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Sammanfattning 

De övergripande syftena med denna undersökning var dels att lyfta fram vilka olika typer av 

aktiviteter förskolor använder sig av för att utveckla barnens kunskap om kompostering, djur, 

bär/svampar och växter, dels att undersöka pedagogernas uppfattning om förutsättningar för 

detta arbete. Dessutom var syftet att undersöka om det är skillnader i hur förskolorna arbetar 

och ser på förutsättningar beroende på om de ligger i en stad eller by. Undersökningen gjordes 

genom en enkätundersökning som skickades ut till, totalt tretton förskolor, olika förskolor i en 

större stad, mellanstor stad samt olika byar. Resultaten i denna undersökning visar att det 

geografiska läget på förskolorna inte behöver ha sådan stor inverkan på hur mycket de arbetar 

med att utveckla barnens kunskap om naturen. Resultaten visar dock att städer arbetar mer 

med kompostering än de förskolor som ligger i en by eller i en mellanstor stad. Resultaten då 

det gällde vissa praktiska förutsättningar visade att förskolorna till stor del ansåg sig ha goda 

praktiska förutsättningar i arbetet med att utveckla barnens kunskap om naturen.  
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1 INLEDNING 
Det finns flera anledningar till att jag som blivande förskollärare har valt att i detta arbete ta 

upp frågan, hur arbetar förskollärare för att utveckla barnens kunskap om naturen? I 

läroplanen (lpfö 98) för förskolan står det att: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn… Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter 

och djur”. (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 37).  

 

En av förskolans uppgifter är att utveckla barnens förståelse för naturen därför tycker jag att 

det vore intressant undersöka hur olika förskolor arbetar med detta. Samt vilka förutsättningar 

förskollärarna anser att de har för att arbeta med att utveckla barnens kunskap om naturen. 

 

Dessutom tycker jag att det vore intressant att undersöka detta för att se om det finns några 

tydliga skillnader mellan hur förskolor i en större stad, mellanstor stad samt i byar arbetar för 

att utveckla barnens kunskap om naturen.  

 

Genom denna undersökning hoppas jag kunna få en ökad kunskap om hur olika förskolor 

arbetar om naturen med barnen. Kunskap som förhoppningsvis kan vara till nytta för mig som 

blivande förskollärare. Jag tror också att det kan vara bra för andra, som utbildar sig till 

förskollärare och för de som redan är verksamma i förskolan, att få reda på hur andra 

förskolor arbetar för att utveckla barnens kunskap om naturen. 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika kunskapstraditioner då det gäller naturvetenskap. Dessa kunskapstraditioner 

pekar på att det är viktigt att barn, särskilt när det gäller naturvetenskap, får vara aktiva och 

prova på. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner – Godée (2009).   

 

Den empiriska kunskapstraditionen har enligt författarna ovan varit väldigt viktig för 

utvecklingen då det gäller naturvetenskap. Ett tag var religionen ensam om att ha förklaringar 

av naturen och naturvetenskapliga fenomen. Detta ville man tidigt inom det empiriska 

tankesättet ändra på.  

 

”Den empiriska tanketraditionen vilar på ett grundtagande om att världen finns som den är 

och att det gäller för människan och vetenskapen att bli bättre på att upptäcka och beskriva 

fakta om världen.” Elfström m.fl. (2009 S. 27). 

 

En lärande teori som sedan 1970-talet påverkat undervisningen i naturvetenskapen är 

konstruktivismen. Konstruktivistiskt lärande innebär att i ett pedagogiskt sammanhang att; 

 

”När barnet studerar och manipulerar omvärlden både fysiskt och begreppsligt konstruerar 

barnet samtidigt en personligt meningsfull bild av världen”. Elfström m.fl. (2009 S. 29).  

 

Denna lärandeteori fick framför allt stort inflytande då det gällde synen på lärande utifrån 
Piagets kognitiva teorier. Piaget var intresserad av hur kunskap bildades. Piaget undersökte, 

enligt Elfström m.fl. (2009), barns tankeutveckling. Piagets forskning har sedan 1960-talet 

påverkat en hel del länders läroplaner. Det konstruktivistiska synsättet påverkade förskolans 

läroplan (lpfö 98) på så sätt att läroplanen påpekade att barnen skulle få vara aktiva. Det syns i 

läroplanen för förskolan i detta mål; 
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”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.” (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 

33). 

 

Enligt den sociokulturella synen på lärande så är kunskap inte bara något som finns enbart i 

individen, kunskap finns också mellan människor. Vygotskij menade att människor påverkas 

av den miljö de befinner sig i och av vilka människor de omges av. Enligt honom är det 

viktigt att människor tar vara på de kunskaper som redan finns. Då människor samspelar och 

försöker förstå varandra så utvecklas kunskap. I det sociokulturella perspektivet på lärande så 

är språket en viktig del. Genom språket så kan människor, barn och vuxna, kommunicera med 

varandra. Genom språket kan barnet ta del av hur människor i deras närhet förklarar och ser 

på saker och ting. Barn försöker redan i låg ålder förstå hur naturen fungerar. Barnen frågar 

vad någonting är och undersöker saker genom sina sinnen, de luktar, smakar och känner på 

saker och försöker förstå vad det ska användas till. Genom att undersöka saker försöker 

barnen hitta namn på saker. Elfström m.fl. (2009)  

 

Den fjärde och sista kunskapstraditionen är konstruktionismen. Denna kunskapstradition 

menar att: 

 

”… Alla har med sig unika erfarenheter som påverkar hur var och en förstår det man själv 

gör, själv och tillsammans, i relation till varandra och sammanhanget.”  

Elfström m.fl. (2009 S. 32).  

 

En likhet som kan nämnas mellan de fyra kunskapsperspektiven är att alla fyra perspektiven 

poängterar betydelsen av att alla människor men i synnerhet barn ska tillåtas att vara aktiva 

och få prova på, utforska och hantera saker. Elfström m.fl. (2009). 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Nyhus Braute & Bang (1994) menar att naturen har betydelse för barnens utveckling. I 

naturen utvecklas bland annat balanssinnet och barnen stöter också på utmaningar i naturen. 

Då barnet klarar en utmaning så utvecklas hjärnan och barnet lär sig någonting nytt. Även 

Pramling Samuelsson, Claesdotter & Björkman (2008) tar upp att barnen utvecklas genom att 

vara i naturen. De skriver att barnens initiativförmåga stimuleras och att barnens 

empatiförmåga utvecklas genom att barnen får se hur olika djur lever. 

 

Sandberg (2008) däremot anser att det inte bara är positivt med att barn leker ute i naturen. 

Författaren skriver att det finns studier som visar att barn då de leker utomhus utan någon 

vuxen i närheten kan bli utsatta för mobbning. Att se naturen som något som enbart är bra kan 

göra barnens utomhusvistelse ogenomtänkt. Författaren nämner också en studie som gjorts 

som visar att större delen av de förskollärare som blev tillfrågade ansåg att de hade för lite 

kunskap om hur de kunde arbeta med barnen om naturen. Alla förskollärarna i 

undersökningen ansåg dock att skogen är viktig i deras verksamhet. Men skogsvistelsen är till 

viss del ett spontant inslag i förskoleverksamheten, enligt författaren.  
 

