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Abstract 

 

This study is designed to elucidate and explain sustainable development based 

on the three dimensions that should be taken into account in preschool activi-

ties, they are ecology, social relations and economics. This is based on the pre-

school teachers' planned teaching but also from the silent knowledge they con-

vey to the children. In the study, non-participant observations are used as the 

data collection method and the data is then worked through grounded theory 

to arrive at a result.  

It is clear that sustainable development is a concept that is actively worked on 

in preschools today. But it is evident that the silent knowledge that preschool 

teachers possess and pass on to the children, is difficult to discover for com-

moners and that it is therefore generally not taken in when considering 

sustainable development in all dimensions. 

Keywords: Ecology, economics, sustainable development, social relations, 

quiet knowledge 
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Sammanfattning 

Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de 

tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, 

sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade 

undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen.  

I studien används icke-deltagande observationer som datainsamlings metod 

och datan arbetas därefter genom grundad teori för att nå fram till ett resultat.  

Det är tydligt att hållbar utveckling är ett begrepp som det arbetas aktivt kring 

i förskolor idag, men det visar sig uppenbart att den tysta kunskapen som 

förskollärarna besitter och för vidare till barnen är svår att upptäcka för gemene 

man och att den därför i allmänhet inte tas i beaktning när man talar om hållbar 

utveckling inom alla dimensionerna.  

Nyckelord: Ekologi, ekonomi, hållbar utveckling, sociala relationer, tyst 

kunskap 
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1 INLEDNING  

Barnen är vår framtid, och världen ligger i deras händer. Men för att världen 

ska vara en fin och härlig plats för dem och kommande generationer att växa 

och leva på måste vi ta hand om den idag, och våra barn ta hand om den 

imorgon! 

 

Jag brukar alltid säga att barnen är våra främsta lärare i livet. Det är genom 

dem vi kan se på världen från ett, i mina ögon, bättre perspektiv. Men trots det 

är det vårt ansvar som vuxna individer och yrkeskunniga förskollärare att lägga 

grunden för den hållbara framtid barnen ska fortsätta bygga på. För hur kloka 

våra barn än må vara så behöver de stöd av oss för att lära sig konsekvenstänk 

och hur vi ska kunna värna om det vi har, så som natur och relationer på ett 

ekonomiskt smart sätt. Det är viktigt att utbilda kommande generation i hållbar 

utveckling, så att de kan vara framtidspositiva barn och är förberedda för livet 

som ansvarstagande vuxna.  

 

Det talas mycket i media om klimat och miljö, nätmobbning och utanförskap, 

ekonomi och välfärd. Detta är saker som i negativ bemärkelse, som jag själv 

upplever att de framställs som i mångt och mycket skapar stress och en 

bristande framtidstro för våra barn och unga, liksom det kan göra för oss som 

vuxna. Som yrkesverksam i förskolan och förälder till flera egna barn är det 

otroligt viktigt att låta dagens barn få växa upp med kunskap, glöd och en 

positiv framtidstro på sig själva och samhället i stort. 

 

“Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga 

grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt 

delta i samhället och för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och 

social som miljömässig” (Skolverket, 2018, s.5). 

 

För mig har det länge varit intressant och spännande med begreppet hållbar 

utveckling, ännu mer lockande att forska om när det blev så centralt i den 

reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2019) som för första 

gången i en svensk läroplan för förskola använer begreppet hållbar utveckling 

i sitt sammanhang. Att förskollärarna förmedlar kunskap i dess olika former 

till barnen är en självklarhet inom förskolan. 

 

Vad som fångade mitt intresse inför studien var hur förskollärare undervisar 

inom hållbar utveckling på ett medvetet sätt, och vad som sker utanför ramarna 

för den planerade didaktiken, det vill säga vad som sker i förskollärarnas 

kunskap i handling. Fördjupningen och utformningen i denna studie har sin 
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grund i att finna balansen mellan de två olika formerna av 

kunskapsförmedlning, medveten undervisning av hållbar utveckling och tyst 

kunskapsöverföring av hållbar utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett nytt begrepp i Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2019) och infördes först i den reviderade upplagan 2018, det är ett brett 

begrepp som innefattar både miljö, sociala relationer och ekonomi. Begreppet 

har inte tidigare funnits med i någon tidigare upplaga av Läroplan för 

förskolan. I läroplanen finns flertalet mål som ska uppnås inom hållbar 

utveckling, några av dem nämns nedan; 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla  ett växande 

ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i 

samhälle” (Skolverket, 2019, s.12.) 

samt  

” Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för 

hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 

utveckling” (Skolverket, 2019, s.14). 

 

Det är märkbart i läroplanen hur alla tre dimensioner blir sammankopplade, 

samt att få en förståelse för sina egna konsekvenser av de aktiva val som en 

människa gör.  

 

FN´s medlemsländer antog den 25 september 2015, Agenda30, som är den 

största överenskommelsen kring hållbar utveckling som skapats. Den 

innehåller 17 mål kring hållbar utveckling och de tre dimensionerna miljö, 

sociala relationer och ekonomi. Världens ledare har även fyra krav på sig att 

tillsammans lösa innan 2030, och det är att utrota extrem fattigdom, att minska 

ojämlikhet och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa 

klimatkrisen. Detta kan vara en av bakgrunderna till varför hållbar utveckling 

som begrepp introducerats i den reviderade läroplanen och varför begreppet 

blivit så ”populärt” att arbeta med i de svenska förskolorna. 

 

Mål 8: 

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK 

TILLVÄXT 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full 

och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

MÅL 13: 

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
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Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

dess konsekvenser. 

 

MÅL 16: 

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 

tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, 

och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 

(Regeringen, 2015)  

 

Även Regeringskansliet (2018) beskriver vikten av att redan bland barn 

arbeta med hållbar utveckling för att skapa en samhällsutveckling som 

tar steget ifrån sociala och demokratiska ojämlikhet, klimatförändringar 

och fundamentalism.  

“Välfungerande, jämställda, demokratiska och inkluderande 

samhällen är en förutsättning för en ekonomiskt, miljömässig och 

socialt hållbar utveckling” (Regeringskansliet, 2018). 

Barnkonventionen har troligen även en stor påverkan på den hållbara 

utvecklingens nyförvärvade kraft i Läroplanen för förskolan. 

Barnkonventionens har 54 mål, men det viktigaste och grunden i dem är att 

alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde oavsett vart man bor eller 

vart man kommer ifrån (Unicef, u.å). 

 

Genom forskning synliggörs det att förskollärare upplever det svårt att 

konkretisera arbetet kring hållbar utveckling in till didaktiska och lustfyllda 

moment i verksamheten. Forskning tyder på att det främst arbetas kring den 

ekologiska varsamheten, då förskollärare kan uppleva det svårt att arbeta med 

hållbar utveckling från det ekonomiska och sociala aspekterna (se t.ex. 

Ärlemalm Hagsér & Sundberg 2016; Odegard, 2012; Hedefalk, 2014). 

Undervisningen och verksamheten kan pågrund av bristande kunskap och 

osäkerhet inom hållbar utvecklings tre dimensioner vara otillräcklig för att nå 

upp till de mål och riktlinjer som finns i Lpfö18, om det inte är så som denna 

studie vill undersöka, att mycket kunskap inom det studerade fenomenet är tyst 

kunskap. Samtidigt är min erfarenhet att det sker en rad aktiviteter kopplade 

till hållbar utveckling inom förskolans verksamhet, men att dessa inte 

synliggörs eller sätts i förbindelse just till ämnet av olika orsaker. Detta kan 

vara allt från att skapa sociala och kommunikativa mötesplatser i miljöerna, till 

att ta demokratiska beslut tillsammans med barnen i förskolan. Av dessa skäl 

är det angeläget att fördjupa kunskapen om hur förskollärare arbetar med 

hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer 

både genom planerad didaktisk undervisning och i relation till den tysta 

kunskapen förskollärarna för vidare till barnen inom ämnet.  
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra kunskap i handling, också nämt som tyst 

kunskap, kring hållbar utveckling som förskollärare genom olika aktiviteter för 

vidare till barnen i förskolan. Den syftar även till att få en ökad förståelse för 

relationen mellan de planerade didaktiska undervisningsfenomenen och den 

praktikerkunskap som förskollärarna ger barnen utifrån arbetet med hållbar 

utveckling inom alla de tre aspekter som tidigare beskrivits, ekologi, ekonomi 

och sociala relationer. 

 

1.3 Frågeställning/ar 

• Hur ser förskollärarnas planerade arbete med ekologi, sociala 

relationer och ekonomi i förskolan ut? 

