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Sammanfattning: Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter som kan finnas 

inom området djur och natur och på vilket sätt det i förekommande fall används som en resurs 

på de förskolor jag besökt. Jag har intervjuat pedagoger för att få en uppfattning om hur de ser 

på djur och natur och dess möjligheter samt huruvida några hinder kan upplevas i detta arbete. 

Jag har funnit att djur och natur anses vara ett viktigt område och ett intresse som i många fall 

delas av både barn och pedagoger. De främsta skälen för att inte hålla egna djur på förskolan 

var allergier och tidsbrist. Djur och natur används som en resurs på de förskolor jag besökt 

och flera angav att det var en del av deras arbete med miljöfrågor. 
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1 INLEDNING 
 

Jag har genom mitt tidigare arbete som djurvårdare på djurpark kommit i kontakt både med 

barn och djur i olika sammanhang och sett den fascination barnen oftast visat gentemot 

djuren. De vill veta allt och mer än gärna hjälpa till att t.ex. mata om de får chansen. Jag har 

sett många barnögon tindra i en lite äcklad förtjusning då de fått slänga köttbitar åt vargar och 

lodjur eller gett blåbär åt björnarna.  Jag hade ingen djupare tanke då än att erbjuda en positiv 

händelse kring djur men kanske hände något mer inuti barnens huvud som då gick mig förbi. 

Kanske blev det ett minne för livet eller så väcktes en känsla som inte funnits förut. När jag 

nu har vänt mina blickar mot förskolan har jag funderat mycket över hur djur kan användas i 

den pedagogiska verksamheten. Kanske kan också händelser i förskolan väcka slumrande 

känslor kring djur och natur till liv som sedan varar livet ut?  Leicht Madsen (1999) menar att 

känslor av just positiv karaktär kring djur och natur lagras inom oss. Dessa kan sedan bli en 

grund för att utveckla en slags kärlek till naturen som han menar är en förutsättning för att 

engagera sig i frågor som rör värnandet av vår miljö. I Lpfö98 står t.ex. att ”Förskolan skall 

medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår 

sin delaktighet i naturens kretslopp” (sid 28.). Då också barnens intressen skall utgöra en 

drivkraft i förskolans verksamhet och djur är något som barnen kan komma i kontakt med till 

följd av detta ser jag en möjlighet till förening. Men hur ser det ut på förskolan? Jag har med 

det här arbetet för avsikt att ta reda på det genom att bl.a. intervjua några pedagoger i 

förskolan om deras inställning till djur och natur.  

1.1 Syfte 

  

Jag vill med det här arbetet ge en mer samlad bild av förhållandet barn, djur och natur och 

hur det kan omsättas till förskolans verksamhet och de mål som finns angivna i gällande 

styrdokument. I läroplanen för förskolan Lpfö98 står bl.a. ”att förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp… liksom sitt 

kunnande om växter och djur.” (sid. 31). Detta kan för barn te sig mycket abstrakt men jag 

anser att det kan göras konkret genom att som pedagog ta del av barns ofta genuina intresse 

för djur och natur. Med tanke på den samhällsutveckling som sker idag anser jag det vara ett 

viktigt område då det är i förskolan framtidens miljöhjältar finns. Utan kunskaper om vad 

som finns i skog och mark finns sannolikt inte heller kunskapen om vad som är värt att 

skydda och bevara. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter som kan 

finnas inom området djur och natur och på vilket sätt det i förekommande fall används som 

en resurs på de förskolor jag besökt för att t.e.x. arbeta med miljöfrågor. Tre frågeställningar 

ligger till grund för arbetet. 

1.2 Frågeställningar 

 

Denna undersökning avser att ge svar på följande frågeställningar: 

 

1) Vilken inställning har pedagoger till djur och natur i förskolan? 

 

2) Hur och om används djur och natur som en pedagogisk resurs i förskolans verksamhet? 

  

3) Vilka hinder mot att arbeta med djur och natur finns eller kan upplevas av pedagoger i 

förskolan? 
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1.3 Bakgrund 

 

De allra flesta människor har på ett eller annat vis positiva minnen och upplevelser av djur 

och natur enligt Leicht Madsen (1999) och flera av dessa uppger att minnena härrör från den 

tidiga barndomen. Sandell, Öhman, Östman (2003) menar att hur vi ser på naturen är 

individuellt och styrs av det samhälle vi lever i samt vår uppväxtmiljö och vilka attityder som 

omgett oss då. Här har förskolan en viktig roll anser jag eftersom dagens barn tillbringar en 

stor del av sin tid där och därmed har pedagogerna stora möjligheter att påverka vilka minnen 

och värderingar som omger barnen. Braute & Bang (1997) menar att arbete med barn och 

natur är ett attitydskapande arbete av största vikt inte minst för att arbeta med frågor som rör 

vår miljö. Människans tid i det moderna industrisamhället är ytterst kort i jämförelse med hur 

länge vi levt som nomadiserande jägare och samlare vilket jag anser kan vara av betydelse för 

att förstå vårt sätt att leva idag och hur det påverkar vår planet. Mycket har hänt åtminstone 

samhällsmässigt sedan våra urfäder tog sina första stapplande steg på jordens yta och frågan 

är var vi själva egentligen befinner oss då utvecklingen i ett tidsperspektiv gått väldigt fort 

framåt alltsedan vi blev jordbrukare. Jag börjar med att ge en historisk tillbakablick kring 

människans förhållande till djur och natur för att sedan mer ingående ta upp barnens speciella 

förhållande till detta, och därefter ge förslag på hur förskolans verksamhet kan göras mer 

”djur och naturvänlig”.  

 

1.4 Litteraturgenomgång 
 

1.4.1 Människans förhållande till djur och natur i ett historiskt perspektiv 
 

Enligt Andersson (2000) motsvarar tiden som jägare och samlare mer än 99 procent av vår 

totala existens här på jorden. Människorna då levde i små grupper och samlade nötter, 

insekter och annat ätbart samt bedrev viss jakt och fiske för att klara sitt uppehälle.  De levde 

i ett beroendeförhållande till naturen och den ansågs vara besjälad vilket innebar att både 

djur, växter, stenar etc. betraktades som levande väsen med en själ. Sandell, Öhman, Östman 

(2003) menar att fruktbarhetsperspektivet ”Moder jord” i hög grad kan symbolisera den 

tidens beroendeförhållande till den omgivande naturen. Leicht Madsen (1999) kallar den 

uppfattningen för ”den mytiska naturuppfattningen” och menar att olika varianter finns kvar 

hos naturfolk än idag vilket kan ge oss en viss inblick i dåtidens syn på djur och natur.   

 

En trolig orsak till att människan så småningom började bruka jorden i allt större utsträckning 

kan vara att det jaktbara viltet blev färre och förutsättningarna för ett nomadiserande liv 

därmed ändrades. En större andel vegetabilier i kosten krävde lagringsutrymmen då det var 

svårt att bära med sig allt. Människan blev därmed bofast och lärde sig så småningom odla de 

växter som tidigare insamlats och att tämja djur som tidigare jagats (Andersson 2000).  Leicht 

Madsen (1999) kallar jordbrukssamhällets naturuppfattning som 

trädgårdsmästaruppfattningen efter hur vi nu istället började betrakta vår omgivning som ett 

produktionslandskap till skillnad från ett som vi var en del av. Fortfarande levde människorna 

nära naturen och var beroende av vad den gav men den var inte längre att betrakta som 

besjälad. Nu kunde vi också till viss del ändra naturens egna förutsättningar genom det nya 

kunnande som växte fram från generation till generation (Leicht Madsen 1999). Genom att 

förädla växter och avla djur, bruka skogen etc. växte nya samhällsystem fram. Vi blev fler 

och fler, började leva i byar och så småningom städer allteftersom kunskaperna om hur vi 

effektivast kunde utnyttja naturens resurser alltmer förfinades (Andersson 2000).   
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Jordbrukssamhället nådde sin kulmen under 1800-talet och då skedde i Sverige en stor 

befolkningsökning vilket ledde till att jordbruket inte räckte till för att försörja alla. Fler och 

fler tvingades flytta till städerna och de nya industrierna som växte fram där i takt med att 

industrialismen gjorde sitt intåg (Andersson 2000). Pengar blev allt viktigare i det nya 

samhälle som växte fram både i städerna och på landsbygden. Nya behov och varor kom till 

och självförsörjningen som var jordbrukssamhällets motto avtog allt mer och istället fick den 

kommersialism som råder idag se sin morgon gry (Andersson 2000).   

 

Alltfler människor fick sin försörjning inom andra yrkesområden än jordbruket och därmed 

blev det inte lika självklart längre vart maten på tallriken kom ifrån då även mathanteringen 

blivit en industri (Andersson 2000). Leicht Madsen (1999) menar att naturen som omger oss 

idag inte längre är ”vild” utan behärskad, kontrollerad och manipulerad till följd av den nya 

samhällsutvecklingen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att människan gått från att leva i ett starkt beroendeförhållande 

nära naturen till att leva på distans från naturen även om vi fortfarande i allra högsta grad är 

beroende av den. Detta är dock något som inte alla tycks vara medvetna om med tanke på hur 

vi lever idag. Johansson (2004) menar att vi har levt 30 000 generationer som jägare och 

samlare, 300 som jordbrukare och högst 3 i industrin och stora städer, ändå har den senaste 

tidens leverne kommit att påverka vår jord allra mest. Sandell m.fl. (2003) menar att vårt sätt 

att nyttja naturen och landskapet idag kan få stora effekter ur ett globalt perspektiv och är 

något som kommer att påverka flera generationer i många år framöver. Enligt Göran Ericsson 

som är forskare vid SLU* har intresset för att vistas i naturen minskat med tio procent 

alltsedan 1980 – talet och det är framförallt bland stadsbor som kunskaper om hur t.ex. 

skogens skafferi förädlas har minskat som en följd av det. En av förklaringarna menar han är 

att vi inte längre lever nära naturen i samma utsträckning som förr då fler hade anknytning till 

landsbygden (GD, 2009). I det sammanhanget blir barnen viktiga då de är framtidens 

förvaltare av jordens resurser. 

