
 

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING I 
FÖRSKOLAN  

En undersökning om hur nio föräldrakooperativ arbetar med hållbar 
utveckling  

PERNILLA LANDSTRÖM 

LOUISE SEDIN  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå 
15 hp 

Handledare Louise Sund 
 
Examinator Kamran Namdar 
 
Hösttermin                                      År 2011 
 

  

 



 

Sammanfattning 
Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer av förskolechefer vid nio 
föräldrakooperativ. Syftet är att undersöka hur dessa arbetar med hållbar utveckling i 
praktiken samt vilka hinder och möjligheter de ser i det arbetet. 

Resultaten visar att föräldrakooperativen använder olika arbetssätt och att de arbetar 
med varierande innehåll. De främsta arbetssätten är samtal med barnen samt 
praktiskt arbete där barnen är delaktiga. Innehåll som nämndes var exempelvis 
källsortering och demokratifrågor. De flesta arbetade med alla delar av hållbar 
utveckling, även om de inte alltid verkade medvetna om det själva. Innebörden av 
begreppet hållbar utveckling framstod inte som helt klart för förskolecheferna och 
begreppets oklarhet kan ses som ett hinder i arbetet med hållbar utveckling. I 
undersökningen framkom även andra hinder, exempelvis regler för mathantering i 
köket. Några såg både hinder och möjligheter i kooperativets geografiska läge samt i 
personalens engagemang.  
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Inledning 
 

Människans sätt att hantera jordens resurser hotar på sikt hennes egen existens och vår 

gemensamma framtid. Situationen är så allvarlig att genomgripande förändringar måste göras 

och ett ekologiskt helhetsperspektiv anammas i både nationell och global samhällsplanering. 
(Skolverket, 1998:66) 

Citatet ovan belyser att vi lever i en värld som står inför stora utmaningar. Att alla 
elever får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling är 
kärnan i utbildning för en hållbar utveckling (UHU). Denna utbildning börjar redan 
på förskolan, men vi undrar hur förskolor egentligen arbetar med hållbar utveckling. 
 
Idag finns relativt lite internationell forskning om hållbar utveckling på förskolan 
(Ärlemalm-Hagsér & Sandberg, 2001) då tidigare forskning främst har handlat om 
äldre barn. Fokus har också varit på barns relationer till naturen och barns förståelse 
för naturfenomen, medan studier om där barnen själva är aktörer saknas.  Statens 
offentliga utredningar [SOU] (2004) har konstaterat att det finns ett stort behov av 
vidare studier för att belysa valet av innehåll i förskola ur perspektivet hållbar 
utveckling. Kunskapsläget vad gäller miljömoraliskt lärande är svagt och det saknas 
också en utvecklad metodologi för att gripa an dessa frågor (Öhman, 2006). 
 
Vi vill med vår studie visa exempel på hur förskolor arbetar med hållbar utveckling, 
både vilket innehåll som behandlas och vilka arbetssätt som används. 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur föräldrakooperativen i en mellanstor kommun arbetar 
med hållbar utveckling i praktiken genom att intervjua förskolechefer. 
Föräldrakooperativ är en form av privat förskola som ”startats av en föräldraförening 
och sköts genom en (av denna) vald styrelse” (Nationalencyklopedin, 2011).  

Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar föräldrakooperativen med hållbar utveckling (innehåll och 
arbetssätt)? 

2. Vad hindrar eller bidrar till arbetet med hållbar utveckling?   

Litteraturgenomgång 

Historik  

Begreppet hållbar utveckling har funnits sedan 1970-talet men det fick internationellt 
genomslag efter att Brundtlandkommissionen lagt fram sin rapport ”Our common 
future” 1987 (SOU, 2004). Brundtlandrapporten skrevs på uppdrag av FN av 
Världskommissionen för miljö och utveckling ledd av före detta norska 
statsministern Gro Harlem Brundtland, därav namnet på rapporten (Nilsson & 
Palmquist, 2008). Rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov. Brundtlandrapporten blev basen för FN-konferensen i 
Rio de Janeiro 1992 om miljö och utveckling (Forskningsrådsnämnden, 1998). Där 
utarbetades olika dokument för fortsatt utvecklingsarbete, bland annat Agenda 21 - 



2 
 

en omfattade och detaljerad handlingsplan för hållbar utveckling (SOU, 2004). 
”Agenda 21 innehåller riktlinjer om hur världens regeringar, kommunledningar och 
andra viktiga grupper i det 21:a århundradets samhälle ska skapa hållbarhet utan att 
förstöra miljön” (Liepina & Jutvik, 2009). Riktlinjerna är dock endast 
rekommendationer och därför inte juridiskt bindande (Nilsson & Palmquist, 2008). 
Det nya i Agenda 21 var det stora antalet deltagare från frivilliga organisationer och 
betoningen i handlingsprogrammet på lokalt, regionalt och nationellt samarbete för 
att nå en hållbar utveckling. Det klargjordes att både rika och fattiga länder har sina 
olika miljöproblem och att ohållbar utveckling ofta är ett resultat av människors 
livsstil (Liepina & Jutvik, 2009). I Agenda 21 betonas utbildningens centrala roll för 
en hållbar samhällsutveckling och för utvecklandet av en etisk medvetenhet (Öhman, 
2006). Agenda 21 lägger tonvikten på medbestämmande, på demokrati, vilket är en 
stor del av hållbar utveckling (Liepina & Jutvik, 2009). I Sverige märktes efter Rio-
mötet en stor förändring i miljöarbetets inriktning, särskilt gällande delaktigheten 
och betydelsen av lokal förankring i miljöfrågor (Björneloo, 2008). Riokonferensen 
ledde till att fler förskolor började arbeta mer med miljöfrågor och detta under mer 
organiserade former än tidigare (Lärarförbundet, 2008).  
 
2002 hölls ett FN-möte i Johannesburg om hållbar utveckling. Man kom då fram till 
att all utveckling måste vara hållbar samt att ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter måste integreras. Toppmötet resulterade i en genomförandeplan för hållbar 
utveckling (SOU, 2004). I planen ingick en rekommendation till FN:s 
generalförsamling att proklamera ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling 
2005-2014, den så kallade Dekaden, då undervisningen ska genomsyras av olika 
perspektiv på hållbar utveckling. Detta gäller för alla lärare och all undervisning 
världen över. Här betonas utbildningens möjligheter att utveckla människors 
förmåga att reflektera över de miljömässiga och sociala konsekvenserna av vårt sätt 
att leva och arbeta (Öhman, 2006). Några centrala teman i Dekaden handlar om 
biologisk mångfald, vattenförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt 
fattigdom, jämställdhet och hälsofrågor (Björneloo, 2008).   
 

2002 antogs en handlingsplan för UHU, ”Baltic21E”, av tolv utbildningsministrar 
(bland annat Sveriges) i Östersjöregionen (Öhman, 2006). I handlingsplanen 
konstateras att hållbar utveckling är en väsentlig del av en livskraftig demokrati och 
ett aktivt medborgarskap, samt att hållbar utveckling är ett av huvudmålen för hela 
utbildningssystemet. 

Hållbar utveckling 

Forskningsrådsnämnden (1998:16) menar att ”en hållbar utveckling inte är ett redan 
fixerat begrepp. Vi talar hellre om en process i vilken samhällets förståelse för sin 
nödvändiga omvandling för att klara sig långsiktigt gradvis utvecklas”. Därför måste 
innebörden av en hållbar utveckling också ständigt utvecklas. Det finns inte bara en 
väg till hållbar utveckling, utan flera vägar som är mer eller mindre hållbara och 
sammanhanget är viktigt.  

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan 
generationer, mellan kvinnor och män, mellan olika folkgrupper och länder. 
Forskningsrådsnämnden (1998) skriver att en hållbar utveckling omfattar olikheter i 
förhållningssätt utifrån genus, ålder, utbildningsbakgrund och bostadsort 
(landsbygd/stad). Idag är världens länder sammanflätade och beroende av varandra 
som aldrig tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. 
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Samtidens och framtidens stora frågor angår alla och utmaningarna måste hanteras 
genom ett internationellt samarbete (SOU 2004). De system på jorden som gör det 
möjligt för oss människor att tillgodose våra behov måste fungera utan att 
överutnyttjas, både när det gäller användning av resurser och utsläpp av föroreningar 
och avfall (Liepina & Jutvik, 2009). 
 
Hållbar utveckling kan beskrivas som tre sammanflätade delar där ekonomiska, 
sociala och ekologiska förhållanden och processer är integrerade (Björneloo, 2008). 
Utvecklingen måste vara hållbar inom alla delarna. Exempel på den sociala delen av 
hållbar utveckling är strävan efter ett globalt ansvarstagande med målet att jordens 
människor ska ha en jämnare fördelning av levnadsförhållanden, försörjning och 
välbefinnande (Forskningsrådsnämnden, 1998). Människor har olika materiella och 
sociala behov beroende på i vilken tid, kultur eller samhälle vi lever i. Miljöfrågorna 
är tätt sammanflätade med de sociokulturella. Ett exempel kan vara att vi har 
utvecklat bensinsnålare bilar, men eftersom vi kör bil alltmer, så har miljöpåverkan 
inte minskat (Forskningsrådsnämnden, 1998). Det ekonomiska kan ses som en 
förutsättning för utveckling, men inget land kan uppnå en ekonomisk utveckling om 
miljön förstörs eller om människor inte får sjukvård och utbildning (Björneloo, 
2008). Därför är social utveckling både en förutsättning och ett resultat av 
ekonomisk hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten handlar om att ta hand 
om ekosystemens återhämtningsförmåga. Detta är även en förutsättning för 
ekonomisk utveckling och social välfärd.  

