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Sammanfattning:  

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskolor arbetar med att skapa 

miljömedvetenhet hos barnen samt om förskolor arbetar med källsortering och 

återanvändning tillsammans med barnen. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer 

med nio pedagoger från tre förskolor. Resultatet visar att det finns både teoretiska och 

praktiska aktiviteter förskolorna använder sig av för att skapa miljömedvetenhet hos barnen 

och att källsortering är någonting som förekommer vid vissa förskolor. Alla tre förskolorna 

återanvänder material i verksamheten.   
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1 INLEDNING 
 

Vilken värld vi vill att våra barn skall växa upp i och hur vi vill att deras framtid skall se ut är 

någonting som vi kan vara med och påverka genom vårt agerande just nu. Att barnen är vår 

framtid finns det ingen som helst tvekan om, men vilken framtid har barnen om vi inte alla 

hjälps åt till att bevara den? Jag anser att det är viktigt att vi tidigt lär barnen ta hand om 

miljön eftersom det är svårare att senare i livet förändra invanda levnadsmönster. För att 

bevara vår jord krävs det att vi blir mer uppmärksamma på hur vi kan göra skillnad och det är 

viktigt att barnen redan i förskolan får vara med och ta del av hur man kan arbeta för en bättre 

miljö. I läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 2010) står där att förskolan har som 

uppdrag att de skall lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor och att ett ekologiskt 

förhållningssätt skall prägla förskolans verksamhet. Det står även nämnt att förskolan har som 

mål att sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (s. 10).  Denna undersökning 

handlar om hur man i förskolan kan arbeta för att skapa miljömedvetenhet hos barn. 

Undersökningen kommer även att beröra källsortering och återanvändning eftersom detta är 

ett konkret sätt att visa för barnen hur de kan hjälpa till i arbetet med vår miljö. Persson och 

Persson (2011) nämner att våra större miljöproblem idag består i allt högre utsträckning av 

transporter, varukonsumtion och avfallshantering, detta innebär att vi genom källsortering 

arbetar för en bättre miljö. Syftet med denna undersökning är att se hur man inom förskolan 

kan arbeta med att skapa miljömedvetenhet hos barnen samt att se om förskolan arbetar med 

källsortering och återanvändning tillsammans med barnen.  

1.1 Bakgrund 

 

I läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 2010) står där att förskolans uppdrag är att se till 

att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till både naturen och miljön samt att barnen 

förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. I uppdraget ingår också att ” barnen ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter ” (s. 7). Vidare står det i läroplanen för förskolan att 

förskolan skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö både i nutid och framtid. De riktlinjer som arbetslaget ska följa säger att 

arbetslaget skall ” ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön ” (s. 

11).  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Tidigt i människans historia var samhället litet i förhållande till naturens ekosystem och 

samhällets omsättning av energi och materia innebar inte några allvarliga problem för naturen. 

I takt med att befolkningen växer ändras även de befintliga livsstilarna vilket ökar risken för 

att få vår livsmiljö försämrad istället för förbättrad enligt Persson och Persson (2011). År 

1987 kom Brundtlandsrapporten ut som myntade begreppet hållbar utveckling (SOU 2004: 

104). Brundtlandsrapporten definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (SOU 2004: 104 s. 10). Rapporten beskrev sambandet mellan 

ekonomisk utveckling och miljöförstöring samt föreslog att en världskonferens skulle hållas 

om ett internationellt samarbete för miljö och utveckling (Persson & Persson 2011). Enligt 

Ericsson, Grahn & Skärbäck (2009) utvecklar barn en medvetenhet om sin omgivning då de 
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vistas i en utomhusmiljö, barnen utvecklar även en förståelse för att människan är en del av ett 

större system. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008) menar att barn undersöker, 

utforskar och experimenterar sin omgivning för att se hur omvärlden fungerar. Sellgren 

(2003) betonar hur viktigt det är för barnen att få känna närhet och även att få uppmärksamma 

det som sker ute i naturen för att lättare komma i kontakt med den. Ericsson m.fl. (2009) och 

Elfström m.fl. (2008) menar att utemiljön är en informell lärmiljö där barn utforskar 

omgivningen och på så sätt lär sig hur den fungerar.  