 
* Sveriges lantbruksuniversitet 

 

1.4.2 Varför barn och natur 
 

Halvorsen Vindal och Tveit Mogstad (1993) menar att barn tidigt behöver vistas i och erfara 

naturen med alla sina sinnen för att utvecklas till vuxna som värnar och bryr sig om 

naturmiljön. De menar vidare att vuxna med starka band till naturen har svårare att sitta som 

passiva åskådare vad gäller t.ex. miljöförstöring utan de tenderar istället att själva agera som 

värdeförmedlare av sin kunskap. Almers (2009) har funnit att tidiga positiva upplevelser i 

barndomen kan vara av vikt för att sedan utveckla vad hon kallar handlingskompetens för att 

engagera sig i frågor som rör miljövård men behöver inte nödvändigtvis alltid vara så utan 
anledningarna varierar från individ till individ menar hon. Dahlgren, Szczepanski (2002) 

framhåller vikten av att skapa band till naturen genom metoden att bedriva undervisning i 

den. De menar att ett centralt mål med undervisning utomhus är att utveckla en vördnad och 

känsla för naturen, miljön och dess invånare. Även Johansson (2004) menar att sådana 

gemensamma upplevelser i naturen föder ett gemensamt ansvar för allt som lever. Har ett 

barn aldrig fått vistas i naturen kan han eller hon inte förnimma den känslan eller vetskapen 

om vad som finns där att värdesätta. Hon kallar det naturkänsla och menar att det inte räcker 

med teoretisk kunskap för att utveckla en sådan utan det handlar om att uppleva. Johansson 

menar vidare att det är enbart direktupplevelser som kan skapa en sådan naturkänsla hos barn 

då en bild eller bok inte tillåter alla sinnen att medverka. Leicht Madsen (1999) framhåller 
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också han konkreta upplevelser som viktiga för att barn skall tillägna sig naturen och menar 

vidare att barnets egen aktivitet och sinnesupplevelser är vad som bör vara utgångspunkten 

just vad gäller barnets lärande. Sträng, Persson (2003) menar att det är när barnen rent 

konkret kommer i kontakt med naturen som de kan göra upptäckter genom att se, känna, höra 

och kanske smaka på omvärlden. Det är viktigt menar de att barn får möta naturen 

tillsammans med vuxna som delar med sig av sin positiva syn för att skapa en närhet till den. 

Braute m.fl.(1994) menar att det viktigaste målet med naturvistelsen är att uppleva och lära 

sig trivas och tycka om naturen till en början för att skapa en god grund att sedan bygga 

vidare på. 

 

– Möjligheter 

Naturen erbjuder också en rik källa på upptäckter som kan bli till konstnärlig verksamhet 

menar Johansson (2004). Många kända konstnärer och kompositörer etc. har hämtat sin 

inspiration i naturen och sedan skapat sina mästerverk vilket också går alldeles utmärkt också 

i förskolan. Både drama, bild och musik går att iscensätta och flera av våra klassiska sagor av 

t.ex. Elsa Beskow har naturen som en självklar del i handlingen. Johansson menar vidare att 

mycket av det material som finns i naturen går att använda. Förr var det naturligt menade hon 

då leksaker var dyra men nu är det istället en kunskap som håller på att falla i glömska. 

 

Naturen ger barnen möjlighet att röra sig över fria och ojämna ytor vilket är viktigt för att 

träna och utveckla sin kroppsmuskulatur menar Johansson (2004) Att ha naturen som lekplats 

främjar kreativiteten och kan grundlägga ett intresse för friluftsliv som sedan vara livet ut. 

Det ger också möjlighet att lära sig behärska olika tekniker för att kunna vistas i naturen som 

t.ex. att klä sig rätt, laga mat och skydda sig mot väder och vind. Leicht Madsen (1999) 

menar också att experiment med naturen ger barnen möjlighet inte bara att upptäcka naturen 

utan dessutom utforska den. Många av de processer som sker i naturen går med enkla medel 

att efterlikna i mindre skala som t.ex. en planta som gror och växer. Vad krävs för att den ska 

växa och vad händer om vatten, solljus etc. utesluts?   

 

– Nackdelar 

Under föregående avsnitt har jag lyft fram flera av de fördelar som kan komma av att vistas i 

naturen tillsammans med barn och lyft dess möjligheter. Det kan tyckas som att det inte 

skulle finnas några nackdelar men några kritiska aspekter kan hittas i den befintliga 

litteraturen. Johansson (2004) menar att vissa krav kan föreligga vad gäller utrustning för att 

vistas ute. Just vad gäller barn förtas t.ex. lite av den glädje som vill förmedlas om barnet 

fryser eller blir blött. Enligt Sandell & Sörlin (citerad av Szczpanski, 2007) har friluftsliv 

anpassats mot mer resursstarka socioekonomiska grupper i samhället i och med att tendensen 

är att gå ifrån det enkla mot det speciella och mer tekniska. Detta gäller kläder, skor och övrig 

utrustning likväl som upplevelser och tillsammans med reklam om dess förträfflighet kan det 

upplevas som lite av ett måste. Även Leicht Madsen (1999) menar att friluftsliv alltmer 

kommit att bli en del av en industri med dyrbara produkter som följd. Detta kan då slå mot de 

grupper i samhället som inte har råd att skaffa utrustning eller har kännedom om vad som 

krävs. Braute m.fl. (1994) menar att ett sätt att lösa det problemet är att förskolan tar upp 

vilka kläder som kan vara lämpliga vid t.ex. föräldramöten eller enskilda samtal med 

föräldrarna. Ett annat sätt kan vara att förskolan tillhandahåller utlåningskläder köpta på 

second-hand vilket också är förekommande menar de.  
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1.4.3 Varför barn och djur 

 
Det står ingenstans i läroplanen att barn bör och ska umgås med djur men däremot att barnens 

intressen skall tas tillvara i verksamheten. Enligt min erfarenhet är djur ett sådant generellt 

intresse som de allra flesta barn i någon form brukar ägna sig åt. Området kan göras stort och 

innefatta allt ifrån dinosaurier till att studera och lära sig om småkryp i skogen. Oavsett vad 

så tenderar ögonen att lysa av iver på de barn som deltar.  

 

Leicht Madsen (1999) talar om barn och djurs förhållande och menar att de båda 

representerar det ursprungliga och naturliga och att de därav har en särskild samhörighet. I 

flera s.k. lyckliga barndomsskildringar som t.ex. Pippi Långstrump, Barnen i Bullerbyn, Emil 

m.fl. har också djuren en viktig roll och är ständigt närvarande. Djur har på olika vis alltid 

omgett oss människor antingen som nyttodjur, parasiter eller symboliskt i t.ex. religiösa 

sammanhang. Även vårt förhållande till de sällskapsdjur vi håller oss med idag är att betrakta 

som symboliskt menar Leicht Madsen (1999) då de bl.a. berör vårt känsloliv. Av särskild vikt 

är därför de djur vi har en relation till och framförallt de djur som får ett namn menar Folke - 

Fichtelius (1995). Just namngivningen av djur tycks vara viktig för barn menar hon vidare då 

dessa djur blir ”Någon” för barnet och rent symboliskt betyder mer. Det kan vara något att 

tänka på innan daggmaskarna el skalbaggarna av rutin hamnar tillbaka i jorden för 

sällskapsdjur kan se väldigt olika ut om man är ett barn vilket måste respekteras av vuxna 

kring barnen. Alla djur trivs dock inte under vår omsorg vilket också måste tas hänsyn till 

från barnens sida men många går utmärkt att ta hand om för en längre eller kortare tid och 

bjuda på positiva upplevelser (se rubrik 1:2:4). 

 

 Johansson (2004) menar att barn genom att vårda och ta hand om andra levande varelser 

utvecklar sin egen identitet och känsla för allas lika värde. De kan därmed bidra till barns 

utveckling vad gäller sociala färdigheter och också stärka självförtroendet (Folke - Fichtelius 

1995). Framförallt utsatta barn i kris kan bli hjälpta av djur och stärkas i den 

omhändertagande rollen och djuret kan också ge tröst och stöd tillbaka (Folke - Fichtelius 

1995). Att tillägga är att det ännu inte är vetenskapligt klarlagt huruvida djur har betydelse för 

barns utveckling av empati men forskning pågår kring ämnet och det tycks finnas vissa 

samband (Manimalis… 2009). I barns umgänge med djur går att utläsa mycket av hur barnen 

tänker och tycker känslomässigt vilket kan bädda för samtal kring olika värdegrundsfrågor 

som t.ex. avvikelser då det kan förekomma både hos djur och hos människor. Att tala 

”genom” djuren kan då avdramatisera frågor som annars kan vara svåra att ta upp (Johansson 

2004). Även andra känslor kan upplevas med djur och det går också att lära av varandra barn 

och djur emellan menar Folke - Fichtelius (1995). Hänsyn är ett sådant exempel eftersom det 

inte går att bete sig hur som helst i umgänget med djur framförallt inte om det gäller djur som 

lätt stressas eller kan säga ifrån på olika vis. Döden blir naturligt närvarande med djur 

omkring sig och kan också leda in på tankar om etik och moral. En del djur sörjer vi och 

andra äter vi upp? För ett barn går kanske inte alltid den ekvationen ihop speciellt inte om det 

gäller äldre barn som kommit längre i sina tankar om vad som ligger på tallriken (Folke - 

Fichtelius 1995). 