• Vad är det för outtalad, tyst kunskap kring hållbar utveckling som 

förskollärarna för vidare till barnen? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

När jag sökt och läst tidigare forskning har jag funnit fyra områden som alla 

problematiserat hållbar utveckling på ett betydelsefullt sätt för 

framskrivningen av denna studie, dessa presenterar jag under respektive rubrik 

nedan. 

 

Många förskollärare anser att det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling i 

förskolan, men flera vittnar också om att de upplevs svårt att konkretisera vad 

arbetet ska innefatta och hur det rent praktiskt och teoretiskt ska gå tillväga 

(Ärlemalm Hagsér & Sundberg, 2016; Almers, 2009). Hedefalk (2014) 

beskriver hur hållbar utveckling innehåller flera dimensioner, miljö (ekologi), 

socialt och ekonomiskt, som alla är så viktiga att låta barnen i förskolan få en 

bekantskap med redan i tidiga åldrar. 

 

“Miljödimensionen innebär kortfattat att värna om ett ekosystem med 

biologisk mångfald, den sociala dimensionen handlar om människors 

beroende och påverkan på varandra, om jämlikhet, rättvisa, 

jämställdhet och ett demokratiskt förhållningssätt. Den ekonomiska 

dimensionen har en hushållande aspekt; att vara rädd om de resurser 

vi har, både mänskliga och materiella. Den ekonomiska dimensionen 

innebär också att arbeta för en ekonomisk utveckling” (Hedefalk, 

2014, s.16). 

Alla människor ska ha samma rättigheter och de ska respekteras. Den sociala 

hållbarheten innebär också en strävan efter jämlikhet och jämställdhet samt att 

varje människa ska få känna inflytande och delaktighet (Ärlemalm-Hagsér, 

2012). Hedefalk (2014) förklarar vidare att den sociala hållbarheten även till 

stor del behandlar människors påverkan på varandra och vårt beroende av 

varandra, därav betonas ett demokratiskt förhållningssätt mycket tydligt. 

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling behandlar vikten av att 

värna om vårt djur- och växtliv, de ekosystem som finns idag och den 

biologiska mångfald som vi även behöver imorgon (Hedefalk, 2014). Almers 

(2009) beskriver ekologisk hållbarhet genom att varje individs små handlingar 

tillsammans blir stora, och att tillika dessa små handlingar kan göra stor 

skillnad även för dem man aldrig träffat, eller dem som inte är av samma art 

som jag, så som djur och växter. 

Hedefalk (2014) beskriver den hushållande aspekten i ekonomisk hållbarhet, 

att människan ska vara rädd om de som finns och de hen har. Hedefalk säger 

vidare att det är viktigt att vi låter barnen få vara kritiska i sitt tänkande, det 

kan gälla i frågor där man kan behöva göra ett aktivt val i att välja ekologisk 
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hållbarhet framför ekonomisk hållbarhet, eller vice versa, och att kunna ta 

ställning till varför man valt de enda framför det andra.   

2.1 Förskollärares uppfattning av undervisning inom 

hållbar utveckling 

I tidigare studier (se t.ex. Ärlemalm Hagsér & Sundberg 2016; Odegard, 2012) 

framgår att när förskolor arbetar med begreppet hållbar utveckling så innefattar 

det främst arbete tillsammans med barnen gällande naturmaterial, återvinning 

och källsortering. Vad som även visar sig tydligt i deras studie är att den sociala 

och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling i form av diskussioner, 

projekt och aktiviteter får betydligt mindre fokus om ens något då många 

förskolor inte arbetar så mycker i och om övriga samhället. Hedefalk (2014) 

menar på att man till och med kan se två olika konkreta arbetssätt med hållbar 

utveckling i förskolan. Det ena sättet är genom att ha ett miljötänk och arbeta 

med och i miljön/naturen på olika sätt. Det kan handla om att undervisa 

utomhus, eller att utforska de naturfenomen som finns i närområdet, eller så 

kan det handla om att göra smarta val för miljön i den livsstil man har på 

förskolan, till exempel genom att välja förbrukningsmaterial med omsorg om 

miljön. Genom det andra arbetssättet tar man tillvara på de tre dimensionerna 

av hållbar utveckling som tidigare nämnts, ekologisk, ekonomisk och den 

sociala. Det innefattar som tidigare nämnt miljön och naturen, men också hur 

man kan spara på jorden ur ett ekonomiskt perspektiv, genom att exempelvis 

återanvända saker i förskolan eller skapa aktiviteter som kan låta barnen 

utforska fenomen utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det innefattar också den 

sociala aspekten, vilket handlar om en hållbarhet i de relationer man har, 

diskussioner kring rättvisa, demokrati och jämlikhet.  

 

Almers (2009) menar på att skapa känslomässig och kunskapsmässig närhet 

med de eller det som är geografiskt långt borta är en av de stora utmaningarna 

för att kunna upprätthålla en moraliskt och adekvat undervisning om eller i 

hållbar utveckling i förskolan. Det Almers lägger tyngden på är värdet i att 

förstå just innebörden och vikten av att arbeta mot en hållbar framtid, inte bara 

för vår egen del, inte ens för vår stads del, eller Sveriges del, utan för den jord 

vi lever på och kommande generationer som ska befolka den. 

 

2.2 Hållbar utveckling som begrepp 

Ett annat område som det forskats om är hållbar utveckling som begrepp. 

Ärlemalm Hagsér (2012) menar i sin studie att de flesta förskollärare tycker att 

det är viktigt att arbeta för en hållbar framtid, men hur det ska ske, eller vad 
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innebörden i begreppet egentligen är skiljer sig åt. Det kan vara en orsak till 

att det är svårt att få grepp om vad hållbar utveckling som begrepp egentligen 

innefattar och betyder.  

 

Det kan beskrivas genom att begreppet hållbar utveckling är balansen mellan 

sociala, ekonomiska och ekolgiska aspekter (Ärlemalm Hagsér & Sundberg 

2016). Ärlemalm Hagsér (2012) beskriver hur varsamhet och sparsamhet är 

grundstenar i arbetet mot en hållbar framtid och att förskolorna har en 

betydande roll i arbetet mot att ge barnen en tro på sig själva och varandra, för 

att bli framtidspositiva människor. 

 

2.3 Hållbar utveckling i förskolans styrdokument 

Liksom tidigare nämnt är hållbar utveckling som begrepp nytt i Läroplanen för 

förskola (Skolverket, 2018). Dessförinnan i 2010 års utgåva av Läroplan för 

förskola (Skolverket, 2010) fanns en liknande tanke, men dock inte lika 

utarbetad som i den reviderade upplagan, bland annat kan man utläsa att den 

miljömässiga varsamheten i verksamheten beskrevs som ekologiskt 

förhållningssätt, detta återfinns dock endast en gång i den läroplanen. Den 

sociala biten av hållbar utveckling kan utläsas i den äldre utgåvan av 

Läroplanen för förskolan som barns utveckling av den sociala och 

kommunikativa kompetensen alternativt begreppet demokrati som är ett 

återkommande begrepp i både 2010 samt 2018 års upplaga av Läroplanen för 

förskola. Ordet ekonomi förekommer inte alls i Läroplan för förskolan´s 

utgåva 2010 och kan inte utläsas genom något annat begrepp eller 

meningskonstruktion heller.  

 

2.4 Undervisning inom hållbar utveckling 

Målet med att undervisa inom hållbar utveckling i förskolan är att ge de unga 

individerna en positiv syn på framtiden, samt att utveckla barnens kunskap och 

tillit till sig själva i att kunna förändra (Hedefalk, 2014). Hedefalk förklarar att 

det finns olika definitioner av undervisning inom hållbar utveckling i 

förskolan, den ena är undervisning i naturen och om naturen, den andra 

innefattar alla tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Det är möjligt att även de som arbetar i och om naturen med barnen belyser de 

ekonomiska och sociala delarna genom tyst kunskap. 

Duhn (2011) tar i sin forskning upp en annan bild av undervisning inom hållbar 

utveckling som menar på att det är ett känsligt ämne som lätt kan skapa 
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klimatångest hos yngre barn, så som i förskolan. Hon tar i sin forsking upp 

bilden av att förskolan är en plats där omsorg och lustyllt lärande ska få ta plats 

och att små barn ska inte ska hållas med komplex kunskap kring sådana 

laddade frågor som just hållbar utveckling lätt kan bli. Men lyfter tankarna 

kring hur viktigt det är att förskollärarna kan förhålla sig till dessa frågor i 

relation till barnen för en adekvat och positiv undervisning i förskolans 

verksamhet. 
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3 TEORI  

För att undersöka mina frågeställningar och kunna analysera resultaten 

behöver jag en teoretisk grund att stå på som kan hjälpa mig att förstå och 

analysera min data och mina resultat på ett adekvat sätt. Det är därför relevant 

för studiens uppbyggnad att ta den tysta kunskapen och 

undervisningsfenomenets teoretiska grund i beaktande. 

