagar före intervjun. Informationen som erhölls vid intervjun 
presenteras i studiens bakgrundsavsnitt. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt behandlas resultaten från samtliga intervjuer och observationer som gjordes 
vid besöket på Vallmovägens förskola. Först ges en inblick i hur miljöfrågor integreras i 
vardagen. Därefter återges de vuxna respondenternas förslag på hur pedagogiska verktyg kan 
användas för utbildning i miljöfrågor. För att bidra till en helhetsbild av våra intryck under 
besöket återges även observationer som inte begränsas till miljörelaterade aktiviteter. 
Slutligen behandlas barnens relation till naturen, samt deras uppfattning av människans 
påverkan på miljön. Våra reflektioner kring resultaten presenteras löpande. 
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5.1 Miljöfrågor i den dagliga verksamheten 
Utbildning i tidig ålder utgör en viktig del av barns lärande om miljön (Thulin & Helldén 
2011, s.70). Enligt biträdande förskolechef Mia Forsberg går det dagliga arbetet med att 
förmedla miljömedvetenhet till barnen hand i hand med engagemanget inom Grön Flagg. Hon 
menar att arbetet med Grön Flagg är ett av de viktigaste hjälpmedlen som används på 
Vallmovägens förskola. Hon påpekar därtill att det är förskolepedagogerna som har hand om 
den biten och besitter den största kunskapen. Förskollärare Karin Lund tycker personligen att 
miljö- och naturvårdsfrågor är av största vikt och uttrycker en önskan om mer tid och 
utrymme för att fokusera på dessa. Hon anser att en del av lösningen ligger i att föregå med 
gott exempel i vardagen och på så sätt visa barnen hur de kan spara på jordens resurser. Lund 
ger förslag på enkla saker som att stänga av vattenkranen efter sig, släcka lamporna inne på 
avdelningen när barngruppen går ut om dagarna och inte använda fler pappershanddukar än 
nödvändigt. Hon anser också att det är viktigt diskutera sådana vanor med barnen, bland annat 
när de tvättar och torkar sina händer. När jag frågar ‘var får man papper ifrån?’ så vet ju de 
flesta barn att det kommer från träd och att man måste hugga ner träden (Karin Lund 2018). 
Det Lund berättar tyder på att barnen kan göra enklare relevanta kopplingar när de får frågor 
eller deltar i diskussioner. Detta igenkänns i Hedefalk, Almqvist och Östmans (2015, s.975) 
påstående om att barn som deltar i kritiska diskussioner kan utveckla förmågan att själva ta 
väl övervägda beslut. Tidigare påtalades även lärarens roll i att förmedla ECESD samt att en 
bra lärare bör ha förmågan att relatera till barnens vardag (Corsaro 1997; Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). Det verkar vara möjligt att lära barnen om naturens 
kretslopp och egna handlingars inverkan på miljön genom att diskutera något så vardagligt 
som att torka händerna med pappershanddukar. Lund påpekar dock att de olika pedagogerna 
på Vallmovägens förskola tillämpar olika metoder för att arbeta med dessa frågor. Detta 
stämmer överens med Thulins (2006, s.39) teori om att synen på relevant kunskap och 
lämpliga undervisningsmetoder kan skilja sig avsevärt mellan olika förskollärare. Med tanke 
på att barn tenderar att utveckla olika färdigheter och förstå saker på olika sätt beroende på 
vilka pedagoger de möter i sin förskoleutbildning (Pramling Samuelsson 2011, s.112; Thulin 
2006, s.39) kan detta potentiellt bidra till kunskapsnivån skiftar från barn till barn även internt 
på förskolan. 

Under samtliga intervjuer diskuterades vistelse i utomhusmiljö. Ur biträdande 
förskolechef Mia Forsbergs perspektiv har naturen många fördelar. Naturen erbjuder en annan 
lärmiljö, och hon menar att allt som kan göras inomhus även kan göras utomhus. Hon nämner 
även hälsofördelar med att vara utomhus, och upplever att barnen blir lugna av att vara ute i 
naturen. På avdelningen vi besökte får barnen leka utomhus de allra flesta dagar om året. 
Antalet timmar de spenderar på gården bestäms av vädret. Därtill gör gruppen utflykter till en 
skogsglänta bredvid förskolan varannan eller var tredje vecka. Även Lund anser att det finns 
många fördelar med att låta barnen leka utomhus. De får lära sig att klättra på stenar och 
hoppa, och genom den fria leken får de träna på socialt samspel. Det händer att 
förskolepedagogerna anordnar någon styrd aktivitet, men för det mesta tycker de att barnen 
ska få leka fritt när de väl kommer iväg på en utflykt. Detta arbetssätt får stöd av teorin om att 
utemiljön är en plats där barn kan skapa egna relationer till naturen (Cele 2014, s.45-48), samt 
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att barn som fritt får utforska lekplatser i naturlig miljö utvecklar ansvarstagande känslor för 
miljön (Wight et al. 2016, s.118). Det finns alltså skäl att förlita sig på att barnen på egen 
hand erhåller viktiga erfarenheter, värderingar och kunskaper enbart genom sin fria lek.  

5.2 Verktyg för utbildning i miljö och hållbar utveckling  
Under intervjuerna med biträdande förskolechef Mia Forsberg och förskollärare Karin Lund 
återkom vi upprepade gånger till deras åsikter kring hur arbetet med de miljö- och 
hållbarhetsrelaterade frågorna i läroplanen ska gå till.  