Det diskuteras alltmer om att lägga till en kulturell del, som man kan säga löper 
igenom som en röd tråd genom den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen 
(Världsnaturfonden, 2008; Liepina & Jutvik, 2009).  

Ett annat sätt att beskriva hållbar utveckling är att se de tre dimensionerna som 
hierarkiskt beroende (Liepina & Jutvik, 2009). Den ekologiska dimensionen av 
hållbar utveckling handlar om hushållning av väl fungerande ekosystem med stor 
biologisk mångfald. Många lärare väljer att presentera den ekologiska dimensionen 
som den mest grundläggande. Den sociala dimensionen handlar om nödvändigheten 
av att på ett demokratiskt sätt dela jordens resurser rättvist så att våra grundläggande 
behov tillgodoses samtidigt som mänskliga rättigheter respekteras. Ekonomisk 
hållbarhet ger vinster till samhället samtidigt som det inte äventyrar människans 
eller naturens kapital. Den måste också vara socialt rättvis och hålla sig inom de 
ekologiska ramarna. Samhället och naturen måste ses som en helhet (Liepina & 
Jutvik, 2009).  

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) 

Tidigare forskning visar olika traditioner av miljö- och hållbarhetsutbildning under 
åren. Den faktabaserade miljöundervisningen tog form under miljöundervisningens 
framväxt på 1960-1970-talet (Skolverket, 2004a). Den karaktäriserades av att 
miljöproblematiken främst sågs som ett vetenskapligt och teknologiskt perspektiv. 
Undervisningen handlade därför om att förmedla vetenskapliga fakta och modeller 
som kunde öka elevernas förståelse av miljöproblemen. Under 1980-talet utmanades 
denna tradition av den normerande miljöundervisningen, där miljöproblematiken 
främst sågs som förknippad med människors livsstil. Det centrala syftet var att 
utveckla miljövänliga normer och värderingar hos eleverna som kunde förändra 
deras levnadsvanor. Normerna och värderingarna grundades i vetenskapliga insikter 
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om miljöproblematiken. Målet var att forma medborgare som kunde acceptera och 
medverka i de miljömässigt nödvändiga förändringarna i samhället.  
 
UHU utvecklades under 1990-talet i spåren av Rio-konferensen 1992 och Agenda 21. 
Inom denna undervisningstradition handlar miljöfrågor om konflikter mellan olika 
mänskliga intressen. Miljöproblemen ses därför som sociala konstruktioner där 
grupper av människor utifrån olika synsätt och värderingar väljer att betrakta 
fenomen som miljöproblem (Skolverket, 2002).  
 
Bakgrunden till UHU varierar i olika länder (Liepina & Jutvik, 2009). Några ser det 
som en fortsättning på den traditionella miljöundervisningen och lägger till etik, 
rättvisa och nya sätt att tänka och lära. Vissa menar att UHU bör vara en del av 
miljöundervisningen. Ytterligare ett synsätt är att miljöundervisning är en del av 
UHU, eftersom den innefattar utveckling, kulturell mångfald, social rättvisa och 
rättvisa när det gäller miljö. Inom UHU ”främjas utvecklingen av kritiskt tänkande, 
skapande av attityder och en aktiv medverkan i beslutsfattande av olika slag” (Liepina 
& Jutvik, 2009:19). Skolverket (2004a) menar att UHU inte innebär att ett nytt 
innehåll ska behandlas utan att ett nytt perspektiv ska läggas på utbildningen. 
Innehållet ska knytas ihop på ett annat sätt och syftet med utbildningen ska 
förändras och tydliggöras.  
 
UHU ska finnas på alla nivåer och integreras i alla ämnen liksom även utvecklas som 
ett eget perspektiv (Skolverket, 2002). UHU handlar om kunskaper, 
handlingskompetens och värderingar (Världsnaturfonden, 2008) och innehåller 
många olika komponenter, bland annat: kretslopp, kränkande behandling, mänskliga 
rättigheter och demokratifrågor, globalisering, mänskligt fotavtryck, 
fördelningsfrågor, tillväxt, hälsa, livsstilar, djurens rätt, energiförbrukning samt 
glesbygd och storstad (Dahlkwist, 2006). En central aspekt av UHU är att synliggöra 
konflikter mellan olika intressen i samhället (Skolverket, 2004a). Barnen ska förses 
med ett helhetstänkande, de ska få relevant kunskap och bli motiverade och delaktiga 
i arbetet för hållbar utveckling (Liepina & Jutvik, 2009). UHU kan inte sägas bestå av 
några bestämda undervisningsformer. Beroende på vilket innehåll som behandlas, 
vilka erfarenheter de studerande har och så vidare måste skilda former väljas 
(Skolverket, 2004a). UHU handlar om att barnen lär sig agera i demokratiska 
processer och genomleva demokrati i undervisningen men också om att förstå och 
känna att det är meningsfullt att göra detta. Miljöetik och miljömoral är en viktig del 
av utbildning för hållbar utveckling. Miljömoral kan sägas vara hur vi handlar 
gentemot och förhåller oss till naturen. Miljöetik kan sägas handla om hur vi på ett 
förnuftigt och systematiskt sätt värderar de konsekvenser som vårt förhållningssätt 
mot naturen får och därmed hur vi bör förhålla oss till naturen (Skolverket, 2004a). 
Miljömoral har vi alltid medan miljöetik uppstår när vi aktivt försöker reflektera 
kring vårt förhållningssätt till naturen (Lundström, 2008). 
 
Det råder en viss osäkerhet om hur UHU ska utformas eftersom begreppet är 
tvetydigt. Både lärare och de lärande stöter ofta på problem när de ska konkretisera 
begreppet i undervisning och andra former av lärande (SOU 2004) eftersom 
relationen mellan lärande och hållbar utveckling är komplex. Under 2000-2001 
gjordes en kartläggning av miljöundervisningen i svensk skola (från förskoleklass till 
vuxenutbildning) på uppdrag av Skolverket (Öhman, 2006). Resultatet visade att 
begreppet hållbar utveckling ännu inte fått något genomslag i skolans verksamhet. 
Många lärare var osäkra på vad UHU innebär. De upplevde också att miljöfrågorna 
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blivit mer komplexa och man kände sig osäkra på hur man undervisar kring frågor 
där det inte finns några rätta svar.  
 

Bidragande till att utbildning för hållbar utveckling ännu inte fått något genomslag är säkerligen 
att lärarna till helt nyligen saknat tillgång till såväl teoretiskt didaktiska problematiserande texter 
som praktiska exempel på genomförandet av utbildning för hållbar utveckling. Inte minst gäller 
osäkerheten de etiska och moraliska aspekterna på hållbar utveckling. En orsak till det bristande 
kunskapsläget kan vara att det i Sverige saknas en tradition i skolan och på lärarutbildningarna 
att systematisera den beprövade erfarenheten kring miljöetiska och miljömoraliska lärandefrågor. 
(Öhman, 2006: 30) 

 

Utbildning för hållbar utveckling i praktiken på förskolan 

Komplexiteten i själva begreppet hållbar utveckling ställer krav på den pedagogiska 
verksamheten. Målet är att förskolor (och skolor) ska vara en miljö som möjliggör för 
barnen att få utveckla sin kunskap och demokratiska kompetens och att utveckla 
fungerande relationer med andra (Skolverket, 2004b).  

Utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en 
förutsättning för att människor ska kunna hanterade utmaningar som världen står 
inför (Björneloo, 2008). Skolan och utbildningsväsendet kan grundlägga barnens 
eget miljöansvar genom långsiktig miljöuppfostran (Forskningsrådsnämnden, 1998). 
Lärarförbundet (2008) menar att det är viktigt att det i nästa generation finns 
personer som vill arbeta med teknik och naturvetenskap för att lösa problem och 
driva en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att grundlägga intresset för detta i 
förskolan.  Förskolans miljöarbete når även långt utanför den egna dagliga 
verksamheten i och med kontakten mellan förskolan och föräldrar samt kontakter 
med andra verksamheter i närsamhället (Skolverket, 1998). Detta ökar 
förutsättningen för ett integrerat miljötänkande och en ekologiskt hållbar utveckling.  

Forskning har visat att barn som tillägnar sig kunskap och får vägledning om problem och 
möjligheter kring klimat och andra miljöhot är bättre rustade, mer positiva och mer 
handlingsinriktade än de barn som hålls utanför hot mot natur och människor. (Liepina & Jutvik, 
2009:7) 

I Ärlemalm-Hagsér & Sandbergs (2011) studie undersöktes förskolepersonalens 
förståelse av och arbete med hållbar utveckling. Begreppet definierades både som 
medvetenhet och som en attityd hos barn och förskolepersonal, i nutid och framtid, 
internationellt och nationellt, samt i vardagslivet. Hållbar utveckling definierades ur 
olika perspektiv. Några såg hållbar utveckling som ett holistiskt tillvägagångssätt som 
genomsyrade all verksamhet i förskolan, några såg hållbar utveckling som en 
miljöfråga omfattande natur och vetenskap och några såg hållbar utveckling som en 
demokratifråga kopplat till mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, etik och 
moral. Studien visade fyra teman kring hållbar utveckling; grundläggande värden 
(barnens åsikter, sociala relationer, jämställdhet och kulturell mångfald), natur 
(utelek, naturens cykler, årstidsväxlingar, djur och växter samt odling och 
trädgårdsarbete), lärande (utvecklingspedagogik, lek, pedagogisk dokumentation och 
barn som medforskare) och fysiska behov (fysisk lek, hälsofrämjande och mat). 
Demokratifrågor sågs som en viktig del av arbetet med hållbar utveckling på 
förskolan liksom barns inflytande, sociala relationer, normer, reflektion, att göra sig 
hörd och lyssna på andra, konflikthantering och vänskap. Sopsortering och 
återanvändning av material, till exempel toarullar vid skapande verksamhet, var en 
annan viktig del. Deltagarna i studien ansåg det som viktigt att barnen fick hemlagad 
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mat. Några hade gjort koståtgärder som att reducera sockerinnehållet i maten. Andra 
serverade ekologisk mat.  
 