 

Johansson (2004) menar att barn kan ha en avvaktande inställning till djur från början men att 

de genom positiva händelser så småningom lär sig se med nya ögon då deras nyfikenhet 

väcks. Sträng, Persson (2003) anser att det är viktigt med vuxna som uppvisar positiva 

känslor kring de djur barnen möter då det är vi som förmedlar hur barnen ska förhålla sig till 

dem. Genom att rygga tillbaka och visa avsky mot t.ex. småkryp eller ormar är det istället vår 
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reaktion som tar överhanden för barnets egna intryck. Ett mer lämpligt förhållningssätt är att 

istället se med barnets ögon och locka fram nyfikenheten om varför t.ex. grodan känns kall 

när man klappar den och tillsammans ta reda på fakta (Folke - Fichtelius 1995). Känner man 

som vuxen obehag inför vissa djur är det oftast bättre att låta någon annan ta med barnen till 

det mötet eftersom barn kan läsa kroppsspråk väldigt bra.  Gången blir stel, rörelser ryckiga 

och leendet ansträngt utan att vi själva kanske märker det men ett barn kan ofta lätt läsa av 

dessa signaler och ”smittas” av rädslan (Folke - Fichtelius 1995). Rädda barn kan inte lära sig 

och är därmed inget att sträva efter om syftet är att skapa en lärandesituation. 

 

Ett område som börjat intressera forskare i allt större utsträckning är hur djur kan ha påverkan 

på barns inlärningsförmåga. Ännu finns inte några vetenskapliga erkännanden för detta trots 

att människor i så många år levt sida vid sida med husdjur. I beskrivningar av barns 

utveckling och inlärningsmiljö nämns inte djuren trots att de i barnens värld är så viktiga och 

ofta ligger på 10 i topp listan över viktiga personer i deras liv (Manimalis… 2009).  Vissa 

försök har gjorts och görs, b. la. har hundar fått tjäna som stöd vid läsinlärning för barn. 

Hundarna är tränade för att arbeta inom vården där djur är ett vanligare inslag men har nu 

visat sig fungera också inom andra områden (Sundström, Witt 2009)   

 

– Allergier 

Ett problem som kan uppstå ur barns umgänge med djur är olika typer av allergier. Folke - 

Fichtelius (1995) har i sina studier funnit att en stor ökning av allergier skett de senaste 150 

åren. Det finns inget entydigt svar menar hon vad detta beror på men viss forskning pekar på 

att det är en kombination av förändrad inomhusmiljö (tätare hus) och en ökning av 

miljöföroreningar som bidragit till att öka vår reaktionsbenägenhet för olika allergener som 

pälsdjur och pollen. Att hålla djur i en offentlig miljö som förskolan ställer därmed särskilda 

krav och hänsynstaganden eftersom det är så många, både barn och vuxna som är drabbade. 

Av detta skäl finns det riktlinjer utgivna av skolverket (SÖ FS 1981:122) för att hålla djur i 

skolmiljö. Dessa talar bl.a. om att pälsdjur och fåglar inte får hållas inomhus i lokaler där 

elever vistas annat än för kortare stunder och att både personal och elever bör bära så rena 

kläder som möjligt då allergen också kan förekomma i dessa. Genom att välja mindre 

allergiframkallande djur som t.ex. fiskar eller kräldjur går det bra även för allergiska barn 

med djur inomhus. Pälsbärande djur och fåglar går annars att hålla utomhus som ett alternativ 

då risken att utveckla allergier inte är lika stor då menar Folke - Fichtelius (1995). Hon menar 

vidare att det är då allergener finns inomhus som de ställer till störst problem för de flesta 

allergiker, av vikt är därför att minimera risken för att dessa kommer in om man har känsliga 

barn i sin verksamhet. Studier utomlands har visat att barn som växt upp på gårdar med djur 

verkat löpa mindre risk att utveckla allergier. Det är ännu inte vetenskapligt bevisat att katter 

och hundar t.ex. kan skydda mot allergi på motsvarande vis men forskning pågår kring detta 

(ALK, 2009).  

 

– Zoonoser  

En risk som kan ses vad gäller människans umgänge med djur är de sjukdomar som smittar 

oss emellan s.k. zoonoser. Leicht Madsen (1999) menar att det kan ske från båda hållen dvs. 

djuren kan överföra sjukdomar till oss likväl som att vi människor kan smitta djur. Enligt 

Svenson, Niklasson, Källenius (2001) ändrades förutsättningarna för olika zoononser att 

spridas då människorna började domesticera djur för ca 10 000 år sedan. Människorna då 

kom att leva i allt större grupperingar vilket gjorde att zoonoser dessutom började leda till 

epidemier. Det är dock ovanligt att smittas av en infektion överförd från djur förutsatt att 

djuren hålls friska och står under veterinärkontroll menar Leicht Madsen (1999). Framförallt 

är det i stora besättningar av djur som zoonoser kan få allvarligare följder menar Svenson 
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m.fl. (2001). Några sjukdomar som ändå kan nämnas är t.ex. stelkramp vilken kan utgöra en 

potentiell risk om barn och personal på en förskola med djur inte är vaccinerade. Det kan 

därför vara av vikt att undersöka en sådan sak även om annan kontakt med djur sker. 

Salmonella och ornitos (papegojsjuka) är exempel på sjukdomar som kan överföras från fågel 

till människa men det är inte särskilt vanligt även om det ibland förekommer fall menar 

Leicht Madsen (1999). Vanligare är då olika typer av parasiter som springmask, binnikemask 

och löss samt loppor och speciellt barn är då utsatta eftersom en möjlig smittväg kan vara 

sandlådor där avföring från smittade djur kan förekomma menar Leicht Madsen (1999). 

Generellt kan sägas att en vanlig smittväg är just via avföring och direktkontakt med den eller 

i vissa fall djuren.  En god hygien och vanan att t.ex. tvätta händer är därför ett bra sätt att 

skydda sig på som räcker långt. Detta gäller särskilt de mindre barnen som gärna stoppar sand 

och jord i munnen eller suger på sina fingrar. Det finns fler exempel på zoonoser och 

smittvägarna för dessa varierar. Gnagare av olika slag samt myggor kan t.ex. vara bärare av 

olika smittor som kan drabba oss menar Svenson m.fl. (2001). Dessa kan vara svårare att 

skydda sig emot och ett ökat antal resor gör att de lättare sprids. Leicht Madsen (1999) anser 

dock att risken att drabbas av sjukdom från sina eller förskolans ev. husdjur är försumbar och 

att fördelarna klart överväger. 

 

1.4.4 Planera för djur och natur i förskolans verksamhet 
 

Ofta tenderar förskolans utemiljöer att vara ganska så sterila och tillrättalagda menar Grahn 

(Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski, 2007). Detta ger möjligtvis säkra lekmiljöer men 

inbjuder inte till några kreativa och sinnliga lekar och upptäckter av djur och natur. Leicht 

Madsen (1999) menar att det går det att skapa förutsättningar för att upptäcka och utforska 

djur och natur utan att behöva ta sig så långt genom att bättre planera förskolans utemiljö. 

Grahn (Dahlgren m.fl. 2007) har genom flera observationer av förskolegårdar funnit att de 

gårdar som fungerar bäst vad gäller lek etc. alla är större än 5000 kvadratmeter och innehåller 

någon form av naturmark. Alla har dock inte möjlighet att uppfylla det förstnämnda kriteriet 

men Grahn (Dahlgren m.fl. 2007) menar att det är av vikt att skapa naturliknande platser efter 

de förutsättningar som bjuds kanske med hjälp av en landskapsarkitekt eller motsvarande. 

Inte bara barnen gynnas av en sådan gård utan även flera djur kan lockas närmare och bjuda 

på dagliga små naturupplevelser menar Bengtsson & Lewander (2006).  Leicht Madsen 

(1999) framhåller att en grundregel för val och senare plantering av växter är att försöka 

uppnå en så stor variation som möjligt då detta gynnar fler djur att söka sig till dem. Fjärilar 

och olika insekter är exempel på djur som kan lockas till en plantering. I England är det 

vanligt att anlägga s.k. fjärilsrestauranger menar Bengtsson m.fl. (2006) vilket skulle kunna 

vara möjligt också på en förskolegård om än i mindre skala beroende på vilket utrymme som 

finns att tillgå. Några säkra kort att satsa på menar de är Buddleja eller olika kryddväxter 

samt ängsblommor av olika slag. För humlor går det att bygga enkla bon av en trälåda eller 

blomkruka och bin kan lockas till ett enkelt bo av bambustavar (Bengtsson m.fl. (2006).  

 

Vilda fåglar kan lockas till förskolan genom att erbjuda olika typer av holkar eller genom att 

speciellt vintertid mata med olika typer av föda enligt Hallander (1988). Ju mer varierat 

utbudet av mat är desto större är chansen att fler arter lockas dit menar Hallander vidare 

(1988). Enkla automater kan göras av gamla blomkrukor som fylls med talg och frön och 

detta kan också barn med fördel göra tillsammans med en vuxen (Danielson, Ollmark, 

Wirsén, Wänblad (2003). Det går också att bygga bon åt däggdjur som igelkottar och ekorrar 

vilket kan bli väldigt spännande för barnen om de befolkas (Bengtsson m.fl. 2006). Genom 

att locka djur till sig ges barnen möjlighet att följa allt det lilla som ständigt händer i naturen 
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på nära håll och det kan också göras till en utmaning att se hur många vilda ”gäster” som vill 

komma på besök menar Folke - Fichtelius (1995) och Bengtsson m.fl. (2006). 