Granberg (2000) skriver om att miljömedvetenhet hos yngre barn som, enligt författaren, 

innebär att barnen har en positiv inställning till miljön. Det vill säga att barnen vill sköta om 

allt som lever och att de har vissa förkunskaper om naturen. För att barn ska bli 

miljömedvetna menar författaren att det är viktigt att de känner sig trygga då de är ute i 

naturen samt att de tycker om och känner att det är roligt att vara i naturen. För att barn ska bli 
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ännu mer miljömedvetna så är det viktigt att de får lära sig att visa respekt för de djur och 

växter som finns i vår utomhusmiljö. Det är också enligt Granberg (2000) av vikt att barn så 

småningom får lära sig namnen på vanliga växter och djur i deras närmiljö.  

 

Sandberg (2008) menar att naturen ger såväl barn som vuxna stora möjligheter för lärande. 

Författaren skriver vidare att i förskolan i Sverige har naturen alltid setts som en viktig del i 

verksamheten. Då det på 1800-talet startades en verksamhet för barn i Sverige kom 

inspirationen mycket från Fröbel som levde mellan 1782-1815. Fröbel var pedagog och 

naturfilosof. Fröbel ansåg att barn var som plantor som för att utvecklas behövde få näring. En 

som utvecklade Fröbels pedagogik, var Schrader – Breymann, genom ett tematiskt arbetssätt. 

Det innebar att barnen skulle ha teman som handlade om bland annat naturen, där barnens 

intresse var det som skulle stå i centrum. Redan i början av 1900-talet ansåg man att det var 

viktigt att barnen visade respekt för naturen. Sandberg (2008) menar att sedan dessa tider så 

har naturen levt kvar som ett inslag i förskolan. Författaren skriver vidare om att 

barnstugeutredningen menade att barnen skulle få uppleva de växter och djur som finns i 

naturen för att på så vis skaffa sig kunskap om naturen och dess fenomen. År 1997 kom 

förslaget om att förskolan skulle ha en egen läroplan. I läroplanen som antogs för förskolan 

skulle arbetet med miljön betonas. Tanken med att betona miljön var att barnen skulle få 

förståelse för och kunskap om att naturen och människan är beroende av varandra. Denna 

förståelse och kunskap om naturen byggde på barnens lek och intressen. Enligt Sandberg 

(2008) har skogen som pedagogiskt inslag i förskolan påverkats av skogsmulleskolan. 

Förskolepersonal erbjöds då utbildning för att bli skogsmulleledare. Med hjälp av 

mulleverksamheten (en sagofigur, vars budskap är att man ska vara rädd om naturen, som 

barnen får träffa ute i skogen) så skulle barnen bli miljömedvetna och lära sig om naturen.  

 

Socialstyrelsen (1990) menar att då barn är i förskoleåldern byggs deras olika attityder till 

saker och ting upp. Det kan vara att de får en positiv eller en negativ attityd till något. 

Pedagogerna på förskolan har ansvar för vilka kunskaper och erfarenheter som barnet fått 

tagit del av och inte tagit del av. Enligt socialstyrelsen (1990) är det viktigt att barnen får lära 

sig att se och förstå det samband som finns i naturen, samband kan t.ex. vara ett kretslopp. 

Men också att barnen får lära sig att känna ansvar för naturen.  

      

Sträng & Persson (2003) skriver om att det är viktigt att barn får uppleva naturen på ett sätt 

som för barnen är roligt och ger dem lust till att lära. Detta för att barnen ska få en förståelse 

för att hur vi lever påverkar naturen. Detta tar också förskolans läroplan upp under rubriken 

”riktlinjer”, förskolan ska ”Ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 

miljön…” (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 38). Vidare tar förskolans läroplan under rubriken 

”Utveckling och lärande” upp att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn… Utvecklar 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga 

fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur”. (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 37).   
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I läroplanen för förskolan står det vidare under rubriken ”Förskolans uppdrag” att; 

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor samt ha ett ekologiskt 

förhållningssätt. Barnen skall lära sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp, få kunskap 

om växter och djur samt enkla naturvetenskapliga företeelser.” (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 

34). Granberg (2000) menar att för att uppnå detta mål så måste utevistelse tillsammans med 

barnen vara det absolut bästa sättet. Författaren menar att utomhus får barnen se växter och 

djur i den miljö där de hör hemma. Utomhus kan barnen dessutom upptäcka naturen samtidigt 

som de tillägnar sig kunskaper om naturen. Författare säger vidare att det är när barnen får 

lära sig saker i sitt rätta sammanhang som kunskapen fastnar bäst.  

 

1.2.1 Förutsättningar på landet och i en stad  
 

För att kunna lägga grund för ett miljömedvetande hos yngre barn (barn under 3 år) så krävs 

det enligt Granberg (2000) att förskolor diskuterar vad miljömedvetande betyder för just deras 

förskola. Författaren menar att olika förskolor har olika förutsättningar. De förskolor som 

ligger nära skogen har andra förutsättningar än de som ligger i en stad och kanske har längre 

avstånd till skogen. Författaren menar också att varje förskolas utgångspunkt måste vara efter 

den förskolans förutsättningar. Med förutsättningar menar Granberg (2000) bland annat 

miljön runt omkring förskolan.  

 

Nyhus Braute & Bang (1994) reflekterar över om det går att uppleva naturen även i en stad. 

De menar att det inte blir samma sak i en stad som på landet men att det ändå går att få in 

naturen i förskolor som ligger i en stad. De menar att i en stad kan förskolorna jobba med att 

upptäcka skillnader mellan naturen i en stad och naturen på landet. Författarna påpekar att det 

är andra förhållanden i en stad för växter och djur. De växter som finns i en stad kanske inte 

alltid finns på landet. Vissa djur söker sig ibland in till städer för att t.ex. hitta mat.  

 

De barn som växer upp idag har enligt Brügge, Glantz & Sandell (2007) inte samma kontakt 

med naturen som människor hade förr. Idag handlar det om att ta sig till skogen medan förr 

låg kanske skogen runt hörnet, eller så kände man någon som bodde på landet. Att avståndet 

till naturen är långt gör att många upplever skogen som något som är farligt. Genom att vara 

mycket i naturen upptäcker man naturen och vistas man mycket i naturen blir man tryggare i 

naturen. Känner man en trygghet i naturen blir det lättare att uppskatta spänningen med att 

vara i naturen. Författarna hänvisar också till läroplanen för förskolan som tar dessa 

perspektiv i målen för förskolan. 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 

naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter 

och djur.” (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 37). 

 

1.2.2 Pedagogens roll i arbetet om naturen 
 

Det är enligt socialstyrelsen (1990) viktigt att tänka på att alla barn kanske inte är vana vid att 
vistas i skogen och det är i så fall bra om pedagogen börjar med att introducera barnen för det 

som finns i skogen. Detta kan göras genom att ta med barnen till en skogskant där 

förskolläraren kan berätta om vad det finns för djur i skogen. Stöter såväl barn som 

personalen på något som de inte kan som t.ex. namnet på en växt eller en svamp så kan de 

tillsammans försöka ta reda på svaret t.ex. genom en upptäcktsfärd. Socialstyrelsen menar 

dock samtidigt att det är viktigt att pedagoger har tillräcklig kunskap så att de kan svara på 

eventuella frågor som barnen ställer. Detta är viktigt för att genom barnens frågor kan 
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pedagogerna leda in barnen på något de inte upptäckt. Nyhus Braute & Bang (1994) och 

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) däremot menar att det är viktigt att pedagogerna inte tror 

att de måste kunna svara på alla barnens frågor då de vistas ute i naturen. De menar att om 

pedagogen inte kan svara på barnens frågor så är det ett utmärkt tillfälle att ta reda på svaret 

tillsammans med barnen. 

