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Studien har syftat till att undersöka några förskollärares beskrivningar av hur barns 

aktörskap kan ta sig uttryck i arbetet inom lärande för hållbar utveckling i förskolan. 

Syftet grundades delvis i förskolans läroplan, där det står att barn ska möjliggöras ett 

växande ansvar att aktivt delta för en hållbar utveckling (Skolverket, 2018). Studien 

utgick från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 

förskollärare. Därefter användes kritisk teori för förståelse av studiens resultat. I 

resultatet av förskollärarnas beskrivningar synliggjordes vikten av att barn får vistas i 

och lära om en hållbar miljö. Olika beskrivningar framkom utifrån barns aktörskap inom 

lärande för hållbarhet, men sammankopplades med begreppen inflytande och 

delaktighet. Förskolebarns aktörskap inom det hållbara arbetet kunde däremot ses ta sig 

uttryck på olika sätt i förhållande till ålder. Studiens slutsats blev att förskollärare kan 

ses besitta de möjligheter som skapas för förskolebarns aktörskap att till fullo uttryckas. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: aktörskap, förskolebarn, lärande för hållbar utveckling, ålder. 
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1 Inledning 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2013) skriver att begreppet hållbar 

utveckling använts i politiskt syfte under 35 år för att problematisera frågor som berör 

social rättvisa och överlevnad, ekonomiska frågor kopplat till rättvis tillväxt och 

fördelning samt frågor som berör människans påverkan på ekologi och miljö. 

Björklund (2014) konstaterar att sociala, ekonomiska och ekologiska problem inte 

verkar bli färre utan att problematiken istället börjar bli alltmer svåröverskådlig, där 

vi kommer behöva tänka om för att möjliggöra en hållbar framtid. I arbetet för en 

hållbar framtid ses utbildning som en viktig komponent där barn lyfts fram som 

aktörer (Bautista, Moreno-Nún˜ez, Chin Ng & Bull, 2018; Björklund, 2014; Ärlemalm-

Hagsér, 2013; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2013; Pramling Samuelsson 

& Park, 2017). Vikten av att lyssna till vad barn har att säga samt ta dem på allvar kan 

kopplas till barnkonventionen, där barn skrivs fram som fullvärdiga medlemmar i vårt 

demokratiska samhälle (Regeringskansliet, 2014). Barns rättigheter i att aktivt få delta 

för en hållbar utveckling kan i sin tur kopplas till Läroplan för förskolan 2018 där det 

står att utbildningen ska lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barn 

att aktivt delta för en hållbar utveckling, såväl social och ekonomisk som miljömässig, 

där både ett globalt och långsiktigt framtidsperspektiv ska synliggöras (Skolverket, 

2018). För att belysa barns aktörskap inom lärande för hållbar utveckling tänker vi här 

dela ett citat. Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 112) hänvisar till Davis som skrev; 

As they [children] engage in such thinking and action, young children 

also learn the social and political skills of working together, resolving 

differences, making a case, of quiet activism and the persistence 

required to harness the necessary resources to create change and to 

implement planned actions. 

Citatet lyfts med avsikt att i vår framtida yrkesroll som förskollärare se till betydelsen 

av att skapa ett klimat i förskolan som uppmuntrar till engagemang och samarbete för 

en hållbar utveckling, där barn aktivt får delta och därmed får möjlighet att förändra 

ohållbara problem. Barns delaktighet inom hållbar utveckling var även något som 

undersöktes i studiens pilotstudie, eftersom vi har ett gemensamt intresse kring 

ämnesområdet. Intresset bygger på att vi ser en hållbar livsstil som viktigt, då vi vill 

bidra till en hållbar värld. Dessutom ser vi betydelse av att barns röster får lyftas i 

samhället för en hållbar utveckling eftersom vi ser till alla människors lika värde samt 

har tankar om att alla människor, genom sina olika erfarenheter och tankar, kan bidra 

till hållbara förändringar. I pilotstudiens resultat framgick att barns delaktighet sågs 

vara beroende av förskollärarnas godkännande där barns delaktighet framträdde inom 

förutbestämda ramar. Däremot synliggjordes en framtidsvision att, som förskollärare, 

möjliggöra för barn att bli mer delaktiga, genom att exempelvis förmedla mer 

information om hållbarhet till barn samt visa för dem att de kan påverka för en hållbar 

utveckling. 

. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av inledningen syftar studien till att undersöka några förskollärares 

beskrivningar av hur barns aktörskap kan ta sig uttryck i arbetet inom lärande för 

hållbar utveckling i förskolan. Utifrån studiens syfte har dessa frågeställningar 

formulerats: 

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med lärande för hållbar utveckling? 

• Hur uttrycks barns aktörskap inom lärande för hållbar utveckling utifrån 

förskollärares beskrivningar av sitt arbete? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I textavsnitt Bakgrund beskrivs det hållbara arbetet i förskolan kopplat till relevanta 

begrepp samt hur det hållbara arbetet har utvecklats inom utbildning. Därefter lyfts 

barns rättigheter fram utifrån barnkonventionen. Här presenteras också innehåll i 

förskolans läroplan kopplat till lärande för hållbar utveckling. Textavsnittet fortsätter 

med beskrivning av hur barns aktörskap kan förstås i förhållande till lärande för 

hållbarhet. Därefter presenteras tidigare forskning som belyser lärande för hållbar 

utveckling i förskolan samt förskolebarns aktörskap. Textavsnittet avslutas med 

beskrivning av det teoretiska perspektivet kritisk teori, vilket används som stöd i 

tolkning av resultatet. Dessutom lyfts djupare beskrivningar av teoretiska begrepp och 

perspektiv som använts i studiens analys. 

      I nästkommande avsnitt Metod, redovisas studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras vald ansats samt hur litteratursökningen gått till inför genomförandet av 

studien. Därefter motiveras studiens urval följt av datainsamlingens process kopplat 

till val av olika metoder. Textavsnittet fortsätter med att studiens dataanalys 

presenteras, för att visa hur datainsamlingen har analyserats. Därefter redogörs 

studiens kvalitetskriterier kopplat till begreppet tillförlitlighet. Textavsnittet avslutas 

med att redovisa för studiens etiska överväganden. 

      I avsnitt Resultat redovisas det som framkommit i datainsamlingen. Inledningsvis 

presenteras studiens resultat under fyra teman som skapades under analys av data. 

Studiens resultatredovisning följs av en sammanfattning av resultatet, där centrala 

delar skrivs fram. 

      I påföljande avsnitt Analys, presenteras analysen av studiens resultat utifrån kritisk 

teori. Analysen är uppdelat utifrån studiens två frågeställningar.  

      I det avslutande avsnittet Diskussion, presenteras studiens diskussion av resultatet 

i förhållande till tidigare forskning, studiens pilotstudie och förskolans läroplan med 

avsikt att besvara studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras studiens 

genomförande och metodval i förhållande till studiens resultat, där fördelar och 

nackdelar skrivs fram. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats samt förslag på 

fortsatta studier, utifrån en kort sammanfattning av studiens resultat samt utifrån 

didaktiska implikationer som belyser studiens betydelse för vår yrkesprofession. 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis lyfts det i textavsnittet ett innehåll som belyser lärande för hållbar 

utveckling, vilket är med avsikt att både synliggöra vad hållbar utveckling och lärande 

för hållbar utveckling innefattar samt hur begreppen utvecklats. Avsnittet fortsätter 

med att belysa barnkonventionen och förskolans läroplan i syfte att redogöra för barns 

rättigheter samt belysa förskolans uppdrag vad gäller undervisning inom lärande för 

hållbarhet. Därefter beskrivs barn som aktörer inom lärande för hållbar utveckling, 

med syfte att visa hur barns aktörskap kan förstås samt hur aktörskapet står i relation 

till ämnesområdet. Bakgrunden fortsätter med ett avsnitt som redogör för vad tidigare 

forskning kommit fram till utifrån lärande för hållbar utveckling och barns aktörskap 

i förskolan. Tidigare forskning skrivs fram med avsikt att placera denna studie i ett 

större sammanhang, genom att identifiera ett kunskapsglapp som studien passar in i. 

Avslutningsvis belyser avsnittet vald teori samt teoretiska begrepp och perspektiv som 

använts i studiens analys för att möjliggöra förståelse av vårt sätt att tolka studiens 

resultat. 

2.1 Lärande för hållbar utveckling 

Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver att det idag inte går att förbise allt ifrån ekonomiska 

kriser som avlöser varandra, miljöförstöring och global uppvärmning samt de sociala 

orättvisor som finns i världen. Björklund (2014) menar att miljöpolitiken mött alltmer 

svårdefinierade miljöproblem som eskalerat både i storlek och takt. Som en lösning på 

miljöproblematiken skapades begreppet hållbar utveckling som utifrån den mest 

övergripande definitionen innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att 

kompromissa för framtidens generationer att kunna tillfredsställda sina behov (a.a.). 

Enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) etablerades hållbar utveckling som ett politiskt 

begrepp i Brundtlands-rapporten i slutet av 1980-talet med strävan att förbinda 

miljöproblematiken med ekonomisk och social rättvisa och utveckling. Enligt 

Regeringskansliet (2018) har en handlingsplan vid namn Agenda 2030 idag skapats i 

syfte att underlätta och stimulera till handling för alla aktörer att leda världen mot en 

hållbar framtid. I handlingsplanen beskrivs en strävan mot att bekämpa ojämlikheter 

inom och mellan länder, hot mot planeten, främja jämställdhet, utrota fattigdom och 

hunger, förverkliga människors rättigheter, skapa jämlik hälsa samt skapa fredliga och 

rättvisa samhällen med lika möjligheter till livslångt lärande (a.a.) 

      Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att utbildning ses som en viktig komponent inom 

hållbar utveckling. En historisk bas för det hållbara arbetet inom utbildning har varit 

miljöundervisning (Ärlemalm-Hagsér, 2012). Miljöundervisningen enligt Björklund 

(2014) handlade dels om att lärande sker genom att vistas i en hållbar miljö samt att 

barn skulle lära om miljön. Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver att begreppet lärande för 

hållbar utveckling sedan etablerades 1990 inom forskningsområdet för utbildning, på 

grund av att miljöundervisningen upplevdes vara för snäv. Inom lärande för hållbar 

utveckling sker undervisning genom att skapa ett klimat som inbjuder till att aktivt 
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vilja förändra där barn uppmuntras i att tänka, resonera och ifrågasätta 

hållbarhetsfrågor (Björklund, 2014).   

       Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) menar att det hållbara förändringsarbetet i 

förskolan kan komma till uttryck på olika sätt utifrån om förskollärare intar ett 

affirmativt- eller transformativt förhållningssätt, vilket i sin tur kan kopplas till hur 

pass snävt det hållbara arbetet blir samt hur barns delaktighet och aktörskap 

möjliggörs. Lärande inom hållbarhet kan även ta sig uttryck på olika sätt beroende på 

vilken undervisning förskollärare intar. Enligt Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) 

samt Hedefalk (2015) finns tre undervisningsprinciper inom det hållbara arbetet. Den 

syn förskollärare har i val av mål, innehåll och metod blir till bas för vilken av de tre 

undervisningsprinciperna som intas; faktabaserade-, normerande- eller pluralistiska 

undervisningsprincipen (a.a.). Begrepp och perspektiv som tas upp presenteras mer 

djupgående under avsnitt Kritisk Teori. 

2.2 Barnkonventionen och förskolans läroplan 

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020 

(Skolverket, 2019a). Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s 

generalförsamling och ratificerades i Sverige 1990, vilket medförde till en förbindelse 

att genomföra barnkonventionens bestämmelser samt garantera varje barn deras 

rättigheter (Regeringskansliet, 2014). Barnkonventionen syftar bland annat till att ge 

barn, oavsett bakgrund, rätt att få behandlas med respekt samt komma till tals 

(Skolverket, 2019a). Enligt Regeringskansliet (2014) ska barn, utifrån 

barnkonventionen, få möjlighet att växa upp som fritt tänkande människor samt 

utifrån egna villkor delta i samhällsutvecklingen. Det står även att förverkligandet av 

barnkonventionens bestämmelser kan bidra till att ett samhälle byggs av att både ta 

hänsyn till dagens barn men även barn i kommande generationer, där de kan få bästa 

förutsättningar att växa (a.a.). 

      Vikten av att se barn som aktörer som aktivt får delta och göra sina röster hörda 

kan kopplas till de strävansmål som står skrivna i förskolans läroplan. I Läroplan för 

förskolan 2018 har begreppet hållbar utveckling skrivits fram samt tydliggjorts med 

bakgrund till dess innebörd och de tre dimensionerna. Det står exempelvis att 

förskolebarn ska få möjlighet att utveckla kunskap om på vilket sätt olika val som 

människor gör kan bidra till en hållbar utveckling, inom såväl den sociala och 

ekonomiska som den ekologiska dimensionen (Skolverket, 2018). Enligt Skolverket 

(2019b) har begreppet hållbar utveckling tillkommit i läroplanen eftersom det ses som 

en mycket viktig fråga för framtiden. Det står även att förändringen utgått från den 

definitionen av begreppet som skrevs fram i Brundtland-rapporten (a.a.). Enligt 

Skolverket (2018) ska barn möjliggöras ett växande intresse och ansvar att aktivt delta 

för en hållbar utveckling, något som i detta arbete tolkas som ett synliggörande av 

barns aktörskap. I denna studie tolkas förskollärarrollen, i och med bankonventionen 

och förskolans läroplan, att det finns ett ansvar att som förskollärare skapa 

förutsättningar för barn att vara med och förändra ohållbara problem. Detta genom att 
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skapa möjligheter för diskussion och handling inom hållbara frågor där barn får 

engagera sig utifrån deras livserfarenhetsvärld.  

