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Sammanfattning 

Den här studien undersöker förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling samt hur de 

beskriver arbetet med att främja kunskaper om hållbar utveckling hos barnen i förskolans 

dagliga verksamhet. Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod med fenomenografi som 

ansats. Intervju har varit metod för insamling av empiri och sex stycken förskollärare har 

intervjuats. Studiens resultat visar att informanternas uppfattningar om hållbar utveckling är 

att det är en livsstil och ett medvetet förhållningsätt som innebär att det är de vuxnas ansvar 

att vara engagerade förebilder för barnen. Betydelsen av att som pedagog reflektera över 

hållbar utveckling som begrepp framstår som viktigt. Vidare visar resultatet att det ses som ett 

uppdrag i förskolans läroplan (Lpfö 98/2010) att bedriva undervisning för hållbar utveckling i 

förskolans verksamhet. Undervisningen konkretiseras genom att uppmärksamma lärandet i 

vardagen via utomhusvistelsen, återvinning och användandet av förbrukningsmaterial samt 

via temaarbete som exempelvis skräpplockardagar. Precis som tidigare forskning visar är 

också engagerade och inspirerade pedagoger betydelsefullt i verksamheten, och resultatet 

visar att engagemang smittar av sig på både vuxna och barn i arbetet för en hållbar framtid.  

 

Nyckelbegrepp: hållbar utveckling, förskola, pedagogik, förskollärares uppfattningar, 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen 
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1. Inledning 

Hållbar utveckling är ett ämne som ofta diskuteras i dagens samhälle, men vad betyder det 

egentligen? Enligt United Nations Conference on Environment and Development (1993) 

innefattar hållbar utveckling delvis den ekologiska utvecklingen men även en ekonomisk och 

social dimension. Grundkärnan är att vi alla är beroende av varandra, och har ett gemensamt 

ansvar från generation till generation menar Inger Björneloo (2011). För 27 år sedan sades det 

att hållbar utveckling ska tillgodose dagens behov utan att riskera kommande generationers 

chanser till att få sina behov tillgodosedda (Sandell, Öhman & Östman 2003). I den så kallade 

EMAS-rapporten1 som svenska naturvårdsverket gav ut år 2012 visade resultatet att vi i 

dagens samhälle inte lever efter dessa referensramar. Den stora överkonsumtionen av jordens 

resurser resulterar bland annat i att vårt klimat förändras dramatiskt och den biologiska 

mångfalden minskar. Den här utvecklingen har skett trots det lärande om miljö som pågått 

mer eller mindre sedan 60-talet i den svenska förskolan och skolan, till exempel genom 

friluftsfrämjandets ”skogsmulleskola”. I rapporten Hållbar utveckling i praktiken (Skolverket 

2004) framhålls att utbildning är en grundläggande del i arbetet med att öka människors 

förståelse och vilja att lösa miljö-och utvecklingsfrågorna i världen.  

 Lärande för hållbar utveckling utgår från målet att förena den ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionen till en helhet och Skolverket (2004) menar därför att all 

undervisning ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Den yngre generationen ska 

genom utbildningen få förutsättningar till lärande som skapar en medvetenhet och som i sin 

tur bidrar till aktivt deltagande i frågor angående samhällets utveckling kring hållbar 

utveckling (Skolverket 2004). Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström (2006) menar att barn 

är aktiva, kompetenta och sociala individer redan från födseln och enligt Lpfö 98/2010 ska 

förskolans verksamhet lägga grunden för barnens livslånga lärande. Eftersom förskolan är 

första steget i utbildningsledet har förskolan en stor möjlighet och en viktig roll att involvera 

barnen till att vara delaktiga i, och att skapa en långsiktig hållbar framtid menar Margareta 

Lakén (2009).  

                                                           
1 EMAS-rapporten är en överblick av hur miljön mår och hur miljöarbetet ser ut i Sverige. Svenska naturvårdsverket gav ut 

rapporten år 2012 där de ger en utvärdering över miljömålen till regeringen. Resultatet visar att det krävs mycket för att nå 

det mål om ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
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I läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010, framgår det att förskolans verksamhet ska formas av 

ett ekologiskt förhållningsätt och visa på hur vi tillsammans kan bidra till en bättre miljö. 

Förskolans läroplan beskriver att: ”Var och en som verkar inom förskolan ska främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för  vår gemensamma miljö” (Lpfö 

98/10, s 4). Vidare står det att barnen tar till sig etiska normer och värden via konkreta 

upplevelser och att de vuxnas förhållningsätt påverkar dem. På så vis kan det tänkas att 

förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling synliggörs i förskolans dagliga verksamhet 

och därmed påverkar barnen. Mot bakgrund av ovanstående riktas intresset mot att undersöka 

vilka uppfattningar som finns hos förskollärare om hållbar utveckling samt hur de beskriver 

arbetet med hållbar utveckling i förskolans verksamhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar om hållbar utveckling som sex 

stycken förskollärare har, samt hur de beskriver arbetet med att främja kunskaper om miljö- 

och hållbar utveckling hos barnen i förskolans dagliga verksamhet. Utifrån syftet formuleras 

frågeställningarna: 

 Vilken innebörd ges begreppet hållbar utveckling av de intervjuade 

förskollärarna? 