 

I studien som Kahriman-Ozturk, Olgan & Guler (2012) gjort framkom det att små barn kan 

lära sig om hållbar utveckling genom att aktivt delta i projekt som berör detta, det framkom 

även att det är vid de tidiga åren som barnen skapar sitt förhållningssätt gentemot hållbar 

utveckling. Förskolan har en betydelsefull roll då det gäller att arbeta med miljö och 

naturfrågor. När barnen vistas i förskolan är de alltid tillsammans i grupper och Williams 

(2006) menar att lärandet sker i kommunikation och samspel med andra barn. Williams anser 

även att läraren har till uppgift att vidga barns värld vilket leder till att barnen skapar nya 

uppfattningar och kunskaper. Om läraren aktivt arbetar med att lära barnen sin omvärld 

kommer barnen tillslut ta till sig sina nya erfarenheter och tillsammans kan alla hjälpas åt till 

att arbeta för en bättre värld. Austli (2012) skriver om miljöarbete i förskolan och ger tips på 

hur förskolor kan arbeta för att värna om miljön. Sopsortering är ett av exemplen Austli tar 

upp och författaren menar att barn är duktiga på att sortera och även tycker att sortering är 

roligt. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2004:104) är miljöundervisning i förskolan 

oftast kopplad till konkreta och praktiska aktiviteter så som sopsortering.  

 

För att barnen skall förstå innebörden av miljö och naturvårdsfrågor krävs det att barnen har 

utvecklat ett språk och därmed kan ge uttryck för ord och känslor. Björklund (2008) skriver 

om språkets betydelse för de yngre barnen, att det är via språket som kunskaper kan förmedlas 

mellan människor. Har barnen språket kan de reflektera och sätta ord på vad de tänker och 

därmed utveckla en diskussion kring ämnet.    

1.3 Frågeställningar 

Undersökning avser att ge svar på följande frågeställningar:  

 

1).  Hur kan man arbeta i förskolan för att skapa miljömedvetenhet hos barnen? 

 

2). Arbetar förskolan med källsortering och återanvändning tillsammans med barnen? 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

I min undersökning har jag intervjuat nio pedagoger från tre förskolor, tre pedagoger från 

varje förskola. Av dessa nio var åtta förskollärare och en barnskötare. Då kontakten togs med 

förskolorna var jag tydlig med att berätta mitt syfte med examensarbetet och vad min 

undersökning gick ut på. Jag talade även om att pedagogerna kunde vara helt säkra på att 

deras identitet skyddades och att förskolans namn och vilken ort den ligger på inte kommer att 

nämnas i den färdiga rapporten, de fick även veta att de när som helst kunde avbryta denna 

intervju. Jag frågade pedagogerna om jag fick deras tillåtelse att använda mig av 

ljudinspelning under intervjuerna. De blev informerade om att ingen obehörig har tillgång till 

detta material. Jag förklarade för pedagogerna att inspelningen sedan skulle komma att 
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transkriberas av mig och att materialet sedan skickades in på Högskolan för att sedan 

förstöras. All denna information fick de ta del av innan de behövde ta ställning till om de ville 

medverka eller ej i undersökningen. Johansson och Svedner (2010) menar att examensarbetet 

måste byggas på respekt och hänsyn för de människor som deltar. Det är mitt ansvar att se till 

så att pedagogerna blir väl informerade om vad som gäller. Då jag fick klartecken från 

förskolorna tog jag kontakt med de aktuella förskolecheferna där jag berättade vem jag var 

och frågade dem om jag fick deras godkännande till att använda mig av dessa förskolor i min 

undersökning. Samma information som gavs till pedagogerna fick även förskolecheferna ta 

del av.      