3.1 Tyst kunskap 

Det finns flera olika teorier om tyst kunskap, vilket av jag kommer redogöra 

för ett par. Det finns även en stor mängd olika begrepp för den tysta kunskapen, 

några av dem är praktikerkunskap, pedagogisk takt, kunskap i handling och 

kroppslig intuitet. Vilket begrepp man väljer att ta till sig och använda sig av 

är en smaksak. 

 

Den outtalade, tysta kunskapen är sådant förskollärarna omedvetet eller 

oplanerat för vidare till barnen. Det kan handla om något som förskolläraren 

tar för givet, som för hen är sedvanligt och inpräntat av erfarenhet och som 

sedan sker spontant i verksamheten med barnen. Vernersson (1998) förklarar 

genom sin studie att den tysta kunskapen karaktäriseras av känslan och 

uppmärksamheten för respektive situation. Men även denna tysta kunskapen 

ser, hör och tar barnen till sig av och är lika betydelsefull i förskolan som det 

planerade lärande förskollärarna arbetar med (Carlgren, 2011). 

 

”Att se kunskap som en relation respektive att uppfatta dess 

kontextualitet är egentligen två sidor av samma sak. Man formas av 

sina erfarenheter, som i sin tur formas av den praktik man deltar i (och 

som man påverkar). Det finns alltså ett samband mellan den sociala 

praktik där kunskapandet pågår och vilken slags kunnighet som 

utvecklas. Vad man utvecklar för slags förmågor och förhållningssätt 

är beroende på vilka slags kunskapsbildande processer man deltar i.” 

(Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009, s.25). 

 

Carlgren m.fl. (2009) förklarar även att den tysta kunskapen som är 

erfarenhetsbaserad är möjlig att ”transfer”, det vill säga förflytta från ett 

sammanhang till ett nytt då man relaterar den kunskap man har på 

relevant sätt i det nya fenomenet.  

 

Lindahl (refererad till i Hensvold, 2003) förklarar den tysta kunskapen som 

oreflekterade aktioner. Hon menar också att vi besitter mer kunskap än vad vi 

har kännedom om och att vi faktiskt kan uttrycka.  
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”Tyst kunskap kan även vara underförstådd kunskap, det vill säga 

oreflekterade handlingsvanor och föreställningar som människan 

förlitar sig på.” (Lindahl refererat till i Hensvold, 2003, s.264) 

 

Lindahl bygger sitt resonemang på van Manens begrepp pedagogiskt 

takt (van Manen 2015). Hon beskriver den pedagogiska takten genom 

kunskap som finns i allt vi är och allt vi har, tankar, känslor, tid och rum 

och är en icke genomtänkt handling som sker i en specifik pedagogisk 

situation. Den pedagogiska takten kan inte tvingas fram eller stängas av 

när så önskas, utan den uppenbaras när den behöver komma till uttryck. 

För min analys innebär det att fokusera på att finna den kunskapen kring 

hållbar utveckling som inte alltid uppenbarar sig för det blotta ögat, som 

t.ex. oreflekterade handlingar, känslor eller det förgivettagna, som jag 

vill lyckas få syn på genom denna studie. 

 

3.2 Undervisning i förskolan 

Undervisning som begrepp infördes först i Läroplan för förskolan, Lpfö98 

(Skolverket, 2010) och i den reviderade skollagen (SFS 2010:800), men står 

fortfarande kvar som ett betydande begrepp i Läroplan för förskolan, Lpfö18 

(Skolverket, 2019). I skollagen står det framskrivet att undervisningen ska vila 

på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att barnen genom 

utbildning i förskolan ska erfara nya kunskaper och värden, som de ges 

möjlighet till att utveckla.  

 

“Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till 

utveckling och lärande hos barnen.” (Skolverket, 2019, s.7) 

 

Begreppet är omdiskuterat i samband med förskolan då det starkt förknippas 

med skolan och ämneslärande och förskolan ska verka för omsorgstagande och 

lekpedagogik enligt traditon (se tex. Sheridan, Sandberg, Williams, 2018; 

Doverborg, Pramling, Pramling Samuelsson, 2013). Undervisning 

kännetecknas av att bidra till lärande som genom upprepning skapar görande 

eller förståelse för fenomenet hos den som tar emot undervisningen. Den som 

undervisar är innkännande och förändrar lärprocessen utifrån individen. 

Undervisning är en process styrd av ett syfte eller mål, den har en en mer eller 

mindre planerad framfart och följs av någon form av dokumentation för 
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reflektion (se tex. Sheridan, Sandberg, Williams, 2018; Doverborg, Pramling, 

Pramling Samuelsson, 2013). 

Vallberg Roth, Holmberg, Löf, Palla och Stensson (2019) beskriver begreppet 

”samvirvel” och förklarar det som en samhandlande, utvecklande och inte 

minst multimodal undervisningsform likt flerstämmig didaktik. De menar 

vidare att undervisning utgår från en teoretiskt informativa upplägg som kräver 

samplanering, genomförande och samvärdering. Vid undervisning och 

kunskapsöverföring ska varje barn och barngrupp ses som unika och innehållet 

ska formas och prövas tills det passar de individer man har framför sig. Det 

handlar även om att reflektera kring vilka mål man har att vilja uppnå med 

undervisningen. 

 Det handlar i denna studie och inte minst i analysen om att finna momenten 

som behandlar hållbar utveckling och kunna se de i den kontext de förefaller, 

det vill säga den didaktiska kunskapsförmedlingen mellan förskollärare och 

barn. 
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4 METOD 

4.1 Urval och deltagare 

Eftersom att det valda problemområdet ligger inom förskoleverksamheten föll 

det sig naturligt att genomföra min datainsamling på just en förskola. Jag valde 

att kontakta förskolor som jag sedan tidigare var bekant med på ett eller annat 

vis, detta för att det sparade mig tid och energi, då jag redan var bekant med 

personalen och därför inte behövde presentera mig mer nämnvärt än att 

förklara min studie och dess syfte. Ett urvalskriterium var att förskolan skulle 

ha ett tydligt tänk kring hållbar utveckling för utomstående att ta del av. Den 

förskolan som tackade ja till medverkan hade en aktiv tanke kring hållbar 

utveckling i deras profil på förskolan, vilket gjorde att jag såg en chans att 

observera och absorbera mycket relevant och intressant fakta kring fenomenet 

för min studie. 

Barnens ålder, antalet barn och antalet pedagoger var inget jag reflekterade 

över innan kontakt med förskolan. 

På avdelningarna gick det 17 barn och arbetade det vid tillfället 6 pedagoger. 

Alla pedagogerna närvarade vid något tillfälle vid observationerna. Inte alla 

barn vars vårdnadshavare som fått samtyckesblanketterna kom att närvara 

under mina observationstillfällen, detta på grund av sjukdomar, ledighet eller 

schemaläggningar som inte matchade mina tider jag närvarade på förskolan. 

Barnens åldrar på avdelningen jag observerade var ett till två år, detta då den 

avdelningen var den första att tacka ja till att låta mig besöka dem.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har i denna studie samlat in data genom observation, vilket är en kvalitativ 

metod. Mina observationer är riktade mot undervisning av hållbar utveckling, 

både utifrån ekologi, sociala relationer och ekonomi i både planerad 

undervisning och genom kunskapsöverföring från pedagogerna till barnen 

utifrån tyst kunskap. Jag har genomfört datainsamlingen på en förskola som 

arbetade två avdelningar tillsammans, detta i en mindre svensk stad. Under 

observationerna har jag förhållit mig som en icke-deltagande observatör 

genom att inte delta i några aktiviteter eller konversationer utan endast suttit 

still observerat och fört anteckningar. Jag har valt att inte följa något 

observationsschema utan att istället följa den struktur som fanns i 

verksamheten och finna de delar jag själv studerade, det vill säga hållbar 

utveckling, och genom de tankarna fann jag det lämpligast att då också skriva 
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i ett löpande protokoll. För mig var det viktigt att inte fångas i att leta efter 

planerade aktiviteter inom hållbar utveckling i mina observationer och gå miste 

om exempelvis den tysta kunskapen som inte syns lika klart som planerad 

undervisning inom hållbar utveckling. Däremot var viktigt för mig att ha den 

hållbara utvecklingens tre dimensioner med mig i huvudet under alla 

observationstillfällen, samt att kunna mina teoretiska perspektiv tydligt 

presenterade för mig själv för att kunna ha en så klar blick gentemot fenomenet 

och verksamheten jag observerade.   