 

– Förslag på husdjur i en förskoleverksamhet 

Det är några aspekter som är viktiga att ta hänsyn till innan man ens överväger att skaffa 

husdjur till en förskoleverksamhet anser jag.  En väldigt viktig sådan är att till en början 

inhämta kunskap om det specifika djuret. Det är också bra att föra en diskussion om vem eller 

vilka som skall ansvara för skötseln av djuret/en innan de införskaffas. En vuxen bör ha 

huvudansvaret men en viktig del av poängen är att också göra barnen delaktiga i det arbetet. 

Jag kommer här att ta upp några exempel på husdjur av både vanlig och ovanlig karaktär som 

kan fungera i en förskoleverksamhet och kort redogöra för dem men hänvisar till artspecifik 

litteratur för utförliga skötselråd. 

 

Höns 

Höns är relativt lättskötta och kan därför vara lämpliga om utrymme finns. Tre till fyra hönor 

kan vara lagom till att börja med och gärna en tupp men kring just tuppar finns särskilda 

bestämmelser att ta hänsyn till enligt Hallander (1978). Det är ingen nödvändighet med tupp 

menar Hallander vidare men dessa kan utgöra ett trevligt inslag både för hönor och för 

djurägare om möjlighet finns. Utrymmesmässigt gäller tumregeln maximalt 6 hönor / m² 

inomhus. De skall dessutom ha tillgång till en rastgård, sittpinnar och värpreden samt foder 

och vatten dagligen. Det finns färdiga foderblandningar för höns som lämpligen kompletteras 

med rester från köket då höns är allätare och uppskattar en varierad diet enligt Hallander 

(1978). Folke - Fichtelius (1995) menar att en fördel med höns är att de ger ägg och gödsel i 

utbyte mot matrester vilket på ett konkret sätt kan ge barnen förståelse för hur ett kretslopp 

fungerar och därmed verka som miljöambassadörer.  

 

Fiskar 

Det går inte att gosa med fiskar men kan ändå vara rogivande att titta på för ett barn vilket 

studier i USA visat enligt Folke - Fichtelius (1995). Ett akvarium kräver en viss skötsel för att 

vattnet skall hållas fräscht och fiskarna trivas och kan därmed innebära en del arbete. Ett 

vanligt fel är att fiskarna övermatas vilket leder till att vattnet grumlas och det blir en kraftig 

tillväxt av alger speciellt då barn i all välmening deltar i skötseln menar Folke - Fichtelius 

(1995). Ett större akvarium kräver i regel mindre skötsel då det är lättare att få till en bra 

balans med en större vattenvolym enligt min erfarenhet. Vilka fiskar som är särskilt lämpade 

är svårt att säga men t.ex. Guppy, Neontetra och Guldfisk är vanliga akvariefiskar som är 

lätta att få tag i.  

 

Ödlor, ormar 

Ödlor och ormar kan vara fördelaktiga framförallt för allergiska barn. Det finns både små och 

stora arter och det gäller att reda på den slutgiltiga storleken innan man bestämmer sig. 

Beroende på art ställer de olika specifika krav på skötsel och en del är mer krävande än andra 

så här gäller det att vara ordentligt påläst menar Folke - Fichtelius (1995). Ett terrarium av 

lämplig storlek krävs oavsett art och födan varierar men är animalisk för samtliga även om en 

del också äter vegetabilier. 

 

Kaniner 

Leicht Madsen (1999) menar att en fördel med kaniner är att de till skillnad från t.ex. marsvin 

kan hållas utomhus under hela året förutsatt att de har tillgång till en skyddad plats i lä. 

Kaniner är därmed relativt lättskötta och kan också bli väldigt tama om man umgås mycket 

med dem. Trots sin ibland ringa storlek är de ändå relativt robusta och kan säga ifrån omild 
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behandling från barnens sida vilket kan vara bra menar Folke - Fichtelius (1995) då detta 

föranleder en diskussion om hur man lämpligast beter sig ibland djur. Färdiga 

foderblandningar för kanin finns i handeln. De behöver också hö, färska grenar att gnaga på 

samt vatten och daglig tillsyn. 

 

Getter, får 

Både getter och får kräver naturligtvis sitt utrymme men finns möjligheten kan framförallt 

dvärgetter vara bra som husdjur på en förskola. De är tåliga och storleksmässigt lämpliga för 

barn att umgås med menar Leicht Madsen (1999). Att tänka på är att de gärna rymmer så det 

gäller att ha en säker inhägnad. Av hänsyn till det kan får vara att föredra men de är i regel 

inte lika sociala även om undantag naturligtvis finns. För getter och får gäller att de behöver 

en byggnad att söka lä och skydd i och denna skall vara försedd med rikligt med halm enligt 

Leicht Madsen (1999). De utfodras med hö och lämpligt kraftfoder och behöver ha tillgång 

till bete och friskt vatten dagligen menar Hallander (1978). 

 

Fjärilslarver 

Folke - Fichtelius (1995) menar att en bra nybörjarsort är nässellevande fjärilslarver som t.ex. 

nässelfjärilen då det är lätt att finna föda åt dem. Ett lämpligt bo kan vara en genomskinlig 

plastburk med tak av myggnät (det senare är viktigt inför larvens förpuppning). Mata larven 

dagligen med nässlor och gör rent åt den/dem. Då larven skall förpuppas hänger den sig i 

nättaket och utvecklingen till fjäril tar ca två veckor. Innan kläckning blir puppan 

genomskinlig och färgerna på fjärilen inuti syns igenom. Då är det läge att sätta in hård 

bevakning för att inte missa det magiska ögonblicket då fjärilen vecklar ut sina vingar för 

första gången. Enligt Leicht Madsen (1999) är förfarandet liknande vad gäller skötsel och bo 

för andra fjärilslarver, skillnaden ligger i vilken föda larven föredrar men det går oftast att 

lista ut genom fyndplatsen och vilken växt den sitter på vid det tillfället. 

 

Daggmaskar, gråsuggor och andra ”kryp” 

Enligt Folke - Fichtelius (1995) går daggmaskar att odla i t.ex. avklippta mjölktetror eller 

terrarium fyllda med jord. Det går också att bygga speciella maskbon av akrylplast där barnen 

kan följa maskarnas liv och hur de bygger gångar, äter etc. En beskrivning av ett sådant bo 

finns i Leicht Madsens (1999) bok. Det är viktigt att jorden hålls fuktig och att maskarna 

utfodras med växtdelar samt att de hålls undan för starkt ljus då de är känsliga för uttorkning 

och direkt sol. Även införskaffade kompostmaskar går att hålla på liknande vis och de är 

oftast mer tåliga för varm inomhusmiljö än vad inhemska daggmaskar är menar Folke - 

Fichtelius (1995). 

 

Gråsuggor är intressanta och lättodlade. De är liksom daggmaskar nedbrytare och kan därför 

fungera som kretsloppsförmedlare liksom dem menar Folke - Fichtelius (1995). Enligt Leicht 

Madsen (1999) kan de lämpligen hållas i ett akvarium med mossa och halvruttna grenar och 

de matas liksom maskarna med växtdelar. En hög fuktighet krävs för att de skall trivas och 

mossan får därför inte torka ut. Med lite tur blir det sedan ungar som honan bär i en påse på 

magen till barnens förtjusning. 

 

Andra ”kryp” som går att hålla för en längre eller kortare tid kan vara t.ex. spindlar eller 

skalbaggar av olika slag. Ett terrarium med jord och mossa samt pinnar (speciellt för 

spindeln) fungerar i de flesta fall bra enligt Leicht Madsen (1999). Det går också att använda 

andra behållare som glasburkar eller plastbackar beroende på vad som finns att tillgå. Genom 

att läsa i böcker går det att tillsammans med barnen ta reda på vad de vill ha att äta. 
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Snäckor 

Enligt Leicht Madsen (1999) kan snäckor av olika slag som t.ex. vinbergssnäckor hållas i ett 

terrarium inrett med jord, mossa och grenar. Fukt är ytterst för viktigt för dem så spraya 

mossan regelbundet för att hålla den fuktig. Glöm inte heller att täcka för terrariet med 

glasskivor eller gasväv för att förhindra rymning. Utfodra snäckorna med växtdelar som t.ex. 

löv lite då och då. Både Folke - Fichtelius (1995) och Leicht Madsen (1999) menar att det 

kan vara intressant att märka snäckan då de släpps ut igen för kanske dyker de upp igen ute 

på gården vilket för barnens (och pedagogens) del kan bli ett glatt igenkännande. En 

vattenfast tuschpenna kan användas för det ändamålet.   

2 METOD 
Jag har vid planering och genomförande av den valda metoden arbetat tillsammans med 

Marie Lundén och kommer därför att använda vi istället för jag under detta avsnitt med 

undantag för avsnitt 2:4 Analysmetoder. 

2.1 Urval 

Totalt har 10 förskolor deltagit i undersökningen. Dessa är utvalda utefter deras profil och 

eller geografiska läge. Det rör sig om samma storstad men annars varierar lägesangivelserna 

vad gäller mindre tätort och lantligt läge men dessa kan ändå betraktas som likvärdiga inom 

respektive grupp. Trost (1993) menar att en så stor variation som möjligt oftast är önskvärt 

vid en sådan här typ av undersökning. Det kan i den här studien diskuteras om urvalet blev 

alltför likartat.   

 

Deltagande förskolor kategoriseras enligt följande: 

 

Förskola Inriktning Läge Egna djur? 