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

För att få ut så mycket information som möjligt om mina frågeställningar valde jag att 

genomföra en kvalitativ intervju med pedagogerna. I den kvalitativa intervjun menar 

Johansson och Svedner (2010) att frågeområdena är bestämda men att frågorna kan variera 

från intervju till intervju beroende på hur de tillfrågade svarar. Jag valde att digitalt spela in 

våra intervjuer. Detta för att inte missa viktig fakta och för att resultaten skall bli så korrekta 

som möjligt. Bjorndal (2005) menar att fördelarna som finns med ljudinspelning är att vårt 

minne inte påverkar inspelningen och även att man bevarar det som sagts så att man kan spela 

upp det flera gånger. Vidare menar Bjorndal att ljudinspelning är ett mycket bra redskap att 

använda sig av då man vill ta del av de pedagogiska situationerna i verksamheten.  

2.3 Procedur 

 

Innan examensarbetet skulle påbörjas tog jag telefonkontakt med tre förskolor och förklarade 

vem jag var och vad mitt ärende gällde. När jag fick klartecken från förskolorna berättade jag 

för dem att jag skulle höra av mig igen angående intervjuer vid höstterminens start. Då 

förskolorna kontaktades för andra gången bestämdes tider för intervjuer, tiderna fick 

förskolorna själva bestämma samt vilka pedagoger som skulle medverka. Jag åkte ut till de tre 

förskolorna vid fyra tillfällen för att intervjua pedagogerna. I min intervju utgick jag från 14 

intervjufrågor (se bilaga 1), beroende på hur den intervjuade svarade ställde jag följdfrågor för 

att få ut så mycket information som möjligt. Vid intervjuerna satt vi i förskolornas 

personalrum och pedagogerna blev intervjuade var för sig. Innan varje intervju började jag att 

gå igenom de forskningsetiska kraven och intervjuns syfte. Pedagogerna blev tillfrågade om 

det var okey att ljudinspelning användes och åtta av nio pedagoger godkände detta. Vid 

intervjun med den pedagog som valde att ej bli inspelade användes anteckningar som stöd. 

När alla intervjuer var gjorda utfördes transkriberingar. Vid den intervjun där anteckningar 

användes som stöd valde jag att renskriva direkt efter då jag hade själva intervjun färskt i 

minnet.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

Efter transkriberingen av intervjuerna gjordes klassningar av svaren. Svaren lades sedan in i 

en excel fil som analyserades och även omvandlades till tabeller och diagram.  
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3 RESULTAT 

 
Nedan redovisas resultaten från intervjuerna med de nio pedagogerna. Först redovisas 

resultaten som belyser den första frågeställningen och sedan redovisas resultaten för den 

andra frågeställningen. Pedagogerna kommer att betecknas med Pedagog 1, Pedagog 2, 

Pedagog 3 o.s.v. Det står om de tillhör förskola 1, 2 eller 3. Ålder, utbildning och 

utbildningsår på pedagogerna redovisas ej här eftersom det inte tycks ha någon inverkan på 

pedagogernas arbetssätt.  

 

3.1 Frågeställning 1 

 

Hur kan man arbeta i förskolan för att skapa miljömedvetenhet hos barnen?  

 

 

 

 

Tabell 1. Hur de tre olika förskolorna arbetar för att skapa miljömedvetenhet hos barnen.  
Barnens ålder Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 

1-3 år Pedagog 1.  

Odling, skötsel av 

höns, samtalar med 

barnen om att vara 

rädda om varandra och 

naturen. 

Pedagog 4. 

Vistas ute i skogen och 

utomhus, samtalar med 

barnen om att man 

skall vara rädd om 

naturen, hittar de skräp 

tas detta till förskolan 

och kastas.  

Pedagog 7. 

Samtalar med barnen 

om att vara rädd om 

natur och miljö. 

Källsorterar. 

4-5 år Pedagog 2. 

Vistas ute i skogen, 

miljöplanka (se nedan), 

titta i lupp. 

Pedagog 5. 

Filmer, samtalar med 

barnen om naturen och 

varför man skall vara 

rädd om den.   

Pedagog 8. 

Källsortering, samtalar 

med barnen om 

återvinning och 

återanvändning, 

skräpplockardagar. 