 

Eftersom att versamheten pågick i flera olika rum samtidigt och att barn och 

pedagoger rörde mycket på sig fick så även jag göra i mitt arbete som 

observatör. Jag försökte att hela tiden placera mig distanserat, vid en vägg där 

jag såg allt som försigick i rummet men inte störde verksamheten 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta har i det stora hela varit ett relativt 

enkelt förhållningssätt då de flesta barnen inte brytt sig nämnvärt om mig eller 

mitt arbete, men under några tillfällen har ett par barn uppmärksammat mig 

och det jag håller på med i stunden, det vill säga, skrivandet. Ibland ville barnen 

påbörja en lek med mig genom att visa upp någon leksak, eller aktivt börja leka 

bredvid mig, andra gånger var det mitt anteckande som var lockande för 

barnen, då de kunde komma med en egen penna och sätta sig brevid, någon 

började rent av skriva på mitt block. En gång kom ett barn fram till mig och sa 

“skriva” på ett sådär otydligt barnspråk och visade både mig och en pedagog 

att hen ville göra samma sak, och visst fick barnet följa med och hämta penna 

och papper och slå sig ner bredvid mig och påbörja egna anteckningar. Jag har 

båda för mig själv och ihop med pedagogerna på förskolan reflekterat kring 

vad det var som lockade dessa barnen till mig under dessa fåtal tillfällen, då 

jag inte utstrålande något lekfullt, spännande eller lustfyllt i min stillhet. Men 

det kan just ha varit det som var det spännande- inga andra barn var med mig, 

jag var en person de kunde få ha för sig själv.  

 

Jag har observerat i fenomenets naturliga kontext genom vad som kallas 

naturalistiska studie för att få min data så sanningsenlig som möjligt 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag har fått begränsa mina 

observationstillfällen till tre stycken på två timmar vardera på grund av 

tidsbristen som infann sig i arbetet med uppsatsen. Med mina observationer 

söker jag efter data att kunna samla, ordna, skapa och kategorisera utifrån 

grundad teori då det är i studiens intresse att få en bred databas att arbeta med. 

Studien undersöker hållbar utveckling på flertalet sätt, därför ville jag också 

finna detta och inte lägga ner tid på att studera orelevant fakta kring andra delar 

av verksamheten. Men det upplevdes svårt då jag snabbt insåg att den hållbara 

utvecklingen inom tre olika dimensioner och genom två olika didaktiska 

tillvägagångssätt (planerade aktiviteter och tyst kunskapsöverföring) kunde 
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finnas i många moment jag innan inte hade väntat mig. Frågor jag bar med mig 

innan, under och efter observationerna var; Vad är ekonomi för barn, och inom 

förskolan? Vad är ekologi? Vad är en social relation? Samt hur dessa kan ges 

uttryck i förskolans verksamhet. 

 

4.3 Genomförande 

Vid uppstarten av arbetet kontaktade jag två rektorer för två olika förskolor 

inom samma kommun, då tanken var att analysera data från flera olika 

förskolor. Men då den första förskolans pedagoger tackade nej till medverkan 

så valde jag att tänka om för att hinna med arbetet på ett värdigt sätt, så fokus 

lades på den förskolan som tackade ja till medverkan i min studie. På den 

förskolan som tackade ja till medverkan fanns förskollärare som jag sedan 

innan var bekant med. 

 

Efter första kontakten via telefon med rektor och pedagoger besöktes förskolan 

för att lämna ut samtyckesblanketter, både till vårdnadshavare och till 

pedagoger. Till pedagogerna lämnades även ett formulär där studiens bakgrund 

och syfte presenterades på ett tydligare sätt. Totalt lämnades det ut 17 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare och 6 till pedagoger. Av dessa 17 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare fick jag tillbaka 16, varav en tackade 

nej till deltagande. Den sista blanketten som inte kom in föreföll sig utebli på 

grund av en icke vistelse på förskolan under denna period.  

 

Tre datum bokades in där jag var välkommen för observation, dessa lades både 

på förmiddagar och eftermiddagar där de både vistades inomhus likväl som 

utomhus. Pedagogerna informerades även muntligt vid första besöket om min 

roll som observatör och deras förhållningssätt under min vistelse. De bads 

fortsätta sin verksamhet som en “vanlig dag på förskolan”. För barnen 

presenterade jag mig genom att tala om mitt namn och att jag var där för att 

kolla på dem och deras förskola samt att “skriva”.  

 

Under varje observationstillfälle kom jag att röra mig mellan flera olika 

rum/miljöer och mellan olika konstellationer av mindre barngrupper som så 

gott som aldrig bestod, utan barn kom och gick som de ville i verksamheten 

och i vad pedagogerna erbjöd barnen. Däremot placerade jag mig alltid på ett 

visst avstånd från barn och pedagoger, för att kunna dokumentera de samspel 

som skedde och kunna få en överskådlig blick på de deltagande under 

observationen.  
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Jag dokumenterade i ett löpande protokoll vad som sas och vad som hände 

under observationstillfällena. Efter varje tillfälle transkribera/renskrev jag 

mina protokoll för att tydligare kunna arbeta vidare med det under senare 

analys.  

  

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

Jag har valt att använda mig av grundad teori som ansats i mitt arbete med att 

bearbeta och analysera den data jag samlat in. Detta för att kunna få undersöka 

min problembakgrund tillförlitligt utan att bli påverkad av andra teorier och 

praktiker. Jag fann den grundade teorin som spännande och utvecklande i dess 

öppenhet som beskrevs, att syna mellan raderna, att vrida och vända på 

begrepp, ställa hypoteser och utbena kategorier. Jag såg en frihet i 

tillämpningen av grundad teori som lockade mig. När man använder sig av 

grundad teori är man inte ute efter att finna exakt fakta eller korrekta 

beskrivningar, utan det handlar om att ställa rimliga grundade hypoteser till sig 

själv i analysen av datan (Glaser, 2003).  

 

Jag är dock införstådd i problematiken som uppkommer i min begränsade 

mängd insamlad data, då man inom grundad teori bör kunna vara säker på att 

mer insamlad data inte skulle kunna bidra till andra slutsatser eller förståelse 

för det studerade fenomenet, det vill säga, man ska ha uppnått en teoretisk 

mättnad, vilket jag inte kommer uppnå i den begränsade mängd insamlad data 

jag har tillgång till (Glaser, 1978. & Hartman, 2001). Men, jag väljer ändå att 

följa Glaser´s (2003) råd att testa Grundad teori då det inte kan bli fel sålänge 

man har ett huvudsakligt problem, som kommer fungera som en drivmotor 

genom processen i arbetet.  

 

”När man i GT jämnför incident med incident genereras en kategori 

(ett index av innebörder). Genom ständigt jämföra varje incident med 

andra incidenter och kategorier genereras meningsfulla egenskaper 

hos kategorierna. Denna ständiga jämförelse av incidenter och 

kategorier ger ett betydligt rikare utbyte av begrepp och förhållanden 

mellan dem än vad som kommer ut av att bara summera. En teori 

genereras.” (Glaser, 2010, s.43) 

 

När man forskar utifrån grundad teori arbetar man rätt olikt andra 

forskningsmetoder. Under arbetets gång samlar man in data, ställer hypoteser 

och analyserar, men detta sker inte bara en gång under studien, utan detta är en 

process som kan hållas levande under en längre tid, om och om igen tills en 

teori har framställts. Denna process kallas för konstant jämförelse och gör att 

man kan se kärnan och det huvudsakliga problemet tydligt vilket gör att teorin 
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som växer fram är grundad i data (Hartman, 2001). Under insamlandet av data 

vill man både styrka den data man redan samlat in, men samtidig inte stanna 

och fastna i samma observation gång på gång, utan man vill angripa nya 

kunskaper inom ämnet för att nå mättnaden i kategorierna (Glaser, 2010). 

 

”Mer data är utan värde och slöseri med tid. Kodning och 

datainsamling upphör nästan automatiskt när kategorin är mättad. 

Kategorin har då förtjänat sin plats i teorin och det blir tråkigt att 

fortsätta jämföra incidenter. Vid det här laget samlar och analyserar 

GT-forskaren data för andra angränsande kategorier och deras 

egenskaper som ännu ej mättats. Teorietiskt urval utgår från strävan 

att mätta andra kategorier och för att etablera relationer till andra 

kategorier.” (Glaser, 2010, s. 156) 

 

När arbetet med begreppsgenereringen har påbörjats startat även arbetet med 

memos, eller minnesanteckningar. Dessa är som de låter alltså kortare eller 

längre anteckningar för att minnas vad man tänkte om ett visst stycke eller 

begrepp i sin data. Med hjälp av dessa minnesanteckningar kan vi fånga upp 

ledtrådar till de kommande teoretiska urvalet, och trigga vårt processtänkt som 

sätter igång skapandet av begrepp och kategorier beskriver Glaser (2010). 