 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med hållbar utveckling  i förskolans 

dagliga verksamhet? 

 

 På vems initiativ bedrivs arbetet med hållbar utveckling i förskolan?  

 

 

1.2 Hållbar utveckling som begrepp 

Min definition av begreppet hållbar utveckling handlar, som tidigare nämnts om att tillgodose 

alla människors behov och även kommande generationers behov både ur en ekologisk, 

ekonomisk och social dimension. Det är också den här definitionen som är utgångspunkten i 

min studie. Maria Hedefalk (2014) beskriver att den ekologiska dimensionen innebär lärande 

om, och respekt för jordens växt- och djursamhälle. Den ekonomiska dimensionen går ut på 
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att ta hand om jordens resurser, dels att inte slösa, dels att skapa förutsättningar för 

utveckling. Den sociala dimension innebär relationen och interaktionen mellan människor och 

miljö men också jämlikhet mellan individer och förståelse för allas lika värde. Sanne 

Björklund (2014) förklarar att dessa tre dimensioner överlappar varandra och det är när de går 

samman som hållbar utveckling uppstår. Detta kan illustreras som bilden nedan vilken är 

inspirerad av Björklund (2014): 

 

  

 

  

 

 

 

 

Den ekonomiska dimensionen är beroende av ekonomisk tillväxt för att utveckling ska ske, 

detta utan att miljön försämras vilket går över till den ekologiska dimensionen där det handlar 

om att värna om ekosystemets tjänster och återhämtning. För att det ska ske måste välståndet 

fördelas jämlikt vilket leder över till den sociala dimensionen av hållbar utveckling, vilken 

även innebär individens känsla av delaktighet och trygghet.  

Begreppet hållbar utveckling är tolkningsbart, vilket gör att det är svårt att ge en entydig bild 

av vad det innebär menar Ellen Almer (2009). Björklund (2014) anser att det krävs att vi 

själva skapar oss en uppfattning om dess innebörd. Almer (2009) har själv formulerat en 

förenkling av målet om hållbar utvecklig genom att säga: ”hyggligt liv för alla, här och där, 

nu och sedan” (Almer 2009, s 21). En problematik med begreppet hållbar utveckling är att 

människors uppfattning av att ”tillgodose allas behov” ser så olika ut världen över. Om alla 

människor på jorden skulle leva så som vi gör i Sverige gör skulle det behövas tre planeter 

menar Lakén (2009). Vi alla är beroende av varandra och har ett gemensamt ansvar 

understryker Björneloo (2011), om samarbetet mellan världens alla länder och människorna 

som bor där utvecklades skulle det kunna bidra till ett mer enat arbete med målet mot en 

gemensam hållbar framtid. 

 
       Ekonomisk 

          Social 
     Ekologisk 

Hållbar 

Utveckling 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis har studiens ämnesval, hållbar utveckling, samt syfte och frågeställningar 

introducerats. I kapitel två ges en bakgrund till hur arbetet för en hållbar utveckling har vuxit 

fram internationellt. Vidare presenteras vad förskolans uppdrag innebär när det gäller hållbar 

utveckling. Därefter redogörs för tidigare forskning om undervisning och lärande för hållbar 

utveckling i förskolans verksamhet. I kapitel tre redogörs för metodval och studiens 

genomförande. Studien har en fenomenografisk ansats med intervju som insamlingsmetod av 

empiri. En beskrivning av de intervjuade informanterna ges samt en redogörelse över studiens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet samt vilka etiska överväganden som gjorts. I kapitel fyra  

presenteras studiens resultat, i form av kategorier som analyserats fram med hjälp av en 

fenomenografisk modell för analys. I femte kapitlet diskuteras studiens resultat och anknyts 

till tidigare forskning, därefter följer en metoddiskussion. Några övergripande slutsatser 

avslutar kapitlet.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas vad tidigare forskning säger om hållbar utveckling och hur arbetet 

med att främja barns lärande om hållbar utveckling ser ut i förskolans verksamhet. Jag har 

sökt forskning med hjälp av olika databaser så som exempelvis Diva, Libris, GUPEA och 

Google med sökorden förskol*, hållbar utveckling, hållbarhet, natur och barn. Jag har även 

läst mig vidare till litteratur genom att ta del av tidigare studier. Inledningsvis ges en historisk 

tillbakablick av den hållbara utvecklingens framväxt, efter det redovisas vad förskolans 

läroplan, Lpfö 98/2010 säger angående ämnet. Det har visat sig att det inte finns så mycket 

forskning om hållbar utveckling i förskolan och därför har jag använt mig av forskning som 

sträcker sig över olika nivåer i skolsystemet och har därför inte enbart forskning utifrån 

förskolan.  