4-5 år Pedagog 3. 

Vistas ute i skogen, 

samtalar med barnen 

hur man beter sig i 

naturen och vad som 

finns där, 

miljöplankan, 

promenad och leta 

skräp. 

Pedagog 6. 

Filmer, 

skräpplockardagar (se 

nedan), vistas i skogen 

och samtalar med 

barnen om natur och 

miljö.  

Pedagog 9. 

Vistas ute i skogen, 

samtalar med barnen 

om hur de ska leva för 

att bevara vår natur och 

miljö, 

skräpplockardagar, 

miljöplanka.   

 

För att skapa miljömedvetenhet hos de yngre barnen som är mellan ett och tre år arbetar 

Förskola 1 med odling, de odlar tomater och gurkor och barnen är med och skördar. På gården 

för de yngre barnen finns en hönsgård där barnen är delaktiga i skötseln av hönsen. 

Pedagogerna samtalar med barnen om hur viktigt det är att vara rädd om varandra och naturen 

och även varför man skall vara det. De äldre barnen vistas mycket ute i skogen, pedagogerna 

pratar med barnen hur man beter sig ute i skogen, vad man får göra och vad man inte får göra. 

Vid intervjuerna framkom det att barnen har med sig luppar ut i skogen för att titta och 
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undersöka hur djur ser ut. På vägen till skogen står ett träd de brukar stanna och titta på, 

pedagogerna pratar med barnen om förändringen som sker med trädet vid de olika årstiderna. 

På hösten då barnen vistas ute i skogen gräver de tillsammans ned en miljöplanka. På 

miljöplankan sätter pedagogerna dit frukt, metall och plast. Sedan gräver de ned miljöplankan 

i jorden och diskuterar tillsammans med barnen vad som kommer att förmultna eller bli kvar. 

På våren gräver de tillsammans med barnen åter upp miljöplankan och återupptar 

diskussionen om förmultning. Vid intervjuerna berättade pedagogerna att de ibland tar barnen 

med sig på en promenad och letar skräp.  

 

För att skapa miljömedvetenhet hos de yngre barnen på Förskola 2 vistas barnen ute i skog 

och mark. Pedagogerna samtalar med barnen om att man skall vara rädd om naturen och hittar 

de skräp på marken tas detta till förskolan och kastas där. För att skapa miljömedvetenhet hos 

de äldre barnen tar förskolan hem filmer från utbildningsradion som handlar om naturen. De 

samtalar med barnen om naturen och varför man skall vara rädd om den. Vid intervjun 

framkom det även att förskolan medverkar i skräpplockardagarna. Varje vår organiserar Håll 

Sverige Rent Nationella Skräpplockardagar där förskolorna får medverka. Till detta ingår 

även material i form av t.ex. sagor som handlar om skräp.  

 

För att skapa miljömedvetenhet hos de yngre barnen på Förskola 3 pratar pedagogerna med 

barnen om att man skall vara rädd om vår natur och miljö. De källsorterar även tillsammans 

med barnen. För att skapa miljömedvetenhet hos de äldre barnen arbetar förskolan med 

källsortering, återvinning och återanvändning. De samtalar med barnen om hur man skall leva 

för att bevara vår natur och miljö. De vistas även i skogen, där arbetar pedagoger och barn 

med den miljöplanka som på hösten grävs ned i jorden. På så sätt visar pedagogerna på ett 

konkret sätt för barnen vad som bryts ned och förmultnar och vad som vår jord inte kan bryta 

ned lika lätt. Barnen och pedagogerna medverkar i de skräpplockardagar som anordnas av 

Håll Sverige Rent och arbetar med det material som medföljer.   
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3.2 Frågeställning 2  

 

Arbetar förskolan med källsortering och återanvändning tillsammans med barnen? 

 

 

 

Tabell 2. Resultat från intervjufrågor. 

Förskola, 

pedagog och 

ålder på 

barnen. 

Källsorterar ni 

tillsammans 

med barnen? 

Hur visar ni för 

barnen vad som 

kan 

källsorteras? 