Forsberg föreslår lärande med hjälp av visuella medel. Hon menar att det kan vara svårt 
för barn att ta till sig information och fakta genom att enbart lyssna. Berättelser kan 
kompletteras med något konkret, såsom sagor, lekar eller teater. I Forsbergs resonemang kan 
spår av Pramling Samuelssons (2011) förespråkade pedagogik urskiljas. Förutsättningar för 
ECESD är enligt Pramling Samuelsson (2011) att barnen ska vara kapabla att hantera den typ 
av socialt och miljömässigt komplexa frågor som hållbar utveckling tillhör, samt att 
pedagogiken ska utgå från varje barns individuella erfarenheter och vardag. Forsberg föreslår 
att aktiviteterna ska anpassas efter barnens förutsättningar och åldersgrupp, vilket 
överensstämmer med denna teori. Hon nämner dock inte hur aktiviteterna kan anpassas efter 
barnens individuella nivå. Forsberg ger även förslag på experiment som kan utföras 
tillsammans med barnen. När det rör sig om de mindre barnen menar hon att det måste hållas 
enkelt. Hon talar bland annat om att syssla med kompostering och diskutera det med barnen. 
Ett annat experiment som hon föreslår är att gräva ner ett material, såsom plast, och ta upp det 
efter några månader för att visa att det inte förmultnar i jorden. I en analys av tidigare 
forskning har Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) uppmärksammat fördelar med att 
använda experiment inom ECESD. På denna punkt tycks arbetssättet på Vallmovägens 
förskola, eller åtminstone de ambitioner som finns där, överensstämma med forskares 
rekommendationer. Forsberg nämner också att förskolan arrangerar temadagar, som 
exempelvis skräpplockardagar. Även där ges möjlighet att erbjuda barnen något konkret och 
berätta vad som händer när soporna hamnar i naturen. Detta, liksom andra utomhusaktiviteter 
som anordnas på Vallmovägens förskola, motsäger Elliot och Davis (2009) teori om att det 
finns en invand föreställning om att undervisning ska ske i inomhusmiljö.  

Även Lund uttrycker att förskolan skulle kunna fokusera mer på små experiment och 
undersökningar tillsammans med barnen. Hon talar bland annat om att lära barnen mer om 
vatten och elektricitet, var vatten kommer ifrån och hur det kan lysa i lampan. Hon 
återkommer dock till tidsbristen och att planering och utförande av sådana experiment ofta får 
stå tillbaka för aktiviteter som är mer fundamentala för att den dagliga verksamheten ska gå 
ihop.  

Utöver arbetet med Grön Flagg verkar det på Vallmovägens förskola inte finnas någon 
bestämd strategi för hur undervisning inom ämnena natur, miljö och hållbarhet ska bedrivas. 
Det tycks snarare vara upp till varje enskild pedagog att bedriva ECESD utifrån sina egna 
prioriteringar och kunskaper. Därtill verkar de förslag som Lund och Forsberg tagit upp röra 
sig om ambitioner snarare än sådant som tillämpas i den dagliga verksamheten. 
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5.3 Observationer av verksamheten  
Under våra tre dagar på förskolan tillbringade vi mycket tid i ateljén - ett rum som rymde 
ungefär åtta personer och var barnens designerade plats för att rita, måla och pärla. Vi 
upplevde att mycket tid gick åt till att rita teckningar som barnen beställde av oss. När vi väl 
hade ritat åt ett barn spreds ryktet snabbt, och plötsligt hade vi en kö av barn som ville ha en 
teckning med sköldpaddor och katter eller hamburgare och pommes frites. I stunden blev vi 
stressade av att begränsas till det lilla rummet tillsammans med en mindre grupp barn. I 
efterhand har vi dock reflekterat över att vi fick se en annan, intressant sida av barnen under 
ritstunden. När barnen inte själva höll i pennan blev vissa av dem väldigt dominanta och gav 
tydliga instruktioner. Exempelvis hade ett barn bestämt sig för att teckningen med 
hamburgare och pommes frites även skulle innehålla vit choklad. När den av oss som ritade 
erkände att hon inte visste hur hon skulle rita vit choklad, började barnet genast berätta hur det 
skulle gå till. Barnen var inte heller blyga för att påpeka om det var något i teckningen som de 
inte var nöjda med. Ett barn var dock uppmuntrande och upprepade gång på gång att vi var 
duktiga.  

Utöver stunderna i ateljén tillbringade vi även tid utomhus. Vi upplevde att barnen var 
mindre intresserade av oss när de lekte utomhus, vilket gjorde att vi främst observerade dem 
utan att själva delta. Vår roll påminde om förskollärarnas på så sätt att vi höll ett öga på 
barnen och kommenterade saker som de gjorde. Vi kunde till exempel hämta dem om de 
sprang iväg till delar av gården där de inte fick vara, ställa frågor om deras lek eller påpeka att 
det de gjorde såg roligt eller härligt ut.  

En dag anordnades en temadag utomhus om Fia och djuren, en bok som barnen för 
tillfället arbetade med på olika sätt. Några av förskollärarna klädde ut sig till djur från boken, 
och barnen kunde springa en hinderbana där de själva fick välja ett djur och göra tillhörande 
rörelser medan de sprang. Det fanns även en station där barnen fick titta på bilder på djur från 
boken och para ihop dessa med motsvarande djurspår. Vi passade på att fråga en grupp barn 
vad förskollärarna var utklädda till och märkte då att gruppen hade full koll på vad djuren 
hette och att de tillhörde berättelsen om Fia och djuren. Återigen identifieras tecken på att 
undervisning sker såväl utomhus som inomhus samt att pedagogerna, i kontrast till vad Elliot 
och Davis (2009) forskning visar, inte verkar ha några problem med att sammanföra leken i 
naturen med mer uppstyrda aktiviteter som främjar barnens lärande om djur och natur. Vi ser 
även bokprojektet och temadagen som ett sätt att implementera ett av uppdragen ur 
Skolverkets läroplan Lpfö 98: Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi 
och kreativitet i lek och lärande såväl inom hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 
2016, s.7).  

En ytterligare observation var att förskolepedagogerna anordnade en samling för barnen 
inomhus strax innan lunch. Vi fick veta att detta är något som görs dagligen. Under samlingen 
ställde pedagogerna frågor och fördelade ordet mellan barnen. Övriga uppmanades att sitta 
tysta och lyssna, vilket de för det mesta också gjorde. Det var tydligt att barnen hade olika 
relationer till att tala inför resten av gruppen. Vissa var mer blyga än andra, och några blev 
märkbart besvikna när de inte fick ordet. Samtliga svarade dock utan problem på 
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pedagogernas frågor. I slutet av samlingen kom en pedagog in med de två barn som var 
dagens matvärdar. Dessa fick då presentera dagens meny för övriga barn på avdelningen. I 
denna observation ser vi tecken på att förskolepedagogerna, såsom Pramling Samuelsson 
(2011) förespråkar, verkar fokusera på kommunikation och interaktion mellan barngruppen 
och lärarna. Vi vet dock inte om pedagogernas uttalade syfte med detta är att förbereda barnen 
inför framtida lärande.  