Olika undersökningar har visat att sociala och ekologiska perspektiv i undervisningen 
är vanligt. Barnen ges möjlighet att bekanta sig med samhälls- och miljöfrågor. Men 
däremot är det ovanligt att de sociala, ekonomiska och ekologiska faktorerna länkas 
samman så att perspektivet hållbar utveckling synliggörs (Skolverket, 2004b).  

Lärarförbundet (2008) visar exempel på hur man kan arbeta med barn utomhus, till 
exempel i skogen. Man kan bland annat samtala med barnen om hur man ska 
uppföra sig i naturen och att man ska värna om allt levande. Att vara i skogen är även 
språkutvecklande. Upplevda naturupplevelser är av stor vikt för att barn ska utveckla 
kunskaper, engagemang och vilja för att på sikt arbeta för en hållbar utveckling 
(Almers, 2009).  

Att ha hållbar utveckling i åtanke även vid inköp, till exempel ett medvetet inköp av 
ekologiskt material, är en annan del av miljötänkandet (Granath & Jansson, 2007). 
Det är även viktigt att prata om hur man kan minska mängden sopor och utsläpp och 
att göra folk medvetna om sina konsumtionsvanor vilket kan leda till förändrade 
värderingar och livsstilar som är bättre för miljön. ”Det är endast genom ändrade 
beteenden och förändrade livsstilar som vi kan påverka flödena av avfall och deponier 
i naturen” (Forskningsrådsnämnden, 1998:43). Arbetet kring hållbar utveckling på 
förskolan går att göra verklighetsbaserat, vilket SOU (2004) anser att lärandet 
behöver bli. Det är viktigt att barnen får upptäcka det som de har möjlighet att 
påverka i sin vardag och närmiljö (Granath & Jansson, 2007). Förskollärare bygger 
ofta upp verksamheten runt utomhuspedagogik, ibland med trädgårdar eller skogar 
som centrum. Där kan både personal och barn sköta om växter och lära sig om olika 
arter och sammanhang i naturen (Björneloo, 2008:36). I arbetet med yngre barn 
utvecklas oftast även nära relationer mellan barn och personal som ger goda 
förutsättningar för att behandla sociala frågor kring till exempel hälsa, värdegrund 
och jämställdhet (Skolverket, 2004b). 

Miljöcertifiering och riktlinjer 

Ett sätt att visa att man arbetar med hållbar utveckling är att söka miljöcertifikat. 
Flera hundra förskolor i Sverige är miljöcertifierade och den vanligaste 
miljöcertifieringen för förskola och skola är Grön Flagg (Lärarförbundet, 2008). 

Grön Flagg 

Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med 
hållbar utveckling, både i undervisningen och i daglig drift. Grön Flagg lanserades 
1996 i Sverige och utdelas av stiftelsen Håll Sverige Rent.”Grundtanken är att Grön 
Flagg ska vara ett arbetssätt, snarare än ett diplom i guldram på förskolechefens 
kontor” (Lärarförbundet, 2008:117). Grön Flagg är ett bevis på att man i den dagliga 
verksamheten har ett handlingsinriktat miljöarbete där demokrati och delaktighet är 
viktiga delar. Certifieringen är en process som tar tid. För att få utmärkelsen måste 
ett miljöråd bildas, där man bestämmer vilket tema förskolan ska arbeta med. Det 
kan vara energi, livsstil/hälsa, kretslopp, skog eller vatten. Inom temat bestäms fem 
mål att arbeta mot. Skolan eller förskolan bestämmer själv vilka mål som de vill 
uppnå och vad de strävar efter att barnen ska lära sig. Målen tydliggör också vad 
förskolan/skolan vill uppnå med sitt Grön Flagg-arbete. Eftersom målen och 
åtgärderna ska göras tydliga och vara centrala i verksamheten blir de också möjliga 
att utvärdera (Björneloo, 2008). När arbetet mot målen är igång och dokumenterats 
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kan man söka certifieringen. För att behålla sitt certifikat och sin gröna flagga måste 
miljöarbetet fortgå och årligen ska rapporter skickas till stiftelsen för godkännande.  

Skola för hållbar utveckling 

Sedan 2005 har Myndigheten för Skolutveckling delat ut utmärkelsen ”Skola för 
hållbar utveckling” vilket ska fungera som ett stöd för arbetet med hållbar utveckling. 
Utmärkelsen har dock inte fått samma utbredning som Grön Flagg. Lars Åke 
Bäckman på Myndigheten för Skolutveckling tror att Grön Flagg är mer greppbart i 
och med dess struktur (Lärarförbundet, 2008). Utmärkelsen Skola för hållbar 
utveckling har en tydlig koppling till läroplanen och har mer omfattande krav. Ett 
mål är att barngrupperna ska vara små, ”så att varje individ blir sedd och hörd, 
eftersom demokrati och delaktighet är två viktiga ingredienser i hållbar utveckling” 
(Lärarförbundet, 2008:123).  

KRAV 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-certifierad mat 
produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och naturfrämmande 
tillsatser. KRAV ställer höga krav på bland annat djuromsorg, socialt ansvar, hälsa 
och minskad klimatpåverkan. Med bra djuromsorg menar KRAV att djuren ska få 
utrymme till att bete sig så naturligt som möjligt, med hälsa menar de att endast ett 
fåtal tillsatser accepteras, med socialt ansvar menar de att en produkt inte får KRAV-
märkas om det förekommer brott mot de mänskliga rättigheterna och med 
klimatpåverkan menar de att produktionen inte får påverka klimatet. KRAV är en 
fristående organisation som ägs av ett antal organisationer och företag som 
representerar både producent- och konsumentintressen. De företag som följer 
KRAVs regler låter sig kontrolleras och har rätt att använda KRAV-märket.  För att 
dessa regler ska kunna fungera i praktiken ses de över fortlöpande. Ibland kan det 
hända att deras regler måste ändras för att uppfylla EU:s förordning för ekologisk 
produktion (KRAV 2011a; KRAV, 2011b). 

Ät S.M.A.R.T. 

Ät S.M.A.R.T. är ett material som visar på ett mer hållbart sätt att äta (Nilsson & 
Palmquist, 2008). Ät S.M.A.R.T.-modellen visar på enkla förändringar som gör att 
man kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen 
(Eskilstuna kommun, 2011). S.M.A.R.T. står för:   

S. törre andel vegetabilier 
M. indre andel ”tomma kalorier” 
A. ndelen ekologiskt ökas 
R. ätt kött och grönsaker 
T. ransportsnålt 

Vad säger styrdokumenten?  

I flera länder måste man numera inkludera UHU i nationella läroplaner (Liepina & 
Jutvik, 2009). I den svenska läroplanen för förskolan nämns inte begreppet hållbar 
utveckling. Förskolorna har dock ett tydligt uppdrag att de ska bidra till en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Detta uppdrag har formulerats i 
nationella styrdokument såsom skollag och läroplaner (Skolverket, 2004b).  
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Förskolan har en viktig roll i arbetet med naturvetenskap, teknik och miljö 
(Lärarförbundet, 2008), vilket är viktigt för att väcka ett intresse hos barnen för att i 
framtiden jobba för en hållbar utveckling.  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 
en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 
att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö98:7) 

 
Arbetslaget ska ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 
miljön (Lpfö98). Vi kan bland annat hjälpa barnen att förstå att det finns gränser för 
vår exploatering av jordens resurser (Liepina & Jutvik, 2009). De behov och intressen 
som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Arbetslaget ska arbeta för 
att alla barn ska få ett inflytande på verksamhetens arbetssätt och innehåll (Lpfö98).  
 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja 
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig 
uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö98:4) 

 
Det är de vuxnas förhållningssätt som påverkar barnens förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är vuxna 
viktiga som förebilder (Lpfö98). Grunderna i demokrati måste läras tidigt i livet. För 
att kunna delta i samhället måste vi vara delaktiga, engagerade och motiverade. För 
barn kan det innebära att träna sig på att vara uppmärksam, uttrycka sina egna 
tankar och idéer, lyssna på andra, respektera andra som medmänniskor, visa respekt 
för andras åsikter, samarbeta, ta ansvar, reflektera och delta (Liepina & Jutvik, 
2009).  

Demokrati är rätten till olikhet, att låta barn få vara olika och få känna sig respekterade i sin 
olikhet vare sig den är kulturell eller individuell. (Skolverket, 1998: 70) 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. (Lpfö98:5) 

I läroplanen betonas leken som viktig för barns utveckling och lärande. I leken och 
det lustfyllda lärandet stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att 
samarbeta och lösa problem (Lpfö98).  