 

2.1 En historisk tillbakablick 

Under tidigt 1960-tal uppmärksammades miljöhotet för första gången då den amerikanske 

marinbiologen Rachel Carson i sin bok Tyst vår berättade för världen om miljögiftet DDT 

samt riskerna med vissa typer av kemikalier (Björneloo 2011). Frågor om världens miljö blev 

ett aktuellt ämne och efter FN-konferensen i Stockholm år 1972 hade ett miljöprogram 

formats och ett internationellt samarbete angående miljöfrågor startade. År 1987 

publicerandes Brundtlandrapporten (1991) som skrevs av en grupp experter, bland annat den 

dåvarande norska statsministern vid namn Gro Harlem Brundtland. Rapporten visade en 

kritisk analys av miljö- och utvecklingsfrågor i världen och den ofta citerade definitionen av 

begreppet hållbar utveckling fastställdes i den här rapporten. Formuleringens innebörd är att 

alla människor nu och i framtiden ska få möjlighet att tillfredsställa sina behov, men den 

kritik som riktats från många är frågan om vems behov det handlar om, eftersom 

levnadsstandarden i vår värld ser olika ut (Björklund 2014). Brundtslandrapporten var en 

bidragande del till att det under FN-konferensen i Rio 1992 formades en handlingsplan för 

hållbar utveckling vid namn Agenda 21 (1992). Handlingsplanen medförde att det i Sverige 

under 1990-talet skedde stora förändringar gällande bland annat delaktigheten i miljöarbetet 

runt om i landet. Organisationer blev involverade och utbildning för hållbar utveckling var ett 

centralt mål att utveckla för Unesco som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur 

och kommunikation. Under 2000-talet förklarar FN en millenniedeklaration som består av 

åtta mål som ska uppnås till år 2015. Målen handlar enligt Björneloo (2011) till exempel om 
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att minska fattigdomen i världen, allas rätt att gå i skola, ökad jämställdhet mellan män och 

kvinnor och att en miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas. För att dessa mål ska 

uppfyllas krävs det enligt Christel Persson och Torsten Persson (2011) ständigt 

uppmärksamhet från de högt uppsatta i världens länder och än är det en lång väg kvar att gå 

trots att stora förändringar gjorts.  

 

2.2 Förskolans uppdrag gällande hållbar utveckling 

År 2004 beslutade Skolverket att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning i 

Sverige. Genom hela utbildningssystemet ska alltså ett lärande om en hållbar utveckling 

synliggöras. Sverige ska även vara en förebild för andra länder i dessa frågor. I förskolan har 

detta konkretiserats genom att en ny reviderad läroplan trädde i kraft 2010 (Björklund 2014). 

Förskolans läroplan (Lpfö 98/2010) uppmärksammar det livslånga lärandet och enligt 

Björklund (2014) kan förskolan ses som en naturlig begynnelse av utbildning för hållbar 

utveckling. I en utbildning sker undervisning, som ger förutsättningar till lärande. I förskolan 

sker undervisningen genom att pedagogerna lyssnar till barnens frågor och intressen, tar 

tillfällena och tillsammans med barnen utforskar, och ställer frågor som kan leda till nya 

frågor och senare även nya undersökningar för barnen. På så vis formas undervisningen som 

ger förutsättningar till lärande menar Malin Ideland och Claes Malmberg (2010). Författarna 

poängterar att läroplanen lägger stor vikt vid att en motivation till att söka ny kunskap kan ske 

om arbetet utgår från barnens åsikter, upplevelser och engagemang. Läroplanen förmedlar det 

som barnen anses behöva ha med sig inför framtiden, det är därför ett viktigt  uppdrag som 

alla pedagoger i förskolans verksamhet har, nämligen att forma dagens förskolebarn  till 

morgondagens samhällsmedborgare. I läroplanen kan den ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensionen i hållbar utveckling urskiljas vilket synliggörs nedan. 

2.2.1 Den ekologiska dimensionen 

I den reviderade läroplanen har det bland annat lagts en större vikt på det naturvetenskapliga 

ämnet i förskolans verksamhet. Utbildningsdepartementet (2010) menar att naturvetenskap är 

frågor om klimat, natur, miljö, djur och människan och hur sambandet är mellan dem. Lpfö 

98/2010 framhåller att förskolans verksamhet ska formas av en positiv tro på framtiden och 

utgå från ett ekologiskt förhållningsätt, vilket blir synligt på ett påtagligt sätt i följande citat:   

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 
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sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön och förstår hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid. (Lpfö 98/2010, s 7). 

Utöver strävan mot ett varsamt förhållningssätt framhålls i läroplanen att en nyanserad 

förståelse ska utvecklas hos barnen av begrepp, samband och värden. Naturens samband och 

olika kretslopp samt kunskap om växter och djur i naturen är även det kunskap att sträva mot i 

förskolans verksamhet utifrån den ekologiska dimensionen (Lpfö 98/2010). 

2.2.2 Den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen synliggörs i Lpfö 98/2010 när det talas om att ta barnens 

åsikter på allvar. Barnen ska uppmuntras till att föra fram vad de tycker och tänker och stärkas 

i sin känsla att kunna påverka och förändra. Att skapa en förståelse och en nyfikenhet på att 

människor, natur och samhälle påverkas av varandra och att det är viktigt att ta hand om, och 

värna om naturens resurser. Att reflektera, undersöka och pröva problemställningar är även 

det något som förskolans verksamhet ska sträva efter att lägga en grund för hos barnen. Detta 

är nödvändiga kunskaper för att barnen i framtiden ska kunna arbeta mot en ekonomisk 

välfärd med hänsyn till den ekologiska dimensionen (Lpfö 98/2010). 