Fsk 1 Grön flagg*, natur Mindre tätort Nej 

Fsk 2 Ur och skur* Mindre tätort Nej 

Fsk 3 Grön flagg Lantligt läge Nej 

Fsk 4 Delvis ur och skur Mindre tätort Ja 

Fsk 5 Miljöinriktad profil, 

hälsa 

Mindre tätort Ja 

Fsk 6 Nystartat 

personalkooperativ 

Mindre tätort Nej 

Fsk 7 Personalkooperativ, djur Lantligt läge Ja 

Fsk 8 Traditionell pedagogik Storstad Ja 

Fsk 9 Traditionell pedagogik Storstad Nej 

Fsk 10 Föräldrakooperativ, Ur 

och skur 

Storstad Nej 

 
* Grön flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling och 

fungerar som ett nätverk för deltagande skolor och förskolor som arbetar med miljöfrågor. (Håll Sverige rent) 

 

* Ur och skur är friluftsfrämjandets barnomsorg och de har som grundidé att barns behov av kunskap, rörelse 

och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. (Friluftsfrämjandet) 
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Vid urvalet av intervjuperson har vi inte gjort någon skillnad på vilken yrkesstatus personen i 

fråga har utan använt benämningen pedagog för samtliga. Vi fann det inte relevant för 

undersökningens värde att ta hänsyn till det vilket i efterhand kan diskuteras. Av etiska skäl 

kan det däremot motiveras då det försvårar identifikation av den intervjuade vilket är att 

eftersträva. Trots att frågorna inte är att bedöma som av känslig karaktär har vi valt att låta 

deltagande förskolor och personer förbli anonyma vilket de också informerats om. Trost 

(1993) menar att det är en viktig del av arbetet och av yttersta vikt att hålla ett utlovat löfte av 

sådan karaktär. Av hänsyn till detta har enbart den information kring deltagande förskolor 

som behövs för att ge förståelse till arbetet och senare kommande diskussion tagits med . 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Då frågeställningarna och en del av syftet med detta och Maries arbete var att ta reda på 

pedagogers inställning kring ett givet fenomen valde vi att göra kvalitativa studier med 

intervjuer som metod. Trost (1993) menar att en sådan metod är lämplig om frågeställningen 

handlar om att förstå människors sätt att resonera, tänka eller agera. En intervju ger dessutom 

en större möjlighet att tränga djupare in i ett frågeområde då det till skillnad från t.ex. en 

enkät går att utvidga frågandet om så behövs för att få en djupare förståelse menar Andersson 

(1985).  

 

De frågor vi valt att ställa har varit i förväg formulerade av oss men med öppna 

svarsalternativ (se bilaga 2). Andersson (1985) menar att en fördel med öppna svar är att den 

intervjuade ges större utrymme att själv svara utan att begränsas av förutbestämda alternativ 

som kanske inte alltid överensstämmer med det egna tyckandet. En nackdel kan däremot vara 

att svaren blir svårare att tolka i efterhand då det inte alltid går att göra direkta jämförelser 

menar Andersson (1985).  Då vi båda anser oss vara tämligen ovana intervjuare har det för 

oss känts tryggt att använda i förväg formulerade frågor och därmed ha en viss struktur. 

Andersson (1985) menar att det kan vara lätt att en del information uteblir om intervjuandet 

sker alltför ostrukturerat och ”samtalet” får löpa fritt. Detta undveks genom det förfarandet 

anser vi eftersom vi hade frågor att återgå till men intervjuerna vi genomfört har också varit 

till viss del ostrukturerade i det avseende att ev. följdfrågor varit olika beroende på 

föregående svar och vem av oss som intervjuat. Då vi som Andersson (1985) eftersträvat ett 

samtal mer än en utfrågning blev det för oss en naturlig följd. Detta kan dock vara något som 

påverkar undersökningens reliabilitet då en god sådan karaktäriseras av en hög 

standardisering vilket i just det avseendet varit svårt att hålla. Situationen i övrigt har annars 

varit likartad vid genomförandet för samtliga intervjuer. 

 

Att som vi arbeta tillsammans under en intervju kan innebära både för och nackdelar. Trost 

(1993) menar att det kan skapa en otrygg situation för den som intervjuas då det kan upplevas 

som ett maktunderläge för denne. Å andra sidan kan det också vara en fördel sett ur 

intervjuarens perspektiv som då har möjlighet att t.ex. utveckla sin intervjuteknik eller få 

hjälp med att uttömma frågeområdet med hjälp av sin partner. Vi har sett en fördel i att en av 

ostört kunnat föra anteckningar medan den andre intervjuat. Andersson (1985) menar att det 

annars kan vara ett problem då ögonkontakt är viktigt under en intervjusituation för att t.ex. 

förmedla intrycket av ett bibehållet intresse för vad som sägs.   

 

Som ytterligare ett hjälpmedel har vi använt en bandspelare. Andersson (1985) menar att en 

del kan uppleva obehag av att bli inspelade. Detta är dock inget vi upplevt då vi tydligt 

informerat om syftet med bandinspelningen. Vi har också klargjort att det är enbart vi själva 
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som kommer att lyssna på inspelningarna i efterhand och att dessa också kommer att förstöras 

efter avslutat arbete. 

 

2.3 Procedur 
 

Samtliga förskolor har tillfrågats via telefon om de önskat delta eller inte och de har då själva 

utsett en representant för oss att senare intervjua. De har kort informerats om 

undersökningarnas syfte och frågornas ungerfärliga innehåll vid tillfället för den första 

telefonkontakten samt getts löfte om anonymitet. Inför varje intervjusituation har personen 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att samarbetet kan avbrytas närhelst så önskas. 

För att underlätta framtida kontakter har vi vid genomförandet av intervjuer delat ut ett 

informationsbrev kring detta (se bilaga 1.)  

 

Då vi vid varje intervjusituation varit två stycken har vi delat upp arbetet så till vida att en av 

oss genomfört själva intervjun medan den andra fört anteckningar. Dessa har underlättat om 

vi behövt gå tillbaka till någon fråga i efterhand för att förtydliga den eller ställa 

kompletterande frågor om så behövts och således fungerat som stödanteckningar För att 

underlätta analysarbetet senare har vi dessutom använt en bandspelare till stöd för minnet. 

 

Intervjuerna har utförts på de utvalda förskolorna. Trost (1993) och Andersson (1985) menar 

att det kan vara en fördel om intervjuerna görs på en plats där den som intervjuas känner sig 

trygg. En annan viktig aspekt menar de är att intervjuerna utförs avskilt från andra aktiviteter 

och att särskild tid avses för denna. Det föreligger annars en risk att störningar från 

omgivningen eller upplevelser av stress försvårar intervjusituationen menar Andersson 

(1985). Dessa aspekter har tagits hänsyn till menar vi då intervjuerna bokats i förväg och vi 

angett en ungefärlig tidsangivelse för dessa.  

2.4 Analysmetoder 

Efter att samtliga intervjuer genomförts bearbetades det insamlade materialet i form av 

anteckningar och band. För att lättare få en överblick av samtliga frågor och dess svar och 

knyta dessa till respektive frågeställning började jag med att göra en sammanställning utifrån 

anteckningarna. Därefter lyssnade jag igenom samtliga band för att se om jag behövde 

komplettera eller ändra något som missuppfattats. Detta material har använts som ett 

arbetsmaterial för egen del under resultat och diskussionsavsnittet och finns att läsa i sin 

helhet som bilaga 3. Jag har i den här undersökningen intresserat mig för att söka både 

likheter och skillnader mellan de olika förskolorna och har därför gjort jämförelser utifrån 

båda perspektiven.  
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3 RESULTAT 
 

Frågorna som ställdes under intervjuerna och som ligger till grund för den här delen av 

arbetet finns i bilaga 2. Det är framförallt frågorna 2:1 – 2:6 som berör det här arbetet och 

samtliga svar redovisas kortfattat i en tabell som finns bifogad som bilaga 3. En 

sammanställning av de olika svaren redovisas under respektive frågeställning och 

sammanfattas i slutet av avsnittet under rubrik 3:4. Ett djupare resonemang kring de olika 

frågeställningarna och vad som framkommit under intervjuerna förs i diskussionsavsnittet. 

 

3: 1. 1) Vilken inställning har pedagoger till djur och natur i förskolan? 
  

Generellt för de olika intervjuade pedagogerna är att de har en mer eller mindre positiv 

inställning till djur och natur oavsett förskolans pedagogiska inriktning eller läge. Samtliga 

pedagoger på förskolorna angav att barnen hade regelbunden kontakt med djur varav i de 

flesta fall i form av småkryp. Detta gällde oavsett om förskolan hade egna djur eller inte (se. 

sid. 12). Alla förskolor besökte regelbundet någon form av skog en eller flera gånger i 

veckan. Här var läget avgörande för hur ofta besöken skedde. De som hade nära till skogen 

gjorde fler besök där, dagligen eller flera gånger i veckan och såg det som en tillgång. 

Följande citat belyser frågeställningen: 

 

– Djur 

”Djur är ju lockande på alla sätt och vis. Det lockar ju barn så det är väldigt roligt att jobba 

med det.” (Fsk. 3) 

 

”Finns mitt intresse är det lätt att jag styr åt det hållet och har barnen med mig och påverkar 

dem positivt också.” (Fsk. 5) 

 

”Vi försöker få med djur i deras/vår verksamhet.” (Fsk. 9) 

 

– Natur 

”Vi försöker vara positiva i naturen, titta på de här djuren och se det här lilla…” (Fsk. 2) 

 

”Vi tar oss ut i skogen men det finns inget nära, det är mest parker som ligger nära.” Fsk. 8) 

 

”Nu får vi ju åka iväg för att göra de här sakerna för att det inte är så mycket möjligheter här 

på förskolan. ” (Fsk. 9) 

 

3:2. 2) Hur och om används djur och natur som en pedagogisk resurs i 

förskolans verksamhet? 