 

Även Brügge m.fl. (2007) menar att det som pedagog gäller att kunna framkalla nyfikenhet 

och entusiasm samt att upptäcka tillsammans. Författarna menar att det är bra om läraren har 

med sig böcker om djur och växter ut i naturen. På så vis kan läraren och barnen lättare få 

svar på de eventuella frågor som uppkommer. Hittar man inget svar på den fråga som ställs 

kan man om frågan var vad t.ex. en särskild insekt heter hitta på ett namn tillsammans utifrån 

de kännetecken insekten har. Det är viktigaste är att pedagogen tar barnens frågor på allvar. 

 

För att få barnen miljömedvetna är det enligt Granberg (2000) viktigt att ta tillvara på barnens 

nyfikenhet på naturen. Det är barnens motivation som ska vara utgångspunkten i arbetet med 

miljömedvetenhet hos barn. Det är utifrån barnens nyfikenhet som pedagogerna ska lägga upp 

sitt arbete med naturen. Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om att det är förebilder för 

barnen då det gäller miljömedvetande. Eftersom barn ofta härmar det som vuxna gör har 

pedagogernas miljömedvetenhet stor betydelse.  

1.3 Syfte 

Mina övergripande syften med denna undersökning är att lyfta fram vilka olika aktiviteter 

förskolor använder sig av för att utveckla barnens kunskap om kompostering, djur, 

bär/svampar och växter. Dessa områden är valda för att jag anser att de till stor del täcker in 

riktlinjerna i läroplanen för förskolan. Läroplanen för förskolan säger under rubriken 

”Förskolans uppdrag” att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor… 

Förskolan skall medverka till att barnen förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Lärarnas 

riksförbund, 2006 S. 34). Vidare säger läroplanen för förskolan under rubriken ”Mål och 

riktlinjer” att ”Förskolan sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och 

omsorg om sin närmiljö” (Lärarnas riksförbund, 2006 S. 35). Vidare påpekar lpfö 98 under 

rubriken ”Utveckling och lärande” att det är viktigt att barnen utvecklar sin kunskap om 

växter och djur. Syftet med denna undersökning är också att undersöka förskollärarnas åsikter 

då det gäller vissa praktiska förutsättningar för att utveckla barnens kunskap om naturen. 

Dessutom är syftet att undersöka om det går att se skillnader vad det gäller aktiviteter och 

förutsättningar beroende på om förskolan ligger i en större stad, mellanstor stad eller i en by.   

1.4 Frågeställningar 

Med utgångspunkt utifrån de övergripande syftena är frågeställningar följande: 

1) På vilka olika sätt arbetar förskolor för att utveckla barnens kunskap om naturen? 

2) Vilka förutsättningar (närhet till naturen, personaltäthet, teoretiska kunskaper och 

arbetsmaterial) anser förskollärarna att de har för att kunna utveckla barnens kunskap om 

naturen? 

3) Vilka eventuella skillnader finns i arbetet med att utveckla barnens kunskap om naturen 

samt pedagogers åsikter om praktiska förutsättningar beroende på om förskolorna ligger i en 

stad eller i en by? 
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2 METOD 

2.1 Urval  

I denna undersökning har femton stycken avdelningar på femton olika förskolor blivit 

tillfrågade om de kan tänka sig att delta i en enkätundersökning. Av dessa femton förskolor 

kunde två inte delta. I valet av förskolor var förskolornas geografiska läge en viktig faktor. 

För att få så stor variation som möjligt valdes förskolor som låg i en större och en mindre stad 

samt förskolor som låg i byar. Detta för att förhoppningsvis få ta del av många olika sätt att 

arbeta med barnen om naturen. En annan anledning var att kunna se eventuella skillnader när 

det gäller hur de olika förskolorna arbetar för att utveckla barnens kunskap om naturen. 

Den större staden har ca 90 000 invånare, den mellanstora staden ha ca 35 000 invånare. 

Invånarantalet i de olika byarna ligger på allt mellan ca 200- 3000 invånare.  

2.1.1 Förskolornas geografiska läge 

Av de tretton förskolor som deltog så ligger fem stycken förskolor i en mellanstor stad och 

fem stycken i byar. De sista tre förskolorna ligger i en större stad. 

 

Av de förskolor som låg i byar så uppger alla fem i sin information på nätet att de har nära till 

skog eller naturområde. 

 

Av de förskolor som ligger i en mellanstor stad så uppger två stycken av fem förskolor i sin 

information på internet att de har nära till skogen. 

 

Av de förskolor som ligger i en större stad så uppgav två stycken av tre förskolor att de har 

nära till skog eller naturområde. 

2.1.2 Forskningsetik 

För att uppfylla anvisningarna för forskningsetik så har deltagarna, i enlighet med Johansson 

& Svedner (2006), i denna undersökning blivit uppringda och informerade om 

undersökningens syfte. Dessutom skickades det med ett brev med enkäten som upplyste 

deltagarna om deras anonymitet samt om syftet med undersökningen. Ett telefonnummer för 

eventuella frågor om undersökningen uppgavs också, i enlighet med Johansson & Svedner 

(2006), i brevet.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetoden för hur förskollärare och barnskötare på olika förskolor arbetar för att 

utveckla barnens kunskap om naturen samt hur närheten till naturen och de praktiska 

förutsättningarna påverkar förskolorna, har genomförts genom en enkätstudie. Enkäten 

(Bilaga 1) har skickats ut till förskolorna via posten, detta för att även de förskolor som inte 

har tillgång till datorer ska kunna delta. Enkäten är uppdelad i olika områden. Dessa områden 

är; kompostering, djur, bär/svamp och växter. Under dessa områden ställs frågor om hur 

förskolorna arbetar med var och ett av områdena.   

2.3 Procedur 

Innan enkäterna skickades ut till förskolorna blev de via telefonkontakt tillfrågade om de 

kunde tänka sig att delta i undersökningen. Om man ”avser att genomföra en enkät, bör man 

ha försäkrat sig om att svarsprocenten kommer att bli hög…” Johansson & Svedner (2006 S. 
33). Detta kan enligt författarna göras genom att i förväg fråga förskolorna om de vill vara 

med och svara på enkäten. Under telefonsamtalet så fick förskolorna information om 
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undersökningen och blev sedan tillfrågade om att delta. Informationen jag gav vid samtalet 

var att en personal från avdelningen jag ringde till besvarade frågorna och att den personalen 

fick representera all personal på den avdelningen.  

 

Administrationen av enkäten gick till så att utifrån frågeställningarna i denna rapport skrevs 

enkätfrågorna. Följebrev till de som deltog i undersökningen skickades också med. I 

följebrevet presenterades syftet med denna undersökning. I brevet klargjordes också att inga 

namn på vare sig förskolor eller de som deltar kommer att uppges i rapporten. I kuvertet med 

enkäten skickades det också med ett frankerat svarskuvert till de som deltog att returnera 

enkäten i.    

 

2.4 Analysmetoder 

I detta arbete låg fokuset på att få fram olikheterna i svaren på enkätfrågorna. Fokus har varit 

att analysera hur förskolorna i denna undersökning arbetar om naturen när det gäller ur ett 

tidsperspektiv och ur ett aktivitetsperspektiv, samt att lyfta fram pedagogers åsikter om vissa 

praktiska förutsättningar.  

 

Fokuset i analysen ligger därför på att lyfta fram de olika sätten som man arbetar på och det 

som eventuellt skiljer förskolorna åt.  

 

Förskolornas enkätsvar har ur ett tidsperspektiv delats in i olika kategorier. Kategorierna har 

gjorts utifrån de svar som kom in på enkäterna. Tidskategorierna är: 

 

– Dagligen: I denna kategori har de avdelningar som arbetar dagligen med ämnet ifråga delats 

in i. Endast förskolor som klart och tydligt i enkäten uppgett att de arbetar dagligen med 

ämnet ifråga har placerats in under denna kategori.    