2.2.3 Den sociala dimensionen 

Barnens förmåga att känna ansvar och kunna agera socialt bör grundläggas tidigt hos barnen 

uttrycker Lpfö 98/2010 med syftet att bli samhällsmedborgare med viljan att ta ansvar. 

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. (Lpfö 98/2010 s 4) 

Det framhålls att alla inom förskolans verksamhet ska visa respekt för människors egenvärde 

samt att ta hand om vår allmänna miljö. Att känna sig delaktig i sin egen kultur och även 

respektera andras är ett av strävansmålen, vidare är att också kunna fungera i grupp och ta 

ansvar för regler och hantera konflikter något som barnen ska utveckla i förskolans 

verksamhet menar Lpfö 98/2010. Genom att arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningsätt 

kan detta genomsyra verksamheten på ett naturligt sätt och därmed lägga grunden för att 

skapa ett demokratiskt samhälle samt lägga grund för hur kritiska dilemman kan hanteras 

(Lpfö 98/2010). 
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2.3 Forskning om hållbar utveckling i förskolan 

2.3.1 Lärande för hållbar utveckling i förskolan 

Eftersom utbildningssystemet ska genomsyras av ett lärande för en hållbar utveckling har 

förskolan chansen att lägga grunden för detta hos framtidens medborgare. Syftet med 

undervisning för hållbar utveckling är enligt European panel on sustainable development 

(2010) att utbilda nästa generations medborgare till att stoppa fortsatt nerbrytning av jordens 

resurser och att forma ansvarstagande individer som kämpar för rättvisa och fred på jorden. 

Förutom att förskolans verksamhet kan präglas av ett lärande för hållbar utveckling som utgår 

ifrån att inkludera de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social dimension i 

förskolans verksamhet tar Hedefalk (2014) upp ett arbetssätt som är baserat på hur Daniella 

Tilbury har sett pedagoger gå tillväga i förskolans miljöundervisning. Hon har delat in den i 

tre arbetssätt, undervisning om, i och för miljö. Undervisning om miljön kan till exempel vara 

då barnen får lära sig om växter och djur. Det andra är undervisning i miljö vilket kan innebär 

förskolans utomhusvistelser i närområdet eller i skog. Till sist, undervisning för miljö, det är 

endast denna undervisning som motsvarar  undervisning som skapar lärande för hållbar 

utveckling poängterar Hedefalk (2014) eftersom det är då barnen aktivt gör något för miljön 

till exempel genom att plocka skräp eller källsortera. Björlund (2014) refererar till Davis som 

även hon har studerat dessa indelningar av arbetssätt i förskolor och menar att lärandet för 

miljön öppnar upp för engagemang att vilja förändra. Lärandet för hållbar utveckling skulle 

inte uppstå om lärandet endast var i och om naturen fortsätter Björklund (2014) utan en 

relation mellan människa och miljö måste uppstå och en strävan att det inte är upp till barnen 

att senare börja fundera kring frågor om hållbar utveckling utan det är en naturlig del redan i 

förskolans verksamhet. Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl (2012) berättar om en 

förskola som kallar sig för naturförskola, där personalen gemensamt har tagit ställning till att 

ha ett hållbart förhållningssätt, inte bara gällande miljön utan ur alla perspektiv. De arbetar 

utifrån ett synsätt som innebär att allt kan återskapas, och bli något nytt istället för att 

försvinna.  

2.3.2 Pedagogens roll 

Eftersom det finns olika sätt att arbeta med hållbar utveckling gör det att undervisningen för 

hållbar utveckling kan se olika ut från förskola till förskola konstaterar Hedefalk (2014) och 

hon observerar att läroplanen inte anger vilka metoder som ska användas i undervisningen. 

Detta gör att pedagogens roll är avgörande och måste tillsammans med sina kollegor skapa sig 
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en uppfattning om hur undervisningen ska utföras, och vad undervisningen kan innebära för 

barnens lärande. Pedagogers uppfattningar om hållbar utveckling i förskolans dagliga 

verksamhet kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen i det stora hela konstaterar 

Johan Dahlberg och Ingegerd Tallberg Broman (2011). Därför är det viktigt att som pedagog 

fundera på vilket förhållningsätt man har och att reflektera över vad man vill ska ske i mötet 

mellan barnen och frågor kring hållbar utveckling menar Björklund (2014). Om grundsynen 

hos en pedagog är att alla är med och medverkar till en hållbar utveckling skapar det en vilja 

att ta hand om jordens resurser och ett intresse till att söka mer kunskap om hur detta kan ske. 

Ellen Almers (2009) har gjort en avhandling baserad på unga människor handlingskompetens 

för hållbar utveckling. I studien berättar ungdomar om sitt liv och engagemang för hållbar 

utveckling. Hon poängterar i sin avhandling vikten av att som barn ha närstående vuxna som 

förebilder och som kan medverka med en syn på världen som kan bli ännu bättre genom 

människors handlanden. Pedagogens roll är viktigt, en pedagog som upplevts engagerad har 

gjort ett starkare avtryck menar informanter i studien, samtidigt som andra pedagoger upplevs 

ha dämpat engagemanget genom att ungdomarna känner att de inte blivit sedda och lyssnade 

på.  