2.3 Barn som aktörer inom lärande för hållbarhet 

Hedefalk m.fl. (2014) belyser att forskare, som studerar utbildning för hållbarhet, ofta 

är överens om att barn är betydelsefulla aktörer för framtidsförändringar. Ärlemalm-

Hagsér (2012, 2013) skriver att barns aktörskap inom ett hållbart arbete stärktes vid 

FN:s miljökonferens i Rio 1992. Barn beskrevs i konferensens handlingsprogram 

Agenda 21 som viktiga aktörer med rättigheter att aktivt få delta för en hållbar 

utveckling, både på lokal och global nivå i nutid och framtid. Det står att 

argumentationen dels grundas i att barn är framtidens vuxna men även att barn är 

viktiga aktörer i nutid för en hållbar värld (Ärlemalm-Hagsér, 2012). Barns aktörskap 

skrivs även fram i handlingsplanen för Agenda 2030, där det understryks att alla i 

samhället ska med och att ingen ska lämnas utanför. Här synliggörs ett gemensamt 

ansvar för genomförandet av målen som står skrivna, där barns perspektiv lyfts fram, 

vilket leder till att även nästa generation ska få möjlighet till inflytande över dagens 

beslut (Regeringskansliet, 2018). Vår tolkning av begreppet aktörskap, inom lärande 

för hållbar utveckling, utgår från Ärlemalm-Hagsérs (2013) beskrivning av en 

deltagande aktörsdimension, som utifrån Davis handlar om att barn har rätt att som 

jämbördig aktör aktivt få delta i demokratiska processer.  

      Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att barns aktörskap inom lärande för hållbarhet 

inte är ett nytt fenomen. Däremot står det att barns möjligheter att tillerkännas 

aktörskap, varit skiftande i relation till vuxna (a.a.). Barns möjlighet att av vuxna 

tillerkännas aktörskap kan bland annat kopplas till äldre barn som engagerar sig i 

hållbarhetsfrågor. Strid (2019, oktober) lyfter att unga klimataktivister ofta utsätts för 

näthat, kränkningar och även hot från vuxna när de fått uppmärksamhet för sitt 

klimatengagemang. Däremot förtydligas det att näthat kan ses som extra allvarligt när 

vuxna angriper unga som engagerar sig för viktiga samhällsfrågor. Barns möjlighet att 

vara aktör, inom det hållbara arbetet i förskolan, kan i sin tur kopplas till Björklund 

(2014) som skriver att en grundläggande faktor för hur förskollärare tänker kring 

arbetet kan ses utgå från deras syn på barn och barndom. Hedefalk (2015) menar att 

om barn ska kunna göra sina röster hörda samt delta i beslut krävs det att de får 

möjlighet att ta ställning, lösa problem och värdera, vilket kan bidra till att de får delta 

i kritiska och argumenterade processer. Enligt Hedefalk m.fl. (2014) bör aktörer, inom 

hållbar utveckling, ha förmåga att kritiskt värdera åtgärder som kan leda till det 

formulerade målet, där det inte ses finnas ett tydligt sätt att lösa hållbara frågor. 

Begrepp och perspektiv som skrivs fram presenteras mer djupgående under avsnitt 

Tidigare forskning och Kritisk teori. 

2.4 Tidigare forskning 

Flera studier lyfter ett tomrum som funnits inom forskningsfältet gällande lärande för 

hållbar utveckling samt som belyser barns aktörskap och delaktighet inom det hållbara 
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arbetet (Davis, 2009; Engdahl & Rabušicová, 2011; Hedefalk, m.fl., 2014; Ärlemalm-

Hagsér, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 2013). Studier belyser däremot att forskningsfältet 

är under uppbyggnad, där forskning som lyfter undervisning för hållbar utveckling 

inom förskola under senare år har utvecklats (Ärlemalm-Hagsér, 2013; Hedefalk, 

2015). Hedefalk (2015) skriver att undervisningsinnehållet alltmer problematiserats 

inom forskning, där barns aktiva deltagande för att nå hållbarhet lyfts fram. 

Uppbyggnaden av forskningsfältet har även synliggjorts i sökandet efter relevant 

forskning inför vår studie. Vi har funnit forskning som inom loppet av sju år studerat 

undervisning inom lärande för hållbar utveckling i förskolan samt forskning som 

undersökt förskolebarns aktörskap och aktiva deltagande inom ämnesområdet. 

2.4.1 Undervisning i förhållande till barns delaktighet och aktörskap 

Tidigare forskning har undersökt hur undervisning inom lärande för hållbar utveckling 

har kunnat se ut i förhållande till barns aktiva deltagande och aktörskap. I studierna 

har liknande resultat skrivits fram där en vuxenstyrd praktik setts dominera (Bautista, 

m.fl., 2018; Ärlemalm-Hagsér, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 2013).  I en artikel av Bautista 

m.fl. (2018) undersöktes, i Singapore, om det fanns typiska drag i förskollärares 

undervisningssamtal kring hållbarhet. Resultatet visade att undervisningen oftast 

utgjordes i form av kunskapsöverföring. Informationsböcker användes ofta som 

verktyg i undervisningen för att framkalla korta och specifika svar från barnen samt 

att deras svar ofta skulle överensstämma med vad bokens bilder illustrerade. 

Dessutom var det förskollärare som höll i konversationen samt riktade barnens 

uppmärksamhet mot bokens bilder, vilket kunde ses leda till att barnen själva inte fick 

möjlighet att formulera egen förståelse. Fokus låg även på att fastställa regler samt att 

barns handlingar tillrättalades när handlingarna inte främjade hållbarhet. 

Undervisningens strategi upplevdes å ena sidan som verkningsfull i syfte att hjälpa 

barn att tillägna sig hållbara ställningstaganden. Å andra sidan hävdas det att flödet av 

diskussioner blev relativt styrda och avgränsade från barnens erfarenhetsvärld (a.a.). 

Det studierna har gemensamt är en vuxenstyrd praktik, dock lyfter två studier 

dessutom begreppet aktörskap.  

       I en artikel av Ärlemalm-Hagsér, genomförd i Sverige, var syftet att ”beskriva hur 

lärande för hållbar utveckling i förskolan kommuniceras i form av olika 

kunskapsinnehåll samt att analysera förskolebarns delaktighet och aktörskap i dessa 

kunskapsinnehåll” (Ärlemalm-Hagsér, 2012, s. 14). Studiens resultat visade att barn 

ofta deltog i en undervisning som var vuxenstyrd där vuxna sågs ha tolkningsföreträde 

att avgöra när barns delaktighet sågs som betydelsefull. Kunskapsinnehållet som 

framträdde skapade varierade utrymmen för barns handlingar och röster, där de 

erbjöds möjlighet till att göra sina röster hörda genom vuxnas tillåtelse. Barns 

aktörskap kopplades främst till det individuella barnets lärande och utveckling samt 

att aktörskapet inte sågs sträcka sig utanför förskolan i någon större omfattning (a.a.). 

I Ärlemalm-Hagsérs (2013) doktorsavhandling var syftet att, genom en fallstudie, 

skapa kunskap om vad lärande för hållbarhet kan innebära i svensk förskola samt 

synliggöra den komplexitet, mångtydighet och de motsägelser som framträder. De 

övergripande resultaten som presenteras i avhandlingen är att lärande för hållbar 
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utveckling sågs som ett komplext men viktigt kunskapsinnehåll i förskolan. Barnen 

beskrevs delta i relevanta kunskapsinnehåll där de sågs som aktörer i förhållande till 

sina liv. Som kunskapsinnehåll lyfts barns möten med och om naturen fram som 

viktigt. Däremot framkom ett begränsat aktörskap som avgränsades till vissa innehåll. 

I avhandlingen framträdde en praktik där ett affirmativt förhållningssätt gav sig 

tillkänna. Det affirmativa förhållningssättet synliggjordes i studien genom att de flesta 

kunskapsinnehåll behandlades utan att bakomliggande strukturer utmanades. I 

Ärlemalm-Hagsérs avhandling framträdde däremot en skymt av ett transformativt 

förhållningssätt, genom att det fanns beskrivningar av att barns röster bör vara 

framträdande utifrån en rättighetslogik. I resultatet visades att det i förskolan kan ses 

finnas möjlighetsrum att rekonstruera fördelningen mellan barn och vuxna kopplat till 

makt och rättigheter (a.a.). För att sammanfatta ovanstående studier kan den typ av 

undervisning som skedde ses vara vuxenstyrd samt att barns delaktighet och 

aktörskap, avgränsades till vissa innehåll som godkänts av vuxna.  

2.4.2 Barns engagemang och kompetens 

Tidigare forskning visar att yngre barn har idéer kring hållbarhetsfrågor där barns 

kunskap och engagemang i att främja en mer hållbar värld synliggjorts. Barns 

engagemang och kompetens, skrivs dels fram i Engdahls och Rabušicovás (2011) 

artikel där de undersökte yngre barns tankar och förståelse utifrån en bild som visar 

jordklotet och några barn. Studien syftade till ett synliggörande av att unga barn redan 

är involverade i hållbarhetsfrågor samt att de vill bidra med idéer som kan hjälpa 

planeten. Sammanfattningen av studiens resultat är baserat på tjugoåtta nationella 

rapporter som levererats från länder i Afrika, Asien, Oceanien, Nordamerika, 

Sydamerika och Europa. Studiens resultat visade att barn redan i unga åldrar har 

kunskap om miljön och hållbarhetsfrågor. Förskollärare visade här förvåning över 

barnens tankar och idéer, när de insåg hur mycket de vet om hållbarhet. Barnen visade 

på problemlösningar och tankar om effekterna av hur människas beteende kan 

påverka miljön. Ett liknande resultat har kunnat setts i ytterligare en artikel från Nya 

Zeeland där Mackey (2012) i sin studie, undersökte vilka möjligheter som skapades för 

barn att delta i diskussioner av att fatta beslut och vidta åtgärder inom hållbar 

utveckling. I resultatet framträdde förskolebarns engagemang, målmedvetenhet och 

vilja av att främja en hållbar värld. Resultatet visade å ena sidan att det kunde finnas 

hinder för yngre barn att delta inom hållbar utveckling, där barn sågs som överstyrda 

eller okunniga. Hinder kunde å andra sidan ses övervinnas när vuxna möjliggjorde för 

barn att delta och därmed uppleva samhällets makt att förändra (a.a.). 

Sammanfattningsvis visar dessa två studier att förskollärares barnsyn och deras 

uppfattning av ålder blev framträdande. Dock framkom det i studierna att barn visade 

engagemang och kompetens i att främja en hållbar framtid när förskollärare 

möjliggjorde för dem att aktivt delta inom hållbar utveckling. 

2.4.3 Utveckla kritisk handlingsförmåga och handlingskompetens 

Tidigare forskning har undersökt vilka möjligheter förskollärare skapar för barn att 

utveckla förmåga att handla för hållbar utveckling samt kritiskt värdera olika 
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situationer. I en artikel av Hedefalk m.fl. (2014) var syftet att, i Sverige, undersöka vilka 

möjligheter som skapas för barn att utveckla hållbar handlingskompetens, som 

innefattar förmåga att diskutera och kritiskt utvärdera alternativa lösningar. 

Möjligheterna undersöktes utifrån vilken av undervisningsprinciperna inom 

hållbarhet som förskollärare intog. I studiens resultat kom de fram till att förskollärare 

bör uppmärksamma barn i att göra värderingsbedömningar i olika situationer. 

Uppmärksammandet bör ske eftersom värderingar lägger grunden till att barn 

utvecklar handlingskompetens och därmed förmåga att lösa ohållbara problem, då det 

inte ses finnas ett tydligt sätt att lösa hållbara frågor. I studien tas det upp att när barn 

får möjlighet att granska och ställa sig kritiskt till olika moraliska frågor och situationer 

skapas förutsättningar för dem att agera och finna olika lösningar. Förutsättningarna 

sågs skapas när förskollärare undervisade utifrån den pluralistiska 

undervisningsprincipen. Det nämns att endast fakta inte alltid räcker, utan att barn 

även behöver vistas i en miljö som stimulerar till diskussion kring hur människor kan 

agera vid olika situationer (a.a.).  

      En annan vinkling utifrån intresset av att studera barns möjligheter att utveckla 

kritisk handlingsförmåga har skrivits fram i Hedefalks (2015) artikel. I studien 

genomförd i Sverige, var syftet att undersöka vilka förutsättningar förskollärare skapar 

till barn att få möjlighet att kritiskt värdera olika situationer inom deras lek. Studien 

lyfter vikten av att barn bör få möjlighet att ta ställning, värdera och lösa problem 

eftersom de då får delta i processer av att argumentera och tänka kritiskt. Resultatet 

synliggjorde att barn lätt intog normerande förhållningsätt och regler i deras lekar, 

vilket kunde leda till att barnen inte fick möjlighet att utveckla kritisk 

handlingsförmåga eftersom regler inte ifrågasattes. När det däremot uppstod 

diskussioner mellan barn kring lekregler föreföll förskollärare vara viktiga i stödjandet 

av barnens värderande diskussion. I studien lyfts att förskollärare kan stödja den 

kritiska handlingsförmågan genom att stärka barns argumentationsförmåga där de får 

dra slutsatser och ställa nya tankar mot gamla (a.a.). Sammanfattningsvis visar 

studierna att förskollärare ses som viktiga i stödjandet av barns förmåga att utveckla 

kritisk handlingsförmåga och handlingskompetens, genom att uppmuntra barn till 

diskussion och värderingsbedömningar.  

2.5 Kritisk teori 

Kritisk teori har använts som teoretisk utgångspunkt, trots att studien utgått från en 

kvalitativ ansats. Alvesson och Deetz (2000) framhäver skillnaden mellan kvalitativ 

ansats och kritisk teori, där kvalitativ forskning inriktar sig på betydelser och praktiker 

utifrån informanternas perspektiv. Kritisk teori inspireras istället av filosofiska idéer 

för att skapa förståelse för olika sätt att förstå världen. Alvesson och Deetz skriver 

däremot att mer mikroorienterade former av kritiska studier har utvecklats samt att 

de genom omprövning av teorins grundläggande idéer vill inspirera kvalitativa 

forskare att inta kritisk udd, genom reflektion och kreativitet. Alvesson och Sköldberg 

(2008) definierar kritisk teori som en tolkande ansats i kombination av ett intresse att 

kritiskt analysera den sociala verkligheten. Alvesson och Deetz (2000) menar att 



 9 

utgångspunkten inom teorin, är en syn på verkligheten som socialt konstruerad där 

olika maktordningar ses påverka sociala fenomen. Maktordningarna kan kopplas till 

hur barns aktörskap kommer till uttryck, vilket denna studie haft till avsikt att 

undersöka. Ärlemalm-Hagsér (2013) hänvisar till Kjørholt som menar att barns 

aktörskap relateras till sociala, kulturella och politiska strukturer där de i stort sätt 

utesluts från den representativa demokratin. Det står att maktordningar kan påverka 

ett jämställt deltagande mellan vuxna och barn, utifrån kulturell rättvisa och ett 

erkännande samt i form av politisk rättvisa och representation. Däremot förtydligas 

att det finns utrymme för förskolebarns aktörskap att kunna gestaltas, genom att barn 

och vuxna kan skapa egna strategier för motstånd mot systemet (a.a.). 