 

Jag samlade in data under tre tillfällen på respektive drygt tre timmar vardera. 

Jag var väl medveten om hur tidigare forskare beskrivit den hållbara 

utvecklingen som eftersatt och svårarbetad, främst ur de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. Men jag var säker på att de fanns där, vilket gjorde 

att jag var väldigt öppen i mitt insamlande av data. Jag ville se vart den tysta 

kunskapen fanns och hur den arbetades ihop med tydligare 

undervisningsmoment och försökte därför observera tydliga aktiviteter 

kopplade till hållbar utveckling, men också aktiviteter eller mer fria stunder 

som jag var säker på innehöll många relevanta element för min studie. Under 

observationerna skrev jag ner så mycket jag kunde, allt från vad barn och 

förskollärare sa till att beskriva en miljö eller de händelser som utspelade sig. 

Jag valde aktivt att inte skriva ner några moment, som jag ansåg inte skulle 

bidra till min undersökning, detta var tillexempel mellanmålssituationen. Efter 

varje observation valde jag att transkibera observationerna med en gång. Jag 

läste det renskrivna gång på gång för att försöka analysera vad det är jag 

observerat och jag började genast att skriva memos. För mig innebar 

minnesanteckningarna kortare meningar eller en rad ord. Det överraskade mig 

hur snabbt jag fann delar av den tysta kunskapen i relation till hållbar 

utveckling i mina anteckningar. Allt som allt gav de tre observationstillfällena 

mig drygt 5,5 sidor transkriberad text. När alla mina anteckningar var 

renskrivna började jag jämföra mina memos och ställa hypoteser om vad jag 

egentligen fått syn på, det kunde handla om händelser eller miljön t.ex. 
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Därefter valde jag aktivt att ta en paus i mitt arbete och låta det vila under en 

kortare period. När jag sedan upptog mitt arbete med observationerna igen 

hade jag ännu en chans att analysera, granska memos och ställa hypoteser 

vilket jag såhär i efterhand bara kan se som positivt då det gjorde att jag inte 

behövde skynda fram begrepp. Jag påbörjade begreppsgeneraliseringen och 

försökte binda samman olika händelser med varandra. Några av begreppen 

finns kvar i mitt resultat, några försvann eller ersattes.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Vad som stod klart redan innan denna uppsats hade börjat skrivas var att 

mängden insamlad data skulle vara i minsta laget för att använda grundad teori 

som analysmetod och kunna frambringa en ny och egen teori. Detta då mina 

kateorigerier troligen inte kan bli tillräckligt mättade ur de tre 

observationstillfällen jag genomfört. Därför kan också konstateras att 

reliabiliteten skulle kunna vara högre än den är idag för studien, det hade helt 

enkelt kunnat samlas in en hel del mer data för analys för att få en högre 

reliabilitet. Trots detta förklarar Glaser (2010) att det är ett vanligt misstag 

både bland nya forskare överlag och erfarna forskare som använder sig av 

grundad teori för första gången att samla på sig för mycket data. Vilket till 

största del kommer stjälpa processen mot att nå mättade kategorier. Det gäller 

att finna balansen i mängden insamlad datan, därför kan det vara bra att pausa 

insamlingen av data för ett tag och arbeta analytiskt med de innan man ger sig 

ut för att samla in nytt.  

 

Trots att jag valt att ta en paus i mitt arbete när datan väl var insamlad för att 

kunna samla mina egna tankar i reflektion och analysering av begrepp hade jag 

önskat mig än mer tid för att kunna ställa hypoteser och jämföra mina 

kategorier och utarbeta relevanta begrepp.  

 

Jag anser att genom observationer har studiens syfte kommit till sin rätt och 

det var en bra metod för att få ett tillförlitligt resultat, där jag klart och tydligt 

kunde se verksamheten ur sitt faktum. Glaser (2010) beskriver validiteten med 

begreppet passform, genom det menar han att studien och dess syfte formas 

för att passa varandra genom hela processen, från start till slutprodukt. Det är 

vad som gör den grundade teorin så tacksam men också klurig att arbeta med. 

Men liksom Christoffersen och Johannessen (2015) menar så finner jag den 

insamlade data företräda det studerade fenomenet på ett relevant och 

representativt sätt.  
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Glaser (2010) menar att man bör gå in i studien med en så klar blick som 

möjligt utan att vara färgad av vad man letar efter, och det har varit mitt mål 

trots att jag varit väl innarbetad i fenomenet och dess kontext innan studien tog 

sin början. Sedan är jag inte säker på att så blivit fallet, då jag själv arbetar i en 

förskola, och har studerat i flera år vilket troligen gjort att jag inte har en så 

öppen och vid blick som hade varit önskvärt. Jag ser troligen fler svar på 

hållbar utveckling än någon som gått in i verksamheten utan att ha läst mitt 

syfte och bakgrund till denna studie.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Inför min studie har jag både läst endel och funderat mycket. Eftersom jag både 

arbetar med barn och är förälder själv tror jag att det varit extra viktigt för mig 

att ta hänsyn till de principer som bör behandlas vid forskning med och av 

människor.  

Vid forskning ställs man inför olika forskningsetiska överväganden vilket 

ibland kan vara lätt men i andra lägen mer klurigt. Det viktigaste för mig har 

varit att följa deltagarnas direkta önskningar och val, samt att gå på min 

magkänsla och lita på den gällande de yngre barnen som inte kunnat uttrycka 

sig verbalt, Skånfors beskriver det i sin avhandling som ”etisk radar”. 

 

”Resultatet visar att det är viktigt att som forskare fälla ut vad jag har 

benämnt som ”etiska radar” när man bedriver etnografiskt fältarbete 

med barn. Detta handlar om att vara uppmärksam på barnens 

reaktioner mot och bemötande av forskaren. Genom att fälla ut min 

etiska radar blev det möjligt för mig att uppmärksamma, enligt min 

tolkning, barnens sätt att visa motstånd mot att delta i observationer. 

Detta gjorde barnen genom att å ena sidan uttryckligt säga nej och å 

andra sidan visa nej.” (Skånfors, 2014. s.17) 

 

Det vill säga, att jag till exempel lämnat rummet och gruppen jag observerat 

om jag fått känslan av att något barn inte uppskattar min närvaro, eller att jag 

bytt plats i rummet om barnen på något sätt visat att jag inte placerat mig bra. 

Det kan till exempel vara som vid ett tillfälle då jag satt mig på en stol vid ett 

bord nära en dörr, barnet kom fram och kollade in i rummet vi var i för att se 

vad de andra barnen där inne gjorde, men tittade sedan på mig och valde att 

inte gå in i rummet.  

 

Inför mina observationstillfällen på förskolan berättade jag muntligt för rektor 

och pedagoger om studiens syfte och hur jag arbetar med etik och moral i 

samband med studien. Men i samband med mina samtyckesblanketter ville jag 

förtydliga för både pedagoger och vårdnadshavare hur jag arbetar gällande 
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forskningsetik. Det är viktigt att informera de medverkande om deras rätt tacka 

nej till medverkan både innan studiens start men också under tiden studien 

pågår, detta utan konsekvenser eller krav på förklaring varför, samt att tidigare 

insamlad data som rör dem förstörs och raderas. Vad jag också ville föra fram 

var de konfidentialitetskrav som finns, det vill säga att deras deltagande är och 

förblir anonymt samt att pedagogers, barnens och förskolans namn fingerats i 

anteckningar och i slutgiltig publicerad uppsats. Det skrevs även fram i 

samtyckesblanketterna kring nyttjandekravet, att all insamlad data kommer 

förstöras och raderas i samband med avslutat och godkänd studie, även detta 

för att inte materialet ska komma i fel händer efter avslutat kurs (Löfdahl, 2014, 

& Vetenskapsrådet, 2017). 
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5 RESULTAT 

Genom grundad teori har jag sökt mig till ett resultat. Fem kategorier har 

tydligt visat sig i mitt arbete med analys av insamlad data, dessa är 

tillsammanstänk, förtroende för barnen, långsamhet, information och 

tillgänglighet. 

Under processen med att få fram kategorier har en kategori vuxit fram och 

utifrån den grundade ansatsen benämns som kärnkategori. Detta då den visat 

sig hålla samman även de övriga kategorierna till att bilda begriplighet och 

skapa relevans i verksamhetens arbete kring hållbar utveckling.  