Förskolans pedagoger ska ge barnen erfarenheter som främjar deras lärande om hållbar 

utveckling. Johan Öhman (2006) har undersökt hur lärande för hållbar utveckling uppstår när 

människans relation till natur är i fokus. I en av fyra artiklar i studien är syftet att undersöka 

möjligheten för analys av det lärande som uppstår när tidigare erfarenheter upplevs i en ny 

situation. Resultatet visar att erfarenheter samverkar i olika skeden av lärandet och därför 

påverkas den nya kunskapen av de tidigare erfarenheterna. I förskolans fall kan detta betyda 

att barnens tidiga erfarenheter av att vara ute i naturen är av stor betydelse i deras fortsatta 

lärande för hållbar utveckling. Karin Rudsberg (2014) har studerat vilket lärande som uppstår 

när äldre skolelever medverkar i diskussioner om hållbar utveckling. Även hon undersöker 

vilken betydelse elevers tidigare erfarenheter samt sociala samspel har i diskussionen för att 

lärande ska utvecklas. Resultatet visar bland annat den stora betydelse som interaktionen med 

andra människor har eftersom andras resonemang i relation till sin egna uppfattningar skapar 

tillfälle till att utveckla och ifrågasätta andras tankar som sedan kan formuleras om i sina egna 

föreställningar om resonemanget i fråga. För att koppla det här till förskolas verksamhet kan 

det konstateras att de erfarenheter som barnen får av hållbar utveckling i form av 

naturupplevelser, och i social interaktion med andra kommer att spela en stor roll i hur 

lärandet utvecklas senare i skolåren. Förskolans pedagoger har således en viktig roll i att 
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grundlägga positiva erfarenheter i form av aktiviteter där pedagogen är medforskare och 

utmanar med frågor som leder till att kunskaper uppstår (Ideland & Malmberg 2010). 

Pedagogers engagemang angående hållbar utveckling har stor inverkan på barnen och även 

familjemedlemmars engagemang i frågorna, men kanske den viktigaste faktorn för hur barn 

utvecklar miljömedvetenhet är de erfarenheterna som barnen får av utomhusvistelsen menar 

Guy Claxton (2008).  

2.3.3 Erfarenheter av utomhusvistelse   

Hur kan vi i förskolan få barnen mer medvetna om sin egen betydelse för miljön? Att känna sig 

delaktiga i en hållbar utveckling? Kanske genom att börja i den egna närmiljön och utgå därifrån. Ju 

tidigare barnen blir medvetna om sin omgivning, och lär sig att värna om den, desto tidigare skapar de 

ett hållbart förhållningsätt som i framtiden kan leda till ett vidgat miljötänkande (Barr, Mettrup & 

Rosdahl, 2012 s 15). 

Traditionen att vara ute i naturen har funnits med ända sedan slutet av 1800-talet då 

pedagogen Freidrich Fröbel menade att barn var som plantor som behövde få näring och 

stimulans för att kunna växa och utvecklas. Det fanns redan då en tilltro till att verksamheten 

bidrog till en bättre framtid (Dahlberg & Tallberg Broman 2011). Djur är ständigt närvarande 

i barns kulturvärld via böcker, sånger och leksaker och i Sverige ses naturen som en naturlig 

plats för små barns lärande sedan lång till tillbaka menar Ideland och Malmberg (2010). 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) menar att det bästa sättet för barnen 

att få respekt för naturen och miljön omkring dem är att umgås med den. Almers (2009) studie 

visar på att naturupplevelser i unga år har skapat en känsla av glädje och frihet men framför 

allt har det bidragit till en social gemenskap menar studiens informanter. En upplevelse som 

har gjort att de som tonåringar valt att engagera sig inom bland annat fältbiologi. Susanne 

Klaar (2013) har ställt sig frågan, vad naturorienterande utbildning kan innebära i förskolan? 

Hon kommer i sin avhandling fram till att förskolans verksamhet är demokratisk, och har en 

naturlig oproblematisk målsättning att skapa kunskap om naturen hos barnen. Hon har kunnat 

se att pedagoger utgår från barnens intresse och erfarenheter i lärandet men menar att det är 

viktig att inte stanna vid tanke på det. Barn i förskoleåldern har upplevt så pass olika 

erfarenheter i livet att det krävs av pedagogerna att ta ställning till vems erfarenheter och 

vilkas intressen som de ska bygga vidare på. Detta är en nödvändighet menar Klaar (2013) för 

att förskolans verksamhet ska kunna ge barnen meningsfullt lärande om livet och världen runt 

omkring dem. 
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2.3.4 Barnens kompetensutveckling 

Pramling Samuelsson (2010) menar att barnen bör introduceras till att i framtiden kunna 

reflektera, ta ansvar och agera för att stödja egna och andras rättigheter och kunna 

kommunicera med andra. Hedefalks (2014) studie syftar till att undersöka vilka 

förutsättningar barn får till att handla kritiskt i förskolans verksamhet. Att handla kritiskt är en 

nödvändighet i lärandet för hållbar utveckling menar författaren, då barnen senare bör kunna 

jämföra handlingar och bedöma vilka som är mest betydelsefulla för en hållbar utveckling. 