      Inom kritisk teori skrivs tre uppgifter fram vilka är insikt, kritik och transformativ 

omvärdering (Alvesson & Deetz, 2000). Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att insikt 

handlar om lärandets vad och hur, vilket innefattar den process som belyser 

studieobjektets karaktär. Det står sedan att kritik handlar om att synliggöra dominanta 

strukturer och tankesätt medan transformativ omvärdering syftar till att utveckla 

kunskap som möjliggör för andra sätt att förstå fenomenet. Resultatets analys utgår 

från Ärlemalm-Hagsérs tolkning av uppgifterna. Vår studie har däremot främst syftat 

till att tolka och undersöka lärandets vad och hur där studien haft ett större fokus på 

uppgiften insikt, utifrån dess syfte. Alvesson och Deetz (2000) menar att tonvikten kan 

läggas olika inom kritisk forskning utifrån de tre uppgifterna. Alvesson och Deetz 

skriver däremot att kritisk forskning kräver uppgifterna insikt och kritik medan 

transformativ omvärdering kan uteslutas. För att koppla det ovannämnda till vår 

studie har vi genom tolkning försökt få insikt i hur barns aktörskap kan komma till 

uttryck genom förskollärares beskrivningar av det hållbara arbetet. Därefter har kritisk 

teori använts utifrån uppgiften kritik genom att analysera vad studiens resultat kunna 

bero på. Med bakgrund till studiens syfte och frågeställningar har vi valt att utesluta 

uppgiften transformativ omvärdering.  

       För att kunna förhålla oss kritiskt samt få insikt i studien har vi behövt använda 

oss av olika teoretiska begrepp och perspektiv. För att möjliggöra för förståelse genom 

insikt och kritik utifrån förskollärares beskrivningar om det hållbara arbetet i förskolan 

har vi bland annat sett till den historiska basen inom miljöundervisning som enligt 

Björklund (2014) handlade om att lära i och om miljön. Miljöundervisningen handlade 

exempelvis om att vistas i naturområden som därmed sågs bidra till 

framtidengagemang om miljön eller att lära om miljön för att utveckla kunskap om 

förhållandet mellan människa och miljö. För förståelse av förskollärarnas 

beskrivningar av sitt arbete med lärande för hållbar utveckling har vi även använt oss 

av de teoretiska begreppen affirmativt- och transformativt förhållningssätt. Ärlemalm-

Hagsér (2012) skriver att ett affirmativt förhållningssätt kännetecknas av att 

grundläggande strukturer inom arbetssätt och innehåll inte i någon större omfattning 

utmanas av barns initiativ och röster. Det affirmativa förhållningsättet handlar även 

att vuxna arbetar för att undanröja problem utan att rubba bakomliggande strukturer. 

Ett transformativt förhållningssätt kännetecknas istället av att bakomliggande 

strukturer utmanas (a.a.). Ärlemalm-Hagsér (2013) förklarar vidare att det 

transformativa förhållningssättet utmanar rådande maktordningar där barn får 
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möjlighet att göra sina röster hörda och bli lyssnade till, vilket därmed kan bidra till att 

de får göra skillnad i nutid och framtid samt får en större plats i samhället. Ett 

affirmativt förhållningssätt ses däremot inte ge resultat som krävs för att en snabb 

världsförändring ska kunna ske (a.a.). För förståelse av förskollärares beskrivningar av 

förskolans hållbara arbete har vi även använt de tre undervisningsprinciperna som 

teoretiska begrepp, den faktabaserade-, normerande- och pluralistiska.  Hedefalk m.fl. 

(2014) samt Hedefalk (2015) beskriver den faktabaserade undervisningsprincipen 

med att fokus ligger på att hitta rätt beskrivningar av världen och att barn förväntas att 

agera för förändring när de har lärt sig tillräckligt med fakta. Det beskrivs vidare att 

förskollärare inom den normerande undervisningsprincipen fokuserar på attityder och 

beteenden. Här anses förskollärare sitta inne med de rätta svaren samt att barn 

förväntas lära sig att handla utifrån värderingar som anses vara moraliskt rätt. Både 

inom den faktabaserade- och normerande undervisningsprincipen är det inte 

intressant att diskutera olika värden, eftersom värdena redan är fördefinierade, vilket 

medför att barn begränsas i att utveckla ett kritiskt tänkande. Däremot ges det 

utrymme för barn att delta i en kritiskt argumenterande process när undervisning 

utgörs av en pluralistisk undervisningsprincip. Här uppmuntras barn i att göra sina 

röster hörda genom att diskutera och granska olika åsikter och värden. Barn kan sedan 

komma fram till slutsatser själva eller i samvaro med andra, där lösningarna dessutom 

kan se olika ut från person till person (a.a.). En förutsättning för pluralistiskt lärande 

är också enligt Hedefalk (2015) att inte utesluta fördefinierade moraliska värderingar 

och fakta utan snarare att barn även har en del fakta- och moralbildning.  

       För att kunna få insikt samt förhålla oss kritiskt till hur barns aktörskap uttrycks 

inom lärande för hållbar utveckling utifrån förskollärarnas beskrivningar har vi använt 

oss av Davis dimensioner som teoretiska begrepp. Ärlemalm-Hagsér (2013) hänvisar 

till Davis som inom lärande för hållbarhet med barn skrivit fram tre dimensioner vilka 

innefattar den deltagande aktörsdimensionen, en kompetensdimension samt en 

rättighetsdimension. Inom den deltagande aktörsdimensionen bejakas barns politiska 

rättighet som medborgare, där de har rätt att som jämbördig aktör aktivt få delta i 

demokratiska processer. Inom dimensionen lyfts barns förmåga att agera och utmana, 

där de har rätt att delta i en transformativ verksamhet som utmanar ohållbara 

strukturer. Inom kompetensdimensionen lyfts barns kompetens i att forma och ta del 

av sin värld, med fokus på barns förmåga att vara aktiva. Inom rättighetsdimensionen 

synliggörs barns rättighet i att göra sin röst hörd och uttrycka sin åsikt. Studien har 

även utgått från olika konstruktioner av barn och barndom, för att möjliggöra för oss 

att förhålla oss kritiska och få insikt till förskollärarnas beskrivningar av det hållbara 

arbetet i förskolan samt hur barns aktörskap kommer till uttryck. Dahlberg, Moss och 

Pence (2014) skriver fram tre konstruktioner av ”barnet”, där barn dels har kunnat 

setts befinna sig i en vuxenblivandeprocess av att de ses som tomma kärl som genom 

att fyllas med kunskap kan bli en fulländad vuxen samhällsmedborgare. Här ses 

förskolan som en förberedelse till skolan, genom att barn under sin förskoletid ska få 

möjlighet att förberedas för ny kunskap som väntar. Ytterligare en konstruktion av 

”barnet” är barn som oskyldiga, där det hos vuxna ses finnas en önskan att skydda barn 

från omvärldens faror. Den sistnämnda konstruktionen av ”barnet” som tas upp, är det 



 11 

postmoderna barnet som innefattar att barn ses som medkonstruktörer av kultur, 

kunskap och identitet och där barndomen ses som betydelsefull i sig. Här ses barn som 

kompetenta med förmåga att påverka sin omgivning (a.a.). Det postmoderna barnet 

kan ses ligga i linje med begreppet aktör, som enligt Ärlemalm-Hagsér (2012) kopplas 

till en förmåga att agera, lösa problem samt ta beslut. 

       Valet av teoretisk utgångspunkt utgick delvis från tidigare forskning, där forskare 

använt sig av kritisk teori för att studera lärande för hållbar utveckling. Ärlemalm-

Hagsér (2013) skriver att det kritiskt tolkande perspektivet, i hennes studie, användes 

för att synliggöra sociala konstruktioner i förskolan med fokus på lärande för hållbar 

utveckling. Det skrivs även fram att självreflektion är avgörande inom kritisk teori när 

sociala fenomen ska förstås, vilket medförde att Ärlemalm-Hagsér använde skepticism 

som verktyg i sin studie. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver även att kritisk teori 

kan användas när progressiva samhällsförändringar studeras, vilket kan kopplas till 

det som vår studie haft till avsikt att undersöka. Som tidigare nämnt, under textavsnitt 

Bakgrund, har det hållbara arbetet samt syn på barns aktiva deltagande inom 

ämnesområdet progressivt utvecklats inom utbildning.  

3 Metod 

Textavsnittet inleds med att redogöra för vald ansats samt hur vi gått tillväga när 

sökning skett efter relevant litteratur och forskning. Därefter presenteras studiens 

urval, med avsikt att skriva fram beslut som legat till grund för val av förskolor och 

informanter. Därefter följer datainsamling, som belyser på vilket sätt studiens data 

samlades in. Underrubriken har som avsikt att redogöra för datainsamlingens process 

samt val av metoder. Avsnittet fortsätter med studiens dataanalys, som syftar till att 

synliggöra tillvägagångssätt av hur datainsamlingen analyserats. Ytterligare en 

underrubrik är tillförlitlighet som belyser kvalitetskriterier inom vald ansatts, med 

syfte att synliggöra studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. Slutligen lyfts etiska överväganden, med avsikt att visa hur 

studien förhållit sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

3.1 Val av ansats 

Vi har utifrån en förförståelse kring ämnesområdet samt utifrån teori, teoretiska 

begrepp och perspektiv försökt skapa förståelse om förskollärarnas beskrivningar av 

sin verklighet. Förståelsen skapades genom att sammankoppla erfarenheter från 

datainsamlingen med teori och genom detta finna nya mönster och skapa nya 

förklaringar, vilket benämns som en abduktiv ansats (Åkerlund, 2017). Studien utgick 

även från en kvalitativ forskningsansats vilket baserades på studiens syfte och 

frågeställningar, där det fanns intresse av att synliggöra några förskollärares 

beskrivningar av barns aktörskap inom lärande för hållbarhet i förskolan. Med den 

bakgrunden syftade studien till att belysa en kontextuell förståelse, där informanternas 

röster och perspektiv fick möjlighet att lyftas fram utifrån deras uppfattningar. I 

studien låg fokus på informanternas upplevelser av sin verklighet istället för att studien 
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skulle belysa en generell bild av verkligheten, eftersom kvalitativ forskning mer ses 

inrikta sig på ord än siffror (Bryman, 2018).  

3.2 Litteratursökning 

I vår studie har vi främst använt oss av kedjesökning för att finna relevant litteratur 

och forskning inom hållbar utveckling och barns aktörskap. Vid genomförandet av 

kedjesökningen sökte vi i referenslistor från både böcker, avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som vi läst i tidigare kurser, vilket kan ses ge en mängd förslag 

till relevanta artiklar och böcker (Bryman, 2018). Sökningen förde oss sedan vidare till 

annan litteratur och forskning. Dessutom har ämnessökning genomförts via 

bibliotekets databas på Mälardalens högskola. Ämnessökningen användes främst för 

att finna ny forskning som undersökt lärande för hållbar utveckling, där fler 

publicerade verk kunde påträffas inom ämnesområdet (Bryman, 2018). Nyckelorden 

som användes vid ämnessökningen var; early childhood education, education for 

sustainability, participation, agency, lärande för hållbar utveckling, förskola, barn 

och aktörskap.  

3.3 Urval 

Med bakgrund till uppsatsens tidsram utgick vi från ett tillfällighets- och 

bekvämlighetsurval när rektorer kontaktades, med avsikt att finna potentiella 

informanter på olika förskolor. Vi vände oss till förskolor som är placerade i 

närliggande kommuner, vilket kunde leda till att urvalet blev lättillgängligt samt att det 

kunde finnas goda möjligheter till att samla in data (Bryman, 2018). Vi utgick sedan 

från en målstyrd urvalsprocess där förskollärare tillfrågades att delta, vilket kunde 

kopplas till studiens frågeställningar som vägledde oss i vilka informanter som skulle 

tillfrågas (Bryman, 2018). Valet av att lyfta fram förskollärares perspektiv i studien, 

grundades i att vi själva studerar till förskollärare och därmed kan få ny kunskap inför 

vår framtida yrkesroll och vårt kommande ansvar. Detta då det enligt Skolverket 

(2019c) är förskollärare som ansvarar för undervisningen i förskolan. Vi utgick även 

från en målstyrd urvalsprocess utifrån val av rektorer som kontaktades eftersom det 

fanns en önskan av att förskolorna skulle ligga i närheten. Vår önskan grundades dels 

utifrån den tidsram vi hade att förhålla oss till, där tid kunde förloras genom att åka 

för långt bort men även utifrån ett hållbarhetsperspektiv av att försöka tänka på vårt 

klimatavtryck med transportmedel. Med den bakgrunden tillfrågades samt deltog 

förskollärare som arbetar på förskolor som ligger i tre närliggande kommuner. 

Slutligen utgick vi från en målstyrd urvalsprocess utifrån ett val av att vända oss till 

förskolor som vi inte hade varit på tidigare och där vi inte hade någon relation till de 

som arbetar. Urvalet grundades i att vi inte ville att våra egna erfarenheter skulle 

påverka datainsamlingen samt påverka tolkningar av resultatet.  

       Studiens sista planerade intervju blev avbokad dagen innan den skulle genomföras, 

vilket medförde att vi blev tvungna att tänka om angående vårt målstyrda urval. Den 

sista intervjun utgick främst ifrån ett tillfällighet- och bekvämlighetsurval, där vi 

kontaktade en rektor som arbetar på en förskola som en av oss hade koppling till. 
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Däremot hade ingen av oss någon personlig relation till förskolläraren som gav 

samtycke till att delta i studien. 

3.4 Datainsamling 

I studien användes intervju som datainsamlingsmetod, vilket kan ses som den mest 

använda metoden inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Metoden valdes dels 

utifrån studiens syfte och frågeställningar där förskollärares beskrivningar var av 

intresse och där intervjuerna kunde bidra till att informanternas världsbild 

synliggjordes samt att fylliga svar kunde möjliggöras (Bryman, 2018). Metoden valdes 

även med bakgrund till uppsatsens tidsram där vi exempelvis inom en deltagande 

observation, som vi först hade tänkt utgå ifrån, hade behövt närvara i förskolorna 

under en längre tid för att samla data. Utifrån tidsaspekten sågs intervju som en 

lämplig metod då vi endast behövde rektorers och förskollärares samtycke innan 

påbörjad undersökning. Dessutom kunde metoden bidra till att vi inte behövde mycket 

av informanternas tid, då metoden kan ses som flexibel (Bryman, 2018). Vid 

exempelvis en deltagande observation hade vi behövt närvara i förskolorna under en 

längre tid, då metoden ofta kräver mer av människors tid (Bryman, 2018). Samtycke 

hade även behövts inväntas från fler informanter, som barn och vårdnadshavare, 

innan studien kunde påbörjas eftersom en studie inte bör genomföras utan ett 

samtycke av alla som deltar (Bryman, 2018). 