Kritik mot begreppen hållbar utveckling och utbildning för hållbar 

utveckling 

Ärlemalm-Hagsér & Sandberg (2011) presenterar exempel på kritik mot begreppet 
hållbar utveckling, bland annat att det har skapats av politiker, att det är normativt – 
dvs. att det är värdeladdat och retoriskt definierat och att det ”dictate human thinking 
and divert it from open explorations – the philosophical issues that are essential to 
the moral and ethical dilemmas it adresses” (s.188). 
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Skeptiker menar att utbildning för hållbar utveckling är ett ”top-down”-koncept 
skapat av politiker och experter.  I debatten kring olika policydokument inom 
utbildning för hållbar utveckling menar en del kritiker att hållbar utveckling är en 
specifik ideologi och att utbildning för hållbar utveckling därför riskerar att bli en 
indoktrinering (Öhman, 2006). Kritik mot politiska policydokument som Agenda 21 
och Our Common Future är att deras retorik är starkt förknippad med modernitetens 
grundläggande idéer (Öhman, 2006). Exempelvis står människans intressen och 
behov i centrum. 
 
Alla i utbildningsvärlden har inte accepterat den nya termologin. Väldigt många ser 
ett behov av att klargöra alla termerna som är inblandade, såsom ”hållbar”, 
”utveckling” och ”utbildning för hållbar utveckling” (Skolverket, 2002). ”Utveckling” 
är till exempel ett begrepp som härstammar från marknadsekonomisk ideologi och 
kan kopplas till tankar om att en materiell tillväxt och ett tekniskt framåtskridande är 
förutsättningar för förbättrade livsvillkor och lycka (Öhman, 2006). Stephen 
Viederman anser att hållbarhet är en vision om framtiden som ger oss vägbeskrivning 
och hjälper oss att fästa uppmärksamheten på etiska och moraliska principer, som 
kan visa vägen för våra handlingar. Han anser inte heller att problemet med 
hållbarhet är bristen på kunskap, utan att det är ett primärt maktproblem och politisk 
vilja (Skolverket, 2002). John Huckle menar att hållbarhet, liksom frihet, rättvisa och 
demokrati, inte bara har en betydelse.  
 

Den får mening inom olika politiska ideologier och program, med hjälp av olika typer av kunskap, 
värderingar och filosofier. Betydelserna är omstridda och en nyckelfunktion för utbildning för 
hållbarhet är att lära människor att reflektera och agera på dessa och på så sätt realisera 
alternativa framtider på mer välinformerade och demokratiska sätt. (Skolverket, 2002:25) 

 
Stephen Sterling ser utbildningen idag som en paradox. Att den ska vara nyckeln till 
ett mer hållbart samhälle, men att det varje dag bidrar till att skapa ett ohållbart 
samhälle. Han hävdar att utbildning måste förändras i sig självt om den ska vara 
förändrande (Skolverket, 2002). Lucie Sauvé menar att vi ska behålla termen 
miljöundervisning. Hon anser att miljöundervisningen har tagit ett steg tillbaka och 
att den har förminskats till ett verktyg för hållbar utveckling. Hon tycker vidare att de 
som har föreslagit UHU för fram en smalare syn på miljöundervisning. John Huckle 
håller däremot inte med Lucie Sauvé, utan han föredrar att använda begreppet UHU.  
 

För det första är miljöundervisningen alltför nära kopplad till natur och naturvetenskap. För det 
andra ger utbildning för hållbar utveckling miljöundervisningen en skarpare fokus på den sociala 
konstruktionen av natur och miljö. För det tredje tar utbildning för hållbar utveckling itu med 
stora händelser och debatter på världsscenen. För det fjärde kan utbildning för hållbar utveckling, 
precis som utbildning för demokrati, fred och rättvisa, erbjuda ett demokratiskt sätt att föra fram 
värderingar som bör vara kärnan i utbildningen som upplysningsprocess. (Skolverket, 2002:26) 

Metod 

Forskningsstrategi 

Vi har valt en kvalitativ intervjumetod för att få mer djupgående svar på våra frågor. 

Datainsamlingsmetod 

Vi valde att samla in material till vår undersökning genom att göra intervjuer. Våra 
intervjufrågor (bilaga B) bedömdes av vår handledare och justerades innan vi 
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genomförde intervjuerna. Vi valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi var 
medvetna om vilket ämnesområde som skulle täckas in. Vi ställde samma frågor till 
alla respondenter men följde sedan upp svaren på ett individualiserat sätt. Vi kunde 
även formulera frågorna på ett sätt så att respondenten kunde förstå oss bättre. Våra 
följdfrågor blev av typen: Vad menar du med det? Kan du berätta mer? Följdfrågorna 
gjorde att vi kunde få mer detaljerade svar eller reda ut oklarheter för oss. Som Stukát 
(2005) skriver utnyttjade vi samspelet mellan oss intervjuare och respondenter för 
att få så fyllig information som möjligt. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet 
att komma längre och nå djupare. Metoden är även anpassningsbar och följsam. En 
nackdel med intervjuer som datainsamlingsmetod är att man inte själv får se hur det 
går till i verkligheten utan får ta del av respondentens åsikter kring detta. 

Den första kontakten med förskolecheferna skedde via e-post. Vi skickade ut vårt 
missivbrev (bilaga A) till dem och avvaktade sedan svar. Eftersom vi fick ett fåtal svar 
på detta ringde vi upp förskolecheferna för att se om vårt meddelande nått fram. Vi 
fick då svar direkt om de ville medverka eller inte. Vi genomförde några intervjuer var 
eftersom vi tyckte att tiden var för knapp för att båda skulle vara med på samtliga. 
Intervjuerna genomfördes på de olika kooperativen eftersom miljön ska vara så 
ostörd som möjligt och vara trygg för båda parterna (Stukát, 2005). Intervjuerna 
spelades in, dels för att vi skulle kunna koncentrera oss på intervjun och dels för att 
inte gå miste om viktig information.  

Urval 

Vi har förstått att få undersökningar har gjorts kring hållbar utveckling i förskolan 
(SOU, 2004), vilket fick oss att vilja genomföra vår studie på förskolor. Vi valde att 
genomföra vår studie på föräldrakooperativen i en mellanstor kommun av flera 
anledningar. Föräldrakooperativen i kommunen var lagom till antalet för vår 
undersökning, men de bildar även en heterogen grupp. Vi vet att flera av 
kooperativen i kommunen arbetar med hållbar utveckling, till exempel genom arbetet 
med Grön Flagg, samt att de var bland de första förskolor i kommunen som blev 
miljöcertifierade. Kooperativen hamnar ofta även i skymundan i undersökningar och 
därför ville vi lyfta fram dem i vårt arbete. Vi genomförde intervjuerna med 
kooperativens förskolechefer, eftersom vi anser att de borde ha en god inblick i 
förskolans pedagogiska arbete. Av 14 tillfrågade förskolechefer medverkade nio i vår 
undersökning. 

Databearbetning och analysmetod 

Som Stukát (2005) rekommenderar transkriberades intervjuerna och vi skrev ut dem 
i sin helhet med pauser, skratt och tvekanden.   

Materialet analyserades sedan fråga för fråga för att hitta likheter och skillnader i 
svaren från förskolecheferna. Sedan kopplades denna sammanställning till våra 
frågeställningar och aktuell forskning. 

Vi valde ut citat från intervjuerna för att stärka våra resultat. Språket i citaten från 
förskolecheferna modifierades, till exempel genom att vi tog bort stakningar, 
upprepningar och dylikt eller genom att vi ändrade talspråk (till exempel så´nt) till 
skriftspråk (sådant). 

Etiska ställningstaganden 

I projektet har de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2011) 
tillämpats. Undersökningens informanter, dvs. förskolecheferna på 



11 
 

föräldrakooperativen, har informerats om undersökningens syfte och det insamlade 
materialets användning. De har även informerats om att deltagandet är frivilligt och 
att de kan avstå från att delta i undersökningen. De har underrättats om att de enda 
som kommer att höra de inspelade intervjuerna är uppsatsens författare och den 
enda förutom författarna som får se de transkriberade intervjuerna är författarnas 
handledare. Vi har även informerat om att citat från intervjuerna kan komma att 
publiceras i vårt examensarbete. Hänsyn har tagits till informanterna vid 
transkriberingen av intervjuerna på så sätt att vi nyanserat de delar vi valt att citera, 
dvs. tagit bort stakningar, upprepningar och talspråk. Resultatet har presenterats på 
ett sådant sätt att informanterna inte kan identifieras av utomstående. Vi har även 
erbjudit förskolecheferna en kopia av uppsatsen då den är klar. 

Resultat 

Resultatpresentation och resultatanalys 

Innehåll och arbetssätt  

Vi har använt citat från intervjuerna för att visa att våra resultat kommer från 
förskolechefernas svar samt för att förstärka och konkretisera resultaten. Vi har valt 
att skriva ihop resultatpresentation och resultatanalys för att undvika onödiga 
upprepningar och för att få en mer följsam läsning. 

Begreppen hållbar utbildning och utbildning för hållbar utveckling 

De flesta förskolecheferna tyckte att de arbetade med alla delar av hållbar utveckling 
(den ekologiska, den sociala och den ekonomiska delen).  

Ja. Det tycker jag att vi gör. Nästan att man gör det utan att man lägger ner speciellt mycket 
energi på det. 

Alla tre bitarna är viktiga för om man tar bort någon så funkar det inte. Får du inte den ena så 
funkar inte den andra. 