Författaren berättar om en grupp med forskare från Danmark med bland annat Læssøe som 

utgår från sociala intressekonflikter i sin studie. De menar att barn på så sätt utvecklar 

förmågor som gör att de måste vara kritiska och kunna ta ställning till olika 

framtidsmöjligheter. Förskolan bör därför ge barn förutsättningar genom att exempelvis 

anordna aktiviteter som visar att det finns alternativa sätt att handla på för en hållbar 

utveckling. I förskolan sker undervisning och lärande i allt som händer en vanlig dag, och 

Hedefalks (2014) resultat visar hur pedagogen påverkar lärandet genom att uppmärksamma 

ett specifikt innehåll, och därigenom uppstår ett meningsfullt lärande. För att barn ska lära sig 

att handla kritiskt måste pedagogen alltså välja det som innehåll i lärandesituationen menar 

författaren. Detta är dessvärre inte helt enkelt menar Ideland och Malmberg (2010) eftersom 

en svårighet kan vara att överföra ”vuxenvärldens stora problem” till barnen och samtidig ge 

barnen en känsla för att kunna påverka och förändra. Ideland och Malmberg (2010) fortsätter 

med att berätta om ett projekt i Canada där ett arbete med 3-5 åringar gjorts med syftet att 

utvecklas i att ställa egna frågor om samhället. Detta gjordes till exempel genom en sång om 

regnskogens djur, som ledde till en diskussion om att djuren dog för att träden höggs ner för 

att bli möbler. Detta i sin tur bidrog till att en teater om regnskogens hot skapades av barnen. 

Lärandet startade alltså i en sång om djur och landade i kunskap om en av samhällets stora 

frågor men utifrån barnens kunskapssökande.  

 Även Eva Ärlemalm-Hagsér (2013) belyser i sin avhandling vikten av att barn som 

undervisas i hållbar utveckling lär sig att tänka kritiskt. Ärlemalm-Hagsér (2013) har 

genomfört en studie där hon undersökt tre olika nivåer, dels vad det står i den svenska 

läroplanen om hållbar utveckling i förskolan, dels hur pedagoger säger att de arbetar och 

slutligen har en fältstudie gjorts där författaren observerar hur pedagoger faktiskt arbetar med 

hållbar utveckling i verksamheten. Barnen deltar som aktörer i olika aktiviteter angående 

hållbar utveckling, förutom ren faktakunskap om naturen och den respekt den bör få framgår 

det tydligt hur allas lika värde är en central del i arbete med hållbar utveckling på många 
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förskolor. Desto mer kunskap barnen har och desto tidigare de får kunskapen ju mer förståelse 

får barnen för att allt hör samman vilket antas bidra till ett hållbart samhälle i framtiden (Barr, 

Nettrup & Rosdahl 2012). 

2.3.5 Pedagogers kunskap och inspiration  

Barr, Nettrup och Rosdahl (2012) menar att det för en pedagog i förskolan inte finns någon 

gräns för hur långt det går att utmana barnen i frågor och kunskap. Det handlar endast om att 

själv inte låta sina kompetenser begränsa och hämma barnens kunskapsutveckling. Författarna 

menar även att arbetslaget kan ta till vara på varandras kompetenser och inspireras av 

varandra. Framför allt uppmuntrar de till att lära sig och undersöka tillsammans med barnen 

vilket bidrar till att man som pedagog blir en god förebild och lär tillsammans med barnen, 

samtidigt som redskap ges till barnen för att själva utforska. Barnen ser upp till de vuxna och 

gör som dem, så om pedagogens inställning till hållbar utvecklig är god så får troligtvis även 

barnen en god känsla för att sträva efter en hållbar utveckling. Även Rudbergs (2014) studie 

visar att interaktionen mellan lärare och elev är betydelsefullt för elevers lärande eftersom det 

bland annat är läraren som introducerar uppgiften och ger en ingång och riktning som  

eleverna sedan förhåller sig till. Lärarens kunskap och utbildning är såldes avgörande för 

vilket lärande om hållbar utveckling som uppstår hos barnen. 

Margareta Ekborg (2002) har studerat hur lärarstudenter utvecklar naturvetenskapliga  

begrepp och förmåga att resonera om frågor som är relevanta för miljöundervisning under sin 

utbildning. Det Ekborg (2002) kommer fram till i sitt empiriska material, som består av 

intervjuer och studentrapporter, är att studenterna upplever att miljöfrågor lätt faller bort och 

att någon fördjupad kunskap därför inte uppstår. Ekborg (2002) refererar här till Tilbury som 

skriver att en bra miljöutbildning ska innehålla utbildning om miljön, i miljön och för miljön. 