      Utifrån studiens forskningsansats och datainsamlingsmetod valdes att genomföra 

semistrukturerade intervjuer, vilket vi genomfört tidigare och därmed har erfarenhet 

av. Val av semistrukturerad intervju grundades även i att vi både ville att intervjun 

skulle medföra att specifika teman berördes, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Samtidigt som vi ville möjliggöra för informanterna att svara på 

frågorna utifrån egna tolkningar, då semistrukturerade intervjuer ses som 

halvstrukturerade (Bryman, 2018). Inledningsvis sammanställdes en intervjuguide 

vilket kan förklaras som en lista med frågeställningar som under intervjun ska beröras 

(Bryman, 2018). Intervjuguiden innefattade olika teman utifrån områden studien 

förväntades beröra som bakgrundsfrågor, förskollärares beskrivningar av arbetet med 

lärande för hållbar utveckling samt frågor som kunde belysa barns aktörskap. Dessa 

teman hade till avsikt att skapa struktur kring det studien förväntades undersöka 

utifrån dess syfte och frågeställningar, se Bilaga 2 – Intervjuguidens struktur. 

      I studien deltog åtta förskollärare i intervjuer som varade cirka 30 minuter. 

Genomförandet av intervjuerna delades upp genom att vi intervjuade fyra informanter 

var, vilket grundade sig i uppsatsens tidsram. Valet av uppdelningen möjliggjorde för 

oss att intervjua fler informanter under samma dag. Informanterna som deltog i 

studien hade arbetat som förskollärare mellan ½-17 år och arbetade på avdelningar 

utifrån olika åldersgrupper. Det framgick att ingen av informanterna hade varit på 

någon kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Samtliga intervjuer 

genomfördes i en avgränsad miljö, på informanternas arbetsplats samt att inga 

störningsmoment skedde. Två planerade intervjuer blev avbokade på grund av 

sjukdom. Däremot fanns det två andra förskollärare som gav samtycke till att delta i 

studien. Förskollärarna fick här vårt informationsbrev samt vår intervjuguide, som 
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förberedelse. En förskollärare blev tillfrågad att genomföra intervjun under samma 

dag, alternativt om vi skulle komma tillbaka efter helgen, vilket föredrogs. Den andra 

förskolläraren hade möjlighet att delta samma dag som vi tillfrågade.  

      Samtliga intervjuer spelades in via ljudinspelning med mobiltelefon vilket 

möjliggjorde för oss att vara närvarande under intervjuerna, eftersom ljudinspelning 

kan bidra till flexibilitet och lyhördhet till informanters svar (Bryman, 2018). 

Ljudinspelningen kunde även säkerställa att vi fick med allt som kunde vara 

betydelsefullt för studiens resultat då ljudinspelning kan bidra till synliggörande av vad 

informanterna säger men även på vilket sätt de uttrycker sig (Bryman, 2018). 

3.5 Dataanalys 

När intervjuerna var genomförda transkriberades ljudinspelningarna ordagrant, vilket 

kunde underlätta för en noggrann analys av informanternas beskrivningar (Bryman, 

2018). Transkriberingarna genomfördes direkt efter intervjuerna, vilket möjliggjorde 

för oss att minnas och skriva ner reflektioner (Bryman, 2018). Studien utgick från 

tematisk analys när datainsamlingen analyserades, vilket kan ses som ett vanligt 

angreppssätt inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018). Till att börja med läste vi 

igenom samtliga transkriberingar flera gånger för att på så sätt bekanta oss med 

materialet och börja finna mönster. Läsning av transkriberingar bör inledningsvis 

genomföras inom tematisk analys, vilket kan ses bidra till en mindre chans att analysen 

påverkas av personliga värderingar (Bryman, 2018). Efter genomförd läsning av 

transkriberingarna inleddes kodning genom att vi försökte finna nyckelord i texten, av 

att markera vissa ord och meningar samt att kontinuerligt diskutera med varandra, 

eftersom kodning kan utveckla tankar om data (Bryman, 2018). Nyckelorden kunde 

kopplas till återkommande beskrivningar som informanterna uttryckte men även till 

beskrivningar som inte var lika vanliga, vilka båda sågs som intressanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Utifrån nyckelorden skapades koder som möjliggjorde för 

oss att koppla ihop nyckelorden till varandra, vilket kunde ses bidra till att antalet 

nyckelord minskades (Bryman, 2018). I studien utvecklades koderna sedan till fyra 

teman som namngavs, vilket kunde ses leda till att teman knöts ann till studiens syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2018). För att tydligt kunna analysera datainsamlingen 

skapades en tabell där nyckelord, koder och slutligen resultatets teman skrevs in, se 

Bilaga 4 – Tematisk analys. De teman som skrevs fram i tabellen namngavs utifrån 

det som var centralt inom temat eftersom teman bör ge goda insikter om 

datainsamlingen (Bryman, 2018). De teman som skapades blev betydelsefulla för 

studien, dels eftersom dessa lyfter förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med 

lärande för hållbar utveckling, se Tema 1 i Bilaga 4 – Tematisk analys. Studiens teman 

lyfter även förskollärarnas olika förståelser av begreppet aktörskap samt beskrivningar 

av hur barns aktörskap på olika sätt kan ta sig uttryck i förskolan, se Tema 2–4 i Bilaga 

4 – Tematisk analys.  
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3.6 Tillförlitlighet 

Vi har i studien använd oss av begreppet tillförlitlighet som kvalitetskriterie, där 

studien haft fokus på olika beskrivningar av hur förskollärare uppfattar sin verklighet. 

Tillförlitlighet har använts eftersom studien utgått från en kvalitativ ansats där 

utgångspunkten är en syn på verkligheten som socialt konstruerad (Bryman, 2018). Vi 

har i studien sett tillförlitlighet som ett paraplybegrepp eftersom kvalitetskriteriet 

innefattar fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). 

       Under processen har vi sett till trovärdighet genom att ha utgått från de riktlinjerna 

vi blivit ombädda att utgå från med bakgrund till kursens studiehandledning, dess 

föreläsningar samt vår handledares rekommendationer, där delkriteriet handlar om 

att studier bör utföras i enlighet med regler som finns (Bryman, 2018). Trovärdighet 

har vi även förhållit oss till i slutet av intervjuerna när förskollärare blivit tillfrågade 

om de vill tillägga eller förtydliga något, vilket kunde möjliggöra för dem att känna sig 

förstådda. Detta eftersom informanter bör kunna bekräfta att de som undersöker har 

uppfattat deras sociala verklighet på det sätt som de uppfattar deras verklighet 

(Bryman, 2018). Studien har förhållit sig till överförbarhet genom att intervjuerna 

utgick från öppna frågor till informanterna vilket kunde bidra till djupa svar inom 

deras beskrivningar, där delkriteriet eftersträvar djupa och täta beskrivningar av den 

sociala kulturen (Bryman, 2018). Studien har även visat på täta beskrivningarna 

genom att direkta citat av informanternas beskrivningar skrivits fram i 

resultatavsnittet, vilket kan medföra att andra personer får en databas som kan hjälpa 

dem i bedömningen av hur pass mycket resultaten kan överföras till en annan kontext 

(Bryman, 2018). Under studien har vi sett till pålitlighet genom en strävan av att vara 

tydliga och strukturerade under processens gång, vilket synliggjorts när olika val 

övervägts genom samtal oss emellan samt att alla våra val granskats för att på så sätt 

följa en röd tråd, där pålitlighet handlar om att inta ett granskande sätt att se (Bryman, 

2018). Studien har även förhållit sig till pålitlighet genom redogörelse av processen 

samt redogörelse av olika ställningstaganden i uppsatsens delar, där en tillgänglig och 

fullständig redogörelse av forskningsprocessens samtliga faser bör skrivas fram 

(Bryman, 2018). Vi har under processen inte försökt påverka studien utifrån egna 

erfarenheter och värderingar vilket kan kopplas till delkriteriet möjlighet att styrka och 

konfirmera, där de som studerar bör agera i god tro (Bryman, 2018). Vi förhöll oss dels 

till delkriteriet när studiens frågeställningar och intervjuguide utformade, där det 

fanns en önskan av att egna värderingar inte skulle framträda. Delkriteriet 

synliggjordes även under datainsamling och analys av resultatet genom ett arbete av 

att vara neutral utan att leda varken informanterna, resultatet eller slutsatsen i en viss 

riktning. Olika beskrivningar har lyfts som lika viktiga i studiens resultatavsnitt då 

utrymme givits för informanternas olika beskrivningar. Vi har under processen även 

träffat handledare och andra studenter vid handledarträffar, vilket möjliggjort för 

diskussion om den skrivna texten samt att texten fått lyftas utifrån andras 

uppfattningar.  
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3.7 Etiska överväganden 

Informationsbrev skickades till alla informanter innan påbörjad datainsamling med 

avsikt att informera om studiens syfte och innehåll, se Bilaga 1 - Informationsbrev. I 

informationsbrevet informerades även att intervjun kom att spelas in för att sedan 

transkriberas samt att den färdigställda uppsatsen slutligen publiceras på DiVA. 

Informationsbrevet innefattade även etiska aspekter utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, som tagits ställning för i studien, vilket dels innefattar 

informationskravet där informanterna ska bli informerade om studien, dess syfte 

samt vad datainsamlingen ska användas till (Vetenskapsrådet, 2017). 

       Innan påbörjad studie rekommenderades informanterna att läsa studiens 

informationsbrev innan de gav samtycke till att delta. De fick även tillgång till studiens 

intervjuguide som kunde ge information om intervjuns upplägg. När informanterna 

därefter hade givit samtycke till att delta påbörjades studien. Informanterna 

medvetengjordes att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, både i 

informationsbrevet men även när vi träffade dem under intervjuerna. De fick även 

tillgång till våra kontaktuppgifter, vilket möjliggjorde för dem att kunna kontakta oss 

vid eventuella funderingar eller om de skulle vilja avbryta sitt deltagande. Genom att 

informanterna gav samtycke innan studien påbörjades samt genom att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utgick studien från samtyckeskravet, vilket 

ytterligare är en av de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). Under processen 

har vi inte benämnt förskolorna eller informanterna vid namn, varken i text eller 

verbalt oavsett sammanhang och del i processen samt att vi inte fört vidare vart 

förskolorna är placerade. När ljudinspelning med mobiltelefon genomfördes under 

intervjuerna namngavs de olika inspelningarna med ett nummer utifrån den 

ordningsföljd som intervjuerna hade genomförts. Mobiltelefonerna är dessutom 

säkrade med kodlås, vilket medförde att ingen obehörig hade tillgång till 

ljudinspelningarna. Med bakgrund till att vi arbetat för att informanternas identitet 

inte ska gå att identifiera och föras vidare till obehöriga har studien förhållit sig till 

konfidentialitetskravet vilket ytterligare är en etisk princip (Vetenskapsrådet, 2017). 

Efter genomförd studie raderades all data, det vill säga samtliga ljudinspelningar, 

transkriberingar samt kontaktuppgifter till informanterna. Detta med bakgrund till 

den etiska principen nyttjandekravet, där uppgifter endast ska användas i 

studiesammanhang och för studiens ändamål (Bryman, 2018). Studien har utgått från 

dessa fyra principer för att skapa trygghet och visa respekt till informanterna, där vi 

arbetat för att ingen ska ha kommit till skada. 

       Under processen uppstod några etiska dilemman, vilket dels kunde ses när mejl 

som skickades ut till rektorer inte besvarades. Dilemmat blev att antingen vänta 

ytterligare några dagar eller kontakta rektorerna via telefon. Vi beslöt att kontakta 

rektorerna via telefon med bakgrund till uppsatsens tidsram. Ytterligare ett dilemma 

var när två av studiens potentiella informanter avbokade sin medverkan på grund av 

sjukdom. Här stod vi i ett dilemma av att antingen tillfråga andra förskollärare eller 

vänta in de som tidigare hade givit samtycke. På grund av tidsramen valdes att tillfråga 

andra förskollärare som gav samtycke till att delta. Beslutet togs även eftersom vi ansåg 
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att valet inte skulle påverka studiens resultat i någon större omfattning utifrån dess 

syfte och frågeställningar samt att vi ansåg att valet inte utsatte informanterna för 

något negativt. Vi diskuterar studiens val och genomförande mer ingående under 

avsnitt Metoddiskussion. 

4 Resultat 

I textavsnittet redogörs datainsamlingens resultat utifrån de fyra teman som skapats 

genom tematisk analys, där syftet är att belysa vad som framkommit utifrån 

förskollärarnas beskrivningar av sitt arbete. Första temat visar förskollärares 

beskrivningar av ett arbete genom barns deltagande i en hållbar miljö. Andra temat 

lyfter beskrivningar av aktörskap som en rätt för barn att få inflytande och vara 

delaktiga. Tredje temat belyser barns aktörskap i förhållande till ålder och slutligen 

synliggör det fjärde temat, barns aktörskap som en möjlighet att få tänka fritt och 

samarbeta. Textavsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet, med avsikt att 

belysa centrala delar.  

4.1 Ett arbete genom barns deltagande i en hållbar miljö 

I datainsamlingen framkom att lärande för hållbar utveckling sågs som ett viktigt 

undervisningsområde i förskolan. Genom intervjuerna synliggjordes beskrivning av att 

hållbar utveckling kunde ses som ett paraplybegrepp av att det är många aspekter att 

integrera. Det framkom beskrivningar av att det hållbara arbetet hela tiden bör hållas 

levande i vardagen och gärna på ett naturligt sätt. Det problematiserades exempelvis 

att en aktivitet som skräpplockning inte endast bör ske under en dag, utan att det 

hållbara arbetet bör ske kontinuerligt i förskolan.  