Besöker ni 

återvinningsstationen 

tillsammans med 

barnen? 

Återanvänder ni 

material i 

verksamheten? 

Förskola 1 

Pedagog 1  1-3 år 

 

Nej 

 

Förekommer ej 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 1 

Pedagog 2  4-5 år 

 

Ibland 

Har ritpapper 

på ett speciellt 

ställe 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 1 

Pedagog 3  4-5 år 

 

Nej 

 

Förekommer ej 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 2 

Pedagog 4  1-3 år 

 

Nej 

 

Förekommer ej 

 

Nej 

 

Ja 

Förskola 2 

Pedagog 5  4-5 år 

 

Nej 

 

Förekommer ej 

 

Nej 

 

Ja 

Förskola 2 

Pedagog 6  4-5 år 

 

Nej 

 

Förekommer ej 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 3 

Pedagog 7  1-3 år 

 

Ja 

 

Vid samlingar 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 3 

pedagog 8  4-5 år 

 

Ja 

 

T.ex. frukost 

 

Ja 

 

Ja 

Förskola 3 

Pedagog 9 4-5år  

 

Ja 

När material 

behöver kastas 

 

Ja 

 

Ja 

 

  

Källsortering 

Förskola 3 källsorterar tillsammans med barnen oavsett ålder. Det som källsorteras är plast, 

metall, papper och glas. Vid intervjuerna framkom det att de pedagogiska tankarna kring 
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arbetet med källsortering var att göra barnen medveten om vår miljö och att de vid vuxen 

ålder skall fortsätta med källsortering. Vid förskola 1 svarade en av pedagogerna att de ibland 

källsorterar tillsammans med de äldre barnen. Tanken med detta är att barnen redan i 

förskoleåldern skall lära sig att det går att källsortera olika material. Övriga svarade att 

personalen källsorterar.   

 

Hur visar ni för barnen vad som kan källsorteras. 

På förskola 3 tar pedagogerna upp om källsortering på t.ex. samlingar, vid frukost och när 

material behöver kastas. Pedagogerna anser att de är själva reflektionen som är den viktigaste, 

att barnen får tänka, ställa frågor och föra en diskussion gällande källsortering. Vid förskola 1 

berättade en av pedagogerna att de visade barnen vart de kunde kasta sina ritpapper 

någonstans. 

 

Återvinningsstationen.  

Förskola 1 besöker återvinningsstationen tillsammans med barnen oavsett ålder. De 

pedagogiska tankarna som ligger bakom detta är att barnen skall veta att det går att återvinna 

det som kastas. Vid förskola 2 besöker de äldre barnen återvinningsstationen, detta för att 

barn skall lära sig att vara rädd om miljön. Förskola 3 besöker återvinningsstationen med 

barnen i alla åldrar, de pedagogiska tankarna är att barnen på lång sikt skall få det med sig 

som en naturlig sak att göra. 

 

Återanvändning av material i verksamheten. 

Alla tre förskolorna återanvänder olika material. Det är kläder, glasburkar, pappersmaterial, 

plastmaterial, metalmaterial, trämaterial, naturmaterial, aluminium och fordonsdelar m.m. 

som används.  

 

 

 

 

 
Figur 1: Vad pedagogerna anser om arbetet med miljö och naturvårdsfrågor.        

 

Vid intervjuerna framkom det att åtta av nio pedagoger ansåg att arbetet med miljö och 

naturvårdsfrågor var roligt. Den pedagog som inte svarade ja på denna fråga tyckte att det var 

svårt att jobba med miljö och naturvårdsfrågor tillsammans med barnen. Tre pedagoger ansåg 

att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor var jobbigt, detta p.g.a. det saknas rekvisita i 
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arbetet med källsortering samt att det är jobbigt att få det roligt så att barnen blir intresserad. 

Däremot ansåg alla nio pedagoger att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor är viktigt.     