Studenterna i studien får i stora drag endast utbildning om miljön menar författaren. Det 

framgår dock att de studenter som har erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning där arbetet 

med miljöfrågor varit centralt upplever att barnen framför allt undervisas för miljön och 

poängterar vikten av att påverka barnen i tidiga åldrar. Med andra ord uppstår det en krock då 

pedagogerna inte utbildas i det som de sedan ska lära ut i verksamheten. En viktig notering är 

att detta gäller utbildningen för lärare i naturvetenskap, det vill säga en utbildning som är 

inriktad på mer naturkunskap än vad förskollärarutbildningen är. Utifrån det här kan det 

konstateras att det är mycket upp till pedagogerna själva att söka kunskap och inspiration om 

hållbar utveckling. I förskolans verksamhet har man dock en stor möjlighet, då kunskapen kan 

erövras tillsammans i utforskandet med barnen. Här är däremot kunskapen om att lyssna in 
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barnen, ta tillfället i akt och vara flexibel samt vägledande och ställa produktiva frågor det 

primära menar Ideland och Malmberg (2010). 

 

2.4 Sammanfattning och implikationer för min studie 

Utifrån resultatet av den sökning jag gjort kan det konstateras att forskningen om hållbar 

utveckling i förskolan är begränsad, trots det stora behov av kunskap som föreligger kring 

denna fråga. Ett motiv för att ökade kunskaper om hållbar utveckling är angeläget är att 

lärande för en hållbar utveckling ska genomsyra hela utbildningssystemet, från förskolan till 

gymnasiet.  

Lärandet för hållbar utveckling utgår från de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och 

social dimension i förskolans verksamhet. Lärandet kan även utgå från Daniella Tilbury teori 

om att förskolans miljöundervisning innefattar undervisning om, i och för miljö. Dessa två 

uppfattningar om hur lärandet för hållbar utveckling går till kommer jag att använda som 

analytiska verktyg i studien då syftet  är att undersöka förskollärares uppfattningar om ämnet. 

Den tidigare forskningen visar att pedagogernas roll är viktig. De bör skapa sig en uppfattning 

om hur undervisningen ska utföras och vad hållbar utveckling innebär för dem då deras 

uppfattning har en stor betydelse för hur barnens lärande utvecklas till kunskap. Det är 

variationen av dessa uppfattningar som jag är intresserad av att synliggöra i den här studie. 

Almer (2009) uppmärksammar bland annat betydelsen av att som barn ha närstående vuxna 

som förebilder som uppmuntrar barnen genom att låta dem bli sedda och lyssnade på. 

Pedagoger i förskolans verksamhet har en viktig roll i att grundlägga positiva erfarenheter i 

form av aktiviteter där pedagogen är medforskare och utmanar med frågor som leder till 

kunskaper säger läroplanen (Lpfö 98/2010). Öhman (2006) menar att lärande för hållbar 

utveckling uppstår när människans relation till natur är i fokus, och att barns tidiga 

erfarenheter av att vara ute i naturen har stor betydelse i deras fortsatta lärande för hållbar 

utveckling. Även erfarenheter av att handla kritiskt är en nödvändighet i lärandet för hållbar 

utveckling menar Hedefalk (2014). Barr, Nettrup och Rosdahl (2012) menar att det inte finns 

någon gräns för hur långt det går att utmana barnen i frågor och kunskap. Det handlar om att 

som pedagog inte låta sina kompetenser begränsa och hämma barnens kunskapsutveckling. 

Författarna menar även att arbetslaget kan ta till vara på varandras kompetenser och inspireras 

av varandra. Lärarutbildningen i Sverige är bristfällig vad gäller undervisning om frågor som 

är relevanta för miljöundervisning framhåller Ekborg (2002), det är därför mycket upp till 
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pedagogerna själva i förskolans verksamhet att söka kunskap och inspiration för att bedriva en 

verksamhet som arbetar för en hållbar utveckling. Utifrån det som den tidigare forskningen 

säger kan det konstateras att pedagogers uppfattningar och roll i verksamheten är avgörande 

för hur arbetet för hållbar utveckling gestaltas i förskolan.  
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3. METOD  

I följande kapitel presenteras de val av metoder som gjorts till genomförandet av studien. En 

beskrivning av det empiriska materialet ges och en redogörelse över utformning av 

intervjuguiden och tillvägagångsätt under intervjuerna. En redovisning av hur det empiriska 

materialet har analyserats och behandlats görs därefter. Avslutningsvis diskuteras studiens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet samt de etiska överväganden som gjorts under studiens 

gång. 

3.1 Fenomenografi 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie utifrån en fenomenografisk ansats. Den 

kvalitativa forskningsansatsen ger möjlighet till djupstudier av ämnen i verkliga 

vardagsmiljöer förklarar Robert K. Yin (2013)  Den fenomenografiska ansatsen har sin 

utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av intervjuer, och är passande när människors 

skilda uppfattningar om olika fenomen ska analyseras menar Dahlgren och Johansson (2009). 

Staffan Larsson (2000) talar om forskningsobjekt och menar att fenomenografi hör till den 

andra ordningens perspektiv, perspektivet innebär hur något upplevs och uppfattas av någon.  

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter 

innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har valt att 

beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är (Larsson 2000, s 13). 