– Kontinuerligt (ej dagligen): I denna kategori har de som arbetar med ämnet ifråga varje 

vecka, återkommer till arbetet med ämnet ifråga varje termin eller arbetar med detta 

regelbundet utifrån då barnen visar intresse. Alltså de förskolor som arbetar med ämnet ifråga 

regelbundet men inte varje dag. 

– Ej kontinuerligt: I denna kategori hamnar avdelningar som inte arbetar med ämnet ifråga 

regelbundet, utan endast någon enstaka gång.  

– Aldrig: denna kategori representerar de avdelningar som inte arbetar med ämnet ifråga 

överhuvudtaget. 

 

Tidskategorierna presenteras i tabeller där även de olika typerna av aktiviteter som framkom i 

enkäterna presenteras under varje tidskategori. 

 

Vilken tidskategori de olika förskolorna placerats in i beror dels på vad de svarat på 

kryssfrågorna om hur ofta de arbetar med kompostering, djur, bär/svampar och växter. Men 

också på svaret på frågorna om vilka aktiviteter de använder sig av, där det ibland kommit 

fram en tydligare förklaring då det gäller tidsaspekten.  
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3 RESULTAT 
Resultatet kommer att redovisas utifrån olika rubriker som grundar sig på mina 

frågeställningar. Rubrikerna är:  

 

 Hur arbetar förskollärare tidsmässigt för att utveckla barnens kunskap om naturen, 

samt vilka aktiviteter använder de sig av? Denna rubrik har också dessa fyra 

underrubriker, kompostering, djur, bär/svampar och växter. 

 

 Förutsättningar för att utveckla barnens kunskap om naturen. 
 

 Skillnader mellan förskolor som ligger i en stad respektive en by. 
 

  

3.1 Hur arbetar förskollärare tidsmässigt för att utveckla barnens 

kunskap om naturen, samt vilka aktiviteter använder de sig av? 
 

3.1.1 Kompostering 

 

Frågan hur förskolorna arbetar för att utveckla barnens kunskap om kompostering visar att av 

de tretton tillfrågade förskolorna arbetade tio stycken i mer eller mindre utsträckning med att 

utveckla barnens kunskap om kompostering (figur 1).   

 

 

 
Figur 1 visar om de olika förskolorna arbetar med att utveckla barnens kunskap om kompostering. 

Samt i vilken utsträckning detta sker tidsmässigt. (n=13 förskolor).  

 

Svaren på enkätfrågorna har delats in i fyra olika kategorier utifrån hur förskolorna arbetar 

med kompostering ur ett tidsperspektiv. Det resultat som presenteras i tabell 1 sammanställts 

utifrån svaren på frågorna 4,5 och 6 i enkäten (Bilaga 1). De olika kategorierna presenteras i 

tabell 1 och där visas även vilka olika aktiviteter som förskolorna använder sig av för att 

utveckla barnens kunskap om kompostering. Nedan presenteras de olika tidskategorierna. 

 

– Dagligen: I denna kategori hamnar avdelningar som arbetar dagligen med kompostering. 

Endast förskolor som klart och tydligt i enkäten uppgett att de arbetar dagligen kompostering 

har placerats in under denna kategori.    



 9 

– Kontinuerligt (ej dagligen): I denna kategori hamnar de som arbetar med kompostering 

varje vecka, återkommer till arbetet med kompostering varje termin eller arbetar med detta 

regelbundet utifrån då barnen visar intresse. Alltså de förskolor som arbetar med 

kompostering regelbundet men inte varje dag. 

– Ej kontinuerligt: I denna kategori hamnar avdelningar som inte arbetar med kompostering 

regelbundet, utan endast någon enstaka gång.  

 – Aldrig: denna kategori representerar de avdelningar som inte arbetar med kompostering 

överhuvudtaget. 

 

Ur tabell 1 framgår att drygt hälften av de tretton förskolorna arbetar med att utveckla barnens 

kunskap om kompostering ”dagligen” eller ”kontinuerligt (ej dagligen)”. De resterande 

förskolorna arbetar antingen inte kontinuerligt med kompostering eller aldrig med detta.  

 

Undersökningen visade att arbetet med kompostering kan gå till på olika sätt (tabell 1). En del 

förskolor arbetar genom att ta tillvara på de stunder barnen visade intresse för detta, en del 

genom att prata med barnen om kompostering. Det arbetades också med detta genom att 

kompostera matrester och genom att barnen fick vara delaktiga och följa med till soprummet 

för att se hur de olika soporna ska sorteras. På en förskola brukade de gräva ner saker i 

marken på hösten för att sedan på våren gräva upp dem igen och se vad som förmultnat och 

vad som finns kvar.      

 

Aktiviteter som var vanliga, dvs. aktiviteter som minst fyra förskolor arbetar med, var att 

kompostera mat, prata med barnen om kompostering och om vad som får kastas i naturen. 

 

Aktiviteter som var ovanliga, dvs. aktiviteter som endast en förskola arbetade med, var att 

gräva ner saker på hösten för att sedan gräva upp det på våren för att se vad som har 

förmultnat. 

 

För de förskolor som inte arbetade med kompostering kontinuerligt var att de pratade med 

barnen om kompostering var ett vanligt sätt att arbeta på.      
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Tabell 1 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt för att utveckla barnens kunskap om 

kompostering. Den visar även vilka olika typer av aktiviteter förskolorna använder sig av. 

(n=13).  

Tidskategori 
 

Dagligen 

n=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerligt 

(ej dagligen) 

n=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej 

kontinuerligt 

n=4 

 

 

 

Aldrig 

n=2 

Aktiviteter 
 

Barnen hjälper oss dagligen att slänga och sortera sopor i vårt soprum. 

 

 

Vi komposterar all mat. Utomhus kopplar vi sen deras tänkande, i nedbrytning av 

naturen – löv som förmultnar, maskar vi hittar i jorden, ny jord som bildas av det döda 

materialet. 

 

 

Fotlöpande diskussioner i barngruppen.  

 

 

Vi tar tillvara tillfällen då barnen frågar och visar intresse. Vi vill att det ska vara en del 

i det dagliga arbetet.  

 

 

Vi pratar om vad som får kastas i skogen och vad vi måste ta med oss hem.  

 

 

Vi har några komposttunnor på vår förskolegård. Där vi lägger i frukt- skrutt/skal m.m. 

tillsammans med barnen under vår/sommar – perioden.  

 

 

Vi gräver ner saker på hösten gräver upp på våren., vad har förmultnat? Trä, glas, 

metall, papper, skal från frukt, grönsak. 

 

 

 

Vi pratar om sortering. Inte skräpa ner i naturen. 

 

 

Vi har bara pratat om det under något tillfälle. 
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3.1.2 Djur 

Svaren på enkätfrågorna resulterade i en tidskategori utifrån hur förskolorna arbetar med djur 

som finns i naturen ur ett tidsperspektiv. Det resultat som presenteras i tabell 2 har tagits från 

svaren på frågorna 7,8,9 och 10 i enkäten (Bilaga 1). Tidskategorin presenteras i tabell 2 och 

där visas även vilka olika aktiviteter som förskolorna använder sig av för att utveckla barnens 

kunskap om djur som finns i naturen. Nedan presenteras tidskategorin. 