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur förskolor arbetar för att skapa 

miljömedvetenhet hos barnen. I förskolans läroplan (lpfö 98, reviderad 2010) står där att 

förskolan har som uppdrag att se till att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till både 

naturen och miljön samt att barnen förstår sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Det 

visade sig i min undersökning att pedagogerna arbetar både teoretiskt och praktiskt med detta 

genom att ha samtal med barnen samt använda sig av olika aktiviteter som berör vår natur och 

miljö. Förskolorna använder sig av en mängd olika aktiviteter för att göra barnen 

miljömedvetna. Aktiviteterna skiljer sig inte så mycket åt bland förskolorna. Däremot skiljer 

sig arbetssättet åt bland pedagogerna beroende på om de arbetar tillsammans med de yngre 

eller äldre barnen. Att pedagogerna har olika arbetssätt beroende på om de arbetar 

tillsammans med de yngre eller äldre barnen faller sig helt naturligt för mig då man inom 

förskolan måste lägga lärandet på barnens nivå och deras utveckling. Undersökningen hade 

även som syfte att se om förskolor arbetar med källsortering och återanvändning tillsammans 

med barnen. Jag anser att källsortering och återanvändning är ett konkret sätt att visa barnen 

hur man enkelt kan värna om miljön.  

  

4.2 Frågeställning 1 
Hur kan man arbeta i förskolan för att skapa miljömedvetenhet hos barnen? 
 

Vid Kahriman-Ozturk m.fl. (2012) studie framkom det att det är vid de tidiga åren som barnen 

skapar sitt förhållningssätt gentemot hållbar utveckling. Pedagogerna använder sig av en rad 

olika aktiviteter för att skapa miljömedvetenhet hos de yngre barnen, detta genom att plocka 

upp skräp, odling, vistelse i skogen, skötsel av höns, källsortering och att prata med barnen 

om vår natur och miljö. Att just samtala med barn om natur och miljö anser jag är ett bra sätt 

att nå ut till barnen, min erfarenhet är att man via diskussion öppnar upp för frågor och 

funderingar som barnen allt eftersom kommer på. Jag anser att så länge man är lyhörd till 

barnens tankar och funderingar växer deras intresse av att vilja lära sig mera och barnens 

nyfikenhet är någonting man som pedagog måste ta till vara på. Elfström m.fl. (2008) menar 

att naturvetenskap för de yngre barnen handlar om att observera, iaktta och undersöka det som 

sker för stunden. I ovanstående aktiviteter har barnen möjlighet till att stanna upp och 

reflektera över det som händer. Sellgren (2003) betonar hur viktigt det är för barnen att få 

känna närhet och även att få uppmärksamma det som sker ute i naturen för att lättare komma i 

kontakt med den. Min undersökning visar att de yngre barnen till större delen vistas på 

förskolans utegård då det handlar om miljö och naturaktiviteter. Jag anser att pedagogerna 

som arbetar tillsammans med de yngre barnen fokuserar på att skapa en trygghet hos barnen 

genom att befinna sig på förskolans utegård i arbetet med natur och miljö. Hos de äldre 

barnen skapas miljömedvetenhet genom att medverka i skräpplockardagar, titta på filmer som 

handlar om natur och miljö, vistas i skog, miljöplankan, källsortering, återvinning, 

återanvändning och samtal med barnen om vår natur och miljö. Med de äldre barnen utformas 

aktiviteterna till små projekt både i och utanför förskolegården. I studien som Kahriman-

Ozturk m.fl. (2012) gjort framkom det att barn kan lära sig om hållbar utveckling genom att 
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aktivt delta i projekt som berör detta. Enligt Ericsson m.fl. (2009) och Elfström m.fl. (2008) är 

utemiljön är en informell lärmiljö där barn utforskar omgivningen och på så sätt lär sig hur 

den fungerar.  