Flera tyckte dock att det var svårt att förstå vad de olika delarna innebar. 

 Jag är inte helt säker på vad det innebär med hållbar utveckling inom ekonomi. 

 Socialt kändes jättesvårt. 

Ingen av förskolecheferna kunde direkt säga att hållbar utveckling genomsyrar all 
verksamhet, däremot försöker de att arbeta med det så mycket som möjligt. Flera 
kooperativ såg att de hade områden de kunde förbättras inom. 

Om man tittar på kommunikation och att man ska sträva efter att åka kommunalt, så är det 
någonting som inte vi kan göra på grund av att vi ligger som vi gör och de kommunala bussarna 
går inte hit ut. 

 … att vi inte utnyttjar de närodlade områdena, det gör vi inte. 

Om man tänker på hållbar utveckling som miljötänk så vet jag att vi har utvecklingsområden, till 
exempel leksaker är vi inte stenhårda på att handla miljömärkta grejer. Vi försöker med 
träleksaker och lite sådär, men det är inte hundra procent. 

 Vi har inte tänkt så mycket på var saker kommer ifrån när vi beställer saker och möbler. 

Alla kooperativen i vår undersökning arbetar med hållbar utveckling, men ingen kan 
direkt säga att det genomsyrar all verksamhet. Däremot visar deras svar på 
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intervjufrågorna att de arbetar med det dagligen. Alla förskolecheferna verkade också 
förstå att de tillsammans med barnen kan vara med och bidra till en hållbar 
utveckling, vilket går hand i hand med SOU:s (2004) ståndpunkt om att samtidens 
och framtidens stora frågor angår alla. Utifrån vår första intervjufråga (bilaga B) 
kunde vi se att samtliga kooperativ på ett eller annat sätt arbetar med alla tre 
perspektiven av hållbar utveckling, även om förskolecheferna inte alltid var medvetna 
om det. Ibland syns det inte att man arbetar med alla tre, för att någon av delarna tar 
mer plats. Liepina & Jutvik (2009) nämner att många lärare väljer att presentera den 
ekologiska dimensionen som den mest grundläggande. I några av intervjuerna var 
fokus på just denna del. Ingen av förskolecheferna hade heller svårt att ge exempel på 
hur de arbetar med den ekologiska delen av hållbar utveckling. Däremot var 
innebörden av de sociala och ekonomiska delarna av hållbar utveckling inte klara för 
alla förskolechefer. Denna osäkerhet kring begreppet kan vara en av orsakerna till att 
den ekologiska delen ges mer plats. 

Dahlkwist (2006) skriver att utbildning för hållbar utveckling bland annat innehåller 
komponenter som kretslopp, kränkande behandling, mänskliga rättigheter och 
demokratifrågor, globalisering, mänskligt fotavtryck, fördelningsfrågor, tillväxt, 
hälsa, livsstilar, djurens rätt, energiförbrukning samt glesbygd och storstad. Flertalet 
av dessa vidrörs i våra intervjuer, dock inte globalisering och tillväxt. Även om 
kooperativen sammanlagt arbetar med många av komponenterna, var det inget som 
arbetade med samtliga. Det var också endast ett fåtal kooperativ som arbetade med 
många komponenter. Det kan bero på att det är oklart vad utbildning för hållbar 
utveckling innehåller för komponenter. 

Avfall 

Samtliga kooperativ i vår undersökning sopsorterar. Genom att barnen är med och 
källsorterar tycker flera förskolechefer att barnen är delaktiga i arbetet med hållbar 
utveckling, vilket Liepina & Jutvik (2009) skriver är ett huvudsyfte med utbildning 
för hållbar utveckling. Ett fåtal av kooperativen har idag kompost. Flera har tagit bort 
komposten i och med kommunens satsning på att göra biogas av matavfall. Ett 
kooperativ använder tygblöjor för att minska mängden sopor.  
 

Nu har ju kommunen satsat mer på det så att vi har ju ett soprum dit vi lämnar allt, även 
matrester. Så nu har vi inte kvar våra egna komposter, men vi har en liten maskkompost med 
glasvägg som vi sätter igång ibland för att visa hur kretsloppet funkar. Och det är ju jättekul. 

Här har vi tygblöjor på dagarna och så får barnen en engångsblöja på sig när de går hem, som är 
miljömärkt. Det är en insats för att begränsa sopberget lite grann i alla fall.  

Att minska mängden avfall för att nå en hållbar utveckling är en viktig del i arbetet 
(Liepina & Jutvik 2009; Forskningsrådsnämnden 1998). Alla förskolecheferna säger 
att de källsorterar med barnen och att de för samtal med barnen kring detta. Genom 
detta synliggörs kretsloppet för barnen så att de förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp, vilket är ett av läroplanens mål (Lpfö98). Det är också viktigt att förstå hur 
kretslopp fungerar för att kunna förstå hur våra handlingar påverkar framtiden.  

Flera förskolechefer nämner att de plockar skräp i naturen. Några av dem deltar i 
”Skräpplockardagen” som anordnas av Håll Sverige rent. På enstaka kooperativ 
skapar de sedan av skräpet de hittat. På flertalet kooperativ sparas eget skräp, till 
exempel toarullar, glasspinnar, kartonger och lock, främst för att skapa med men 
även för experiment. Några förskolechefer nämner experimentet då man gräver ner 
en planka med olika saker fastspikade, för att senare gräva upp plankan och se vad 
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som brutits ner. Det är ett sätt att visa barnen varför man inte ska slänga skräp i 
naturen, eftersom allt inte bryts ner. Ytterligare metoder i arbetet med hållbar 
utveckling är sånger, ramsor m.m. 

Min kära kollega har en rap-sång om det här med att skräpa ner. Och en del kan tycka: ”Men 
vadå,  så ni sjunger en sång och tror att det ska bli bra?” Nej, men de går och nynnar på den här 
och så när de väl är i skogen nästa gång så kommer de ihåg. Man kopplar den till en handling, till 
en aktivitet. 

Vi använder gamla mjölkkartonger till att odla något i eller PET-flaskor. I våras gjorde vi 
självbevattnande kupor av PET-flaskor. 

Skolverket (2004b) nämner att flera undersökningar har visat att det är ovanligt att 
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer länkas samman så att perspektivet 
hållbar utveckling synliggörs. Några av förskolecheferna verkar göra denna koppling, 
men vi fick intrycket av att några av dem mer arbetar med delarna var för sig. Vi 
tycker att man arbetar med alla delar av hållbar utveckling då barnen skapar med 
skräp. Man sparar in på material (ekonomi), återanvänder (ekologi) och skapar efter 
barnens idéer (socialt). Det viktiga är att dessa delar synliggörs för barnen, så att de 
blir medvetna om dem. Detta kan vi dock inte uttala oss om ifall det sker, då det inte 
framkom ur intervjuerna. 

Mat och hälsa 

Tre av kooperativen i vår undersökning är KRAV-certifierade och två av dem arbetar 
dessutom med Grön Flagg. Två av förskolecheferna nämner att köket lagar maten 
efter S.M.A.R. T-konceptet. Flera förskolechefer som inte arbetar med S.M.A.R.T. 
nämner ändå att kokerskorna/kockarna lagar maten från grunden, undviker 
halvfabrikat och handlar ekologiska råvaror. Några har även reducerat mängden 
socker i maten.  

Vi har jobbat med Grön flagg i ett och ett halvt år och tidigare var huvudmålet hälsa och livsstil. 
Nu är vi inne på ett nytt mål som handlar om vatten. Vi har precis startat där. Alla barn från 1-6 år 
ska få vara med och tillverka en sjö som ett grupp-projekt. 

Köket jobbar efter samma direktiv som kommunen. Vi jobbar med S.M.A.R.T och kommunens 
alla riktlinjer som gäller följer köket punkt till prick. 

Man lagar all mat från grunden. Vi strävar efter att använda så mycket ekologiska varor som 
möjligt. 

Att ha hållbar utveckling i åtanke även vid inköp är enligt Granath & Jansson (2007) 
en del av miljötänkandet. Det tycker vi att flera förskolechefer visar att de har, 
exempelvis vid matinköp. Att de flesta arbetar för att barnen ska äta bra mat är ett 
sätt att behandla hälsofrågor, vilket är ett av Dekadens centrala teman (Björneloo, 
2008). Enstaka förskolechefer nämner även att barnen får röra på sig. Det framstår 
som att alla arbetar med det, men att kopplingen mellan hälsa och hållbar utveckling 
ibland saknas. Flera förskolechefer nämner att de vistas mycket utomhus och att de 
besöker skogar med barnen. De främsta metoderna i arbetet med hållbar utveckling 
där är praktiskt arbete, upplevelser eller samtal.  

Vi har oftast med oss maten ut och lever ute i naturen och får ta del av den på ett naturligt sätt. 
Dels främjar det hälsan. Och man rör sig, man får använda sin kropp och fantasi, bygga kojor. 
Man får undersöka. Vi har med oss lärandematerial, allt ifrån färgkort till olika lekar. Vad naturen 
bjuder på och så vidare. Vi dokumenterar och följer barnens lärande och vi tar bilder. Så de får 
vara med på ett härligt sätt. De minsta kan ibland somna under granarna på fällar. 
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Det är fri lek i skogen och vi följer årstidsväxlingarna. Det är så fantastiskt bra att röra sig i 
naturen. Det är världens bästa gympasal. Och ta sig över lite ris och stubbar och sådant, det är 
svårt för barn.  