 

5.1 Tillsammanstänk 

Denna kategori har kommit att kallas för studiens kärnkategori då den knyter 

samman de övriga kategorierna och fungerar som en drivande motor i 

verksamheten, man kan tänka på det som hållbar utveckling som en kollektiv 

aktivitet/grundsyn.  Den har utkristalliserats då den återfanns i den insamlande 

datan återkommande gånger och flera enheter har kodats och länkats samman 

till begreppet tillsammanstänk.  

Enheter som framträtt i kodningen inom denna kategori är pedagogers 

planerade och/eller tysta kunskap/oplanerade förhållningssätt för att skapa 

sammanhållning. Vid flera tillfällen samlades barn och pedagoger vid ett av 

alla låga bord med olika material presenterade på, för att arbeta individuellt 

eller tillsammans med någon eller några, eller för diskussion och reflektion 

tillsammans. Vid ett av dessa bord satt stora fasttejpade papper på, på bordet 

fanns också många kritor och en liten kompost, detta skapade rum för att kunna 

knyta kontakter och sammarbeta. Detta kan jag även dra paralleler till den tysta 

kunskapen kring hållbar utveckling, både inom sociala relationer, miljö och 

ekonomi. Det fanns under mina observationer inget tillfälle där pedagogerna 

skapade en aktivitet kring just detta bord, vilket ur studiens syfte kan ses som 

en tyst kunskap. Bordet skapades och fanns nu i verksamheten för att tala för 

sig självt till barnen. Vad som dock framträder när man omsorgfullt ser på vad 

pedagogerna skapat i och med detta bord är den hållbara utvecklingen. Det låga 

bordet exemplifierar den sociala aspekten ur hållbar utveckling, då de verkar 

relationskapande när de är så pass tillgängligt för alla. Det stora arket papper 

som är fastsatt verkar både för en ekonomisk hållbarhet, men även miljöns 

hållbarhet.  

I verksamhetens ena rum var väggar och golv klädda med papper. Det fanns 

ett lågt bord mitt i rummet, och ett stafli vid sidan. På bordet fanns flera olika 
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naturmaterial presenterade så som barkbitar, blommor, blåbärsris osv, det 

fanns även olika färger framställda att måla med. Vid min ena observation hade 

barngruppen delats in i mindre grupper och den ena gruppen skulle arbeta i 

detta rummet. Liksom vid tidigare beskrivna aktivitet kan man här se hur 

förskollärarna arbetat med den hållbara utvecklingen utifrån alla tre 

dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer. Genom att låta barnen 

arbeta med en gemensam process, där målet inte är det viktiga utan låta 

skapandet få ta plats som den mest betydelsefulla komponenten. Även om 

barnantalet i detta fallet bara var tre vid arbetet i rummet, så lyser 

tillsammanstänket starkt genom att alla barn under olika tillfällen får möjlighet 

att arbeta i rummet.  

 

-Hittar ni något att måla med? Säger förskolläraren. 

Det första barnet tar upp en barkbit och visar för pedagogen.  

-Barkbit! Säger förskolläraren. 

Det första barnet doppar barkbiten i färgen och försöker måla på det 

stora pappret på väggen. Det andra barnet tar upp ett blåbärsris. 

-Måla med blåbärsris? Säger förskolläraren till det andra barnet. 

-Nä. Svarar det andra barnet. 

-Vad kan man måla med då? Frågar förskolläraren. 

Det andra barnet tar då upp en blomma. 

-Kan man måla med den? Frågar förskolläraren. 

-Aa.. Svarar barnet. 

Det andra barnet väljer ändå att släppa blomman och tar upp en pinne 

som hen doppar i  färg och målar med på pappret om och om igen. 

(Observationstillfälle 1) 

5.2 Förtroende för barnen 

Jag kodade även några enheter i min data som jag kopplade till denna kategori 

som jag valt att kalla förtroende för barnen. Den här kategorin kännetecknas 

av att barnen blir litade på av förskollärarna att klara saker på egen hand, eller 

med stöttning, vilket är en viktig del i hållbar utveckling och för att bli 

kompetenta ansvarstagande vuxna. Bland annat fann jag att under alla tre 

observationstillfällen så fanns det en playdoh-deg framme på ett av de låga 

borden i verksamheten. Barnen som trots allt var strax över året allihop höll 

degen på sin plats relativt bra, det klart att den ibland hamnade på golvet eller 

förflyttades till någon annan plats, men oavsett så bemötte pedagogerna barnen 
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på ett positivt och intresserat sätt när detta påträffades. Pedagogerna sökte efter 

barnens syfte till att förflyttat degen, vilket gjorde att nej-sägandet 

minimerades. 

Barnet ritar på det stora pappret. 

-Vi kanske borde ha fler färger på pennorna, säger förskolläraren och 

går och hämtar fler pennor.  

-Kan du ta med vässaren? Säger förskolläraren till barnet och ger en 

vässare till hen och tar med en till sig själv. 

Förskolläraren börjar vässa sin penna och barn tittar hur hen gör för 

att sedan härma med sin penna.  

(Observationstillfälle 1) 

Barnen tillåts vara med i det som för många skulle ses som för svåra uppgifter, 

i det växer dem och deras självkänsla, vilket är en viktig aspekt i att skapa 

framtidspositiva barn i en hållbar framtid.  

Vad som också kodats under denna kategori var pedagogernas acceptans av 

barnens svar på deras frågor. Det kunde vara frågor som till exempel ”Vill du 

ta på dig gå ut lite?” varav barnet skakar på huvudet, och förskolläraren 

bemöter barnets svar med ”Okej, du kanske vill vara inne och baka lite till?”. 

Det ger barnen förtroende när pedagogerna accepterar de svar de gett, för det 

är lätt att köra över barnen genom att redan innan frågan ställts ha bestämt sig 

för att barnet ska göra vad jag som pedagog frågar hen om. 

 

5.3 Långsamhet 

Under denna kategori kunde jag koda endel olika enheter då jag fann det vara 

en tolkningsbar kategori som hade flera aspekter. Kategorin kännetecknas 

dock främst av upprepade handlingar, igenkänningar hos barnen, 

dokumentation och reflektion hos barn och förskollärare som är så viktigt i 

arbetet med hållbar utveckling. Jag har funnit att långsamhet och hållbar 

utveckling går hand i hand och till och med kan beskrivas som en av de 

viktigaste delarna i det arbetet.  

Liksom nämnt tidigare fanns en del dokumentation i verksamheten, och detta 

födde reflektion och samtal bland barn och pedagoger, och detta i sig ger 

upphov till långsamma tankar som inte står stilla utan som tänks om och om 

igen vilket kan ge upphov till nya insikter och fördjupning.  

Att ge barnen chansen att prova, testa, undersöka, lyckas igen och igen kan 

vara en framgångsfaktor för en hållbar utveckling.  
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Det var ett tillfälle då förskollärarna startade julmusik och hade igång en video 

som projekterades på väggen. Några barn dansade tillsammans med den ena 

förskolläraren och helt plötsligt börjar ytterliggare ett barn dansa varpå den ena 

förskolläraren utbrister till den andra ”Det är första gången jag ser honom 

dansa!”. Det framkom att barnet tidigare inte dansat utan lekt brevid. Vilket 

gör det tydligt hur värdefullt det är att skynda långsamt för att låta alla barn 

växa i sin takt. 

Det fanns även ett tillfälle när alla var utomhus, det hade precis ätits frukt och 

pedagogerna hade en brun kompostpåse  

Frukten barnen fick var skalad och delad när den serverades till dem. 

-Nu fick vi inget skal ju… säger förskollärare 1 som inte sett 

kompostpåsen de fått med sig ut. 

-Jo då, massa skal. säger förskollärare 2 och pekar på kompostpåsen. 

Ett barn närmar sig påsen. 

-Du kan ta ett skal, säger förskollärare 1 till barnet. 

Barnet tar hela påsen och går till komposten och tömmer i påsen. 

(Observationstillfälle 1) 

Det kan tolkas som att barnet hade förstått att fruktskal var komposterbart och 

skulle tömmas i komposten på utegården, för det var så förskollärarna och 

barnen gjort var dag tillsammans med reflektion kring komposten. 

Återupprepning i förskolan föder barn med en vidgad förståelse för fenomen, 

så som hållbar utveckling i detta fallet, och barn med en självkänsla att kunna 

ta för sig och ”bara göra”. 

 

5.4 Information 

Denna kategori fann jag intressant då den föreföll sig innehålla enheter så som 

uppmaningar, förklaringar, informerande frågeställningar.  

Nedan kommer några utdrag ur observationerna som jag anser viktiga ur 

studiens syfte. 

Barnet har tagit med sig en penna och börjat rita i en bok varav 

förskolläraren ser detta och säger; 

-Pennorna får du rita med vid komposten, där finns papper. Böckerna 

måste vi vara rädda om, de kan vi ju inte köpa nya hela tiden. Ska jag 

följa med och visa pappret? 
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Varav förskolläraren och barnet går till pappret på de låga bordet där 

det även står en liten kompost. 