Utöver att interagera med barngruppen gjorde vi några intressanta iakttagelser på 
förskolan. På anslagstavlan utanför en av de andra avdelningarna hade barnens pyssel- och 
fotoprojekt satts upp (se bild 1). Bredvid bilderna hade utdrag ur läroplanen fästs, vilka 
återgav filosofin kring kunskap: Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 
uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter 
och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap 
genom lek. Där fanns även utdrag ur mål rörande naturvetenskap och naturens kretslopp, vilka 
presenterats tidigare (se studiens bakgrundsavsnitt). Dessa projekt är del av arbetet med Fia 
och djuren såväl som med förskolans Grön Flagg-arbete inom temat Djur & Natur. Detta är 
ett visuellt exempel på hur arbetet med de natur- och miljörelaterade målen i Lpfö 98 kan 
yttra sig i barnens vardag på förskolan.  
 

 
Bild 1. Anslagstavlan med projekt om naturen. Foto: Ellen Lindblom 
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5.4 Barnens relation till naturen 
Under intervjun med barngruppen ombads barnen att rita någonting de tyckte om i naturen. Vi 
framhöll dock att det även gick bra att rita “vad man vill”. Medan barnen ritade bad vi dem 
förklara vad teckningarna föreställde och ställde frågor kring deras val av motiv. Ett barn 
ritade ett träd och ett annat ritade ett hus med rutschkana från dörren. Ett tredje barn, som 
tyckte om att åka skidor, ritade “världens längsta man” i skidbacken och en regnbåge i 
bakgrunden. Det fjärde barnet berättade att hen tänkte rita “vad jag vill” och ritade sedan en 
kaktus, och det femte barnet ritade en gräsmatta med himmel och regnbåge (se bild 2). Att ett 
barn valde att rita ett hus med en rutschkana från dörren kan bero på ett intresse för 
utomhuslek och en frihetskänsla kopplad till att ha naturen nära till hands. Det kan också vara 
så att motivet inte har någonting med barnets relation till naturen att göra. Ett träd som motiv 
tyder på att barnet i fråga har utvecklat en relation till något som växter vilt i naturen. Vi vet 
dock inte hur den relationen ser ut. Barnet kan se trädet som en bra lekplats, något att bryta 
grenar ifrån, eller något fint som vi människor ska vara rädda om. Även kaktusen pekar på en 
relation till växter. Analysen försvåras dock av att barnet i början av ritstunden antydde att 
teckningen inte skulle ha någon koppling till naturen. Antingen klassade inte barnet en kaktus 
som något som tillhör kategorin natur, eller så ändrade hen sig under ritandets gång. Barnet 
som ritade en person i skidbacken verkade uppskatta naturen som en plats för 
utomhusaktiviteter. Regnbågarna i två av barnens teckningar tyder på en relation till natur och 
väder. Vi passade på att fråga barnen om de visste hur en regnbåge blev till, och ett par av 
barnen förklarade att den kommer fram när det är sol och regn på samma gång. Här ser vi ett 
exempel på hur läroplanens mål kan igenkännas i barns sätt att uttrycka sig. Dessa två barn 
visade prov på kunskap om enkla fysikaliska fenomen och hur delar i naturen samspelar. Vi 
nämnde tidigare att det finns teori (se Änggård 2002) som pekar på att barn lär sig att rita 
genom att se hur andra gör och att barnen, utöver våra instruktioner, kan ha påverkats av 
varandra. Det är svårt att säga om två barn valde att rita regnbågar på grund av eller 
oberoende av varandra. Vi kan inte utesluta att barnen påverkade varandra i sitt ritande.  

Under intervjusamtalet frågade vi barnen vad de tyckte om att göra när de var utomhus. 
Tre av barnen svarade att de tyckte om att spela fotboll, medan det fjärde barnet tyckte bäst 
om att springa och det femte att klättra på sin klätterställning. Samtliga barn verkade alltså 
göra en koppling mellan utomhusvistelse och fysisk aktivitet. Vi frågade också barnen vilket 
som var deras favoritdjur, varpå de svarade katt, hund och rådjur. Med avsikt att undersöka 
hur barnen tänkte och resonerade kring vilda djur ställde vi fler frågor om rådjuret. Barnen var 
osäkra på var rådjur bor. Någon gissade på skogen medan någon annan trodde att de bygger 
ett stall. Då viftade ett annat barn med sina knutna händer och ifrågasatte hur rådjuren skulle 
kunna bygga ett stall med såna här (klövar, författarens tolkning), varpå ett tredje barn 
föreslog att de kanske gräver och ett fjärde att de hugger ner träd med sina tänder. När vi 
frågade vad rådjur äter trodde det första barnet att de äter något som finns i skogen, som till 
exempel löv, och andra fyllde i med att de kanske äter blåbär. Vi frågade även vad vi 
människor kan göra för att djuret ska må bra. Ett barn berättade då att vi inte ska slänga skräp 
i naturen, och ett annat att vi ska försöka att inte döda dem, varpå ett tredje barn fyllde i att 
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och att man ska vara försiktig när man kör på vägen. Barnens sätt att uttrycka sig tyder på 
omsorg om närmiljön och respekt för vilda djur, vilket innefattas i ett av läroplanens mål.  