 
Samtliga pedagoger som intervjuats i den här undersökningen uttrycker att de arbetar med 

både djur och natur som en del av den pedagogiska verksamheten. Som skäl för detta anges 

bl.a. att det är ett så stort intresse från barnen vilket är generellt från alla oavsett profil, läge, 

egna djur eller inte. En del anger särskilt att det är en naturlig del av deras profil. Flera av 

pedagogerna ser djur och natur som en tillgång för att lära barn att visa hänsyn och värna om 

naturen och dess innevånare och att det ger ett konkret lärande att vistas där. Flera nämner 
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empati i det sammanhanget. En förskola nämner att djur ger ett naturligare förhållande till 

döden. Följande citat belyser frågeställningen: 

 

– Djur 

”Det ger ju väldigt mycket att träffa djur… Det är ju fascinerande om dom är små eller stora, 

hur dom rör sig, hur dom ser ut… ” (Fsk. 1) 

 

”Det är ju kunskap som kommer gratis.” (Fsk. 6) 

 

Barnen har ju ett stort intresse av det så vi forskar vidare med det inomhus med böcker och 

uppslagsverk.” (Fsk. 5) 

 

”Vi ser att allt går runt. Vi går med mat till komposten och ger till hönsen, får ägg från dem 

och jord från komposten som vi odlar i sedan.” (Fsk. 7) 

 

”Vi upptäcker djuren i skogen ser spår… Vi försöker fånga upp när vi ser spår, legor etc. det 

tar vi tillvara.” (Fsk. 3) 

 

– Natur 

”Vi vill skapa en känsla för naturen, en positiv, härlig, underbar känsla för naturen och ju mer 

man vistas i naturen det märker vi på barnen här ju starkare känsla skapas för naturen.” (Fsk. 

9) 

 

”Dom har väldigt roligt i skogen och det är en utmanande miljö och det är bra för 

grovmotorik, det är bra för man får utrymme i leken det blir mindre konflikter och man 

märker att de blir lugna av att vara där det finns mycket plats.” (Fsk. 8) 
 
”Vi ser skogen som ett rum, en del av vår verksamhet.” (Fsk. 3) 

 

”Vi försöker väcka intresse för naturen och miljön runt omkring dom så att dom fortsätter 

själv sen i att känna glädje i att lära sig mer när dom blir äldre.” (Fsk. 7) 

 

”Barnen är ju rätt ovana i den här miljön men bara genom att vi väcker deras intressen för 

naturen att det är någonting som har ett värde som man kanske vill ha kvar.” (Fsk. 8) 

 

3:3. 3) Vilka hinder mot att arbeta med djur och natur finns eller kan upplevas 

av pedagoger i förskolan? 

 
Ingen av förskolorna uttryckte några direkta hinder för att inte besöka naturen. Oavsett 
geografiskt läge söktes sådana platser upp och det ansågs viktigt trots de olika 

förutsättningarna som läget medförde. Den direkta skillnaden däremellan var hur ofta natur 

uppsöktes då fler besök gjordes av förskolor som hade nära till skog och dessa kunde då i 

större utsträckning också ske spontant. Fler skillnader kunde dock märkas när det gällde 

inställningen till djur i förskolan och vilka hinder som kunde ses där. På fyra av förskolorna 

som inte hade djur angav pedagogerna tidsbrist som ett av skälen till detta . De uttryckte 

också en svårighet i att ta hand om djuren under helger och lov. En del hade tidigare försökt 

men upplevt problem just under ledigheter. Tre av de intervjuade pedagogerna tog upp 

allergier som ett skäl för inte ha egna djur. Andra uttryckte att de hellre besökte djur i skogen 

där de naturligt hörde hemma eller att de fanns i omgivningen och såg därmed inga skäl att ta 
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”hem” dem. En förskola fångade ibland djur och tog hem (grodyngel) och en hade tidigare 

gjort så. Följande citat belyser frågeställningen: 

 

”Man har ju i sina visioner att man skulle ha egna ägg, hönor osv. men det är ju mycket jobb 

då som ska skötas och ligger bakom och sen så det blir ju allergier och sånt där också:” (Fsk. 

6) 

 

”Det kan räcka att det är någon annan som tar hand om djur och vi går och tittar på dem:” 

(Fsk. 8) 

 

På de förskolor som hade egna djur såg intervjuade pedagoger inga hinder för detta utan 

tyckte i stort att det fungerade bra med undantag för två av förskolorna då pedagogerna där 

angav att det var tidskrävande att sköta om dem. En av de pedagogerna uttryckte att fördelen 

med dem ändå övervägde genom det här citatet:  

 

”Är en diskussion om vem som ska sköta men är ändå mest positivt.” (Fsk. 4) 

 

3:4. Sammanfattning av resultat 

 
 Samtliga deltagande pedagoger uttryckte sig positivt på de frågor som rörde djur och natur 

och de angav barnens intresse som ett av skälen till att det var en del av det pedagogiska 

arbetet. Ingen skillnad kunde därmed ses sett till förskolans geografiska läge och avstånd till 

naturen även om det naturligtvis ledde till olika förutsättningar för hur ofta t.ex. en skog 

kunde besökas. Flera utryckte att de använde både djur och natur som en resurs för olika 

områden i sin verksamhet som t.ex. skapande eller miljöfrågor. Flera förskolor angav det som 

viktigt att väcka känslor för natur genom att vistas i den och att det också var viktigt att värna 

och bevara den. Inga hinder mot att vistas i naturen framkom under intervjuerna. De hinder 

som huvudsakligen kunde ses mot att hålla egna djur var tidsbrist sett ur en skötselaspekt 

framförallt under helger och lov, allergier, för trångt eller fel läge. Andra synpunkter som 

kom fram var att djuren fanns runtomkring ändå eller att det var bättre att besöka dem än att 

ha dem som husdjur på förskolan. 

4 DISKUSSION 
Som grund för det här diskussionsavsnittet kommer jag att använda de resultat jag erhållit 

ifrån de intervjuer som genomförts och ställa dessa mot mitt eget resonemang och 

litteraturgenomgången tidigare i arbetet. Jag kommer att utgå ifrån mina frågeställningar och 

föra ett resonemang kring dessa och huruvida de kunnat besvaras eller inte. För att underlätta 

förståelsen av detta börjar avsnittet med en redogörelse för några av de resultat som 

framkommit följt av en diskussion kring arbetets tillförlitlighet. 

 

4:1 Sammanfattning 

 

Några resultat som kommer att diskuteras närmare är t.ex. vilka aspekter som kan komma att 

påverka den inställning till djur och natur de pedagoger jag intervjuat tycks ha. Styrdokument 

och barnens intresse kan vara sådana faktorer som kan vara en drivkraft utöver eget intresse. 

Jag kommer att diskutera hur djur och natur används som en resurs på de förskolor jag besökt 

och vilka likheter och skillnader som kan ses mellan dem. Vad gäller de hinder som kan ses 

är det bl.a. allergier och tidsbrist som kommer att diskuteras närmare och jag kommer i det 

sammanhanget också ge förslag på lösningar.  
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4:2 Tillförlitlighet  
 

Under arbetes gång har jag uppmärksammat en del aspekter som skulle kunna tolkas som 

felkällor och därmed äventyra arbetes tillförlitlighet. En första aspekt gäller det urval som 

gjordes inför arbetet med intervjuerna. Det kan diskuteras om urvalet blev alltför likartat då 

flera av de deltagande förskolorna arbetade med natur och miljö som en del av sin inriktning. 

Det hade i efterhand blivit mer intressant och kanske större skillnader om urvalet hade skett 

från fler håll och med andra pedagogiska inriktningar eller profiler som t.ex. språk då också 

andra kulturers natur och djuruppfattning kunnat ställas mot den ”svenska”. 

En andra aspekt är huruvida resultatet kunnat bli annorlunda om urvalet också baserats på 

vilken yrkeskategori den intervjuade personen tillhört och antal arbetade år. För 

tillförlitlighetens skull hade det kanske varit mer fördelaktigt att ta hänsyn till detta då 

personerna i det fallet med största sannolikhet haft en mer likartad bakgrund vilket fallet inte 

var nu. De frågor jag använde mig av under intervjuerna tycker jag har fungerat bra 

tillsammans med följdfrågor i vissa fall. Jag bedömer risken för misstolkningar av frågorna 

som liten men ibland har det behövs ett förtydligande på en fråga gällande definitionen av 

djur vilket kan ifrågasättas om det blev en form av styrning att svara på den. Att vi har varit 

två som intervjuat med i sin tur olika intresseområden frågemässigt har till viss del kunnat 

påverka resultatet då vi också haft till viss del olika tekniker vad gäller att ställa t.ex. 

följdfrågor.  Förhoppningen är att detta kompenserades av att den andra personen efter 

avslutad intervju gavs chans att komplettera det egna frågeområdet men av hänsyn till den 

aspekten blir det svårare att bedöma arbetets tillförlitlighet och huruvida det till fullo kan 

upprepas med liknande resultat. 

 

4:3Teoretisk tolkning 

 

4:3:1 Vilken inställning har pedagoger till djur och natur i förskolan? 