       Beskrivningar uttrycktes av att det upplevdes vara av vikt att barn får vistas i en 

hållbar miljö. Det som var framträdande var att hållbar utveckling beskrevs handla om 

att inta ett förhållningssätt, genom att både vara en förebild som förskollärare samt 

skapa ett klimat där alla värnar om samt tar hand om varandra och allt levande som 

finns. Det framgick även en strävan av att vara aktsam mot leksaker och material, där 

återanvändning av material beskrevs som viktigt samt att det samtalades om att skapa 

en omhändertagande miljö. Det uttrycktes exempelvis att förskollärare kan behöva 

förmedla till barn att inte kasta leksaker eftersom dessa kan gå sönder. Vikten av att 

barn ska vistas i en hållbar miljö kunde även kopplas till en strävan av att vara i 

naturen, komma i kontakt med djur och växter samt besöka skogen och 

återvinningsstationer. En tanke som framkom var att när barn får vistas i naturen kan 

det medföra att de får en känsla för naturen, där den kan ses som viktig.  

      Datainsamlingen visade också beskrivningar av att lära barnen om den miljö som 

de vistas i. En beskrivning var att som förskollärare uppmärksamma barn på 

förskolans ekonomiska resurser med avsikt att möjliggöra förståelse av vad bland 

annat mat, material och leksaker kan kosta. Det framgick även en vilja av att lära barn 

om deras rättigheter, om odling, att panta flaskor samt att på olika sätt lära barn att ta 

hand om miljön, genom att exempelvis inte kasta skräp i naturen utan att istället 
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plocka upp de skräp som finns. När det framgick att de på förskolan besökte 

återvinningsstationer samtalades det om att uppmärksamma barn på skillnaderna 

mellan olika skräpmaterial samt hur skräpet kan sorteras i återvinningsstationernas 

olika containrar. Dessutom berättade en förskollärare att de på förskolan hade använt 

olika material i en aktivitet för att konkretisera för barnen vad som händer om skräp 

ligger kvar i naturen. Förskolläraren beskrev; 

…de satte fast olika material på en planka. Bananskal, papper, en 

plastbit, plåt eller glas eller vad det var, jag kommer inte riktigt ihåg, 

men som de grävde ner i marken och sen efter cirka ett halvår så grävde 

de upp den och tittade vad som hade hänt. 

 

      Genom intervjuerna uttrycktes beskrivningar av att som förskollärare 

uppmärksamma barn på ohållbara problem som finns i världen samt vad människors 

olika val kan leda till för konsekvenser. En förskollärare sade bland annat; 

…att man försöker synliggöra vad det är som händer sedan. Att det är 

inte så att man kastar något och någon tar upp det. Vi kastar en 

plastpåse, den flyger iväg till stranden, den landar i vattnet, sen 

kommer ett djur som äter upp plastpåsen, sen kommer fiskare och 

fiskar upp fisken, sedan tillagar vi fisken och äter den, då har ju vi ätit 

plast och plast är ju inte nyttigt. 

Det uttrycktes beskrivningar av att som förskollärare försöka uppmuntra barn i att 

tänka framåt och uppmärksamma att vi inte bara är här och nu utan att det vi gör får 

konsekvenser. I beskrivningarna framkom här att de använder olika material och 

metoder som exempelvis böcker, filmer samt teater där vuxna agerade inför barnen. 

Det framkom beskrivningar av att förskollärare bland annat ville synliggöra hur olika 

levnadsförhållanden kan se ut på andra platser på jorden, konsekvenser av skräp i 

naturen samt konsekvens av ozonlagret som blir tunnare med åren.  

4.2 Aktörskap som en rätt för barn att få inflytande och vara 

delaktiga 

Beskrivningar som framkom av begreppet aktörskap var att det sågs som ett nytt 

begrepp som förskollärarna inte hade stött på tidigare. När förskollärarna skulle 

beskriva hur de definierar begreppet aktörskap framgick att förskollärare hade sökt 

upp begreppet på internet, för att få förståelse av dess innebörd. Under intervjuer 

funderade även förskollärare en stund innan de svarade på frågan av hur de definierar 

barns aktörskap. En återkommande beskrivning av begreppet kopplades däremot till 

inflytande och delaktighet, där det uttrycktes att barn har rätt att få inflytande över 

utbildningen samt vara delaktiga i sin läroprocess och vardag på förskolan. En 

beskrivning som framkom var exempelvis att en aktör är en individ som är med och 

som är delaktig i sitt eget lärande. I datainsamlingen beskrev förskollärare vikten av 

att vara lyhörd till barnens tankar, intressen och funderingar för att sedan levandegöra 

och arbeta kring dessa i förskolan. En förskollärare beskrev att om barnen exempelvis 

har funderingar om plast i miljön kan förskollärare samtala mer om det med barnen. 
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Ett annat exempel som beskrevs var att barnen fick välja fröer de skulle plantera till 

våren eller då en avdelning valt att vistas mycket i skogen utefter barnens visade 

intresse av att vara där. Ytterligare ett exempel som beskrevs var att barn på en förskola 

kom med idéen att undersöka olika ting som flyger, under ett temaarbete.  Barnens idé 

ledde till att de påbörjade ett arbete som uppmärksammade hur exempelvis fågeln och 

flygplan flyger för att därefter bygga egna flygplan, göra linbanor i skogen samt att 

barnen fick tänka hur de själva skulle se ut om de kunde flyga. 

      I datainsamlingen synliggjordes beskrivningar av att barn fick vara delaktiga 

genom att uppleva och delta i olika aktiviteter inom hållbar utveckling. Det framgick 

exempelvis att vissa barn varit ute i närmiljön och plockat skräp, sorterat avfall samt 

att barn fått bygga bon till nyckelpigor eller hotell till humlor och bin. En beskrivning 

som framkom var även att barnen får vara med i processen med att odla och skörda 

växter och grönsaker under året. En förskollärare sade; 

Sedan får de vara väldigt aktiva här på förskolan. De får vara med i hela 

processen kring odling. Senast satt vi ner tulpanlökar till alla barnen. 

Barnen fick göra det. Så nu kommer det under våren blomma upp, alla 

deras tulpaner. 

Genom intervjuerna framgick beskrivningar av att barns delaktighet även kunde träda 

fram genom att de fick uttrycka sig på olika sätt inom det hållbara arbetet. Det 

framkom exempelvis som viktigt att samtala om olika genomförda aktiviteter 

tillsammans med barnen, utifrån bilder och videor, för att lyfta sådant som barnen 

upplevt. Ytterligare beskrivningar som framkom var vikten av att reflektera kring olika 

innehåll tillsammans med barnen, där de får dela med sig av vad de känner. Det 

samtalades även om att barnen kan få möjlighet att uttrycka sig på flera sätt genom att 

exempelvis få skapa en film, skapa i ateljén eller göra en teater. En förskollärare 

beskrev även att barnen har fått skapat konst av skräp.  

4.3 Barns aktörskap i förhållande till ålder 

Det uttrycktes beskrivningar av att det hållbara arbetet kan ses skilja sig åt beroende 

på barns ålder. Det framkom beskrivningar av att det kan vara svårt att arbeta med 

lärande för hållbar utveckling med yngre barn samt att förskollärare bör lägga sig på 

en annan nivå inom det hållbara arbetet när barn är yngre. Det uttrycktes att det kan 

vara svårt för de yngre barnen att göra sig förstådda samt förstå den stora världen och 

de miljöproblem som finns. Det som var framträdande utifrån beskrivningar inom det 

hållbara arbetet med yngre barn var att uppmärksamma händelser i vardagliga 

situationer kopplat till sociala aspekter. Det kunde handla om att inte göra illa någon 

annan utan att istället visa respekt för sina kompisar samt dela med sig av och vara 

försiktig med material och leksaker som finns på förskolan. Det framkom genom 

beskrivningar att lärande för hållbar utveckling lämpades mer till äldre förskolebarn. 

Det framgick beskrivningar av att de äldre barnen fick lära mer om hållbar utveckling 

utifrån fakta och konsekvenser av handlingar samt att det var vanligare förekommande 

att de äldsta barnen fick delta i aktiviteter för hållbar utveckling. Tankar som uttrycktes 

var exempelvis att det hållbara arbetet kan vara lättare för äldre barn, att femårsåldern 
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upplevdes vara en bra ålder i arbetet med hållbarhet, att äldre barn kan delta i mer 

avancerade aktiviteter samt att de upplevdes ha mer fantasi. Det hållbara arbetet i 

relation till barns ålder kan kopplas till en förskollärare som sade;  

De äldre barnen jobbar mycket mer med det här, hållbar utveckling. De 

hade någon miljöhjälte här förra veckan, som kom och hälsade på och 

hade en teaterföreställning för dem och lyfte fram miljöfrågor och 

sådant. Men på den yngre avdelningen är det ju inte lika mycket. 

      I datainsamlingen synliggjordes även beskrivningar av barns ålder i relation till 

vuxna. Det uttrycktes tankar av att förskolan lägger en grund för hållbar utveckling, 

där barn kan bli formade och fostrade inför framtiden samt till att bli demokratiska 

världsmedborgare. Det beskrevs exempelvis att förskollärare vill att barn ska bli de 

personerna vuxna vill att de ska bli, att de ska förberedas till vad som kommer sedan 

samt att barn är vår framtid. Det framträdde även beskrivningar av att barn kanske 

inte kan påverka vissa saker och att de kan bli styrda av rutiner och planeringar 

formade av vuxna. Beskrivningar som framkom var att det kan vara svårt att låta 

barnen visa vägen och att det inte funkar att alltid låta dem prova helt 

förutsättningslöst, utan att vuxna kan behöva komma med input av att väcka idéer och 

styra vissa innehåll. Beskrivningarna av barns möjligheter att påverka kan kopplas till 

en förskollärare som sade; 

Sedan är det flera barn som har frågat om djurhållning och vad vi 

egentligen äter, att behöver man äta så mycket kött? Vi har kommit in 

på sådana saker och ja, det påverkar också miljön och det påverkar 

också hur vi lever och så. Hela samhället i sig och att man får välja när 

man blir stor, vad man känner och vad som passar en själv bäst. 

Slutligen framkom beskrivningar av att vuxna kunde ses ha mer kunskap än barn kring 

hållbarhetsfrågor. Det uttrycktes både beskrivningar av att barn sågs som opåverkade 

och att barn möjligtvis inte har lika djup förståelse i förhållande till vuxna. 

4.4 Barns aktörskap som en möjlighet att få tänka fritt och 

samarbeta 

I datainsamlingen synliggjordes att det fanns andra sätt att som förskollärare beskriva 

sitt arbete med lärande för hållbar utveckling i förskolan utifrån barns aktörskap. En 

beskrivning av begreppet aktörskap var att barn som är aktörer verkligen är delaktiga 

och inte passivt delaktiga, där de har ett större inflytande och inte endast är delaktiga 

i aktiviteter. Det uttrycktes även att aktörskap sågs som ett bra begrepp som är mer 

direkt i förhållande till inflytande och delaktighet. En beskrivning som framkom var 

att barn ska få möjlighet att testa, diskutera samt tänka fritt, där förskollärare inte bör 

påverka barn att förstå olika fenomen på ett visst sätt, utan att barnen ska möjliggöras 

för öppna tankar samt till att ta egna beslut. Det uttrycktes vidare utifrån 

beskrivningen att förskollärare inte bör säga till barn att göra på ett visst sätt, utan att 

barnen själva bör få testa sig fram inom det hållbara arbetet. Förskolläraren sade; 
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Ibland vill man bara säga, ja men såhär är det eller gör så, men det 

kommer man aldrig komma framåt med och det är också dumt för att 

då är det bara utifrån det jag tycker och det jag har lärt mig. Den här 

femåringen kanske har en helt annan syn på hur man skulle kunna göra 

något på ett annat sätt eller förstå på andra sätt. 

Ytterligare beskrivning som framkom var att möjliggöra för djupa samtal med barnen, 

där förskollärare öppnar upp för dialog, samtal och funderingar om hållbarhet. Ett 

exempel som lyftes var att ett djupt samtal uppstod efter att de på avdelningen läst en 

bok som belyste koldioxidutsläpp. Här startades en diskussion genom att barnen 

samtalade om ifall människor behöver åka bil och flygplan så mycket samt att det 

uttrycktes tankar om att människor istället kan cykla mer. Under samtalet utifrån 

boken, som förskolläraren beskrev, var det även ett barn som reagerade på att 

människorna som visste om att ozonlagret blev tunnare inte gjorde något åt problemet.  

       Genom intervjuerna uttrycktes tankar av att barns engagemang för en hållbar 

utveckling kan leda till att barn tar med sig sina erfarenheter och kunskaper hem och 

att de med den bakgrunden kan påverka människor i sin omgivning att göra mer 

hållbara val. Förskolläraren beskrev vidare vikt av att belysa för barn att ohållbara 

problem bör lösas tillsammans, där det krävs samarbete för en hållbar utveckling. 

Ytterligare beskrivning var att en förskola försöker ha samarbeten med samhället. Här 

beskrevs att människor i närområdet engagerar sig genom att komma med plantor till 

förskolan samt att de har som vision att varje fredag bjuda in olika grupper från 

samhället, såsom pensionärer och lärare, för att synliggöra det som sker på förskolan.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

I resultatets första tema lyftes beskrivningar av att lärande för hållbar utveckling sågs 

som viktigt med många aspekter att integrera i förskolans undervisning. Det framkom 

beskrivningar av att ha en kontinuitet i det hållbara arbetet, genom att vistas i en 

hållbar miljö samt lära om miljön. Hållbar utveckling beskrevs handla om att inta ett 

förhållningssätt som uttrycks i att ta hand om allt levade som finns samt material. Det 

uttrycktes beskrivningar av att förskollärare även ville synliggöra ohållbara problem 

med hjälp av olika material och metoder. I resultatets andra tema lyftes att begreppet 

aktörskap beskrevs som nytt men som däremot sammankopplades med inflytande och 

delaktighet. Det framkom i beskrivningar att barn var delaktiga i förskolans innehåll 

och i sin egen lärprocess samt att förskollärare skulle vara lyhörda till barnens 

intressen och frågor, med avsikt att de skulle få inflytande över undervisningen. I 

resultatets tredje tema synliggjordes beskrivningar av att det kunde ses som svårt att 

integrera hållbar utveckling i undervisningen med yngre barn samt att undervisningen 

mer innefattade att förskollärare uppmärksammade vardagliga händelser kopplat till 

sociala aspekter. Det beskrevs att äldre förskolebarn upplevdes vara i en bra ålder i 

arbetet inom lärande för hållbar utveckling, där de fick möjlighet att delta i mer 

aktiviteter för en hållbar utveckling. Det framkom även beskrivningar av att det i 

förskolan läggs en grund av att barn ska formas och fostras inför framtiden. Det 

uttrycktes även beskrivningar av att barn inte kan påverka vissa saker, eftersom det 



 22 

upplevdes vara svårt att låta dem visa vägen. Det beskrevs att vuxna kunde ses ha mer 

kunskap om hållbarhetsfrågor i förhållande till barn och därmed behövde vuxna styra 

vissa innehåll. Därefter i resultatets fjärde tema framträdde fler beskrivningar av det 

hållbara arbetet utifrån barns aktörskap. Temat innefattade beskrivningar av att barn 

ska få möjlighet att tänka fritt, ta egna beslut, testa sig fram samt delta i djupa 

diskussioner om hållbarhet. Det framkom även beskrivning av att barn kan ta med sig 

engagemang och kunskaper när de lämnar förskolan, vilket enligt förskolläraren kunde 

ses möjliggöra för barn att påverka människor i deras omgivning att göra mer hållbara 

val. Det beskrevs även att det skedde samarbeten med närområdet samt att det fanns 

en vision av att som förskola samarbeta med andra delar av samhället. 