Även de vuxna på förskolan ombads förklara hur de uppfattar barnens relation till 
naturen. Förskollärare Karin Lund upplever att det finns en stor spridning mellan individer. 
Vissa barn har ett stort intresse, något hon misstänker att de fått hemifrån, och kommer 
självmant och ställer frågor om exempelvis djur. Under besöket på förskolan observerade vi 
hur ett av barnen sökte upp Lund och bad om att få titta på bilder på ormar på datorn. Vid 
intervjun med Lund fick vi veta att just det här barnet har ett särskilt intresse för ormar och 
hajar och även tidigare har kommit och frågat. Detta igenkänns i ett av Pramling Samuelssons 
(2011) pedagogiska drag för ECESD, närmare bestämt att barn som genom leken får utrymme 
att själva fundera, ifrågasätta och ta initiativ också kommer att göra det. Denna teori bekräftas 
i detta specifika fall. Samtidigt upplever Lund att de flesta barn är ganska ointresserade av 
naturen och sällan ställer frågor. Vid utflykter har hon ofta upplevt att barnen vill bryta grenar 
från träden, vilket hon sätter stopp för. Lund berättar även att vissa barn rent utav är obekanta 
med naturen, och att hon ibland mött barn som blivit hysteriska av att behöva gå ut i skogen 
eftersom de är rädda för myror. Hon upplever dock att barnen brukar vänja sig med tiden, och 
berättar speciellt om hur ett barn på avdelningen lyckats träna bort sin spindelfobi. Även 
biträdande förskolechef Mia Forsberg har under sin tid inom förskolan upplevt att vissa barn 
sticker ut i sitt intresse för naturen, men att barnens huvudsakliga fokus överlag ligger på 
leken och på att vara tillsammans.  
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 Bild 2. Barnens teckningar. 
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5.5 Barnens uppfattning av kretslopp och människans roll i naturen 
Under vistelsen på förskolan observerades barn som reagerade på miljöförstörande 
handlingar. Ett barn som deltog under intervjun nämnde att vi människor inte ska slänga skräp 
i naturen. Ett annat barn pekade under mellanmålet bort mot diskbänken och anmärkte på att 
en av förskolepedagogerna glömt vattenkranen på. Barnet verkade väldigt angelägen om att 
kranen skulle stängas av. Under vårt besök på förskolan observerade vi även att avdelningen 
källsorterar det mesta (se bild 3) och att barnen verkar insatta i systemet. Exempelvis blev vi 
tillrättavisade av ett barn när vi slängde små pappersbitar i soptunnan för brännbart istället för 
pappersinsamlingen. Dessa exempel tyder på att barnen förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp och har ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Att deras uttryck faktiskt 
grundar sig i förståelse kan dock inte bekräftas. Det är lätt att vilseledas och tro att barn som 
uttrycker sig vuxet besitter djupare förståelse, men barnens reaktioner härstammar inte 
nödvändigtvis från förståelse för hur olika handlingar påverkar miljön. I efterhand önskar vi 
att vi hade ställt följdfrågor till barnen för att få bättre förståelse för vad som låg bakom deras 
uppmaningar om att stänga av kranen och flytta soporna till pappersinsamlingen. Detta 
diskuteras även i metodavsnittet.  

Under intervjun med barngruppen valde vi att undersöka barnens förståelse för sopor 
och källsortering vidare. Vi frågade vad sopor är, varifrån de kommer och vad som händer 
med soporna efter källsorteringen. Två av barnen beskrev sopor som skräp, matrester och 
plast. Ett annat barn svarade, på frågan om sopornas ursprung, att sopor är det som vi inte kan 
äta upp, såsom äppelskrutten. Vidare frågade vi om alla sopor slängs i samma papperskorg, 
varpå vi fick ett samstämmigt nej! från gruppen. Ett barn förklarade att vi sopsorterar, varpå 
övriga barn fyllde i. Någon berättade att det fanns sopsortering i hemmet, medan en annan 
förklarade att avfallspåsarna har olika färger och att plast slängs i vit påse medan matrester 
slängs i grön påse.2 Ett tredje barn berättade att glas, matrester och papper sorteras olika. På 
frågan om vad som händer med soporna efter källsorteringen svarade fyra av barnen att det 
blir nytt, varav en fyllde i att det blir nytt papper men inte ny mat. För att få en uppfattning 
om hur barnen upplever relationen mellan miljön och olika transportmedel bad vi dem även 
nämna olika sätt att ta sig fram på, varpå vi ställde följdfrågor om vad som är bra respektive 
mindre bra med några av de nämna transportmedlen. Barnen svarade att vi kan cykla, åka bil 
eller gå. När vi frågade om det finns något som är bra med att åka bil, svarade ett barn att det 
inte gör det, medan ett annat svarade att det går snabbt. På frågan om det finns något som är 
mindre bra med att åka bil svarade ett barn: Något som är bättre än att åka bil är cykel. De 
släpper inte gas. Ett annat barn förespråkade gång som färdmedel: Då blir man varm, och då 
blir man toppen! I ovan presenterade diskussioner igenkänns Palmer och Suggates (2004) 
forskningsresultat som påvisat små barns förmåga att förstå viktiga miljöfrågor. Vi 
återkommer dock till frågan om huruvida barnen förstått de miljöproblem som exempelvis 
avgaser orsakar, eller om detta enbart är något de hört och sedan upprepar utan vidare 

                                                
2 Eskilstuna kommun har ett sopsorteringssystem som kallas färgsortering, vilket innebär att soporna sorteras i 
färgade påsar och slängs i den egna soptunnan, varpå påsarna sorteras ut på sopstationen. 
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reflektion. Även här uteblev en fortsatt diskussion med barnen, vilken hade kunnat underlätta 
analysen av barnens svar.  

En annan sak som vi frågade barnen var vad vi människor kan göra för att miljön ska 
må bra. Ett barn undrade då vad miljön var, varpå vi svarade att de kunde tänka på naturen, 
djuren och skogen. Tre barn svarade då att de inte visste, medan resterande två svarade att vi 
inte ska slösa på papper och att vi inte ska köra så mycket bil. Vi pratade även om skogen och 
vad som skulle hända om vi högg ner alla träd. Barnen visade då förståelse för hur en sådan 
handling skulle kunna påverka människor och djur. Inga djur. Då kan inte rådjuret äta. Om vi 
högg ner alla träd, då är det inte så fint i skogen. 