 

Genom den litteratur jag kommit i kontakt med under det här arbetet har jag kommit till insikt 

att djur och natur har en stark betydelse för många människor och är någonting de flesta av 

oss värdesätter av tradition här i Sverige. Vi har en lång historia bakom oss där djur och natur 

har haft en mer avgörande roll för vår överlevnad än vad som sker i dagens samhälle där 

tendensen istället är att avskärma sig ifrån naturen och dess invånare. Sett ur det perspektivet 

var det därför inte så förvånande att de pedagoger jag intervjuade generellt var positiva till att 

arbeta med djur och natur i förskolan speciellt inte med tanke på det urval som låg till grund 

för det här arbetet. Jag hade från början en föreställning om att skillnaderna mellan en 

förskola på landet och i storstaden skulle vara större vad gällde inställningen till djur och 

natur eftersom de yttre förutsättningarna dem emellan ser så olika ut. Under arbetets gång 

framkom att så var inte fallet. I gällande styrdokument anges att djur och natur är en del av 

förskolans uppdrag och den gäller ju alla förskolor oavsett läge och pedagogisk inriktning. 

Sett ur den synvinkeln skulle min frågeställning kring pedagogers inställning till djur och 

natur istället kunna tolkas kring att det var en del av uppdraget och därmed en skyldighet för 

pedagogerna att arbeta med. Flera pedagoger angav också barnens intresse för djur och natur 

som en viktig drivkraft. Också här finns kopplingar till Lpfö98 som framhåller att barnens 

intressen skall tas tillvara i det pedagogiska arbetet. Även det skulle kunna vara en aspekt 

som ger en större angelägenhet utöver eget intresse från pedagogens sida vilket också kan bli 

en aspekt av hur en tolkning skall göras. Att döma av de svar jag fick från deltagande 

pedagoger agerade dessa till stor del av eget intresse som jag tolkat då flera uttryckte det som 

viktigt för barn att framförallt vistas i naturen. I de fall förskolorna hade egna djur upplevde 
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jag att det var ett beslut från pedagogers sida men att barnen upplevde stor glädje i att ha dem 

där vilket pedagogerna uttryckte. Min tolkning är att det i första hand är ett eget intresse från 

pedagogernas sida som ligger till grund för att arbete med djur och natur sker på de förskolor 

jag besökt. Styrdokument och barnens intresse är aspekter som säkerligen påverkar och 

motiverar det arbetet men min erfarenhet säger att också en egen drivkraft behövs. Att 

resultatet från intervjuerna visade på stor positivitet kan också ha att göra med det urval som 

skedde för den här undersökningen då flera av de deltagande förskolorna hade en mer eller 

mindre uttalad profil mot natur och miljö som t.ex. i ur och skur. En större variation i urvalet 

hade kanske också medfört en större variation bland pedagogerna vad gäller inställning till 

djur och natur. Som underlag till det här arbetet har jag endast intervjuat några av alla de 

pedagoger som verkar i förskolor runtom i Sverige och därför går det inte att göra någon 

generalisering som är landsomfattande kring den här frågeställningen.  

 

4: 3:2 Hur och om används djur och natur som en pedagogisk resurs i förskolans verksamhet? 

 

Här tycks småkryp vara det som förenar de förskolor jag besökt för detta arbete vilket faktiskt 

förvånat mig något. Samtliga förskolor definierade småkryp som djur och sade därmed sig ha 

kontakt med djur i sin verksamhet. Naturligtvis är det ingen felaktig tanke men jag hade ändå 

en föreställning om att de flesta vid frågan skulle tänka större djur med päls per automatik. 

En del ifrågasatte vid intervjusituationen om också småkryp räknades medan andra uttryckte 

spontant att de ”ingick” i verksamheten. Göran Ericsson som är forskare vid SLU uttryckte i 

en artikel att stadsbor i större utsträckning än glesbygdsbor tappat sin kontakt och därmed 

också intresse för naturen i och med att många nu blivit tredje generationens storstadsbo (GD 

2009). Att de förskolor i storstaden jag besökt ändå strävar efter att ge barnen konkreta 

upplevelser av djur och natur blir i det sammanhanget extra glädjande. Leicht Madsen (1999), 

Dahlgren mfl. (2002), Johansson (2004) framhåller alla vikten av den konkreta upplevelsen 

och att få uppleva med alla sina sinnen som viktig för att tillägna sig kunskap om djur och 

natur.  Detta tycks vara något som de förskolor jag besökt tagit till sig eftersom de alla 

värdesatte vistelsen i naturen. Flera förskolor talade om att de ville väcka känslor för naturen 

och dess värde genom sin vistelse där och olika möten med djur. Detta är något som 

litteraturen i hög grad tar upp och en fråga som kan väckas i det sammanhanget är om det är 

av betydelse vilka djur barn möter och i vilken slags natur? De förskolor som hade egna djur 

skulle i sådant fall ha stor vinning i att barnen fick möta också andra djur än småkryp och 

dessutom fick chansen att delta i skötsel och omsorg kring dem. I teorin borde det innebära 

att de utvecklar en större närhet till dessa djur och kanske också andra som en kringeffekt? 

Bl.a. Johansson (2004) anger den vårdande aspekten av möten med djur som viktig och Folke 

– Fichtelius (1995) lyfte särskilt fram höns som viktiga för att förmedla kunskaper om vad 

t.ex. ett kretslopp innebär. Två av förskolorna jag besökte hade egna höns och detta var något 

som de båda lyfte fram och därmed utnyttjade som en resurs för sitt arbete med miljöfrågor. 

Några av de förskolor som inte hade djur talade istället om relationer till vilda djur. En 

förskola berättade om en myrstack som regelbundet besöktes, en annan om en ekorre som 

vistades i samma skogsområde som barnen. Kan också relationer av det slaget vara 

avgörande och av betydelse för barns kunskapsutveckling? Här ges ingen möjlighet till närhet 

eller direkt omsorg, men att värna om naturen djuren vistas i är ju också att värna om just den 

myrstacken och den ekorren barnen har en relation till om en sådan koppling görs från 

pedagogens sida. Sett ur det perspektivet skulle det därmed vara lika pedagogiskt riktigt att 

regelbundet besöka djur oavsett storlek i syfte att utveckla en relation. Detta skulle då kunna 

vara ett alternativ för de som säger sig inte kunna ha husdjur eller av andra skäl inte önskar 

några. Att besöka djurparker eller 4H – gårdar är en annan möjlighet som två förskolor i 

stadsmiljö och en på landsbygden sade sig göra regelbundet. Leicht Madsen (1999) och Folke 
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- Fichtelius (1995) beskriver annars båda ovanliga husdjur som alternativ till de gulliga och 

söta med päls. Det centrala menar båda är namngivningen av djuret oavsett om det är en 

mask, snäcka eller kanin.  Det är då förvandlingen från ”läskigt” kryp till Pelle, Stina eller 

Axel sker och det är då djuret ges ett särskilt erkännande som en kompis att vara rädd om.  

Att värna om miljön och att förstå sin del i naturens kretslopp är en del av förskolans uppdrag 

och flera förskolor anger att de använder djur och natur som en resurs i det sammanhanget 

bl.a. med hjälp av hönsen där de finns som jag nämnt tidigare.  

 

Johansson (2004) lyfte naturen som en källa till inspiration för konstnärliga aktiviteter och 

detta var något som flera av förskolorna utnyttjade genom att bl.a. samla kottar och löv som 

de sedan använde för detta ändamål.  Jag anser att också det är att utnyttja naturen som resurs 

och visar att det kanske inte till fullo är en kunskap på utdöende som Johansson (2004) 

uttrycker. Barn är och har alltid varit kreativa bara de ges tillåtelse av vuxna omkring dem är 

min erfarenhet. Tveit (1988) (som citeras av Braute m.fl. 1997) menar att naturens resurser 

vad gäller pedagogiskt material ofta är en förbisedd resurs på förskolan. Kanske är den 

trenden på väg att vända då det idag talas mycket om att återanvända material och ta vara på 

de resurser som finns.  

 

Ingen av pedagogerna på de förskolor som jag besökt uttryckte under intervjuerna att de 

utnyttjade möjligheten att locka djur till förskolan. De frågor jag ställde hade ingen sådan 

vinkling så kanske förekom det men utan att det nämndes. Jag anser att det kan vara ett sätt 

att närma sig naturen utan att ta sig så långt vilket kan vara en fördel framförallt för de minsta 

på förskolan som inte alltid ges möjlighet att ta sig till skogen om den är långt bort. Ett enkelt 

sätt kan vara fågelmatning under vintern. Fågelmat kan visserligen locka till sig råttor och 

möss om foderrester lämnas kvar och detta gäller framförallt under sommarhalvåret. I de allra 

flesta fall brukar fågelmatning fungera bra under vintern då råttor o dyl. rör sig mindre. Om 

stora problem med skadedjur skulle uppstå kan t.ex. planteringar som lockar olika insekter 

vara ett bättre alternativ under sommaren. 

 

Min bedömning är att djur och natur används och ses som en resurs på de förskolor jag 

besökt. Det finns både likheter och skillnader mellan hur det sker till viss del beroende på 

olika förutsättningar vilket har diskuterats i texten. 

 

4:3:3 Vilka hinder mot att arbeta med djur och natur finns eller kan upplevas av pedagoger i 

förskolan? 

 
Ingen av de pedagoger jag intervjuat sade sig uppleva några hinder för att besöka naturen 

oavsett avstånd till den. Trots att en del av förskolorna hade sitt geografiska läge emot sig 

besöktes regelbundet någon form av natur. I den litteratur som avhandlats framkom att 

undermåliga kläder och utrustning kunde vara ett problem. Detta var inget som någon av 
pedagogerna jag intervjuade nämnde, kanske för att det inte upplevdes som en svårighet eller 

så framkom det inte av andra skäl. Jag ställde ingen fråga under intervjuerna som direkt 

handlade om detta då min tanke var att det skulle framkomma i de fall det upplevdes som ett 

problem. Ekonomi kan i flera fall vara en känslig fråga och fattigdom kanske inte alltid märks 

då kanske sista slantarna går till att förse barnen med fina kläder för att hålla ytan fläckfri. 