5 Analys 

Textavsnittet har till avsikt att redogöra hur resultatet tolkas och förstås utifrån kritisk 

teori. Analysavsnittet är uppdelat utifrån studiens frågeställningar, där första 

underrubriken innefattar förskollärarnas beskrivningar av arbetet med lärande för 

hållbar utveckling. Den andra underrubriken innefattar barns aktörskap inom lärande 

för hållbarhet utifrån beskrivningar som framkom i resultatet. 

Innehållet i analysen lyfter att vi utifrån kritisk teori försökt skapa insikt i hur barns 

aktörskap kan komma till uttryck utifrån några förskollärares beskrivningar av det 

hållbara arbetet i förskolan. Vi har sedan utgått från kritisk teori där vi undersökt vad 

studiens resultat skulle kunna bero på utifrån den teoretiska uppgiften kritik. För att 

tolka studiens resultat har vi använt oss av andra teoretiska begrepp och perspektiv. 

Begreppen och perspektiven innefattar olika konstruktioner av ”barnet”, de tre 

undervisningsprinciperna, ett affirmativt- och transformativt förhållningssätt, Davis 

tre dimensioner samt kritisk handlingsförmåga och handlingskompetens.  

5.1 Förskollärares beskrivningar av det hållbara arbetet 

Utifrån kritisk teori och den teoretiska uppgiften insikt tolkar vi förskollärarnas 

beskrivningar av det hållbara arbetet som att det sågs som viktigt att arbetet hålls 

levande, där barn ska få möjlighet att vistas i en hållbar miljö samt lära om hållbarhet. 

I beskrivningarna som framträdde i temat som lyfter ett arbete genom barns 

deltagande i en hållbar miljö synliggjordes att barn och vuxna ska vistas i en miljö där 

människor tar hand om varandra, förskolans material, naturen och allt levande som 

finns på jorden för att främja hållbar utveckling. Utifrån beskrivningar som framkom 

tolkar vi det som att barn även bör få lära om miljön, genom att delta i aktiviteter som 

belyser fakta eller genom normer som förskollärare förmedlar. Här skulle barn 

exempelvis lära sig hur det fungerar på en återvinningsstation eller lära sig att inte 

kasta leksaker eftersom dessa kan gå sönder. Tolkningen kan även kopplas till 

beskrivningar där konsekvenser förmedlades till barnen om vad som kan hända när 

skräp kastas i naturen samt att barn fick delta i en aktivitet som uppmärksammade vad 

som händer med olika skräp i naturen. Genom uppgiften insikt skulle de 



 23 

återkommande beskrivningarna kunna förstås som att en normativ- samt en 

faktabaserad undervisningsprincip var en central del i det hållbara arbetet. Hedefalk 

m.fl. (2014) skriver att undervisningsprinciperna handlar om att barn ska utveckla 

kunskap i att handla utifrån det som förskolläraren värderar som moraliskt rätt samt 

att barn ska lära sig fakta innan de agerar för förändring. Utifrån kritisk teori där det 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns intresse av att synliggöra förändringar i 

samhället skulle beskrivningarna utifrån uppgiften kritik kunna tolkas som att det 

hållbara arbetet å ena sidan utgår från en historisk bas, utifrån den miljöundervisning 

som länge varit framträdande inom utbildning. Miljöundervisningen har handlat om 

att möjliggöra för barn att vistas i en hållbar miljö där relation till omgivningen kan 

skapas samt lära om miljön för förståelse av dess komplexitet (Ärlemalm-Hagsér, 

2012; Björklund, 2014). Utifrån uppgiften kritik skulle resultatet å andra sidan kunna 

tolkas som att ”barnet” konstruerades utifrån att de ses befinna sig i en 

vuxenblivandeprocess. Konstruktionen kopplas till en barnsyn av att barn ses som 

tomma kärl men att de genom kunskap ska kunna förberedas inför skolan och 

framtiden, för att som vuxna sedan bli samhällsmedborgare (Dahlberg m.fl., 2014). 

Tolkningen kan kopplas till andra återkommande beskrivningar från temat som 

handlar om barns aktörskap i förhållande till ålder. Inom temat beskrevs bland annat 

att förskollärare ska lägga grunden inom det hållbara arbetet genom att forma och 

fostra barnen för att de i framtiden ska kunna bli världsmedborgare, agera för 

hållbarhet samt göra egna val för förändring. Genom uppgiften insikt tolkar vi, utifrån 

de ovannämnda beskrivningarna, att ett affirmativt förhållningssätt dominerade i 

informanternas beskrivningar av sitt arbete, där de normativa och faktabaserade 

undervisningsprinciperna inte sågs leda till att bakomliggande strukturer 

problematiserades med barnen. Utifrån kritisk teori där verkligheten enligt Alvesson 

och Deetz (2000) ses som socialt konstruerad, kan resultatet förstås som att 

förskollärares förhållningssätt leder till att en viss undervisningsprincip framträder i 

praktiken.  

      Utifrån uppgiften insikt tolkar vi det däremot som att ett transformativt 

förhållningssätt trädde fram utifrån beskrivningar i temat som handlar om barns 

aktörskap som en möjlighet att få tänka fritt och samarbeta. Ärlemalm-Hagsér 

(2013) skriver att ett transformativt förhållningssätt handlar om att skapa möjlighet 

för barn att göra sina röster hörda för förändring, vilket därmed kan bidra till att de får 

en större plats i samhället. En beskrivning som framkom var att barns engagemang 

kring hållbarhetsfrågor kan leda till att de tar med sig sina kunskaper hem från 

förskolan samt att de kan påverka människor i sin omgivning. Beskrivningen går att 

tolka som att det hållbara arbetet kan leda till att barn agerar för förändring genom att 

deras engagemang och kunskaper förs vidare till människor i samhället. Det 

transformativa förhållningssättet kan även kopplas till beskrivningen som lyfte att de 

vill bjuda in människor, från samhället, till förskolan för att visa det som sker. Utifrån 

vår tolkning kunde det transformativa förhållningssättet även synliggöras i 

beskrivningen där det framkom att en förskollärare öppnar upp för djupare samtal om 

hållbarhet tillsammans med barnen. Samtalen sågs ge barnen möjlighet att reflektera 

och bidra med tankar om potentiella förändringar. Förhållningssättet framträdde även 
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i beskrivningar av att barn inom det hållbara arbetet ska få möjlighet att testa sig fram 

och tänka fritt istället för att som förskollärare endast förmedla det som anses vara rätt 

till barnen. Genom uppgiften insikt kunde det transformativa förhållningssättet ses 

leda till att en pluralistisk undervisningsprincip trädde fram, genom att barnen fick 

göra sina röster hörda samt granska olika värden (Hedefalk m.fl., 2014; Hedefalk, 

2015). Undervisningsprincipen kan även kopplas till beskrivningar som framkom i 

temat som belyser aktörskap som en rätt för barn att få inflytande och vara delaktiga 

där det uttrycktes att barn ska få göra sina röster hörda genom att exempelvis få 

samtala eller skapa. Beskrivningarna kunde även ses medföra att det postmoderna 

barnet synliggjordes, vilket innefattar att barn ses ha egen talan samt ses som 

medkonstruktörer med förmåga att påverka sin omgivning (Dahlberg, m.fl., 2014). Det 

postmoderna barnet kunde även kopplas till ytterligare en insikt där det framkom 

beskrivningar av att olika innehåll inom det hållbara arbetet utgick från barnens frågor 

och intressen. 

      Utifrån uppgiften insikt tolkar vi det däremot som att det hållbara arbetet kunde ta 

sig uttryck på olika sätt beroende på barns ålder, som framträdde i beskrivningar 

utifrån temat som innefattar barns aktörskap i förhållande till ålder. Vi tolkar det som 

att en mer normativ undervisningsprincip blev framträdande i beskrivningar om det 

hållbara arbetet med yngre barn medan en mer faktabaserad och pluralistisk 

undervisningsprincip lyftes i arbetet med äldre förskolebarn. Det framkom exempelvis 

beskrivningar att det hållbara arbetet med yngre barn mer utgick från vardagliga 

händelser som uppmärksammades. Utifrån beskrivningar tolkar vi däremot att äldre 

barn fick lära mer om fakta och konsekvenser samt delta i mer planerade aktiviteter 

för hållbarhet samt att deras röster lyftes fram.  

5.2 Barns aktörskap utifrån förskollärares beskrivningar 

I temat som belyser aktörskap som en rätt för barn att få inflytande och vara 

delaktiga framträdde beskrivningar av att barns aktörskap kunde ses som ett nytt 

begrepp. Det går även att tolka det som att begreppet upplevdes svårt att förstå, 

eftersom det uppmärksammades att förskollärare fick tänka till kring begreppet men 

även när det återupprepade gånger framkom förklaringar av att begreppets betydelse 

hade sökts upp på internet. Genom den teoretiska uppgiften insikt synliggjordes 

däremot en återkommande förståelse av aktörskap, vilket var att barns aktörskap sågs 

ligga i linje med inflytande och delaktighet. Här framgick att barn har rätt att vara 

delaktiga i sin vardag och inom sin läroprocess samt få inflytande över förskolans 

innehåll, där förskollärare behöver vara lyhörda till sådant som barnen uttrycker. 

Utifrån uppgiften insikt går det att tolka det som att Davis rättighetsdimension trädde 

fram, som handlar om barns rätt att uttrycka sin åsikt och göra sin röst hörd 

(Ärlemalm-Hagsér, 2013). Genom uppgiften insikt går det däremot att tolka det som 

att det hållbara arbetet sågs som vuxenstyrt då barns rätt att få inflytande samt vara 

delaktiga var tillåtet av vuxna inom vissa förutbestämda ramar, där barn framförallt 

kunde ses vara aktörer inom sina egna liv och lärprocesser. Ramarna kunde även 

synliggöras inom temat som lyfter barns aktörskap i förhållande till ålder, där det 
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framkom beskrivningar av att barn inte kan påverka allt, att de kommer få göra olika 

hållbara val när de blir äldre, att vuxna kan behöva komma med input och att barn inte 

kan prova helt förutsättningslöst. Med den bakgrunden går det att tolka 

beskrivningarna med att barns aktörskap stod i relation till vuxna. Som tidigare nämnt 

förklarar Alvesson och Deetz (2000) att utgångspunkten inom kritisk teori är en syn 

på verkligheten som socialt konstruerad samt att olika maktordningar ses påverka 

sociala fenomen. Utifrån kritisk teori och uppgiften kritik skulle resultatet av att barn 

endast sågs som aktörer inom sina egna liv och lärprocesser å ena sidan kunna bero på 

att begreppet uppfattades som nytt och svårt, där den sociala konstruktionen skapades 

utifrån förskollärares tolkning av begreppet. Utifrån uppgiften kritik skulle resultatet 

å andra sidan kunna förstås utifrån ett maktperspektiv där vuxna upplevdes besitta 

mer makt än barn att fatta beslut, påverka och bestämma. Maktperspektivet kan 

kopplas till Ärlemalm-Hagsér (2013) som lyfter att maktordningar har kunnat setts 

mellan vuxna och barn i förskolan. Utifrån uppgiften kritik skulle resultatet av barns 

aktörskap däremot kunna bero på en syn på brist av kompetens hos barn. Utifrån 

uppgiften kritik och Davis kompetensdimension går det att tolka det som att ålder 

kunde vara en bidragande faktor till om individen sågs som tillräckligt kompetent, där 

kompetensdimensionen handlar om barns förmåga att vara aktiva samt att de ses som 

kompetenta i att forma och ta del av sin värld (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Tolkningen 

utifrån kompetensdimensionen kan dels kopplas till barns ålder i förhållande till 

varandra, där barn kunde ses få möjlighet att agera mer för hållbarhet desto äldre 

barnet är. Tolkningen kan även kopplas till beskrivningar när det framkom att 

förskollärare bör lägga sig på en annan nivå inom lärande för hållbar utveckling med 

yngre barn samt att det kan vara svårt för yngre barn att förstå miljöproblem och den 

stora världen. Samtidigt som det framgick beskrivningar av att lärande för hållbar 

utveckling mer lämpade sig för äldre barn, att arbetet beskrevs som lättare med äldre 

barn samt att de beskrevs ha mer fantasi. Vår tolkning utifrån kompetensdimensionen 

kan även kopplas till barns ålder i relation till vuxnas ålder, eftersom det fanns 

beskrivningar som synliggjorde att vuxna kunde ses ha mer kompetenser än barn, där 

det framkom att vuxna sågs ha djupare förståelse kring hållbarhetsfrågor.  