För att vidare undersöka hur barnen förstod sin egen roll i naturens kretslopp valde vi att 
prata om vatten. Vi inledde med att förklara att vi människor dricker samma vatten som 
dinosaurierna drack när de levde på jorden, varpå vi frågade hur vattnet kan räcka. Barnen 
svarade då att det regnar, att de gör nytt, och att vi har vatten där och de har vatten där. 
Barnen verkade inte riktigt förstå den här aspekten av vattnets kretslopp. Ett barn hade en helt 
egen teori kring själva frågan: Jag tror att på dinosauriernas tid då dricker dom vatten men 
på vår tid då dricker vi också vatten, men inte samma vatten. Enligt Pramling Samuelsson 
(2011) främjas ECESD av att barn i tidig ålder börjar lita på och utforska sina egna idéer 
istället för att lära in fakta. Det sistnämnda citatet tyder på att barnet i fråga inte tog in det vi 
presenterade som fakta utan istället litade på sin egen bedömning av vad som verkade rimligt.  

Tanken på att vi människor skulle dricka samma vatten som dinosaurierna en gång 
drack verkade vara svår för barnen att ta in. Vi frågade därför i stället hur vatten hamnar i 
kranen och hur det kan bli rent. Ett barn svarade då att vattnet kommer ner i hålet och blir 
nytt, varpå ett annat barn fyllde i att det är rent i kranen och att det renar vattnet. På frågan om 
vilka fler än vi människor som behöver vatten svarade barnen att hajar måste ha vatten för att 
simma och leva, att fiskarna måste ha vatten för att inte dö och att växter måste ha det för att 
leva. Under intervjun blev det tydligt att barnen känner till vissa delar som är grundläggande 
för förståelsen om naturens kretslopp, utan att nödvändigtvis förstå hur dessa delar hänger 
ihop. Exempelvis svarade barnen, på frågan om vad vi skulle dricka om det inte fanns vatten, 
att vi skulle dricka mjölk. När vi frågade var mjölken kommer ifrån svarade de kor, och när vi 
frågade vad kor dricker svarade de att korna dricker vatten. Barnen gjorde dock ingen vidare 
reflektion över denna paradox. I viss mån strider detta mot Palmer och Suggates (2004) 
tidigare forskning, som påvisat små barns förmåga att göra enkla exakta uttalanden om de 
effekter miljöförändringar har på levnadsmiljöer och levande ting. Visserligen visar barnen att 
de förstår vissa effekter av vattenbrist, men de verkar samtidigt sakna förmågan att förutse 
efterföljande konsekvenser.  
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Bild 3. Källsortering på avdelningen. Foto: Ellen Lindblom 
 
Vi ville även undersöka barnens förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra. Vi närmade oss ämnet genom att fråga vilka barnens favoriträtter var. I svaren 
ingick hamburgare, pannkakor, pizza och våfflor. Eftersom två barn svarade pizza valde vi att 
ställa följdfrågor om denna maträtt. När vi frågade vad som finns i pizza bidrog samtliga fem 
barn till svaret, där tomatsås, skinka, ost, ananas, räkor och bröd ingick. Angående brödet 
påpekade ett barn: Det måste man ha. På kanterna. När vi frågade om de visste vad som finns 
i bröd valde samtliga barn att svara pass. Vi frågade då istället vad som behövs för att baka 
bröd, varpå ett barn svarade att vi behöver deg. På frågan vad som finns i deg svarade samma 
barn att det finns mjöl. Vi fick sedan ta del av barnens egna tankar kring sambandet mellan 
mjöl, deg och bröd när ett barn försiktigt påpekade: I lingongrovor finns det lite korn, varpå 
ett annat barn utbrast: Och i sylt finns socker! Vi valde att ställa följdfrågor om ananasen på 
pizzan. Ingen kunde svara på varifrån ananas kommer, och när vi frågade om den växer i 
Sverige svarade samtliga barn att den gör det. Barnen reflekterade inte över att maten vi äter 
kan härstamma från andra länder än Sverige. De verkade sakna insikten om att samhället de 
lever i samspelar med avlägsna samhällen och ekosystem. Barnen verkade inte heller ha 
funderat på vilka resurser som krävs för att sammansätta en maträtt från grunden, men kunde 
med hjälp av vissa ledtrådar resonera sig fram till ett svar.  

Barnens övervägande positiva inställning till intervjusituationen överträffade våra 
förväntningar. Trots att vi försökt anpassa intervjun till barnens nivå upplevde vi själva att det 
rörde sig om ganska stora frågor. När barnen inte visste svaret på en fråga valde de ibland att 
svara pass, men för det mesta gav de förslag och var villiga att diskutera. Enligt Pramling 
Samuelssons (2011) teori uppskattar barn att ta sig an svåra utmaningar så länge det framgår 
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att deltagandet är viktigare än resultatet. Barnens engagemang kan delvis vara ett resultat av 
att vi i början av intervjun klargjorde att de alltid fick svara pass och det var helt i sin ordning 
att inte veta svaret.  

Enligt biträdande förskolechef Mia Forsberg är förståelsen för den egna delaktigheten i 
naturens kretslopp något som växer fram under flera års tid. Förskolepedagogerna ger barnen 
vissa bitar som senare faller på plats när barnen börjar skolan och får lära sig mer. Forsberg 
föreslår att pedagogerna tillsammans med barnen ska ifrågasätta och diskutera konsekvenser 
av olika beteenden. Hon påpekar dock att pedagogerna antagligen har egna sätt att lära ut på. 
Vi har tidigare hänvisat till forskning (se Pramling Samuelsson 2011; Thulin 2006) som visar 
att pedagogers syn på vad barn ska lära sig och hur detta ska göras varierar, samt att barns 
lärande i tidig ålder är högst beroende av lärarnas och förskolans insatser. 