Almers (2009) menar att upplevda naturupplevelser är av vikt för att barnen på sikt 
ska kunna och vilja arbeta för en hållbar utveckling. Det framkommer att barnen på 
samtliga kooperativ i vår undersökning får det genom skogsbesök, odling eller 
utomhusvistelse. Genom att få uppleva naturen kan barnen utveckla en miljömoral 
enligt Skolverket (2004a). Om pedagogerna bygger vidare på detta så kan barnen 
utveckla ett miljöetiskt förhållningssätt. Det framgick dock inte ur intervjusvaren om 
alla gör det. Flertalet av förskolecheferna i vår undersökning säger att de arbetar 
miljömedvetet med barnen. Vi tror att de menar att de arbetar med miljöetik och 
miljömoral. Flera nämner mer konkreta bevis på arbetet med detta. 

Vi jobbar väldigt miljömedvetet med våra förskolebarn och det innebär att de är delaktiga i 
miljötänket, allt ifrån att sortera sopor, släcka lampor, se till att kranar inte droppar. Vi utser var 
fjortonde dag en miljövärd eller miljövärdinna i barngruppen. Och då har man bland annat till 
uppgift att hålla gården snygg och plocka lite skräp. 

Sen så är en viktig del att vi är ute mycket och vi pratar mycket om vad som händer med naturen 
om man inte tänker sig för. 

Några kooperativ har fruktträd och odlingar där barnen får vara delaktiga i arbetet, 
vilket som tidigare nämnts är ett huvudsyfte med utbildning för hållbar utveckling 
(Liepina & Jutvik, 2009). Barnen får så, vattna, skörda och tillaga råvarorna. 

Vi tar frön från tagetes varje år och torkar och sen året efter så får vi så och barnen får ta med sig 
plantorna hem.  

Barnen var med och bestämde vad man skulle odla, man åkte och handlade frön, man planterade 
så att man fick se hela händelseförloppet. 

Vi plockar ju äpplen och kokar äpplemos. Vi har tagit lite kort så barnen får visa hur de har skurit 
äppelbitar, står och kokar och sen passerar äpplemos och vi plockade lingon och gjorde rårörda 
lingon. Vi plockade svamp och så fick de ta reda på svampen, förvälla och äta. 

Då barnen får ta med sig plantor hem och då föräldrarna tar del av dokumentation 
når föräldrakooperativens arbete utanför den egna verksamheten, vilket Skolverket 
(1998) skriver att förskolans miljöarbete gör. En förskolechef sa även: 

En del föräldrar söker sig ju hit för att vi är en miljöförskola, men andra gör inte det, men då kan 
man ju hoppas att man sprider den tanken till dem också. Men framför allt att barnen får med sig 
den tanken, att de blir invanda vid det från start. 

Lärarförbundet (2008) menar att det är viktigt att det i nästa generation finns 
personer som vill arbeta med teknik och naturvetenskap för att lösa problem och 
driva en hållbar utveckling. En förskolechef i vår undersökning nämnde detta, men 
flera av de andra gav praktiska exempel som visar att de arbetar med teknik och 
naturvetenskap, exempelvis genom tillverkandet av självbevattnande kupor eller 
anläggandet av en egen sjö.  

Den sociala delen av hållbar utveckling 

Flera av förskolecheferna nämnde att de ofta talar med barnen om att man inte ska 
slösa, att man ska vara rädd om saker och att saker och ting har ett värde. De försöker 
göra barnen medvetna om att det slängs mycket, både leksaker och mat. Flera 
kooperativ sparar mycket material och en förskolechef sa att personalen lappar och 
lagar det som går sönder. På så sätt vidrör de den ekonomiska delen av hållbar 
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utveckling. I Agenda 21 nämns att en ohållbar utveckling ofta beror på människors 
livsstil. Vi tycker att förskolecheferna visar medvetenhet kring detta, bland annat då 
de vill ta avstånd från den ”slit-och-släng-mentalitet” som råder i dagens samhälle.  
 

Man ska ta tillvara på resurserna och vara aktsamma om miljön. Vi gör barnen medvetna om det, 
för det är ju lite slit- och slängmentalitet. 

Om man tittar på världen slängs det kolossala mängder mat. Hur kan man göra för att man ska 
kasta mindre mat? Genom att istället för att ta tre potatisar första gången så tar man en potatis 
tre omgångar till exempel. För det är ju många gånger som barnen vill ha mycket mat. Om de äter 
upp det de har på tallriken först så får de en portion till sen. De får ju i sig samma mängd mat 
men det slängs kanske inte lika mycket. 

Vi pratar ofta med barnen om att inte slösa med saker. Våra saker ska hålla och kunna användas 
av många. Vi ska vårda och vara rädda om det vi har och inte bara köpa nytt. 

Flera förskolechefer nämner att de arbetar med förhållningssätt, hur man beter sig 
och hur man ska vara mot varandra. Läroplanen (Lpfö98) betonar vikten av detta. 

De stora de tar hand om de små och tvärtom. Det blir ett vardagslärande som är i ganska naturlig 
form. Man tar hand om varandra om man växer upp i den här andan med god empati, kärlek och 
kamratskap. 

 … men också att man lär sig umgås, vara bra kompis.  

Ett nej det blir som ett definitivt stopp för ett barn, istället kan man ställa en motfråga. Kan vi 
dega nu det är 5 minuter kvar före lunch? Det är ju enklast att bara säga nej men man kanske kan 
svara barnen på ett annat sätt. Ja, efter lunch så degar vi.  

Det sista citatet ovan visar att även personalen arbetar med sitt förhållningssätt. I 
läroplanen står att de vuxnas förhållningssätt ”påverkar barns förståelse och respekt 
för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö98: 
4). Därför tycker vi att det är bra att personalen medvetet arbetar med sitt eget 
förhållningssätt. 

En förskolechef nämner att de har massage med barnen. Det är ett tillfälle där barnen 
får lyssna på varandra och ta ställning till om de vill ha massage eller inte. Det visar 
ytterligare ett sätt att arbeta med den sociala delen av hållbar utbildning. 

I början fick man ju inte massera alla, man måste ju alltid fråga. Och det är ju roligt för det gör 
barnen också. Och jag har hört många föräldrar berätta att barnen hemma masserar både sina 
föräldrar och dockor.  

Ärlemalm-Hagsér & Sandberg (2011), Liepina & Jutvik (2009), Skolverket (2010) och 
Dahlkwist (2006) betonar vikten av demokrati, vilket är en stor del av hållbar 
utveckling. De flesta förskolecheferna säger att de arbetar med detta, exempelvis 
genom barns inflytande. Ett kooperativ har barnmöten två gånger om dagen där 
barnen är delaktiga och får komma med åsikter och synpunkter. Granath & Jonsson 
(2007) menar att det är viktigt att barnen får upptäcka det som de har möjlighet att 
påverka i sin vardag och närmiljö. Det tyckte vi att några kooperativ gav barnen 
möjlighet till, exempelvis genom dessa barnmöten. På ett annat kooperativ får barnen 
önska mat en gång i veckan. Där uppmärksammas även ”dagens barn”. 

Det har att göra med någon som har gjort någonting bra, sagt någonting bra eller klarat av något 
som den inte har klarat förut. Ja, att man uppmärksammar någon varje dag. Och där har vi också 
börjat ta med barnen mera. De är också med och talar om någon som... -Åh, jag tyckte att det var 
så snällt när att nån sa sådär till mig där ute, att jag fick vara med fast de andra sa något annat, 
eller sådär. 
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Sen behöver man vara närvarande otroligt mycket i den fria leken. För det är där man tränar på 
att bli en social och bra människa.  

Några förskolechefer nämner att barnen får stora möjligheter att göra val i den fria 
leken. Läroplanen betonar vikten av fri lek och att barnen bland annat tränar sin 
inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem i leken 
(Lpfö98). Detta är egenskaper nödvändiga för att kunna arbeta med hållbar 
utveckling.  

Ett par förskolechefer säger att de är flexibla och tar tillvara på tillfällen som ges. Ett 
kooperativ i vår undersökning fick till exempel visa sin flexibilitet då de under en 
period fick otjänligt dricksvatten. De blev då tvungna att koka vattnet, vilket gav 
upphov till jämförelser av olika levnadsförhållanden i världen. 

Vi behöver bara koka och ställa in, men de som inte har något vatten då? Som får leta efter sitt 
vatten när man är törstig. Det kommer ju in i samtal ganska mycket, att man tittar hur andra har 
det. 

Flera kooperativ arbetar med att göra barnen medvetna om orättvisor i världen. Ett 
av kooperativen i vår undersökning har ett fadderbarn som de brevväxlar med. 
Tillsammans med barnen pratar de om fadderbarnet, hur hon har det och jämför 
med vår standard.  

Sista fredagen varje månad tar barnen med sig en guldtia som de lägger i en spargris och om inte 
de pengarna täcker så betalar föreningen resten. 

Ett annat kooperativ bakar bröd eller bullar och ger till härbärget. Barnen ska även få 
ta med en leksak hemifrån som de ”lekt färdigt med”, slå in den och ge i julklapp till 
kyrkan eller frälsningsarmén så att de kommer till barn som inte har det lika bra 
ställt. I Agenda 21 betonades bland annat vikten av lokalt, regionalt och nationellt 
samarbete för att nå en hållbar utveckling (Liepina & Jutvik, 2009). Exemplen ovan 
visar att flera av kooperativen i vår studie arbetar med den sociala delen av hållbar 
utveckling.  