       Däremot uttryckte förskollärare ytterligare beskrivningar av begreppet aktörskap 

inom temat som lyfter barns aktörskap som en möjlighet att få tänka fritt och 

samarbeta, vilket kunde ses leda till en annan social verklighet. Beskrivningarna 

kunde kopplas till att aktörskap är mer direkt, där barn får vara aktörer och verkligen 

delaktiga. Här framkom beskrivningar av begreppet aktörskap med att förskollärare 

inte bör säga till barn att göra på ett visst sätt eller att påverka barn till en viss 

förståelse. Genom uppgiften insikt kunde barns aktörskap här istället komma till 

uttryck genom att de fick testa sig fram, ta egna beslut, samarbeta samt uppmuntras 

till diskussion och öppna tankar. Utifrån uppgiften insikt går det att tolka det som att 

beskrivningen av begreppet aktörskap kunde ses leda till en praktik där kritisk 

handlingsförmåga och handlingskompetens möjliggjordes, som innefattar 

ställningstaganden, problemlösning och värdering av att barn får delta i kritiska 

processer (Hedefalk, 2015). Genom uppgiften insikt kunde beskrivningarna även ses 

leda till att Davis deltagande aktördimension framträdde, där barn ska få möjlighet att 
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som jämbördig aktör delta i demokratiska processer samt utmana ohållbara strukturer 

(Ärlemalm-Hagsér, 2013). 

6 Diskussion 

Studien hade till avsikt att undersöka hur barns aktörskap kan ta sig uttryck inom 

lärande för hållbar utveckling i förskolan. Studien genomfördes genom att undersöka 

hur förskollärare beskrev arbetet inom lärande för hållbar utveckling samt hur barns 

aktörskap kom till uttryck utifrån deras beskrivningar av sitt arbete. Resultatet visade 

att den praktik som beskrevs kan förstås som dominerad av en normerad och 

faktabaserad undervisning inom lärande för hållbar utveckling. Den praktik som 

beskrevs kunde även förstås som vuxenstyrd där vuxna kunde ses besitta mer makt än 

barn samt att ett affirmativt förhållningssätt sågs som framträdande i förskollärarnas 

beskrivningar av det hållbara arbetet. Resultatet kan ses gå i linje med vad tidigare 

forskning visat, där det setts som vanligt att den hållbara undervisningen var 

vuxenstyrd samt att barns aktiva deltagande och aktörskap setts stå i relation till vuxna 

(Bautista, m.fl., 2018; Ärlemalm-Hagsér, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 2013). Den 

normerande och faktabaserade undervisningen som synliggjordes i studiens resultat 

kan kopplas till Bautista m.fl. (2018) som i sin studie lyfter att det kan finnas typiska 

drag inom den hållbara undervisningen. I studien arbetade vuxna genom att föra över 

kunskap till barnen, tillrättalägga barns ohållbara handlingar, fastställa hållbara regler 

samt rikta barn till de som vuxna ansåg som rätta svar inom lärande för hållbarhet. Det 

framkom i vårt resultat att förskollärare arbetade för att vara lyhörda till sådant som 

barnen uttryckte men att barns aktörskap främst kopplades till barns rätt till inflytande 

och delaktighet över sin vardag och sina lärprocesser. Resultatet kan kopplas till vad 

tidigare forskning visat, där det synliggjordes att barns aktörskap främst sågs stå i 

relation till det individuella barnets lärande och utveckling samt att aktörskapet 

avgränsades till vissa innehåll i förskolan (Ärlemalm-Hagsér, 2012, 2013). Resultatet 

kan även kopplas till studiens pilotstudie, där det framgick att barns delaktighet sågs 

vara beroende av vuxnas godkännande. Det affirmativa förhållningssättet som 

framträdde i förskollärarnas beskrivningar kan i sin tur kopplas till ytterligare 

forskning. Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver utifrån sitt resultat, i sin studie, att de 

flesta kunskapsinnehåll inom hållbarhet behandlades utan att bakomliggande 

strukturer utmanades men att ett transformativt förhållningssätt kunde ses skymta 

fram utifrån en rättighetslogik av att barns röster bör framträda. Resultatet kan ses gå 

i linje med denna studie där barns rätt att få inflytande och delaktighet lyftes utifrån 

förskollärarnas beskrivningar av begreppet aktörskap. Något som däremot var 

framträdande genom förskollärarnas beskrivningar var att barns aktörskap inom det 

hållbara arbetet kunde ses komma till uttryck på olika sätt beroende på barns ålder. 

Det synliggjordes dels i förskollärarnas beskrivningar att barn tilltalades utefter ålder, 

där det kan ha funnits ett behov av att benämna åldersskillnader som vi kopplar till 

makt och kompetens. Det framkom beskrivningar av att människor får mer kunskap 

med åldern samt att äldre förskolebarn lämpade sig mer för arbetet med lärande för 

hållbar utveckling i förhållande till yngre förskolebarn. Ett liknande resultat kunde ses 
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i Mackeys (2012) studie av att yngre barn sågs som okunniga och överstyrda, vilket 

kunde ses vara ett hinder för yngre barns möjlighet att delta inom lärande för hållbar 

utveckling. Utifrån detta tolkar vi studiens resultat med att barns aktörskap kan 

hindras utifall vuxna inte till fullo bejakar barns rättigheter eller kompetenser. 

Däremot har tidigare forskning visat att det kan finnas utrymme för förskolebarn att 

få inneha mer makt att förändra, när vuxna rekonstruerar maktfördelningen mellan 

vuxna och barn i förskolan (Mackey, 2012; Ärlemalm-Hagsér, 2013).  

       I studien har vi kunnat se, utifrån förskollärares beskrivningar, att förskolebarn 

upplevs visa engagemang inom hållbar utveckling genom tankar och reflektioner. 

Barns engagemang har även framträtt i andra studier där Engdahl och Rabušicová 

(2011) samt Mackey (2012) kunnat se att yngre barn visar målmedvetenhet, vilja och 

engagemang i att främja en mer hållbar värld, genom tankar och idéer om 

hållbarhetsfrågor. I vår studie visades barns engagemang i de fall då ett transformativt 

förhållningssätt och en pluralistisk undervisningsprincip framträdde i förskollärares 

beskrivningar. Därmed fick barn möjlighet att själva tänka fritt, testa, diskutera samt 

samarbeta inom det hållbara arbetet. Utifrån vår tolkning kan möjligheterna bidra till 

att barn aktivt får delta, vilket kan kopplas till förskolans läroplan som lyfter att barn 

bör få möjlighet att utveckla ett växande intresse och ansvar att aktivt delta för en 

hållbar utveckling, där både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska 

synliggöras (Skolverket, 2018). Utifrån förskolans läroplan tänker vi att det är av vikt 

att som förskollärare ge barn möjlighet till aktörskap av att de får agera, tänka kreativt 

och testa sig fram på sitt sätt utan att påverkas av hur vuxna ser på alternativa lösningar 

eller hur människor bör handla. Barns möjlighet att agera och testa sig fram på sitt sätt 

kopplar vi till de inte lika framträdande beskrivningarna av begreppet aktörskap som 

framträdde i resultatet. Beskrivningarna kan ses gå i linje med den framtidsvision som 

kom fram i studiens pilotstudie, där det framkom beskrivningar av att som 

förskollärare visa för barn att de kan påverka för en hållbar utveckling samt att 

förskollärarna ville möjliggöra för barn att bli mer delaktiga inom förskolans hållbara 

arbete. Beskrivningarna kan i sin tur kopplas till tidigare forskning som lyfter vikten 

av att förskollärare bör skapa förutsättningar för barn att utveckla kritisk 

handlingsförmåga, genom att de får möjlighet att argumentera, värdera och ifrågasätta 

olika innehåll. I studien framkom att en normerande undervisning kan medföra att 

barn själva intar normerande förhållningsätt och regler i deras lekar, istället för att 

argumentera och värdera dessa (Hedefalk, 2015). Vikten av att barn möjliggörs en 

praktik som uppmuntrar till kritisk handlingsförmåga kan även kopplas till ytterligare 

en studie. Hedefalk m.fl. (2014) belyser i sin studie att när barn uppmuntras att agera 

samt ställa sig kritiska till olika situationer och frågor kan det skapas möjligheter för 

barn att utveckla handlingskompetens, vilket i studien synliggjordes när förskollärare 

undervisade utifrån den pluralistiska undervisningsprincipen (a.a.). Däremot skriver 

Hedefalk (2015) att fakta och moraliska värderingar inte bör uteslutas inom lärande 

för hållbar utveckling, utan snarare att alla tre undervisningsprinciperna bör 

integreras.  
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6.1 Metoddiskussion  

En övergripande styrka med studien är att den innefattar tydliga val och resonemang 

av att vi tillsammans har analyserat och diskuterat kring studiens olika val samt 

övervägt fördelar och nackdelar. Det som har möjliggjort för oss att kunna resonera 

kring olika val har varit att vi tillägnat oss kunskap om hur studier på olika sätt kan 

genomföras samt hur studier kan utformas utefter valt ämnesområde. 

Tillvägagångssättet har resulterat i en genomgående röd tråd, där det funnits en 

eftersträvan av att allt ska hänga samman. En styrka med studiens genomförande och 

metodval kan ses vara att de semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde för 

förskollärare att göra sina röster hörda, eftersom de fick bidra med sina beskrivningar. 

Här kunde de få möjlighet att belysa vad de ansåg som viktigt och centralt inom det 

hållbara arbetet, hur de har arbetat samt hur de skulle vilja arbeta, vilket kunde bidra 

till en djupare bild inom vårt valda ämnesområde. En svaghet med studiens metodval 

var däremot att metoden endast synliggjorde förskollärares perspektiv utifrån deras 

beskrivningar. Andra datainsamlingsmetoder hade kunnat bidra till att fler perspektiv 

hade kunnat lyftas fram. En svaghet med att endast välja att intervjua förskollärare var 

även att det kunde ses som sårbart utifall någon av dem skulle avbryta sitt deltagande. 

Sårbarheten visades när två av förskollärarna som samtyckt till att delta avbröt sitt 

deltagande på grund av sjukdom, vilket ledde till att vi fick gå bortom syftet med vårt 

urval. I början av processen fanns tankar om en vilja av att lyfta barns röster och 

perspektiv utifrån en deltagande observation som metod, vilket hade kunnat medfört 

en närmare kontakt med fler människor (Bryman, 2018). Med bakgrund till etiska 

aspekter och uppsatsens tidsram valdes ändå att inte genomföra observationer, 

eftersom den etiska integriteten hos barn i så fall hade behövt en noggrann granskning 

innan påbörjad undersökning (Bryman, 2018).  

       En styrka med genomförandet var däremot att en intervjuguide skapades inför 

påbörjad datainsamling, som innehöll öppna frågor och som i sin tur ingick i olika 

teman kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden bidrog till 

flexibilitet under intervjuerna, där förskollärarna kunde svara på frågorna utifrån sina 

egna tolkningar samt utifrån vad de själva ville lyfta. Flexibiliteten kunde även ses 

under intervjuerna när vi formulerade följdfrågor till informanterna utifrån deras svar, 

vilket medförde att ingen intervju blev den andra lik. Dock kunde intervjuerna hållas 

tillräckligt styrda för att svara på det som studien hade till avsikt att undersöka.  

Ytterligare en styrka med genomförandet var att informationsbrev och intervjuguide 

skickades ut till förskollärarna som hade visat intresse av att delta. Därmed fick de 

möjlighet att förbereda sig, vilket kan ha bidragit till ett mer fylligt resultat. En svaghet 

med studiens metodval var att vi under intervjuerna stundtals upplevde det som svårt 

att vara neutrala och objektiva. Dock försökte vi vara balanserade för att inte påverka 

informanterna i deras beskrivningar samt för att det inte skulle ske en påverkan i att 

de skulle bli passiva och osäkra på hur de borde svara (Bryman, 2018). Med den 

bakgrunden kan en svaghet med genomförandet ses vara att vi inte genomförde några 

pilotintervjuer innan påbörjad datainsamling, eftersom pilotintervjuer hade kunnat 

bidra till mer erfarenheter av metoden men även bidragit till förståelse över hur vår 
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planerade intervju fungerade (Bryman, 2018). En styrka med studiens resultat var att 

ljudinspelning användes under intervjuerna som sedan transkriberades. Genom att 

transkriberingarna sedan lästes igenom flera gånger möjliggjorde det för oss att inte 

vinkla resultatet åt ett visst håll. Däremot kan en svaghet med resultatet ses vara att 

det endast utgick från våra tolkningar av det som sades, vilket medförde att 

förskollärarna själva inte fick möjlighet att bekräfta om deras verklighet uppfattades 

på de sätt som de uppfattar sin verklighet. Här hade resultatet exempelvis kunnat 

skickats ut till informanterna, vilket kan kopplas till kvalitetskriteriet trovärdighet 

(Bryman, 2018). 

      En svaghet med studiens valda teori har varit att det funnits behov av att ta hjälp 

av andra teoretiska begrepp och perspektiv i analysen för att styrka upp våra olika 

tolkningar samt för att få en fyllig analys. Däremot redogör vi genomgående i 

analysavsnittet hur resultatet har kunnat förståtts utifrån kritisk teori. Den valda 

teorin har även påmint oss om att se kritiskt på oss själva för att inte våra egna tankar 

och värderingar skulle påverka studiens resultat. Här omformulerades studiens syfte, 

frågeställningar och intervjufrågor ett antal gånger för att dessa skulle bli öppna och 

fria från egna värderingar. Tid har även lagts ner på att tolka det insamlade materialet, 

där resultatet inte endast lyfter beskrivningar som var mest framträdande utan även 

beskrivningar som inte framkom lika frekvent. 

      Slutligen har det reflekterats kring om aktörskap var rätt begrepp att använda i 

studien eftersom begreppet sågs som nytt och svårt, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Begreppet kan ha bidragit till att det först var svårt att finna förskollärare som gav 

samtycke till att delta i studien samt att mer fylliga svar eventuellt framträtt om ett mer 

välkänt begrepp hade använts. Vi såg däremot begreppet aktörskap som betydelsefullt 

i studien, eftersom begreppet skrivs fram i tidigare forskning när lärande för hållbar 

utveckling har undersökts. Dessutom associerar vi aktörskap med det som skrivs fram 

i barnkonventionen och förskolans läroplan, där det bland annat står skrivet att barn 

ska tas på allvar samt aktivt delta för en hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2014; 

Skolverket, 2018). 

6.2 Slutsats samt förslag på fortsatta studier 

Studien har haft till avsikt att undersöka några förskollärares beskrivningar av hur 

barns aktörskap kan ta sig uttryck inom lärande för hållbar utveckling i förskolan. 