6. DISKUSSION 

Under besöket på Vallmovägens förskola identifierades vissa arbetssätt som enligt tidigare 
forskning (se bland annat Pramling 2011, s.112) främjar ECESD. I vilken utsträckning dessa 
arbetssätt tillämpas är dock svårt att fastställa endast med hjälp av våra observationer och 
intervjuer. Resultaten baseras på två personers utsagor samt observationer av glimtar ur 
verksamheten. Det går därför inte att avgöra hur förskolan som helhet arbetar och huruvida de 
erhållna resultaten är representativa för den dagliga verksamheten. Genom studien har vi dock 
förstått att förskolans arbete med miljöundervisning främst utgår från programmet Grön 
Flagg. Förskolans personal verkar vara stolta över, och finna inspiration genom, Grön Flagg-
certifieringen. Det är emellertid svårt att avgöra hur detta påverkar barnen och arbetet med 
ECESD. 

Av intervjuerna med personalen framgår att barnen vistas utomhus nästan varje dag på 
förskolan, oavsett tid på året. För det mesta får de leka och utforska gården helt fritt. Detta är 
ett arbetssätt som stöds av teorier om sambandet mellan fri lek i utemiljöer och barns 
utvecklande av relationer till och ansvarskänslor för miljön (se Cele 2014; Wight et al. 2016). 
Det framkom även att förskolan tar initiativ till skräpplockardagar och sopsortering 
tillsammans med barnen. Under intervjuerna gavs förslag på ytterligare aktiviteter, såsom att 
kompostera och genomföra undersökningar eller små experiment tillsammans med barnen. 
Detta med syfte att öppna upp för diskussion och ge barnen konkreta exempel på vad vi 
människor kan göra för att främja en god miljö. Vårt intryck var dock att dessa aktiviteter 
mestadels får stå tillbaka för sådant som är mer fundamentalt för att den dagliga verksamheten 
ska fungera. Tidsbrist verkar vara en orsak till att många av dessa initiativ för närvarande 
endast är ambitioner och inte implementeras i den dagliga verksamheten i någon större 
utsträckning. Med tanke på den rådande personalbristen och de stora barngrupper som 
förskolepedagogerna måste hantera är det förståeligt att de inte alltid hinner med. Denna 
problematik har även beskrivits i bakgrundsavsnittet om Förskoleupproret. 

Bland barnens tankar om natur och miljö fann vi stora variationer. Ibland gav de vad vi 
uppfattade som väldigt insiktsfulla förslag och ibland verkade fantasin skena iväg. Genom 
ritmetoden såg vi att barnen tänkte på olika saker när de hörde ordet natur. Detta tyder på att 
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begreppet natur har olika innebörd för olika individer, liksom för barn och vuxna. Vad 
begreppet miljö innebär verkade inte heller vara någon självklarhet för barnen (det bör dock 
tilläggas att begreppet inte är entydigt heller i de vuxnas värld). Vissa saker, såsom vattnets 
kretslopp, verkade vara svåra för barnen att förstå och diskutera. Andra saker diskuterades 
med större lätthet och vi såg vissa tecken på att barnen förstod hur egna handlingar kan 
påverka miljön. Gällande sopsortering upplevde vi att barnen hade stor insikt i hur det går till, 
vilka olika kärl som finns och vilka fördelar sopsortering medför. Några förklarade för oss att 
papper som återvinns senare blir till nytt. Detta kan jämföras med Millers et al. (2014) studie 
som visade att barnen drog lärdomar av förskolans undervisning om vattenbesparing och 
senare kunde föra sina kunskaper vidare till personer i sin omgivning. Barnens goda 
kännedom och medvetenhet om sopsortering kan vara ett resultat av att en återvinningsstation 
finns och används på avdelningen. Vi ser detta som ett argument för att låta lärandet om 
miljöfrågor genomsyra förskolans dagliga rutiner i ännu större utsträckning. Det är emellertid 
inte säkert att barnens kunskaper, i såväl detta fall som generellt, speglar arbetet som görs på 
förskolan. De kan även vara resultat av uppfostran i hemmiljö.  

Stundvis fann vi att barnen gav till synes klarsynta svar. Ett exempel är när vi pratade 
om transportmedel och någon förklarade att cykel är bättre än bil på grund av att cykeln inte 
genererar några avgaser. Då vi inte kan anta ett barns perspektiv och till fullo förstå vad 
barnet avsåg med sitt uttalande går det dock inte att dra alltför stora slutsatser av detta. Utifrån 
vårt antagna barnperspektiv kan vi endast spekulera kring huruvida barnen faktiskt förstår 
varför vissa val är bättre än andra. Under studiens gång har vi även förstått att det kan vara 
svårt att se resultaten av förskolans undervisning genom att intervjua barn som fortfarande 
befinner sig i förskolan. Vi kan inte utesluta att resultat syns först i grundskolan, när viktiga 
delar ur förskolans undervisning återkommer och utvecklas. Vi kan dock se att barnen har 
utvecklat värderingar kring miljö och beteende. Här syftar vi exempelvis på deras 
uppmaningar om att inte skräpa ner i naturen där djuren ska leva. Samtidigt berättade 
förskollärare Karin Lund att barnen överlag inte är särskilt intresserade av naturen, och inte 
heller tillägnar den någon utmärkande hänsyn. Endast enstaka barn har ett stort intresse för 
naturen och en vilja att lära sig mer. Som tidigare nämnt pekar Pramling Samuelssons (2011) 
forskning på att barn som genom leken får utrymme att själva fundera, ifrågasätta och ta 
initiativ också kommer att göra det. Detta kan tydas på två sätt. Antingen så misslyckas 
verksamheten på vår studerade förskola med att skapa detta utrymme för barnen, eller så finns 
andra anledningar till att vårt resultat inte stämmer överens med teorin. Med studiens 
omfattning och urvalet av respondenter i åtanke är det svårt att dra några slutsatser om detta.  