 

4.3 Frågeställning 2 
Arbetar förskolan med källsortering och återanvändning tillsammans med barnen? 
  

Enligt statens offentliga utredning (SOU 2004:104) är miljöundervisning i förskolan oftast 

associerad till konkreta och praktiska aktiviteter så som sopsortering. I min undersökning 

framkom det att en av förskolorna arbetar med källsortering tillsammans med barnen oavsett 

ålder. Tillsammans med barnen tar pedagogerna upp och visar barnen om källsortering på 

t.ex. samlingar, vid frukost och när material behöver kastas. Pedagogerna och barnen hjälps åt 

att sortera olika material och barnens tankar och funderingar lyfts fram, pedagogerna anser att 

de är själva reflektionen som är den viktigaste, att barnen får tänka, ställa frågor och föra en 

diskussion gällande källsortering. Björklund (2008) menar att det är via språket som 

kunskaper kan utbytas mellan människor. När barnen pratar och reflekterar över källsortering 

överför de dessa kunskaper mellan varandra. Jag anser att det är viktigt att barn får tid till 

reflektion och diskussion i allt de gör, detta för att barnen lättare skall få förståelse till hur 

saker och ting fungerar och även utvecklas i sitt eget tänkande. En annan förskola källsorterar 

ibland tillsammans med de äldre barnen, då får barnen lägga ritpapper på ett speciellt ställe 

som sedan töms. Enligt Elfström m.fl. (2008) och Austli (2012) är barn duktiga på att sortera 

och desto mer barn övar desto bättre blir de. Elfström m.fl. (2008) menar att barn oftast 

sorterar efter användningsområde, egenskaper eller material, ibland tänker barnen på alla tre 

varianterna och föremålen kan därför hamna i flera grupper. Vid intervjuerna framkom det att 

de pedagogiska tankarna kring arbetet med källsortering var att göra barnen medveten om vår 

miljö och att barnen i förskoleåldern skall lära sig att det går att källsortera olika material så 

att de vid vuxen ålder skall fortsätta med källsortering. Persson och Persson (2011) menar att 

vi varje dag kan arbeta för en bättre miljö genom att källsortera våra sopor.  

 

Undersökningen visar att alla tre förskolor återanvänder olika material i verksamheten. De 

återanvänder även naturmaterial som pedagoger och barn hjälps åt att plocka, ibland kommer 

barnens föräldrar med olika material som de själva inte behöver. Saker som man själv inte vill 

ha kvar kan användas av någon annan eller få en helt ny funktion enligt Persson och Persson 

(2011). Att återanvända material i förskolan visar barnen att man inte alltid behöver köpa nytt. 

Återanvändning av material är enligt mig ett sätt att visa barnen hur man enkelt kan spara på 

jordens resurser.    

 

Vad anser då pedagogerna om arbetet med miljö och naturvårdsfrågor? Ofta kan 

pedagogernas intressen återspegla sig i förskolans verksamhet. Min erfarenhet är att 

pedagoger arbetar mycket med de frågor som de själva anser viktiga. I resultatet framkom det 

att åtta av nio pedagoger ansåg att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor var roligt. Den 

pedagog som inte svarade ja på denna fråga tyckte att det var svårt att arbeta med miljö och 

naturvårdsfrågor tillsammans med barnen, främst beroende på barnens låga ålder. Tre 

pedagoger ansåg att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor var jobbigt, p.g.a. att det saknas 

utrustning i arbetet med källsortering samt att det är jobbigt att få det roligt så att barnen blir 

intresserad. Däremot ansåg alla nio pedagoger att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor är 

viktigt. Williams (2006) anser att läraren har till uppgift att vidga barns värld vilket leder till 

att barnen skapar nya uppfattningar och kunskaper. Vad pedagogerna anser om arbetet med 

miljö och naturvårdsfrågor och hur de agerar spelar en stor roll i barnens lärandeprocess.  
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4.4 Tillförlitlighet 

 

De resultat som framkommit i undersökningen är baserat på intervjuer med nio pedagoger 

från tre olika förskolor. Om jag hade intervjuat andra pedagoger på några andra förskolor 

kanske resultatet sett annorlunda ut. Jag anser att mitt tillvägagångssätt att använda mig av en 

kvalitativ intervju var den bästa för just den här undersökningen. Däremot upplevde jag att det 

ibland var svårt för pedagogerna att komma på ett svar på de frågor som ställdes. Det kanske 

hade varit bättre om de själva fick gå igenom grundfrågorna några dagar innan intervjun ägde 

rum. Slutsatserna i denna undersökning är att förskolorna använder sig av olika aktiviteter, 

såväl teoretiska som praktiska i arbetet att skapa miljömedvetenhet hos barnen. I Kahriman-