Precis som jag tog upp i litteraturgenomgången anser jag det viktigt att förskolan för en 

dialog med föräldrar om vad som är lämpliga och bra kläder att bära ute. Min erfarenhet som 

förälder säger att det skulle ses som en god hjälp att t.ex. ha tema kläder på ett föräldramöte 

för att tillsammans dela erfarenheter eller varför inte byta med varandra och då poängtera att 

det dyraste inte nödvändigtvis är bäst. Hade jag i mitt urval valt att genomföra intervjuer på 
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en mångkulturell förskola hade lämpliga kläder med större sannolikhet framkommit som en 

svårighet eftersom ”rätt” kläder inte alltid är lika för alla och kan variera mellan olika 

kulturer vilket jag erfarit. 

 

Liksom Folke - Fichtelius (1995) tar upp allergier var det något som flera av pedagogerna på 

de förskolor jag besökt angav som ett skäl till varför de inte hade några djur. En av dessa 

angav att det var en önskan men att det i nuläget ändå inte var aktuellt då verksamheten var 

nystartad. Under arbetets gång har jag funnit att allergier inte nödvändigtvis behöver vara ett 

problem då jag t.ex. tidigare gett förslag på flera djur som inte framkallar allergi eller orsakar 

besvär hos barn med symptom. Däremot kan brist på tid och resurser avseende skötsel och 

tillsyn vara ett problem vilket flera av pedagogerna nämnde. De pedagoger som tog upp det 

hade inga egna djur på förskolan med undantag för två där den ena hade fiskar och den andra 

hade sköldpaddor. På de övriga förskolor som redan hade djur såg pedagogerna inga 

svårigheter i att sköta om djuren som fanns där. De upplevde att det sällan var några problem 

att få hjälp med tillsyn under helger och lov då de menade att alla hjälptes åt (med alla avses 

föräldrar och förskoleavdelningar). Kanske är det därmed en allmän föreställnig om att djur 

är krävande och tar tid att sköta som utgör det största hindret fastän det i själva verket inte 

behöver vara så. Skulle barnen tillfrågas om de önskade djur till sin förskola tror jag de allra 

flesta skulle svara ja. Sannolikt skulle flera av önskningarna handla om hästar, hundar och 

katter då de oftast brukar ligga i toppen på barnens favoritdjurslista. Det är djur som kan vara 

väldigt svåra att hålla som husdjur på en förskola även om det finns olika varianter på det 

som t.ex. i Vallentuna utanför Stockholm (Byström, 2008). Ett alternativ är att istället erbjuda 

djur av lite mindre sort som t.ex. maskar och gråsuggor eller varför inte snäckor. Flera av 

pedagogerna jag intervjuat uttryckte att barnens djurintresse sträckte sig från både stort till 

smått. Om då barnen görs delaktiga i hela processen från önskning och infångning till 

namngivning tror jag det skulle accepteras som ett fullgott alternativ då också min erfarenhet 

säger att de allra flesta djur är kul även om en del kan var lite ”äckliga” till en början. Husdjur 

av det slaget kräver inte lika mycket tillsyn och skötsel som större djur men ger ändå barnen 

möjlighet att vårda och ta hand om andra varelser.  

 

Jag har tagit upp zoonoser i min litteraturgenomgång då jag anser det vara ett viktigt område 

att ha lite vetskap om och därför bör finnas med. Ingen av de pedagoger jag intervjuat tog upp 

sjukdomar av det slaget som ett hinder. En förskola med djur hade vid ett tillfälle gjort sig av 

med hönsen under den period som fågelinfluensan var aktuell för något år sedan men sedan 

skaffat dem åter.  Det tycks därmed inte vara något som oroar i allmänhet utan den kommer 

först när eventuella sjukdomar blir aktuella.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns vissa aspekter som av vissa ses som ett hinder 

medan andra uttrycker det som ett icke existerande problem. Min bedömning därav blir att 

det inte är något som är oöverstigligt utan mer handlar om att vilja och våga.  
 

4:4 Förslag till fortsatt forskning 

 
Om ytterligare tid hade funnits hade det varit intressant att som komplement till intervjuer 

med pedagoger också genomföra observationer av barn och djur tillsammans för att se t.ex. 

hur ofta barnen på eget initiativ uppsökte dessa. Det hade också varit givande att genomföra 

intervjuer med barn för att få deras synpunkter på frågorna då den här undersökningen enbart 

baseras på fakta från omgivande pedagoger och hur de t.ex. uppfattat att barnen visat intresse.  
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4:5 Förslag till praktisk tillämpning av arbetet 

 
Min avsikt med det här arbetet var inte att komma med nya revolutionerande tankar utan att 

snarare göra en djupdykning för att ta reda på mer kring ett område jag tycker är både 

intressant och viktigt inte minst med tanke på allas vår framtid. Som jag skrev i början av mitt 

arbete är det i förskolan framtidens miljöhjältar finns och det är till viss del detta arbete 

vänder sig till. Min förhoppning är att arbetet skall inspirera pedagoger till att utveckla 

förskolans arbete vad gäller djur och natur och att visa på att det inte behöver vara krångligt 

och tidsödande att ta hand om djur. Flera av pedagogerna uttryckte barnens intresse av djur 

och natur som väldigt stark och precis som Folke- Fichtelius (1995) uttrycker tror jag det 

finns en stor potential i att ta tillvara på det intresset. Under det här arbetet har en del av mitt 

fokus varit att undersöka kopplingen djur och natur som en resurs för att arbeta med 

miljöfrågor och barns förståelse av detta.  Jag ser ingen anledning att stoppa där utan anser att 

djur och natur kan användas för fler verksamhetsområden som t.ex. matematik och språk. 

Folke- Fichtelius (1995) intervjuade en lärare i grundskolan om hur hon använde djur i sin 

undervisning och efter en stunds betänketid insåg hon att djur utgjorde själva kryddan i 

undervisningen och var något som fanns med överallt oavsett om det gällde läsning, 

skrivning eller att räkna. Det vara bara att se sig omkring menade hon för att inse att djur 

fanns på väggar, i böcker, filmer, i hemmet och andra ställen där barn vistades och således 

redan var en stor del av deras värld.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1). Informationsbrev 

 

Deltagandet i den här undersökningen sker helt frivilligt.  

 

Medverkande kan när som helst utan att ange orsak välja att lämna 

undersökningen. 

 

Anonymiteten kommer att garanteras under hela processen.  Inga namn på 

förskolor eller personer kommer att nämnas i den färdiga rapporten. 

 

Allt material såsom inspelade band, anteckningar osv. kommer att förstöras 

under ordnade former efter avslutat arbete och kommer således inte att finnas 

tillgängligt för allmän läsning. 

 

De färdiga rapporterna kommer att publiceras i databasen Diva och finnas 

sökbara på www.uppsatser.se fr.o.m. dec 2009. 

 

För ev. ytterligare frågor el kontakt vänligen kontakta  

 

Annelie Westin ***-******* plu07awn@student.hig.se eller  
 

Marie Lundén ***-*******  
 

 

http://www.uppsatser.se/
mailto:plu07awn@student.hig.se


  26 

 

 

Bilaga 2 ). Intervjufrågor 

 
Allmänna frågor 

 

1:1 Känner du till begreppet hållbar utveckling? 

 

1:2Vad innebär det för dig? 

 

1:3 Hur tycker du begreppet speglas i läroplanen? Anser du riktlinjer finns i läroplanen som 

är kopplade till hållbar utveckling? Kanske har du något exempel? 

 

1:4 Finns hållbar utveckling med som en medveten tanke i er verksamhet? Hur synliggörs 

det?  

Ge exempel 
 

 Djur och natur (miljö) 

 

2:1I vilken utsträckning anser du att barnen kommer i kontakt med djur hos er? 

Hur sker det huvudsakligen? Ser du några fördelar med det?  

 

2:2 Har ni egna djur på förskolan? Varför, varför inte? 

 

2:3 Skulle du önska att djur fanns på förskolan?  

 

2:4 Hur ofta vistas ni i naturen tillsammans med barnen? Vad gör ni då? – fri lek, planerad 

aktivitet etc.? 

 

2:5 Upplever du att barnen visar intresse för djur genom att t.ex. ställa frågor? 

 

2:6 Upplever du att barnen visar intresse för naturen genom att t.ex. ”önska” utflykter? 

 

Beslutsordning 

 

3:1 Hur kan barnen vara med och påverka i förskolan för en hållbar utveckling? 

 

3:2 Hur känner du som personal att du kan vara med och påverka för att förskolan ska arbeta 

för en hållbar utveckling? 

 

Framtiden 

 

4:1 Känner du att det finns områden där pedagoger skulle kunna göra mer för hållbar 

utveckling? Om inte, vad är det som hindrar det arbetet? 

 

4:2 Vilka tror du är de viktigaste förebilderna för att barnen ska få en förförståelse till hållbar 

utveckling? 

 

4:3 Hur kan vi hjälpa barnen att se ljuspunkter i det här arbetet i stället för att de ska fastna i 

medias skrämseljournalistik? 
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Bilaga 3 ). Svar på intervjufrågor 

 
 Frå

ga 

2.1 

Fråga 

2.1.2 

Fråga 

2.1.3 

Fråga 

2.2 

Fråga 

2.2.1 

Fråga 2.3 Fråga 

2.4 

Fråga 

2.4.1 

Fråga 

2.5 
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2.6 
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1 

I 

hög 
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. 
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el 
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i 
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l? 
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← 
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! 

Ja är 
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vetgirig

a. 

Ja de 
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i 
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n. 
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k 

2 

I 
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kt 
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om 
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n! 
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! 
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← 
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Letar 
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Ja 
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Fs

k 

3 
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(fråga 4) 
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