Enligt biträdande studierektor för förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet är 
utbildningens huvudsakliga syfte att ge studenterna verktyg för att analysera och tolka 
läroplanen. Våra observationer på Vallmovägens förskola, samt tidigare analyser av 
läroplanen, tyder på att det är upp till varje enskild pedagog att göra sin egen tolkning. Vidare 
är formuleringarna i Lpfö 98 knappast entydiga. Det visar sig bland annat i att det 
förekommer litteratur vars syfte är att analysera hur detta dokument ska tolkas (se Wiklund 
Dahl & Jancke 2007). Hur pedagoger väljer att arbeta med läroplanens innehåll kommer 
därför sannolikt att skilja sig från individ till individ, och från en förskola till en annan. Det 
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verkar alltså inte finnas någon enad syn på hur barnens förskoleutbildning ska utformas. 
Vidare pekar Pramling Samuelsson (2011) och Thulin (2006) på en koppling mellan barns 
utvecklade färdigheter och pedagogerna på deras förskola. Det är tydligt att olika förskolebarn 
erhåller läroplanens innehåll i olika stor utsträckning och på olika sätt.  

Vi har under studiens gång återkommit till den inneboende problematiken i dess syfte. 
Det är svårt att urskilja och känna igen målen i ett dokument skrivet på “vuxenspråk” genom 
att intervjua barn som kommunicerar sin uppfattning och värld på ett annat vis än vuxna. Det 
är även svårt att veta vad barn får ut av förskolans undervisning när vi inte kan anta ett barns 
perspektiv. Det är dock en viktig uppgift att försöka överbrygga dessa världar. Med hjälp av 
intervjuerna med förskolepersonalen närmade vi oss istället frågan ur ett barnperspektiv, och 
skapade oss därmed en föreställning om hur barnens lärande går till och genom vilka verktyg 
barnen kan ta till sig viktiga kunskaper. I förskolans uppdrag ligger att anpassa läroplanen till 
barnens språk och vardag, något som verkar kunna göras på många olika sätt. Den intervjuade 
personalen på Vallmovägens förskola gav exempel på egna tolkningar av olika punkter i 
läroplanen. Sett till studien i sin helhet går det att urskilja vissa samband mellan det som står i 
läroplanen, personalens tolkning och barnens utsagor. Angående exempelvis läroplanens mål 
om att ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön (Skolverket 
2016) ansåg förskollärare Karin Lund att detta kan handla om diskussioner kring att spara på 
jordens resurser, medan biträdande förskolechef Mia Forsberg föreslog skräpplockning och att 
prata om vad som händer när skräp hamnar i naturen. Under intervjun med barnen kunde vi 
sedan urskilja båda dessa teman.  

7. SLUTSATSER 

Studien visar att barnens sätt att uttrycka sig kan pendla mellan att visa på klarsynthet och 
livlig fantasi. Deras sätt att uttrycka sig om hur människor, djur och natur samspelar är inget 
undantag. Det har dock uppmärksammats att barnen pratar delvis insiktsfullt om dessa frågor. 
De verkar därtill ha utvecklat värderingar och viss kunskap inom ämnet. Det yttrar sig bland 
annat i deras uppmaningar om hur vi människor ska bete oss för att värna om djuren och 
naturen. Barnen tycks vara medvetna om att miljön påverkas av att vi människor skräpar ner 
och kör bil. De verkar även veta en del om hur sopsortering går till och att vissa material kan 
återvinnas. Det vi dock inte kan säga något om är huruvida barnen faktiskt förstår sin egen del 
i naturens kretslopp och hur deras handlingar påverkar miljön. Deras sätt att uttrycka sig 
påminner många gånger om vuxnas, men det är svårt att avgöra huruvida detta är en följd av 
faktisk förståelse eller en förmåga att lära in och upprepa sådant som vuxna säger. Djupare 
förståelse för hur egna handlingar påverkar miljön kan därtill motsägas av barnens beteenden. 
De uppvisar generellt inget särskilt intresse för naturen och behandlar den inte heller med 
någon utmärkande respekt. En reflektion är dock att denna dubbelmoral påträffas även hos 
vuxna. 

Under studiens gång har det framkommit att personal verksam inom Vallmovägens 
förskola tolkar Lpfö 98 på olika sätt. Att läroplanen är öppen för individuell tolkning styrks 
även av tidigare forskning (se Thulin 2006; Wiklund Dahl & Jancke 2007). Huruvida detta 
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innebär en utmaning eller en möjlighet är tvetydigt. Å ena sidan är det svårt för varje enskild 
pedagog och förskola att försäkra sig om att deras tolkning av de miljörelaterade målen 
återfinns hos övriga delar av yrkesgruppen. Det är därför inte säkert att alla barn erbjuds en 
liknande upplevelse oavsett vilken förskola de vistas på. Å andra sidan innebär den fria 
tolkningen närmast oändliga möjligheter. Den intervjuade förskolepersonalen gav förslag på 
experiment som kan främja ECESD. De nämnde även skräpplockardagar och vanor som 
genomsyrar vardagen på förskolan, såsom sopsortering, Grön Flagg-projekt och samtal om 
resursbesparingar. Deras begränsade tid och resurser kan såklart försvåra arbetet med de 
miljörelaterade målen i Lpfö 98, men ur ett ECESD-perspektiv finns goda möjligheter att 
uppnå målen i läroplanen med till synes enkla medel. Med stöd i teorin kunde vi delvis 
identifiera sådana arbetssätt och aktiviteter på förskolan. Ett exempel är hur lek och lärande 
sammanförs i utomhusaktiviteter.  

Sammanfattningsvis har vi under studiens gång insett komplexiteten i att omsätta 
läroplanen, som är skriven på ett vuxet språk, på ett sätt som passar barns nivå. Det är även 
svårt att veta vad barn egentligen får ut av förskolans arbete med läroplanen då vi vuxna inte 
har förmågan att anta ett barns perspektiv. Genom att intervjua barn och lyssna till deras egna 
formuleringar har vi dock kunnat identifiera delar av läroplanens mål i barns sätt att uttrycka 
sig om natur-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Studien har även exemplifierat hur barnens sätt att 
bete sig och uttrycka sig ibland motsäger läroplanens mål.  