Studien har visat att barns aktörskap kunde begränsas inom deras egna vardag och 

lärprocesser när barns kompetenser inte till fullo bejakades, vilket synliggjordes 

utifrån förskollärares beskrivningar som vi kopplade till makt och ålder. Studien har 

visat att förskollärares syn på barn och barndom kan leda till att de intar ett visst 

förhållningssätt inom det hållbara arbetet. Förhållningssättet kan i sin tur medföra 

vilken undervisningsprincip som blir central, vilket slutligen kan kopplas till hur barns 

aktörskap kommer till uttryck inom lärande för hållbar utveckling. Studiens resultat 

har även visat att när förskollärare ser barns förmåga att ta ställning och förändra kan 

de få möjlighet att göra sina röster hörda, delta i djupa diskussioner samt få 
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levandegöra sina idéer, vilket i sin tur kan leda till ett aktörskap bortom förutbestämda 

ramar.  

      Studien har synliggjort vikten av att som förskollärare se bortom förutfattade 

meningar om barn och barndom genom hur vi uttrycker oss till och om barn, för att 

möjliggöra för dem att känna att de är aktörer som kan göra skillnad. Studien har visat 

vikt av att som förskollärare utgå från en barnsyn där alla barn ses som aktörer utifrån 

sina egna förutsättningar och att vi som vuxna ser till individens kompetenser istället 

för brister, oavsett vilken ålder individen har. Arbetet har även givit oss förståelse för 

betydelsen av en praktik som uppmuntrar barn att göra sina röster hörda och att vuxna 

på riktigt lyssnar på barn för att de har en tro på deras förmåga att förändra för en mer 

hållbar värld. I och med processen av denna studie har vi förstått värdet av att rucka 

på de maktordningar som kan finnas i förskolan mellan vuxna och barn för att 

möjliggöra för barn att agera och aktivt delta inom lärande för hållbar utveckling. 

Innan påbörjad studie frågade vi oss själva hur förskollärare kan möjliggöra för barn 

att vara aktörer inom det hållbara arbetet. Studien har givit oss förståelse för 

betydelsen av att uppmuntra till kreativitet i förskolan, där barn får möjlighet att 

fundera och komma med olika förslag för att sedan testa och levandegöra sina idéer 

som därmed kan bidra till hållbara lösningar. Studien har även givit oss förståelse för 

värdet av att barn får vistas i en miljö där diskussion och argumentation uppmuntras 

och att barn får möjlighet att ställa gamla tankar mot nya. För precis som Hedefalk 

m.fl. (2014) skriver är det denna handlingskompetens som kan leda till en förmåga att 

ifrågasätta, handla och förändra för en hållbar framtid. 

      Utifrån denna studie kan följande slutsats dras; förskollärare kan ses besitta de 

möjligheter som skapas för förskolebarns aktörskap att till fullo uttryckas. För att 

barns aktörskap till fullo ska tillerkännas blir det av vikt att som förskollärare 

reflektera över sin barnsyn för att därefter utgå från ett förhållningssätt och en 

undervisning som uppmuntrar barn att agera och göra skillnad, där barn och 

förskollärare tillsammans kan utveckla förmåga att handla för en mer hållbar värld. 

Utifrån studien skulle fortsatta studier kunna undersöka barns tankar och engagemang 

inom hållbarhetsfrågor, genom att lyfta deras reflektioner och problemlösningar för en 

hållbar värld. Fortsatta studier skulle även kunna undersöka hur barn själva beskriver 

sitt deltagande inom lärande för hållbar utveckling i förskolan genom att lyfta deras 

perspektiv och röster. Slutligen skulle fortsatta studier kunna undersöka hur barns 

aktörskap kan ta sig uttryck i den vardagliga kontexten i förskolan, där hållbara 

handlingar kan undersökas.  

 

 

 

 

 

 



 31 

Referenslista 

Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: 

          Studentlitteratur. 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi 

         och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Bautista, A., Moreno-Nún˜ez, A., Chin Ng, S., & Bull, R. (2018). Preschool Educators’ 

       Interactions with Children About Sustainable Development: Planned and 

Incidental Conversations. International Journal of Early Childhood, 50(1),     

15–32. doi: 10.1007/s13158-018-0213-0 

 

Björklund, S. (2014). Lärande för hållbar utveckling – i förskolan. Lund: 

         Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.    

 

Dahlberg, G, Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande. 

        Postmoderna perspektiv – Exemplet förskolan. Stockholm: Liber. 

 

Davis, J. (2009). Revealing the research ‘hole’ of early childhood education for 

       sustainability: A preliminary survey of the literature. Environmental Education 

Research, 15(2), 227–241. doi: 10.1080/13504620802710607 

 

Engdahl, I., & Rabušicová, M. (2011). Children’s voices about the state of the earth. 

        International Journal of Early Childhood, 43(2), 153–176. doi: 10.1007/s13158-

011-0031-0 

 

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Kulturer för hållbarhet. I I. Engdahl., & 

       E. Ärlemalm-Hagsér (Red.), Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet: 

(s. 253–265). Stockholm: Liber. 

 

Hedefalk, M., Almqvist, J., & Lidar, M. (2014). Teaching for Action Competence. 

        SAGE Open, 4(3), 1–8. doi: 10.1177/2158244014543785 

 

Hedefalk, M. (2015). Barns möjligheter att utveckla en kritisk handlingsförmåga – En 

       studie av meningsskapande i förskolans praktik. Utbildning & demokrati 2015, 

24(2), 73–90. Tillgänglig: https://www.oru.se/globalassets/oru-

sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-

2/maria-hedefalk---barns-mojligheter-att-utveckla-en-kritisk-

handlingsformaga.pdf 

 

 

 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-2/maria-hedefalk---barns-mojligheter-att-utveckla-en-kritisk-handlingsformaga.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-2/maria-hedefalk---barns-mojligheter-att-utveckla-en-kritisk-handlingsformaga.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-2/maria-hedefalk---barns-mojligheter-att-utveckla-en-kritisk-handlingsformaga.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2015/nr-2/maria-hedefalk---barns-mojligheter-att-utveckla-en-kritisk-handlingsformaga.pdf


 32 

Mackey, G. (2012). To know, to decide, to act: the young child’s right to participate in 

       action for the environment. Environmental Education Research, 18(4),            

473–484.  doi: 10.1080/13504622.2011.634494 

 

Pramling Samuelsson, I., & Park, E. (2017). How to Educate Children for Sustainable 

       Learning and for a Sustainable World. International Journal of Early Childhood, 

49(3), 273–285. doi: 10.1007/s13158-017-0197-1 

 

Regeringskansliet. (2014). Konventionen om barnets rättigheter: med strategi för att 

       stärka barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/k

onventionen-om-barnets-rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-

rattigheter-i-sverige-s2014.025 

 

Regeringskansliet. (2018). Handlingsplan Agenda 2030 - 2018-2019. 

       Stockholm: Regeringskansliet. Hämtad från: 

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc409

8fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 

 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan 2018. Hämtad från: 

       https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968 

116077/pdf4001.pdf 

 

Skolverket. (2019a). Barnkonventionen i skolan. Hämtat 2019-11-25, från: 

       https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen 

 

Skolverket. (2019b). Guide och webbinarie om förändringarna i Lpfö 18.  

       Hämtat 2019–11–27, från: 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-

forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna 

 

Skolverket. (2019c). Undervisning i förskolan. Hämtat 2019-12-13, från: 

       https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/undervisning-i-forskolan 

 

Strid (2019, oktober). Klimataktivister utsätts för vuxnas näthat. Aktuell Hållbarhet. 

       Tillgänglig: https://www.aktuellhallbarhet.se/klimataktivister-utsatts-for-

vuxnas-nathat/ 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

       Hämtad från: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/152948053263 

1/Godforskningssed_VR_2017.pdf 

http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen-om-barnets-rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025
http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen-om-barnets-rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025
http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen-om-barnets-rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968%20116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968%20116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/guide-och-webbinarium-om-forandringarna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisning-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisning-i-forskolan
https://www.aktuellhallbarhet.se/klimataktivister-utsatts-for-vuxnas-nathat/
https://www.aktuellhallbarhet.se/klimataktivister-utsatts-for-vuxnas-nathat/
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/152948053263%201/Godforskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/152948053263%201/Godforskningssed_VR_2017.pdf


 33 

 

Åkerlund, D. (2017). Guide till akademiskt skrivande – om att skriva rapporter, 

uppsatser och självständiga arbeten på universitet och högskolor. Karlstad: 

Karlstads Universitet. 

 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar utveckling i förskolan: 

       Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Tidsskrift for 

Nordisk Barnehageforskning, 5(14), 1–17. doi: 10.7577/nbf.417 

 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2013). Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i 

        förskolan. (Doktorsavhandling, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 

335). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32675/1/gupea_2077_32675_1.pdf 

 

Ärlemalm-Hagsér, E., & Pramling Samuelsson, I. (2013). Kulturer av hållbarhet – 

       förskolebarns aktörskap och meningsskapande. I I. Pramling Samuelsson., & I. 

Tallberg Broman (Red.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik: (s. 145–163). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32675/1/gupea_2077_32675_1.pdf


 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev om en undersökning som lyfter förskollärares beskrivningar av barns 
aktörskap inom lärande för hållbar utveckling i förskolan. 
 
Skulle du vilja delta och bidra med dina värdefulla tankar och kunskaper, i vår undersökning 
som belyser arbetet inom lärande för hållbar utveckling i förskolan? 
 
Vi heter Emilia Lagerkvist och Elin Söderberg och studerar till förskollärare på Mälardalens 
högskola i Västerås. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Vi har valt att rikta in 
oss på lärande för hållbar utveckling, där syftet är att undersöka några förskollärares 
beskrivningar av hur barns aktörskap kan ta sig uttryck inom lärande för hållbar utveckling i 
förskolan. Vi ser undersökningsområdet som aktuellt eftersom det i Läroplan för förskolan 
exempelvis skrivs fram att utbildningen ska lägga grunden för ett växande intresse hos 
förskolebarn att aktivt delta för en hållbar utveckling (Skolverket, 2018). 
   Vi har valt att genomföra en intervjustudie för att få möjlighet att synliggöra förskollärares 
berättelser inom valt undersökningsområde. Vi har valt att utgå från en semistrukturerad 
intervju med några öppna frågor där vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 minuter. 
Alla erfarenheter du har inom lärande för hållbar utveckling är värdefulla för oss i 
undersökningen. Vi kommer även att genomföra intervjuer på andra förskolor för att få en 
bredare bild kring arbetet. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas av oss. 
När undersökningen är färdigställd och blivit godkänd av examinator kommer den att 
publiceras på www.diva-portal.org, som är ett öppet arkiv för studentuppsatser och 
forskningspublikationer. Genom publiceringen möjliggör det för dig att även få ta del av den 
färdiga undersökningen. 
   Undersökningen kommer att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Vi 
ser dels till informationskravet där vi nu informerar dig om undersökningen och dess syfte. Vi 
kommer även se till samtyckeskravet där du som deltagare ska ge samtycke innan påbörjad 
datainsamling. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 
för dig. Vi kommer i undersökningen även se till konfidentialitetskravet där deltagarnas 
identitet inte kommer att spridas eller gå att identifiera av utomstående. Slutligen kommer vi 
även se till nyttjandekravet där det insamlade materialet endast kommer att användas i 
studiesammanhang. En handledare på högskolan kommer ha tillgång till undersökningen 
under arbetets gång i syfte att handleda oss i processen. När uppsatsen blivit godkänd av 
examinator kommer all insamlad information att raderas från mobiltelefon och dator. 
 
Om du skulle vilja delta i vår undersökning eller om du har funderingar kring undersökningen 
kan du kontakta:  
 
Emilia Lagerkvist  
Tele: - 
elt16003@student.mdh.se  

Elin Söderberg  
Tele: - 
esg16006@student.mdh.se  

Handledare 
Pernilla Kallberg 
Tele: - 
pernilla.kallberg@mdh.se 
 
Vänliga hälsningar, Emilia Lagerkvist & Elin Söderberg, Västerås, 2019-11-19 
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Bilaga 2 – Intervjuguidens struktur 

1. Bakgrundsfrågor (inledande, allmänna frågor) 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur gamla är barnen på avdelningen där du arbetar just nu? 

3. Har du varit på någon fortbildning inom lärande för hållbar utveckling? Kan 

du berätta lite om den i så fall. 

Frågor som belyser förskollärares beskrivningar av arbetet med lärande för hållbar 
utveckling (tema 1) 

4. Vad har du för tankar kring lärande för hållbar utveckling i förskolan? 

5. Kan du beskriva hur du/ni arbetar med lärande för hållbar utveckling på 

avdelningen/förskolan? (ge gärna några konkreta exempel). 

Frågor som belyser barns aktörskap (tema 2) 

6. Hur definierar du begreppet barns aktörskap? 

7. Hur tänker du att barns aktörskap kan ta sig uttryck inom det hållbara 

arbetet? 

 

Följdfrågor 

o Kan du utveckla / ge några exempel/ beskriva vidare 

o Vad hände då? 

o Hur menar du då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Utskickad intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor  

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur gamla är barnen på avdelningen där du arbetar just nu? 

• Har du varit på någon fortbildning inom lärande för hållbar utveckling? 

Kan du berätta lite om den i så fall. 

2. Vad har du för tankar kring lärande för hållbar utveckling i förskolan? 

3. Kan du beskriva hur du/ni arbetar med lärande för hållbar utveckling på 
avdelningen/förskolan? (ge gärna några konkreta exempel). 

4. Hur definierar du begreppet barns aktörskap? 

5. Hur tänker du att barns aktörskap kan ta sig uttryck inom det hållbara arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 – Tematisk analys 

 

Nyckelord Kod Tema 

Förhållningssätt Miljö 1. Ett arbete genom barns 
deltagande i en hållbar miljö 

Skogen Miljö 1. 

Natur Miljö 1. 

Viktigt Innehåll 1. 

Ta hand om Innehåll 1. 

Skräp Innehåll 1. 

Material Innehåll 1. 

Synliggöra Innehåll 1. 

Uttrycka sig Rättighet 2. Aktörskap som en rätt för 
barn att få inflytande och 
vara delaktiga 

Lyssna Rättighet 2. 

Delaktig Rättighet 2. 

Inflytande Rättighet 2. 

Äldre barn Ålder 3. Barns aktörskap i 
förhållande till ålder 

Yngre barn Ålder 3. 

Grund Ålder 3. 

Svårt Ålder 3. 

Styr Ålder 3. 

Testa/prova (synonymer) Möjlighet 4. Barns aktörskap som en 
möjlighet att få tänka fritt 
och samarbeta 

Tänka fritt Möjlighet 4. 

Engagera Möjlighet 4. 

Samarbeta Möjlighet 4. 

 

 