Ytterligare arbetssätt 

Några kooperativ nämner att de arbetar med material från Håll Sverige rent – 
”Blixtpatrullens äventyr” – en bok med tips och idéer. Till det materialet hör även ett 
pussel. Några förskolechefer nämner att de lånar böcker från biblioteket och ett 
kooperativ nämner att de söker information på sina smartboards. Personalen är då 
medsökare av informationen som nås snabbt. Ärlemalm-Hagsér & Sandberg (2011) 
presenterade i sin studie fyra teman kring hållbar utveckling, varav ett handlade om 
lärande.  Vi anser att kooperativen i vår studie arbetar med detta, bland annat genom 
att söka fakta på olika sätt.   

Vi lånar böcker som handlar om hållbar utveckling, där barnen på barnens vis kan se var saker 
och ting tar vägen. 

Två kooperativ skiljde sig mycket åt i just tankarna kring skapande verksamhet. Det 
ena uppmuntrade barnen till att prova på och pyssla själva, medan personalen på det 
andra kooperativet bromsar barnen för att spara material. 

När barnen har fritt skapande är man med lite och styr så att man inte använder papper och 
sådant där och sedan bara slänger, utan man är med och bromsar lite. 
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Och att man gör dem medvetna om att, exempelvis när barnen ritar - de kastar när det inte blev 
fint. Kan man då klippa bort den lilla biten och använda pappret igen? Och sen så talar man om 
förutsättningarna för hur man framställer papper. 

Jag vill få igång ateljén. Vi ska inte ge självklara mallar för hur en tomte ser ut för mig är ateljén 
att barnen själva ska prova på och se: ”Åh det här vill jag göra! Kan du starta limpistolen?” 

Båda arbetssätten bidrar till en hållbar utveckling, men på olika sätt. Det första 
fokuserar på den ekologiska delen. Personalen ingriper i barnens arbete för att de 
tänker på miljön. Det andra arbetssättet fokuserar istället på den sociala delen av 
hållbar utveckling. Där bryr sig personalen mest om att barnen får göra så mycket 
som möjligt själva. Gör de fel, vill göra om och det går åt mer material, så får det bli 
så. Detta tycker vi visar att det finns flera vägar för att nå samma mål, vilket 
Forskningsrådsnämnden (1998) påpekar. En förskolechef nämner att hon brukar 
tänka ”learning by doing” vilket speglar ett tillåtande arbetssätt. Det är okej att prova 
saker och blir det fel så lär man sig något av det.  

…att tänka själv och att man kan få prova också. När jag går ut i foppa-skor när det regnar, då blir 
jag blöt om fötterna. Det är ju en upplevelse. 

Hindrande och bidragande faktorer till arbetet med hållbar utveckling 

En förskolechef tryckte på att det var svårt att få ut information från exempelvis 
kommunen till föräldrakooperativ.  

Ett hinder som nämndes i en intervju är att kooperativet i fråga inte fick slänga sitt 
skräp i återvinningscentralen vid mataffären då kooperativet är ett företag och 
återvinningscentralen är till för allmänheten. Detta resulterade dock i att 
kooperativet skaffade egna tunnor att återvinna i. Ett par förskolechefer såg reglerna 
för köket som hinder i arbetet med hållbar utveckling. Exempelvis får mat som stått 
framme på borden inte sparas och sättas fram på borden igen, utan den ska slängas. 
En förskolechef erkände dock att personalen tog hem matrester eller gav till en 
djuruppfödare eftersom de tyckte att det var slöseri att slänga så mycket mat. Om 
köket får en smitta så måste den härledas, vilket gör att det blir svårare och mer 
tidskrävande om man har flera matleverantörer. Detta nämndes som en orsak till att 
närodlade områden inte utnyttjas.  

Om man får en infektion eller en smitta i köket så måste man kunna härleda den. Köper man lite 
här och lite där så är det ju en tidskrävande procedur, så man har valt att ta ifrån en och samma 
som levererar maten eller råvarorna. 

Något som upplevdes både som en tillgång och som ett hinder i arbetet med hållbar 
utveckling var att det ibland är många olika vuxna på förskolan. Föräldrakooperativ 
sköts av en styrelse vald av kooperativets föräldraförening och på flertalet kooperativ 
har föräldrarna även arbetsdagar i barngruppen. Det upplevs svårt att få med sig 
föräldrar, samt att föräldrarna tycker olika och arbetar på olika sätt. På ett kooperativ 
har kocken till exempel efterfrågat större matbudget så att de kan servera mer 
ekologisk mat, men föräldrarna har varit splittrade i den frågan. Ett annat hinder 
som nämndes var att personalen inte alltid är överens. Bidragande till arbetet med 
hållbar utveckling är istället engagerad personal och föräldrar. En förskolechef ger till 
exempel en eloge till deras kokerska som ansvarar för kooperativets KRAV-
certifiering och som fått deras grossist att ha ett större utbud av ekologiska varor. På 
ett annat kooperativ har föräldrarna tagit beslut om att allteftersom de tar slut byta ut 
städprodukterna mot mer miljövänliga alternativ.  
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Det har varit rörigt här innan jag kom, så jag försöker få strukturera upp det nu och försöka få en 
hållbar utveckling. 

Det är många vuxna på förskolan så ibland är det svårt att få alla i samma riktning. Föräldrarna 
har arbetsdagar på förskolan och då kan det bli lite olika med till exempel sortering. 

Några förskolechefer såg hinder i miljön, till exempel läget där kooperativet ligger 
eller gårdens utformning, men de flesta såg miljön som en tillgång. Till exempel har 
de flesta nära till källsorteringsstationer och flera av kooperativen har egna fruktträd 
och odlingar där barnen får vara med och så och skörda. De kooperativen som ligger 
på landet ser detta som en stor fördel då de har nära till naturen, medan de som 
ligger inne i staden ser fördelar med detta. Till exempel ger stadsmiljön upphov till 
spontana samtal om nedskräpning och klotter och de har nära till det kulturella livet. 
En förskolechef försökte synliggöra detta på ett skojfriskt sätt genom att säga:  

 Stackarna! Nu har de inte haft något papper att rita på, så de var tvungna att måla på väggen. 

Vi befinner oss ju mitt i staden och då kan man tycka: oj, all trafik och så. Men faktum är att vi har 
en del av det kulturella, närheten till bibliotek och till småteatrar som vi blir inbjudna till. Vi 
kanske går och hälsar på varandra runtom där vi bor. 

Att en förskolechef nämner att de har nära till det kulturella livet tycker vi visar på en 
förståelse för att kultur ingår i begreppet hållbar utveckling, trots att det inte alltid 
nämns som en egen del. 

Även andra företag bidrar till arbetet med hållbar utveckling. Ett kooperativ nämnde 
att de får papper från företag och skolor, som de kan använda till att rita på.  

 Sparbanken bytte logga förra året. Jag tror vi fick åtta-tio lådor fulla med konferensblock. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Trots att förskolecheferna tyckte att begreppet hållbar utveckling är oklart och 
mångfasetterande tycker vi att intervjuerna gav svar på våra frågor. Det hade kunnat 
underlätta för förskolecheferna att svara på våra frågor om de fått se den definition av 
hållbar utveckling som vi valt som underlag i vårt arbete. Vi hade på så sätt kunnat få 
ännu djupare svar på våra frågeställningar. Vi hade även kunnat utveckla frågorna, 
vilket vi sett i andra examensarbeten (exempelvis Lundström, 2008).  Dock hade vi i 
så fall styrt deras svar, vilket vi inte ville. Vi hade då missat deras uppfattningar om 
vad som menas med en hållbar utveckling.  

I efterhand har vi insett att det hade varit bra om båda två hade närvarat vid 
intervjuerna. Då hade den ena kunnat hålla i intervjun och den andra anteckna 
eftersom anteckningar kunde ha varit bra att ha utifall tekniken inte skulle fungera. 
Vi råkade ut för detta vid två tillfällen och fick då förlita oss till våra anteckningar och 
kontakta förskolecheferna igen för att få djupare svar då det behövdes. Vi hade även 
kunnat genomföra observationer för att själva se hur arbetet med hållbar utveckling 
går till. Genom att vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod kom vi längre ifrån 
verkligheten, då vi fick tolka hur informanterna tycker att de arbetar med hållbar 
utveckling. 
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Resultatdiskussion 

Vi har sett att alla kooperativ arbetar med hållbar utveckling på många olika sätt. 
Ärlemalm-Hagsér & Sandberg (2011) presenterade i sin studie fyra teman kring 
hållbar utveckling: grundläggande värden, natur, lärande och fysiska behov. Vi kunde 
se dessa teman även i vår studie. Exemplen Ärlemalm-Hagsér & Sandberg gav på 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan var också lika våra. Det är en anledning till 
att vi tror att våra resultat speglar verkligheten ute på förskolorna. 