7.1 Vidare forskning 
Utanför ramen för denna studie finns ett antal intressanta områden för fördjupning och 
breddning. För att ytterligare utreda hur, och i vilken utsträckning, miljö- och 
hållbarhetsaspekterna av Skolverkets läroplan återfinns i förskolans verksamhet föreslår vi en 
jämförelse av flera olika förskolor. Detta då läroplanen med stor sannolikhet implementeras 
på olika sätt på olika förskolor. Ett annat förslag är att inkludera barnens familjer i 
intervjusamtal. Detta för att kunna skilja på förskolans och hemmiljöns inverkan på barnen, 
och på så vis möjliggöra en djupare analys av förskolans roll i att bygga barnens värderingar. 
På grund av uppsatsens begränsade omfattning lämnas dessa förslag åt framtida studier.  
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APPENDIX I 

Barnintervjun  
• Vad tycker ni om att göra när ni är utomhus? 
• Vad gör ni när ni är i skogen? 

o Vad är viktigt att tänka på när man är i skogen? 
o Varför är det viktigt? 

• Vilket är ditt favoritdjur? 
o Var bor (ett av de nämnda djuren)? 
o Vad äter djuret? 
o Vad kan människor göra för att djuret ska må bra? 

• Vilken är din favoriträtt? 
o Vad finns i (en av de nämnda rätterna)? 
o Var ifrån kommer (en av de nämnda ingredienserna)? 

• Vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde när dom levde på jorden. Hur kan 
vattnet räcka? 

o Hur hamnar vattnet i kranen? 
o Hur kan det bli rent då, vattnet i kranen? 
o Vilka fler än människorna behöver vatten? 
o Vad skulle vi dricka om det inte fanns något vatten? (Barnen svarar mjölk) 
o Varifrån kommer mjölken? 
o Vad dricker korna då? 

• Vad är sopor? 
o Varifrån kommer sopor? 
o Slänger man allt i samma papperskorg? Hur gör vi? 
o Vad händer med det som man har slängt? 
o Vad händer maten som vi kastar då? 

• Vad skulle hända om vi högg ner alla träd? 
o Vad skulle hända om vi högg ner alla skogar? 

• På vilka olika sätt kan man ta sig fram, t.ex när man ska till förskolan? 
o Finns det något som är bra med att åka bil? 
o Finns det något som är mindre bra med att åka bil? 
o Finns det något som är bra med att gå? 

• Vad kan vi människor göra för att miljön ska må bra? 
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APPENDIX I 

Intervju med biträdande förskolechef/förskollärare  
• Vill du berätta lite om dig själv och dina erfarenheter av yrket som 

förskolepedagog/förskolechef? 
• Hur ser din karriärbana ut fram till idag? 
• Hur ser du på miljö- och naturvårdsfrågor 

o  och hur det arbetas med här på förskolan? 
• Hur ser du på din roll som förskolechef/pedagog och hur du kan påverka arbetet med 

miljöfrågor? 
• Hur mycket tid tillbringar du med barngrupperna? 
• Hur ofta och länge har barnen möjlighet till fri lek? 
• Hur mycket tid tillbringar barnen utomhus? 
• Hur ofta gör ni utflykter? Vart brukar ni gå? 
• Kan du berätta om er senaste utflykt i naturen, och om du minns, vad som intresserade 

barnen och hur de visade det? 
• Vilka rutiner har ni för barnen när ni är ute i naturen? 
• Har ni regler för barnen när ni är ute i naturen? Vet barnen vad som gäller? 
• Vad finns det för pedagogiskt syfte med att låta barnen leka i skogen/olika naturliga 

miljöer? 
• Lär sig barnen saker om naturen (växter, djur, väder etc) och hur går det isåfall till? 
• Får barnen vara med och hjälpa till med miljösmarta hushållssysslor? 
• Hur förhåller sig barnen till naturen och sin omgivning? 

o Vad brukar de fråga om? Vad verkar de intresserade av? 
o Vad brukar de tycka om att göra? 
o Vilken relation har barnen till naturen? 

• I läroplanen för förskolan står att “verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 
i framtid”. 

o På vilken nivå kan man man lära ut det här till barnen? (t.ex, pratar vi om 
miljön på dagisgården, ute i skogen eller globalt?)  

o Hur kan man göra det här i praktiken på ett sätt som barn kan förstå och ta till 
sig? 

• I läroplanen står även att arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna 
handlingar kan påverka miljön. 

o Hur kan detta gå till? 
• I läroplanen står även att ”förskolan ska medverka till att barnen förstår sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp, och hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra” 

o Hur implementerar ni detta? 
o På vilka sätt tror du att ni på förskolan kan bidra till en ökad förståelse? 

• Hur tror du att ni på förskolan kan engagera barnen i miljöfrågor? 
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APPENDIX III 

Intervju med studierektor för förskollärarutbildningen, Uppsala universitet 
• Berätta lite om dig själv och din roll som studierektor med ansvar för 

förskollärarutbildningen! 
• Vi har besökt en förskola och intervjuat bland annat förskolepedagoger. Några 

upplevde att det är för lite fokus på miljö- och naturvårdsfrågor och att man skulle 
kunna göra mer i det vardagliga arbetet med barnen 

o Vilken inställning tror/upplever du att nyexade förskollärare har till hur miljö- 
och naturvårdsfrågor kan läras ut på förskolan?  

o Är det något som ingår i utbildningen, att man pratar om hur man ska tackla 
miljöfrågor med barnen? 

• Vissa pedagoger upplever det är mycket fokus på att barnen själva ska undersöka och 
att pedagogerna inte får lära ut saker.  

o Vilket förhållningssätt utbildas dagens förskollärare till att ha i den här frågan? 
Nu kommer en rad utdrag ur läroplanen för förskolan, och frågor kring dessa: 
 

• I läroplanen för förskolan står att “verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 
i framtid”. 

o Hur förhåller man sig till detta i utbildningen av förskollärare, såna här stora 
mål? 

• I läroplanen står även att arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna 
handlingar kan påverka miljön. 

o Vilka pedagogiska verktyg får förskollärare med sig för att jobba med sånt?  
• Hur tror du att pedagogerna på förskolan kan engagera barnen i miljöfrågor? 
• Hur ser dagens intresse för förskollärarutbildningen ut? 

 