 

– Kontinuerligt (ej dagligen): I denna kategori har de som arbetar med djur som finns i 

naturen varje vecka, återkommer till arbetet med djur som finns i naturen varje termin eller 

arbetar med detta regelbundet utifrån då barnen visar intresse. Alltså de förskolor som arbetar 

med djur som finns i naturen regelbundet men inte varje dag. 

 

Ur tabell 2 framgår att samtliga förskolor arbetade med att utveckla barnens kunskap om djur 

”kontinuerligt (ej dagligen)”.  

 

Aktiviteter som var vanliga, dvs. aktiviteter som minst fyra förskolor arbetar med, var att 

prata med barnen under skogsvistelsen om djur som finns i naturen. Att låna böcker och läsa 

om djuren var också ett vanligt sätt att arbeta på.  

 

Aktiviteter som var ovanliga, dvs. aktiviteter som endast en förskola arbetade med, var att en 

gång om året åka till ett närliggande zoo. En annan aktivitet som var ovanlig var att gå på 

tipsrunda.   
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Tabell 2 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt för att utveckla barnens kunskap om djur. 

Den visar även vilka olika typer av aktiviteter förskolorna använder sig av. (n=13).  
Tidskategori 

 
Kontinuerligt 

(ej dagligen) 

n=13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

 

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet i vardagen. Vi har luppburkar tillgängliga. Vi pratar om 

att vi måste vara rädda om naturen så att djuren och vi ska må bra. Vad äter dom /hur klarar 

de sig på vintern? m.m.  

 

 

Vi har en ”naturruta” i närheten av vår förskola. Spontant pratar vi om djurens liv under 

promenaden som ofta sker i närheten av natur. Vi (barn, personal och föräldrar) åker en gång 

om året till ett zoo.  

 

 

Läser om dom, ser/hör dom i naturen, kollar spår/spillning. 

 

 

Vårt tema är skogen. Vi följer livet i en myrstack under hela året. Vi vänder på stenar och 

tittar på småkryp, pratar om vilka djur som bor i vår skog.  

 

 

Har som mål att gå till skogen minst 1 gång per vecka, snöfri period. Under denna termin har 

vi tema ”naturen” . Vi utgår från det våra barn på avd. är intresserad av.  

 

 

Det finns en arbetsplan i mulleskolan som vi följer.  

 

 

Går till skogen där vi pratar om naturens kretslopp. 

 

 

Sjunger, använder naturen och återkopplar ”hemma”. Femåringarna går flera gånger per 

termin till ”skolskogen” där det finns tipsrunda, en anlagd skogsstig, grillplats och 

informationstavlor.  

 

 

Läser ramsor.  

 

 

Matar fåglarna på vintern och artbestämmer dem.  

 

 
Tar reda på vad barnen vet om djuren och hjälpa dem att lära sig mer. 
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3.1.3 Bär/svampar 

 

Svaren på enkätfrågorna har delats in i tre olika kategorier utifrån hur förskolorna arbetar med 

bär/svampar som finns i naturen ur ett tidsperspektiv. Det resultat som presenteras i tabell 3 

har tagits från svaren på frågorna 11,12,13 och 14 i enkäten (Bilaga 1). De olika kategorierna 

presenteras i tabell 3 och där visas även vilka olika aktiviteter som förskolorna använder sig 

av för att utveckla barnens kunskap om bär/svampar som finns i naturen. Nedan presenteras 

de olika tidskategorierna. 

 

– Dagligen: I denna kategori har de avdelningar som arbetar dagligen med bär/svampar som 

finns i naturen. Endast förskolor som klart och tydligt i enkäten uppgett att de arbetar dagligen 

med bär/svampar som finns i naturen har placerats in under denna kategori.    

– Kontinuerligt (ej dagligen): I denna kategori har de som arbetar med bär/svampar som finns 

i naturen varje vecka, återkommer till arbetet med bär/svampar som finns i naturen varje 

termin eller arbetar med detta regelbundet utifrån då barnen visar intresse. Alltså de förskolor 

som arbetar med bär/svampar som finns i naturen regelbundet men inte varje dag. 

– Ej kontinuerligt: I denna kategori hamnar avdelningar som inte arbetar med bär/svampar 

som finns i naturen regelbundet, utan endast någon enstaka gång.  

 

Ur tabell 3 framgår det att en förskola arbetade med att utveckla barnens kunskap om 

bär/svampar ”dagligen”. Tio stycken förskolor, dvs. större delen av förskolorna, arbetade med 

att utveckla barnens kunskap om bär/svampar som finns i naturen ”kontinuerligt (ej 

dagligen)”. Två av förskolorna arbetade inte kontinuerligt med detta.  

 

Aktiviteter som är vanliga, dvs. aktiviteter som minst fyra förskolor arbetar med, var att 

plocka bär för att sedan göra t.ex. paj eller sylt av bären.   

 

Aktiviteter som var ovanliga, dvs. aktiviteter som endast en förskola arbetade med, var att 

arbeta med detta genom Mulle och Knytte skolan.  
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Tabell 3 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt för att utveckla barnens kunskap om 

bär/svampar. Den visar även vilka olika typer av aktiviteter förskolorna använder sig av. 

(n=13).  
Tidskategori 

 

Dagligen 

n=1 

 
Kontinuerligt 

(ej dagligen) 

n=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ej kontinuerligt 

n=2 

 

 

 

Aktiviteter 

 

Integrerar ständigt i vår dagliga tillvaro/verksamhet. 

 

 

Vi pratar om svamp och bär när vi är i skogen. (varje vecka under hösten då det är 

bär och svamp tid). Vi har gjort rårörd lingonsylt.  

 

 

Tittar på bären när vi är i skogen. Plockar, rensar. 

 

 

Noterar alltid bär och svamp på våra skogsturer. 

 

 

Samtalar om, smakar (om det ej är giftigt). Gör blåbärspaj. Plockar bär och 

pysslar med. Sjunger/ramsor.  

 

 

Kokat gelé.  

 

 

Vi arbetar i mulle och knytte skolan så de ingår i undervisningen där. Vi följer 

planen.  

 

 

Frusit in bär som vi ska baka något av. Vi har dissekerat svampar och kollat sort 

och hur de ser ut inuti.  

 

 

Efter barnens nyfikenhet och intresse. Vi har tillgång till bibliotek. 

 

 

Berättar om bär och svamp. 
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3.1.4 Växter 

 

Svaren på enkätfrågorna har delats in i olika kategorier utifrån hur förskolorna arbetar med 

växter som finns i naturen ur ett tidsperspektiv. Det resultat som presenteras i tabell 4 har 

tagits från svaren på frågorna 15,16,17 och 18 i enkäten (Bilaga 1). De olika kategorierna 

presenteras i tabell 4 och där visas även vilka olika aktiviteter som förskolorna använder sig 

av för att utveckla barnens kunskap om växter som finns i naturen. Nedan presenteras de olika 

tidskategorierna.  

 

– Dagligen: I denna kategori har de avdelningar som arbetar dagligen med växter som finns i 

naturen. Endast förskolor som klart och tydligt i enkäten uppgett att de arbetar dagligen med 

växter som finns i naturen har placerats in under denna kategori.    

– Kontinuerligt (ej dagligen): I denna kategori har de som arbetar med växter som finns i 

naturen varje vecka, återkommer till arbetet med växter som finns i naturen varje termin eller 

arbetar med detta regelbundet utifrån då barnen visar intresse. Alltså de förskolor som arbetar 

med växter som finns i naturen regelbundet men inte varje dag. 

– Ej kontinuerligt: I denna kategori hamnar avdelningar som inte arbetar med växter som 

finns i naturen regelbundet, utan endast någon enstaka gång.  