Vi tycker att samtliga kooperativ arbetar med alla delar av hållbar utveckling (den 
ekologiska, den ekonomiska och den sociala) även om de själva inte alltid är 
medvetna om det. Kanske kan vår studie göra att man blir mer medveten om vilka 
aktiviteter som vidrör hållbar utveckling eftersom många aktiviteter faktiskt gör det 
utan att man tänker på det. Vi tror att våra resultat kan göra att andra som arbetar 
eller ska arbeta på förskolan får upp ögonen för begreppet hållbar utveckling, eller att 
de får större förståelse för begreppet. Vi tror även att de genom våra exempel kan bli 
inspirerade till att arbeta mer med hållbar utveckling och på andra sätt än tidigare. 
Eftersom begreppet hållbar utveckling inte omnämns i läroplanen (Lpfö98), även om 
dess innebörd behandlas däri, tror vi att alla inte har full förståelse för begreppet. Det 
framkom inte i vår undersökning om något av kooperativen har utmärkelsen 
”Förskola för hållbar utveckling”, en utmärkelse som har en tydlig koppling till 
läroplanen. Eventuellt skulle en sådan utmärkelse tydliggöra begreppet hållbar 
utveckling.  

Öhman (2006) nämnde att en kartläggning av miljöundervisningen i skolan under 
2000-2001 visade att begreppet hållbar utveckling inte fått något genomslag i 
skolans verksamhet och att många lärare var osäkra över vad UHU innebär. Denna 
kartläggning gjordes för drygt tio år sedan. Vi kan som sagt se att alla kooperativ 
arbetar med hållbar utveckling, vilket vi tycker visar att begreppet har fått större 
genomslag i verksamheten på förskolorna idag. Dock upplevs begreppen fortfarande 
som oklara. Då UHU omfattar mer än den tidigare miljöundervisningen tror vi att 
detta begrepp behöver tydliggöras för de verksamma inom förskolan. Öhman (2006) 
nämnde även att en anledning till att UHU inte fått något genomslag är att det varken 
funnits teori eller praktiska exempel. Vi vet dock att det är ett område som det forskas 
mycket i och att mer material kommer att finnas inom en snar framtid. Bland annat 
ges boken ”Naturförskola – lärande för hållbar utveckling” ut av Lärarförbundets 
förlag i januari. Med sådant material lättillgängligt tror vi att arbetet med hållbar 
utveckling kommer att öka, då fler kommer att förstå vad begreppet innebär samt får 
ta del av exempel på hur man kan arbeta med det. Det är på så vis vi själva har 
utvecklats då vi gjort detta arbete. Vi har både lärt oss mycket om begreppet och fått 
ta del av flera pedagogers idéer, material och arbetssätt. Trots att vi läst mycket om 
arbete med hållbar utveckling i förskolan, fick vi under intervjuerna höra om 
aktiviteter som vi inte stött på i litteraturen, exempelvis att ett kooperativ bakade 
bröd och gav till ett härbärge. Vi har i vår studie endast intervjuat nio förskolechefer, 
så det finns säkerligen betydligt fler aktiviteter och metoder. Vi har insett att 
begreppet hållbar utbildning är mer omfattande än vi tidigare trott och att mycket går 
att koppla till det. Vi har också förstått att man kan arbeta på olika sätt beroende på 
vilken del av hållbar utveckling man fokuserar på.  

Slutsatser 

Vi kan se att alla kooperativ i vår undersökning arbetar för en hållbar utveckling på 
många olika sätt. Några av arbetssätten som nämndes var samtal med barnen, 



20 
 

sånger, faktasökning, skapande verksamhet, experiment samt praktiskt arbete där 
barnen var delaktiga. Innehåll som nämndes var exempelvis källsortering, 
skräpplockning, odling, demokratifrågor och orättvisor i världen. Vi har förstått att 
det finns fler än ett arbetssätt och olika sätt att tolka hållbar utveckling på. Dock ser 
vi tecken på att alla förskolechefer inte har full förståelse för allt som ryms i 
begreppet hållbar utveckling. Vi fick höra från några förskolechefer att den sociala 
och den ekonomiska biten var svåra att förstå. Dessutom nämner inte alla 
förskolechefer att de arbetar med självklara saker som hälsa och demokrati, vilket 
kan bero på att de inte kopplar detta till hållbar utveckling. Att begreppet hållbar 
utveckling är svårt att förstå kan vara ett hinder i arbetet med detta. Förskolecheferna 
nämnde andra saker som hindrar arbetet, till exempel reglerna för mathantering. De 
nämnde också faktorer som både bidrar och hindrar arbetet med hållbar utveckling, 
såsom kooperativets geografiska läge och personalens engagemang. 

Nya forskningsfrågor 

Skolverkets kartläggning av miljöundervisningen i skolan visade att begreppet hållbar 
utveckling inte har fått något genomslag i skolans verksamhet och att många lärare 
var osäkra på vad som menas med utbildning för hållbar utveckling (Öhman, 2006).  
Även vi tycker oss se att förståelsen för begreppet hållbar utveckling inte är tillräcklig. 
Därför anser vi att det behövs mer forskning liknande den vi har gjort, där exempel 
ges på hur man kan arbeta med hållbar utveckling inom förskolan. Framför allt anser 
vi att det behövs forskning om hur man arbetar med den ekonomiska delen av hållbar 
utveckling, då denna har belysts minst.  

Pedagogisk relevans 

Vår undersökning har stor pedagogisk relevans eftersom mycket i läroplanen 
(Lpfö98) handlar om hållbar utveckling. Bland annat står att förskolan ska lägga stor 
vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor genom ett ekologiskt förhållningssätt och att en 
positivt framtidstro ska genomsyra verksamheten. Förskolan ska även medverka till 
att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt att de förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska även hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid 
och i framtid. Arbetslaget ska ge barnen möjlighet att förstå hur egna handlingar kan 
påverka miljön och arbetslaget ska även arbeta för att alla barn ska få ett inflytande 
på verksamhetens arbetssätt och innehåll.  

Förskolan vilar på demokratins grund och därför ska verksamheten utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden (Lpfö98). En viktig 
uppgift för förskolan är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på. Dessa värden är en viktig del av hållbar utveckling och ska hållas levande i 
arbetet med barnen. Barnen lär sig etiska värden och normer främst genom konkreta 
upplevelser. Det är de vuxnas förhållningssätt som påverkar barnens förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 
Därför är vuxna viktiga som förebilder. 

Förskolan ska även lägga grunden för ett livslångt lärande. Dess verksamhet ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den ska erbjuda barnen en bra 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98). I 
läroplanen betonas leken som viktig för barns utveckling och lärande. I leken och det 
lustfyllda lärandet stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att 
samarbeta och lösa problem (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är egenskaper 
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som vi tycker är nödvändiga för att arbeta med hållbar utveckling. 
 
Den här uppsatsen har gett oss större förståelse för hållbar utveckling och dess tre 
delar. Vi har även fått ta del av hur man kan arbeta med det i praktiken, både 
arbetssätt och innehåll. Vi tror även att detta kan vara till nytta för andra pedagoger. 
Vårt arbete ger en mängd förslag på arbetssätt och innehåll vilket kan vara bra att 
välja bland för att kunna tillgodose olika barns behov och intressen.  
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Bilagor 
 

Bilaga A: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande på Mälardalens högskola som i höst skriver examensarbete. 
Vi vill göra en undersökning om hur personalen på föräldrakooperativen i en 
mellanstor kommun arbetar med hållbar utveckling. Av det insamlade materialet vill 
vi göra en sammanställning över hur man kan arbeta med hållbar utveckling inom 
förskolan. Efter att ha läst litteratur kring hållbar utveckling har vi märkt att det finns 
lite forskning kring arbetet med hållbar utveckling inom förskolan. Att vi valde att 
genomföra undersökningen på föräldrakooperativen i kommunen var dels för att vi 
har personlig anknytning till flera kooperativ och dels för att många kooperativ har 
kommit långt med sitt miljöarbete.  

Vi har tänkt samla in material för vår undersökning genom intervjuer med 
föreståndarna på de olika kooperativen. Intervjuerna kommer att ske under veckorna 
41,42, 43 och eventuellt vecka 44. De kommer som högst att ta en timme. Intervjun 
kommer att spelas in på band, så att vi i efterhand kan transkribera intervjun. De 
enda som kommer att lyssna på inspelningarna eller läsa transkriberingarna är vi 
själva eller vår handledare. Citat från intervjuerna kommer att visas i vår slutrapport. 

Deltagandet i vår undersökning är frivillig, men vi hoppas att så många som möjligt 
ställer upp eftersom vi då får ett bättre underlag för vår forskning. Vi vill veta om ni 
kan delta i undersökningen så snart som möjligt, senast den 6/10. Detta för att vi 
sedan ska kunna boka in tider för intervjuerna. Skicka svar till någon av 
mailadresserna nedan eller ring någon av oss, gärna även om ni inte vill delta i 
studien. Vi vore mycket tacksamma om ni vill delta i undersökningen! 

Med vänlig hälsning 

Pernilla Landström och Louise Sedin 

Pernilla Landström 
E-post: perlan112@hotmail.com 

Tel: 0739579144 

Louise Sedin     
E-post: louise_nordqvist88@hotmail.com 

Tel: 0704246893 

(under handledning av Louise Sund, E-post: louise.sund@mdh.se) 
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Bilaga B: Intervjufrågor 

 

 

1. Vad är HU på er skola (innehåll)? 

 

 

2. Genomsyrar HU all verksamhet på er förskola? Kan du beskriva hur isf? 

 

3. Vilka metoder använder ni för att undervisa om HU och hur går det till? 

 

 

4. Hållbar utveckling kan belysas ur tre perspektiv: ekologisk, ekonomisk och 

social, arbetar ni med alla delarna? Vilka perspektiv arbetar ni med på er 

skola? Berätta!  

 

5. Hur är barnen delaktiga i ert arbete med HU? 

 

 

6. Är det någonting som du vill tillägga?  

 

 

 

 

 
 
 