Ozturk m.fl. (2012) studie visade det sig att barn redan i tidiga år skapar ett förhållningssätt 

till hållbar utveckling och lär sig om detta genom att aktivt delta i projekt som berör hållbar 

utveckling. När det gäller källsortering drar jag slutsatsen att det är vissa förskolor som väljer 

att arbeta med källsortering tillsammans med barnen. Enligt statens offentliga utredning (SOU 

2004:104) är miljöundervisning i förskolan oftast kopplad till konkreta och praktiska 

aktiviteter så som sopsortering. Det visade sig att alla tre förskolorna återanvänder olika 

material i verksamheten och jag tror att alla förskolor här i Sverige återanvänder någon form 

av material i sin verksamhet. De resultat som framkom i mina frågeställningar tror jag 

återspeglar de svenska förskolornas tillvägagångssätt i arbetet med natur och miljö.   

 

4.5 Teoretisk tolkning 

          

I min första frågeställning Hur kan man arbeta i förskolan för att skapa miljömedvetenhet hos 

barnen visade resultatet på en rad olika aktiviteter, både praktiska och teoretiska. I tidigare 

studier visar det sig att det är vid de tidiga åren som barnen skapar ett förhållningssätt till 

hållbar utveckling och att barnen lär sig om hållbar utveckling genom att aktivt delta i projekt 

som berör detta. I min andra frågeställning Arbetar förskolan med källsortering och 

återanvändning tillsammans med barnen blir resultatet att en förskola arbetar med 

källsortering tillsammans med barnen oavsett ålder och en annan förskola arbetar med 

källsortering ibland tillsammans med de äldre barnen. Min undersökning visar att alla tre 

förskolor och dess avdelningar återanvänder material i verksamheten och att de även samlar 

återanvändbara material tillsammans med barnen. Tidigare studier visar att 

miljöundervisningen i förskolan oftast handlar om konkreta och praktiska aktiviteter så som 

sopsortering, undersökningen styrker dessa studier då resultatet visar att några av förskolorna 

använder sig av källsortering i verksamheten.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

Det skulle vara intressant om det forskades mer kring förskolebarns synsätt på natur och 

miljö, om barnen förstår innebörden av hållbar utveckling. Hur tänker barnen om hållbar 

utveckling? Hur tror barnen att vår livsstil påverkar jorden? Dessa frågor borde vara 

utgångspunkten i forskningen. På detta sätt tror jag att det går att få fram om barnen förstår 

innebörden av vad arbetet med hållbar utveckling innebär.    
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BILAGA 1. 
Intervjufrågor. 

 

 

 I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står där att förskolan har som mål att sträva efter 

att varje barn ”Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra” (s.10) Hur arbetar ni för att uppnå detta 

mål?  

 

 Källsorterar ni tillsammans med barnen? Om ja, vilka pedagogiska tankar ligger bakom? 

 

 Hur visar ni för barnen vad som kan/skall källsorteras? 

 

 Besöker ni återvinningsstationen tillsammans med barnen? (plast, metall, glas 

pappersförpackningar) Om ja, vilka pedagogiska tankar ligger bakom?  

 

 Återanvänder ni olika material i verksamheten? Som vad? 

 Fungerar det bra med källsortering och återvinning i verksamheten? 

 

 Finns det någon annan aktivitet ni använder er av för att visa barnen att man skall vara rädd 

om vår natur och miljö?  

 

 Tycker du att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor är roligt? 

 

 Tycker du att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor är jobbigt? 

 

 Tycker du att arbetet med miljö och naturvårdsfrågor är viktigt? 

 

 Varför gör du som du gör angående återvinning och miljöfrågor? 

 

 Ålder? 

 

  Utbildning? 

 

  Utbildningsår? 
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