 

Ur tabell 4 framgår det att en av förskolorna arbetar med växter ”dagligen”. Elva stycken av 

förskolorna, dvs. större delen av förskolorna, arbetar med att utveckla barnens kunskap om 

växter ”kontinuerligt (ej dagligen)”. En förskola arbetar inte med detta kontinuerligt.  

 

Aktiviteter som är vanliga, dvs. aktiviteter som minst fyra förskolor arbetar med, var att prata 

med barnen om växter.  

 

Aktiviteter som var ovanliga, dvs. aktiviteter som endast en förskola arbetade med, var 

naturväv som en förskola hade gjort med material från skogen. En förskola hade en naturruta 

som de besökte regelbundet.  
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Tabell 4 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt för att utveckla barnens kunskap om växter. 

Den visar även vilka olika typer av aktiviteter förskolorna använder sig av. (n=13). 
Tidskategorier 

 

Dagligen 

n=1 

 

Kontinuerligt 

(ej dagligen) 

n=11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej kontinuerligt 

n=1 

 

 

Aktiviteter 

 

Vi har en ”naturruta” i närheten av vår förskola. 

 

 

Undersöker naturen runt omkring oss. Vi ser vad som växer, lånar böcker, 

sjunger och använder naturen och återkopplar ”hemma.” 

 

 

Pratar om växter, tar med oss hem och arbetar vidare genom målning, pyssel  

 

 

Torkar, pressar – noterar och gör barnen uppmärksamma på våra utflykter och 

på gården. 

 

 

Benämna växter vi möter i naturen, känner och luktar. Tar reda på vad barnen 

kan och utgår ifrån det när vi pratar om växter. Praktiserar frö- växt = planterar. 

 

 

På hösten plockar vi löv och trycker med dom på papper. Vi har ett träd som vi 

följer hela året. Barnen målar av trädet för att följa de olika årstidsväxlingarna.  

 

 

Har gjort en naturväv med material från vår skog. Vi delar inte upp naturen i 

smådelar… Utan vi tar det som barnen visar intresse för.   

 

 

Förra veckan tittade vi på mossa på utflykten. Vi upptäckte då att det finns så 

många olika sorter. Vi tog med lite i en påse och ska fortsätta titta på den. Vad 

heter den?  

 

 

Vi har tillgång till bibliotek. 

 

 

Namnger växter, men inget djupare.  
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3.2 Förutsättningar för att utveckla barnens kunskap om naturen 
 

Frågorna kring de olika förskolornas praktiska förutsättningar delades in i fyra olika områden; 

närhet till naturen, personaltäthet, egna teoretiska kunskaper om naturen och arbetsmaterial. 

Det visade sig att då det gällde förutsättningar med tanke på närhet till naturen så bedömde 

hela tio stycken avdelningar i undersökningen att dessa var ”mycket goda.” De resterande tre 

bedömde att närheten till naturen är ”goda”. Deltagarnas bedömning av personaltätheten på 

sin avdelning visade att tre stycken ansåg att de var ”mycket goda” medan sex stycken ansåg 

att de var ”goda”. Resterande fyra ansåg att förutsättningarna då det gällde personaltätheten 

var ”mindre goda”. (Figur 2).  

 

Förskollärarnas bedömning av egna teoretiska kunskaper visade att tio stycken ansåg att de 

hade ”goda” teoretiska kunskaper. De resterande tre ansåg att de hade ”mycket goda” 

teoretiska kunskaper. Tillgången till arbetsmaterial var den fråga som fick mest varierande 

svar. Tre stycken ansåg att de hade ”mycket goda” förutsättningar då det gällde 

arbetsmaterial. Fem stycken ansåg att förutsättningarna var ”goda”, fyra stycken att de var 

”mindre goda” och en ansåg att de hade ”dåliga” förutsättningar. (Figur 2).   

 

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att deltagarnas bedömning av sin egen 

avdelnings praktiska förutsättningar, för att utveckla barnens kunskap om naturen, var 

positiva. Det visade sig att oavsett förskolornas geografiska läge ansåg deltagarna i 

undersökningen att de hade ”Mycket goda” eller ”goda” förutsättningar inom de flesta 

områdena. (Figur 2).     

 

 
Figur 2 visar vad deltagarna i undersökningen anser att de har för praktiska förutsättningar för att 

utveckla barnens kunskap om naturen. (n=13 avdelningar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3.3 Skillnader mellan förskolor som ligger i en stad respektive en by 
 

Det visade sig att de förskolor som ligger i en större stad arbetade mest med kompostering 

tidsmässigt. (Figur 3).   

 
 
Figur 3 visar hur mycket förskolorna arbetar tidsmässigt med att utveckla barnens kunskap om 

kompostering. (By n=5, mellanstor stad n=5, större stad n=3).   

 

När det gäller arbetet med att utveckla barnens kunskap om djur så visade det sig att det inte 

gick att se några skillnader mellan förskolor i en stad jämfört med förskolor som ligger i en 

by. Det visade sig att förskolor i både städer och byar arbetade med detta kontinuerligt.  

(Figur 4).   

 

 
Figur 4 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt med att utveckla barnens kunskap om djur som finns i 

naturen. (By n=5, mellanstor stad n=5, större stad n=3).   
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Att utveckla barnens kunskap om bär/svampar arbetade förskolorna som ligger i en större stad 

antingen ”dagligen” eller ”kontinuerligt (ej dagligen)” med. De förskolor som ligger i en 

mellanstor stad och i byar arbetade med detta ”kontinuerligt (ej dagligen)” eller ”ej 

kontinuerligt”. Det fanns inga skillnader mellan de förskolor som låg i en mellanstor stad och 

de som låg i byar då det gällde arbetet med bär/svampar. Det var lika många förskolor i en 

mellanstor stad som arbetade med detta ”kontinuerligt” och ”ej kontinuerligt” som det var i en 

by. (Figur 5).  

 

 
 
Figur 5 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt med att utveckla barnens kunskap om bär/svampar. 

(By n=5, mellanstor stad n=5, större stad n=3).    

 

De olika förskolornas arbete med att utveckla barnens kunskap om växter skilde sig inte så 

mycket ifrån varandra. I resultatet för de förskolor som låg i byar och i en mellanstor stad 

visade att de flesta arbetade med detta kontinuerligt. De förskolor som låg i en större stad 

arbetade också med detta kontinuerligt eller dagligen. (Figur 6). 

 

 

 
Figur 6 visar hur förskolorna arbetar tidsmässigt med att utveckla barnens kunskap om växter. (By 

n=5, mellanstor stad n=5, större stad n=3).   
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 
 

Mitt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur olika förskolor arbetade för att 

utveckla barnens kunskap om naturen. Undersökningen har lyft fram en mängd olika 

aktiviteter som förskollärarna använder sig av i arbetet med naturen. Undersökningen har 

också lyft fram hur pass goda praktiska förutsättningar förskollärarna anse sig ha när det 

gäller arbetet med naturen. Går det att upptäcka några skillnader mellan förskolor som ligger i 

en stad och förskolor som ligger i en by?   

  

Resultatet visar att de olika avdelningarna på de olika förskolorna använder sig av flera olika 

aktiviteter, då de arbetar för att utveckla barnens kunskap om naturen. Då det gällde arbetet 

med kompostering så går det att se störst skillnad där mellan förskolor i en stad och en by. Det 

visade sig att det var de förskolor som ligger i en större stad som arbetade mest tidsmässigt 

med kompostering. Resultatet för hur förskolorna arbetar tidsmässigt med kompostering, djur, 

bär/svampar och växter skiljde sig lite åt. Det visade sig dock att de förskolor som låg i den 

större staden hade inom alla områden, utom djur, minst en förskola som arbetade med 

områdena ”dagligen”.  