-Kolla vad har hänt med komposten? Det har blivit jord av de vi stoppa 

i, säger förskolläraren. 

(Observationstillfälle 2) 

Vad som gjorde att jag riktade mitt intresse mot denna händelse var dels 

att förskolläraren förklarade att de inte kan köpa nya böcker hela tiden, 

vilket för mig indirekt talar om att det inte är hållbart. Det var också 

intressant att se hur ritandet formas till reflektion så fort de kom fram 

till bordet med komposten på, och förskolläraren sätter ord på de som 

barnet kan se, eller inte se, att det blivit till jord i komposten. Än en 

gång delar hen alltså sin tysta kunskap kring hållbar utveckling, och 

detta under bara någon minuts observation. 

 

-Ska vi hämta korgen? Säger förskolläraren och  

hämtar korgen snabbt och går till gräset brevid komposten. 

Förskolläraren plockar ur pennor, kartongbitar, papper, 

förstoringsglas och lägger ut ett vitt lakan som hen placerar tomma 

tavelramar på. 

-Vill du hämta något naturmaterial och lägga i ramen? Frågar 

förskolläraren barnet som väntar brevid. 

Barnet tar ett pappersark och lägger på tavelramen. 

-Ja papper kan man lägga. De kommer ju från träden. Svarar 

förskolläraren efter barnets handling. 

(Observationstillfälle 3) 

Förskolläraren med kollegor har medvetet skapat denna korg för 

utforskande av naturen. Det intressanta var förskollärarens snabba och 

oreflekterade förhållningssätt som föll ut i en kommentar om att papper 

kommer från trädet, vilket lägger grunden till att beskriva kretslopp för 

barnen. Det finns med andra ord väl planerad undervisning kring hållbar 

utveckling i verksamheten som tar en annan riktning än den man tänkt 

och den tysta kunskapen slutar aldrig flöda, den föds i handling. 
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5.5 Tillgänglighet 

Jag kunde även koda flera enheter i mitt material som visade på när 

pedagogerna placerade sig på olika ställen i verksamhetens utrymmen för att 

låta barnen välja och gå fritt mellan de olika ställena. Barnen hade möjlighet 

att komma in i en aktivitet och avsluta den när de ville och på så vis gav de 

barnen trygghet i att pedagogerna fanns tillgängliga oavsett var eller vad de 

kände för att göra och vara. Att känna trygghet är en av grundstenarna för att 

kunna ta till sig av undervisning och lärande i förskolan.  

I stort sett allt material som erbjöds i verksamheten var lättåtkomligt för barnen 

på en låg höjd, golv, sänkta bord eller hyllor. I verksamheten fanns även endel 

dokumentation i barnens höjd, både inomhus och utomhus som under mina 

observationstillfällen visade sig föda reflektion och diskussion mellan barn-

barn och barn-pedagoger. 

Tillgängliget för alla barn på förskolan är en fråga om jämlikhet och demokrati. 

Att alla har rätt till och ska ges möjlighet att delta i verksamheten varje dag på 

jämlika villkor. Tillgängligheten är en högst vesentlig del av en socialt hållbar 

utveckling. 

Barn 1 kommer in i rummet och ställer sig vid bordet där tre andra 

barn sitter och grejar med pepparkaksdegen. 

-Bort. säger barn 2 som pekar på det nya barnet. 

-Nee, hon är välkommen och baka med oss, säger förskolläraren 

-Vi får se om det blir nån plåt idag, men de är inte de viktiga, fortsätter 

förskolläraren. 

Barn 1 har förflytatt sig till bordet brevid och studerar de utstansade 

degfigurerna på plåten noggrant, både visuellt men också med sina 

händer, några går sönder. 

-Han fördjupar sig verkligen i degen, säger förskolläraren till sin 

kollega. 

-Oh, wow! säger barn 1 och tittar på pepparkaksdegen i sin hand. 

(Observationstillfälle 1) 

Tillgängliheten kan som ovan utdraget stycke ur ett observationstillfälle visa 

på hur entusiasm kan födas. Att få tillträde till att komma in i en pågående 

aktivitet eller att få hållas med att undersöka de färdiga pepparkaksfigurerna 

utan att någon ser de som sabotage och avbryter och tillrättarvisar skapar en 

vilja för lärande och utveckling hos barnet. 
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5.6 Förskollärarnas planerade arbetet med ekologi, sociala 

relationer och ekonomi 

Jag fann enheter i mitt resultat som talade för hur förskollärarna mycket 

medvetet berörde de delar inom hållbar utveckling som jag genom studien ville 

få syn på. Det finns t.e.x under kategorin tillsammanstänk en beskrivning om 

hur ett rum var klätt i papper från golv till tak, hur naturmaterial var presenterat 

bredvid färgerna som målarredskap. Här går det tydligt att se hur förskollärarna 

planerat rummets aktivitet utifrån den hållbara utvecklingen utifrån de tre 

berörda dimensionerna.  

Under kategorin långsamhet beskrivs den dokumentation som fanns att ta del 

av i verksamhetens miljöer, detta är en klar bild av hur förskollärarna 

reflekterat aktivt kring hur barn tar till sig av att få tänka samma tankar om och 

om igen för att föda nya reflektioner. Dokumentationen var aktivt lågt placerat 

för att barnen lätt skulle kunna ta del av den.  

Tillgängligheten jag kodat i mitt material anser jag går under det planerade 

arbetet då jag såg aktiva handlingar i placeringen av material, möbler och 

förskollärarna själva.  

Det som framkommit är att de planerade arbetet med ekologi, sociala relationer 

och ekonomi med barnen i förskolan ofta handlar om- eller är i samband med 

fysiska ting, så som möbler och materials placering.  

 

5.7 Outtalad tyst kunskap kring hållbar utveckling som 

förskollärarna för vidare till barnen  

I kategorin tillsammanstänk framkom bland annat hur pedagogerna skapat låga 

bord, där de bland annat satt fast stora pappersark för barnen att kunna skapa 

tillsammans på. Det fanns även en fokuspunkt på bordet, vilket var deras lilla 

kompost. Detta beskriver jag ovan som under kategorin, som en utmärkt del i 

beskrivningen av vad tyst kunskap gällande miljö, ekonomi och relationer 

handlar om. Att låta barnen måla på samma papper under en längre tid bygger 

relationer och den sociala kompetensen, det visar även på varsamhet och 

sparsamhet för ekonomi och miljö. 

Den tysta kunskapen är en ständig ostoppbar fors mellan förskollärare och 

barn. I kategorin information beskrivs hur en korg med utforskande artefakter 

placerats på gården och att barnen med ens börjar arbeta med denna. Detta i 

sig är ju en planerad aktivitet utifrån den hållbara utvecklingen, men det som 

sker i momentet är att förskolläraren delar med sig av sin kunskap på ett 
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oreflekterat sätt, d.v.s att genom tyst kunskap ger barnen en inblick i ett 

kretslopp.  

Om en ser till kategorin förtroende för barnen så kan jag finna den passa under 

både de planerade arbetet och den tysta kunskapen. Mycket beror på hur 

genomarbetat arbetssättet är, att vara tillåtande mot barnen i deras utforskande. 

Det kan vara något som förskollärarna aktivt pratat om att ha som inställning i 

verksamheten, men eftersom att jag inte tog del av något sådant samtal kan jag 

endast tolka det som en tyst kunskap som genomsyrade verksamheten. 

Den tysta kunskapen framkommer i studien som något som sker intuativt och 

utan en arbetat plan kring vilken kunskap som skulle förskolläraren tänkt 

förmedla till barnen.  
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6 DISKUSSION 

Jag kommer under följade diskussions-rubriker analysera och koppla samman 

de resultat jag ovan beskrivit med tidigare forskning. Jag kommer också 

diskutera den metod jag valt att använda mig av under studiens gång. Samt 

avslutningsvis ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa den outtalade och tysta kunskap kring hållbar 

utveckling som förskollärare oplanerat för vidare till barnen i förskolan. Men 

också att få ökad kunskap kring hur förskollärare arbetar med hållbar 

utveckling inom tre aspekter, ekologi, ekonomi och sociala relationer, i 

förskolan ur planerade undervisnings didaktiskta moment. 