 

Deltagarnas bedömning av sina praktiska förutsättningar var överlag positiva. Det som fick 

sämst resultat var frågan om ”tillgång till arbetsmaterial”.  

4.2 Reliabilitet och validitet 
 

Resultaten som kommit fram genom denna undersökning hade kunnat vara mer tillförlitliga. 

Detta kunde ha gjorts genom att åka ut till förskolorna och observera vad de gör för att 

utveckla barnens kunskap om naturen samt genom att inkludera intervjuer. Med observationer 

som komplement till enkäten samt med fler deltagande kommuner och förskolor i 

undersökningen så hade resultatet blivit mer tillförlitligt. Tiden hade dock, tyvärr, inte räckt 

till för detta. Antalet förskolor som ligger i en mellanstor stad, större stad och i byar är också 

olika till antalet. När det gäller förskolor som ligger i den mellanstora staden så är det fem 

stycken därifrån som är med i undersökningen. Det är också fem olika förskolor med från 

byarna, medan det från den större staden endast är tre stycken förskolor med. Detta är såklart 

en faktor som minskar tillförlitligheten i undersökningen.   

 

Samtliga deltagare i undersökningen blev i förväg tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i 

undersökningen. Deltagarna blev också tillfrågade om slutdatumet för enkätsvaren var möjligt 

och rimligt för att de skulle hinna svara på enkäten. Enkätfrågorna har varit lika till alla 

deltagare och skickades iväg samtidigt till alla deltagare utom en som fick enkäten någon dag 

senare, därför blev det ett annat datum bestämt då den deltagaren skulle lämna in enkäten. 

Även den deltagaren tillfrågades om det var möjligt och rimligt att hinna svara på frågorna 

inom den tiden.  

 

Enkätfrågorna hade kunnat utökas med fler följdfrågor och varit mer tydliga i formuleringen. 

Med tanke på att det var många frågor på enkäten och att tiden för bearbetning av resultatet 

inte var obegränsad så hade det blivit svårt att hinna med. 
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Med endast tretton deltagare i undersökningen är det svårt att kunna dra några generella 

slutsatser av denna undersökning. Dock finns det förskolor från dels en större stad, mellanstor 

stad och förskolor i byar representerade, vilket gör att undersökningen får en viss geografisk 

spridning, även om den inte kan vara representativ för hur det ser ut i allmänhet.   

4.3 Diskussion av resultat 

4.3.1 På vilka olika sätt arbetar förskolor för att utveckla barnens kunskap om 

naturen? 

 

I förskolans läroplan under rubriken ”riktlinjer” tas det upp att pedagogerna ska:  

 

”Ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön…” (Lärarnas 

riksförbund, 2006 S. 38).  

 

Det finns många exempel i resultatdelen av denna undersökning som visar att förskolorna 

arbetar för att barnen ska förstå att deras egna handlingar påverkar naturen. Detta visar 

aktiviteter som att några förskolor pratar med barnen om vad som kan kastas i skogen och vad 

som måste kastas i soporna. En förskola gräver tillsammans med barnen ner saker i marken på 

hösten för att sedan på våren gräva upp sakerna för att se vad som har förmultnat. En del 

förskolor har kompost där barnen får vara med och slänga sådant som kan slängas i en 

kompost. En förskola berättar att de brukar prata med barnen om att de måste vara rädda om 

naturen både för sin egen skull men också för djurens skull. I undersökningen framgår att på 

en förskola brukar de prata med barnen om naturens kretslopp. Att känna till naturens 

kretsloppet och att känna ansvar för naturen är något som socialstyrelsen (1990) menar är 

viktigt. 

 

Många av förskolorna i denna undersökning uppger att de arbetar mycket med de naturfrågor 

som barnen visar intresse för. Detta är något som Granberg (2000) anser är viktigt för att få 

barn miljömedvetna. Författaren menar att det är viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet 

på naturen. Det är barnens motivation som ska vara utgångspunkten i arbetet med 

miljömedvetenhet hos barn. Även Sträng & Persson (2003) skriver om att det är viktigt att 

barn får uppleva naturen på ett sätt som för barnen är roligt och ger dem lust till att lära. Detta 

för att barnen ska få en förståelse för att hur vi lever påverkar naturen.  

 

4.3.2 Vilka förutsättningar anser förskollärarna att de har för att kunna utveckla 

barnens kunskap om naturen? 

 

Denna undersökning visar att samtliga förskolor ansåg att de hade antingen ”mycket goda” 

eller ”goda” förutsättningar då det gällde närhet till naturen. Även resultaten på hur ofta 

förskolorna arbetade med de olika ämnesområdena var till större delen positiva. Inom alla 

ämnen utom kompostering svarade det flesta att de arbetade med ämnesområdet ”mer än en 

gång per termin”.  

 

Barn idag har inte samma kontakt med naturen som människor hade förr. Idag handlar det om 

att ta sig till skogen. Förr låg skogen runt hörnet eller så kände man någon som bodde på 

landet. Att avståndet till naturen är långt gör att många upplever skogen som något som är 

farligt. Brügge m.fl. (2007). Detta stämmer dock inte överens med resultatet i denna 
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undersökning. Jag har i den här undersökningen försökt att sprida förskolornas geografiska 

läge för att på så sätt få olika förutsättningar vad det gäller närhet till naturen. Likväl så visar 

resultatet att förskolorna inte verkar se närheten eller avståndet till naturen som något större 

problem. Det verkar med andra ord inte som att förskolorna anser, som författarna ovan gör, 

att det är ett problem att ta sig till naturen. Jag tror att om avståndet till skogen anses som ett 

problem eller inte beror mycket på pedagogernas inställning till naturen. En pedagog som är 

intresserad av att vara ute i naturen ser kanske inte avståndet till skogen som ett problem. Jag 

tror att ”problemen” blir mer synliga för pedagogen om pedagogen själv inte är engagerad och 

intresserad av den aktivitet som ska utföras. Jag är övertygad om att saker och ting blir vad du 

gör det till, väljer jag att se det negativa i en situation så är det klart att den situationen blir ett 

problem.  

 

Pedagogernas bedömning av personaltätheten på sin avdelning visade att tre stycken ansåg att 

det var ”mycket goda” medan sex stycken ansåg att det var ”goda”. Resterande fyra ansåg att 

förutsättningarna då det gällde personaltätheten var ”mindre goda”. Jag måste säga att det 

överraskade mig att större delen av pedagogerna, i denna undersökning, anser att de har 

antingen ”mycket goda” eller ”goda” förutsättningar då det gäller personal. Jag trodde att 

resultatet skulle visa mer missnöje på denna punkt med tanke på att antalet barn per pedagog, 

vad jag kan förstå, inte minskar utan snarare tvärttom ökar. Att pedagogerna ändå anser sig ha 

någorlunda goda förutsättningar då det gäller personal var såklart en positiv överraskning.  