Jag är liksom tidigare nämnts väl införstådd i att jag har en begränsad mängd 

insamlad data vilket gjort att om jag hade en större mängd data så skulle 

resultatet se annorlunda ut och kategorierna skulle kunnat vara fler och 

fylligare och kärnkategorin eventuellt hade varit någon annan. Men jag är stolt 

och imponerad av de kategorier jag utstakat genom grundad teori ur 

observationerna som gjorts. Och liksom Glaser (2010, s.35) själv säger;  

 

”Slutligen, som jag sagt tidigare, så är det bättre att göra grundad teori 

till en viss nivå och sluta innan metodpaketet är färdigt än att inte göra 

den alls. Som jag kommer diskutera /../ så är det bättre att flyta ut i 

intryck eller hänge sig åt incidenter kring ett mustigt begrepp än att 

inte alls generera begrepp.” 

 

Till skillnad från vad Ärlemalm Hagsér och Sundberg (2016) samt Odegard, 

(2012) menade på att hållbar utveckling i stora drag endast berörde den 

ekologiska dimensionen genom bland annat återvinning och naturmaterial så 

kan jag se de andra dimensionerna också i förskolans verksamhet. Vad jag tror 

kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till gällande hållbar utveckling är att 

mycket av det arbete förskollärarna gör kring och om ekonomi och relationer 

ligger i den tysta kunskapen de ger till barnen. Och den tysta kunskapen är 

uppenbart svårt att studera, vilket gör att jag tror att den ekonomiska och 

sociala dimensionen faller ur flera andra studiers resultat där den tysta 

kunskapen inte tagits i beaktning. 
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6.2 Metoddiskussion 

Det var svårt till en början i uppsatsskrivandet att finna rätt, både gällande 

vilken metod jag skulle använda mig av men också hur jag skulle bearbeta och 

analysera under studiens gång. Men så klarnade det succecivt allt eftersom jag 

diskuterade med handledare och läste andra studenters uppsatser och diverse 

litteratur. Det blev givet att utmana mig själv i en metodansats jag aldrig testat 

och som inte var så utbredd bland förskollärarstudenter, jag skulle skriva 

utifrån grundad teori. När väl det hade klickat för mig började jag fundera på 

hur jag ville samla in data och studera det fenomenet jag valt. Det vägde mellan 

intervjuer eller observationer och jag minns att jag flera gånger sa att jag ville 

göra båda delarna för att få så mycket relevant och tillförlitig data som jag 

kunde. Men, sen fick jag inse mina begränsningar gällande tid och ork och då 

föll det sig ganska naturligt att genomföra observationer då jag ansåg att genom 

dem skulle jag kunna samla in den data jag anser vara mest relevant kring hur 

verksamheten ser ut och fungerar på riktigt. Jag genomförde mina 

observationer på en förskola där jag var bekant med de som arbetade där. Det 

fanns givetvis flera fördelar kring det, så som att det var enkelt att presentera 

sig eller känna sig bekväm i varandras närvaro vilket jag ansåg vara viktigt 

under de tillfällen jag var där. Sen finns det givetvis en risk att jag som 

observatör inte analyserar den insamlade datan på samma sätt som jag hade 

gjort om personerna i verksamheten var okända för mig sedan innan. Detta i 

sin tur kan påverka de resultat som framkommit (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). 

Genom de icke-deltagande observationer som genomfördes fick jag mycket 

riktigt en inblick i verksamheten ”precis-just nu”. Det var ett mycket bra sätt 

att studera fenomenet och syftet jag valt. Både förskollärarna och barnen 

kändes avslappnade i min närvaro som observatör. Dock fanns det som tidigare 

nämnts tillfällen då barnen visade intresse för mig och vad jag gjorde där, som 

tog fokus från mitt antecknande och gjorde att jag tappade tråden något. Det 

var också svårt under några tillfällen att studera en så stor barngrupp på så pass 

stora ytor och rum som det var på denna förskola då barnen kom och gick som 

de ville i verksamheten. Men det har jag försökt ta tillvara på och använda i 

mitt resultat och som en del av studiens syfte.  

Att använda grundad teori har varit en spännande utmaning som verkligen låtit 

mig knäcka koder, bokstavligtalat. Det har varit en utmaning att läsa mellan 

raderna i sina observationsanteckningar för att lista ut vad saker och ting 

egentligen handlar om i kontexten, men det ser jag som något positivt, 

personlig utveckling kan man inte få för mycket av. Däremot förstod jag 

relativt snart att jag kommer ha en för fattig datainsamling för att kunna skapa 
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en egen färdig teori utifrån grundad teori, då mina observationstillfällen inte 

skulle kunna mätta varje kategori, eller ens kunna skapa tillräckligt med 

kategorier för detta. Detta var för mig problematiskt då tiden än en gång satte 

stop för vad man hade kunnat uträtta med grundad teori inom det studerade 

fenomenet.  

Inom grundad teori talar man om att det finns två grundare för denna ansats, 

Barney Glaser och Anselm Strauss. Dessa två har arbetat fram den grundade 

teori vi idag läser om, men de kan ibland formulerat sig olika inom samma 

ämne vilket gjorde det svårt i uppstarten att välja vart man ville lägga sitt fokus. 

 

6.3 Slutsatser 

Jag anser att utifrån denna studie ha vidgat förståelsen för förskollärares arbete 

med hållbar utveckling inom ekologi, sociala relationer och ekonomi genom 

att belysa det lärande som inte alltid är uttalat. Samt hur den hållbara 

utvecklingens tre dimensioner har ett större omfång i verksamheten än vad 

tidigare forskning i många fall visat på.  

Det vore intressant att genom fortsatt forskning kunna genomföra samma typ 

av studie inom problemområdet, men där man utgick från barnens perspektiv 

och en fördjupning fanns i den tysta kunskapen och dess betydelse för lärandet 

hos barn i förskoleålder. Hur ser barn på förskollärarnas förmedlande lärande 

kring hållbar utveckling? 

En annan infallsvinkel i fenomenet hade varit att studera denna studies syfte 

och frågeställningar i en förskola med annan profil än just hållbar utveckling 

och sett ifall det hade gett ett annat resultat än vad som framkommit i denna 

studie. 

Det har genom studiens gång varit tydligt för mig hur mycket entusiasm det 

finns bland barn och vuxna i den verksamhet jag observerat, det ger glädje och 

det ger lust och nyfikenhet för fortsatt arbete inom både forskningsområdet 

men också förskoleverksamheten. Med de komponenterna denna studie 

frambringat menar jag att barnen idag har en otroligt bra grund för att bli 

hållbara i sitt tänk och framtidspositiva barn och vuxna. 
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Hej! 

Mitt namn är Karin Nygård och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. 

Jag skriver nu mitt examensarbete och har en önskan om att genomföra en del av 

underlaget för den på ert barns förskola.  

 

Jag undersöker begreppet hållbar utveckling och förskollärarnas relation till 

begreppet i relation till verksamhetens arbete. Jag kommer att finnas på förskolan för 

att observera och föra anteckningar under ett x antal tillfällen. För att genomföra 

detta behöver jag ert samtycke då barnen även närvarar under 

observationstillfällena.  

 

Alla namn kommer fingeras (bytas till påhittade namn) i arbetet för att avidentifiera 

både barn, pedagoger och verksamheten om så skulle behövas. Efter avslutat 

arbete kommer allt insamlat material förstöras och raderas. 

 

 

☐ JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i undersökningen. 

 

☐ NEJ, jag/vi samtycker ej till att mitt/vårt barn deltar i undersökningen.  

 

__________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

Kontaktuppgifter vid frågor: 

Student:       

Karin Nygård     

  

mejl.com       

073X XXXXXX  

 

Handledare: 

Tomas Saar 

mejl.com 
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Hej. Mitt namn är Karin Nygård och jag studerar till förskollärare vid Karlstads 

universitet. Just nu skriver jag min C-uppsats och jag har valt att rikta mitt fokus mot 

arbetet med hållbar utveckling i förskolans verksamhet.  

Jag kommer att samla in min data genom att observera och föra anteckningar. Detta 

kommer ske under 3-4 tillfällen på ca 2 timmar vardera. 

 

De forskningsetiska aspekterna tas hänsyn till genom hela studiens gång. 

Pedagogers, barns och förskolans namn fingeras i arbetet. När studien är färdig och 

godkänd förstörd och raderas tidigare insamlad data. Detta innebär att ingen 

insamlad data kan finnas tillgänglig för obehöriga. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avböja din 

medverkan. Då förstörs även all tidigare insamlad data kring ditt deltagande. 

 

 

☐  JA, jag har fått information gällande studien och de etiska aspekterna och vill 

delta. 

 

☐  NEJ, jag avstår min medverkan. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Pedagogens namn     Ort och 

datum 

 

 

Kontaktuppgifter vid frågor: 

Student:       

Karin Nygård     

  

Mejl.com   

073X XXXXX 

 

Handledare: 

Tomas Saar 

Mejl.com 
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