 

När det gällde pedagogernas bedömning av sina egna teoretiska kunskaper så visade det sig 

att tio stycken ansåg att de hade ”goda” teoretiska kunskaper. De resterande tre ansåg att de 

hade ”mycket goda” teoretiska kunskaper. Resultatet när det gällde pedagogernas tillgång till 

arbetsmaterial visade att tre stycken ansåg att de hade ”mycket goda” förutsättningar, fem 

stycken ansåg att förutsättningarna var ”goda”, fyra stycken ansåg att de var ”mindre goda” 

och en ansåg att de var ”dåliga” förutsättningar då det gällde arbetsmaterial. Detta resultat är 

inte särskilt positivt, det är mycket synd, tycker jag, att pedagogerna inte anser sig få bästa 

möjliga förutsättningar för att utveckla barnens kunskap om naturen. Arbetsmaterial anser jag 

är en viktig del av förskoleverksamheten, oavsett om arbetsmaterialet är till för att utveckla 

barnens kunskap om naturen eller om något annat. Arbetsmaterialet är en del av personalens 

verktyg för att hjälpa barnen att utveckla sin kunskap om saker och ting. För att få en så bra 

verksamhet som möjligt för barnen så tror jag att det är viktigt att personalen får de resurser 

de behöver. Har personalen de resurser de behöver då det gäller såväl arbetsmaterial, personal 

och teoretisk kunskap så kan hela deras energi istället läggas på barnen.      

 

4.3.3 Går det att se skillnader i hur arbetet med att utveckla barnens kunskap om 

naturen går till beroende på om förskolorna ligger i en stad eller i en by? 

 

Nyhus Braute & Bang (1994) reflekterar över om det går att uppleva naturen även i en stad. 

De menar att det inte blir samma sak i en stad som på landet, men att det ändå går att få in 

naturen i förskolor som ligger i en stad. Att det går att få in arbete med naturen även i en stad 

visar också denna undersökning. Bland annat då det gäller arbetet med kompostering. Där 

visar det sig att förskolorna som låg i en större stad arbetade med kompostering mer än vad 

förskolorna som låg i en mellanstor stad eller i byar gjorde. Det visade sig att samtliga 

förskolor som låg i den större staden arbetade med att utveckla barnens kunskap om 

kompostering. Det gjorde däremot inte alla de förskolor som låg i den mellanstora staden och 

i byar.  

 



 23 

Det går också att konstatera att de förskolor som ligger i en större stad var de enda som inom 

samtliga ämnesområden, utom djur, hade minst en förskola som arbetade med detta 

”dagligen”. Mina föreställningar om hur det skulle se ut har inte stämt överens med 

verkligheten, i denna undersökning. Jag trodde att det skulle skilja mer än vad det gjorde 

beroende på förskolornas geografiska läge. Min föreställning var att förskolor som låg i byar, 

på grund av geografiskt läge, skulle arbeta mer med naturen än de som låg i en större stad.  

Det bör även tilläggas att förskolorna som ligger i den större staden är underrepresenterade i 

undersökningen.     

 

4.4 Förslag till fortsatt tillämpning 
 

Denna undersökning skulle kunna utvecklas dels genom att komplettera enkätundersökningen 

med att också göra observationer av hur förskolor arbetar för att utveckla barnens kunskap om 

naturen. Vidare skulle undersökningen kunna utvecklas genom att också göra intervjuer med 

pedagoger om hur de arbetar för att utveckla barnens kunskap om naturen. Det skulle också 

vara intressant att veta hur resultatet sett ut om undersökningen hade innefattat fler 

avdelningar/förskolor och städer/byar. På det sättet skulle det gå att dra generella slutsatser 

och även förmodligen gå att se fler variationer vad det gäller förskolornas aktiviteter och 

praktiska förutsättningar.    
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BILAGOR 

Bilaga 1 

   Enkät 
   

 
1A. Din ålder_______________________________________________________  

 

1B. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

 

     

     1-3 år                  3-5 år                 1-5 år 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

 

 

Förskollärare                   Barnskötare                    Annan                Ingen utbildning 

 

 

3. Hur länge har du arbetat inom förskolan?_______________________________________ 

 

 

4. Hur ofta arbetar din avdelning för att utveckla barnens kunskap om kompostering?  

                         

 

En gång per termin     

 

 

Mer än en gång per termin 

 

 

Mindre än en gång per termin 

 

  

 Aldrig 

 

 

5a. Under hur lång tid brukar din avdelnings arbete med kompostering sträcka sig? 

 

                                        

     

 Hela terminen        3 veckor eller mer         1-2 veckor           Några dagar             Annat  
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5b Om ditt svar är ”annat” kan du berätta över hur lång tid din avdelnings arbete om 

kompostering brukar sträcka sig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________        

 

6. Kan du beskriva hur din avdelning brukar arbeta för att utveckla barnens kunskap om 

kompostering?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Hur ofta arbetar din avdelning för att utveckla barnens kunskap om djur som finns i 

naturen?  

 

                             

 

 

En gång per termin     

 

 

Mer än en gång per termin 

 

 

Mindre än en gång per termin 

 

  

 Aldrig 

 

 

8. Under hur lång tid brukar din avdelnings arbete om djur som finns i naturen sträcka sig? 

                                        

      

Hela terminen            3 veckor eller mer           1-2 veckor              Några dagar           Annat 

 

9. Om ditt svar är ”annat” kan du berätta över hur lång tid din avdelnings arbete om djur som 

finns i naturen brukar sträcka sig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    
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10. Kan du beskriva hur din avdelning arbetar för att utveckla barnens kunskap om djur som 

finns i naturen?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                                 

 

 

11. Hur ofta arbetar din avdelning för att utveckla barnens kunskap om olika bär och svampar 

som finns i naturen?  

 

 

En gång per termin     

 

 

 

Mer än en gång per termin 

 

 

Mindre än en gång per termin 

 

 

Aldrig 

 

 

12. Under hur lång tid brukar din avdelnings arbete om bär och svampar som finns i naturen 

sträcka sig? 

 

                                        

      

Hela terminen            3 veckor eller mer           1-2 veckor              Några dagar           Annat 

 

 

13. Om ditt svar är ”annat” kan du berätta över hur lång tid din avdelnings arbete om bär och 

svampar som finns i naturen brukar sträcka sig? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    
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14. Kan du beskriva hur din avdelning arbetar för att utveckla barnens kunskap om bär och 

svampar som finns i naturen?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

15. Hur ofta arbetar din avdelning för att utveckla barnens kunskap om olika växter som finns 

i naturen? 

 

                             

 

En gång per termin     

 

 

Mer än en gång per termin 

 

 

Mindre än en gång per termin 

 

 

 Aldrig 

 

 

16. Under hur lång tid brukar din avdelnings arbete om växter som finns i naturen sträcka sig? 

 

                                        

     Hela terminen            3 veckor eller mer           1-2 veckor              Några dagar       Annat 

 

 

17. Om ditt svar är ”annat” kan du berätta över hur lång tid din avdelnings arbete om växter 

som finns i naturen brukar sträcka sig? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________    

 

 
18. Kan du beskriva hur din avdelning arbetar för att utveckla barnens kunskap om växter 

som finns i naturen?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

19. Hur skulle du bedöma din avdelnings praktiska förutsättningar, för att utveckla barnens 

kunskap om naturen, när det gäller: 

 

 

A. Närhet till naturen?   

 

       Mycket goda                   Goda             Mindre Goda             Dåliga        Mycket dåliga 

                                               

 

 

B. Personaltäthet? 

 

       Mycket goda                   Goda               Mindre Goda        Dåliga        Mycket dåliga 

                                               

 

 

C. Dina egna teoretiska kunskaper om naturen?  

 

       Mycket goda                   Goda             Mindre goda          Dåliga        Mycket dåliga 

                                               

 

 

D. Arbetsmaterial? 

 

Mycket goda                   Goda             Mindre goda          Dåliga        Mycket dåliga 

                                               

 

 

 

20. Övrigt, finns det något du vill tillägga som jag inte tagit upp i mina frågor? Skriv gärna på 

baksidan också! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!  

 

 

 