En uppfattning är ett sätt att förstå eller erfara något anser Lars Owe Dahlgren och Kristina 

Johansson (2009). Om du frågar flera människor om hur de uppfattar något kommer du 

säkerligen få flera skilda svar fortsätter författarna. Larsson (2000) förklarar uppfattningar 

som antaganden om fenomen som man är övertygad om. Ofta är grunden för en uppfattning 

något som man tidigare inte har reflekterat över menar författaren och poängterar att det inte 

innebär vilken åsikt man har. Den här typen av metod kräver att forskaren har så lite 

förutfattade meningar angående undersökningens resultat som möjligt. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver vikten av det eftersom målet är att få en så precis uppfattning som möjligt av 

fenomenet. I den fenomenografiska ansatsen undersöker forskaren hur ett fenomen framstår 

på olika sätt hos människor, och söker därmed en variation av uppfattningar. I den här studien 

innebär det att jag har analyserat fram hur förskollärare på olika sätt uppfattar fenomenet 

hållbar utveckling. Resultatet bli till genom att kategorier skapas utifrån de åtskilda 

intervjuerna. Larsson (2000) understryker relevansen i att kategorierna är kvalitativt åtskilda  

och att inte innehållet liknar varandra på något vis. Resultatet blir det så kallade 
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utfallsrummet, vilket innebär den sammanställning av varierade kategorier som analyserats 

fram.  

Uppfattningar gör ofta att människor inte tar till vara på möjligheter fullt ut trots att de finns 

menar Larsson (2000), men genom att synliggöra alternativa resonemang som man gör i en 

fenomenografisk studie skapas det ett underlag för reflektion som i sin tur kan leda till 

förändring. 

 

3.2 Intervju som metod  

Målet med den kvalitativa intervjun är att försöka förstå informantens uppfattningar och att se 

ur deras synvinkel gällande ett visst fenomen (Patel & Davidsson 2003). Strävan är att som 

forskare får tillgång till nyanserade beskrivningar från informanten menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Jag valde intervjun som metod eftersom det är passande för studiens syfte 

och frågeställningar samt att den fenomenografiska ansats jag valt att använda mig av har 

intervjun som bas. Fenomenografiska intervjuer är ofta halvstrukturerade vilket innebär att 

forskaren endast ställer ett fåtal frågor, och dialogens utveckling avgörs av vilka svar som ges 

och vilka följdfrågor som ställs (Fejes & Thornberg 2009). Detta gör att de är höga krav på 

den som intervjuar eftersom hen bör vara påläst i ämnet och ha förmågan att vara flexibel då 

många beslut måste ske i stunden fortsätter författarna. Den person som gör en intervju bör 

även kunna skapa en trygg miljö där informanten kan känna sig fri att tala om ibland privata 

händelser. Balansen är hårfin då det hela dessutom bör ske på ett professionellt vis, och de 

etiska aspekterna inte får glömmas bort menar Fejes och Thornberg (2009). Att göra 

forskningsintervjuer är en konst och ett hantverk fortsätter Kvale och Brinkmann (2009). Det 

är inte någon systematisk metod utan något som lärs av erfarenhet. Det betyder inte att det är 

något konstigt, det är ett vanligt samtal men med struktur och syfte. Det är dock som tidigare 

nämnt viktigt att komma ihåg att det är forskaren som har kontrollen i samtalet, samt håller 

den röda tråden och ställer kritiska följdfrågor. 

För att göra en intervju behövs en intervjuguide, den fungerar som ett manus för struktur till 

intervjuns innehåll. Eftersom fenomenografiska intervjuer ofta är halvstrukturerade gör det att 

intervjuguiden formas utefter syftet och de centrala ämnen om man tänker ta upp under 

intervjun. Den inledande frågan bör vara kort och koncis och gärna efterlysa en berättelse om 

konkreta erfarenheter. Följande frågor bör sedan vara öppna och bjuda in för ett reflekterande 

samtal som flyter på och där en positiv interaktion sker mellan båda parter. Intervjuguiden får 
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även gärna formuleras i vardagsspråk för att göra det lättare för informanten att känna sig 

trygg (Fejes & Thornberg 2009).   

För att jag själv skulle få erfarenhet av att göra intervjuer till min studie gjorde jag en 

pilotintervju vilket innebar att jag testade frågeguiden och tillvägagångssätt under intervjun. 

Jag fann svårigheter med att lyckas vägleda pedagogen i samtalet utan att styra för mycket, 

därför valde jag att vid de andra intervjuerna skicka ut frågeguiden någon dag i förväg för att 

också ge informanterna stöd i strukturen av hur jag tänkte mig  att intervjun skulle gå till. Jag 

ansåg, trots svårigheten att informantens uppfattningarna i  pilotsintervjun var användbart 

material för studien och därför är pilotintervjuns material en del av studiens resultatet.  

 

3.3 Urval av informanter 

I min studie har sex stycken förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner i 

mellan sverige intervjuats. Intervjuguiden (se bilaga 1) formades utifrån mitt intresse att 

undersöka pedagogernas uppfattning av hållbar utveckling samt deras beskrivningar av hur 

arbetet med hållbar utveckling i förskolans vardagliga verksamhet utformas. En av 

förskolorna kallar sig för natur och miljö- förskola, där arbetar tre av studiens informanter på 

olika avdelningar. Samtliga avdelningar på den förskolan har tagit ett gemensamt beslut om 

att genomsyra verksamheten med lärande för hållbar utveckling. En av avdelningarna har 

dessutom ett extra stort fokus på natur-och miljö aktiviteter. 

För att komma i kontakt med informanter som skulle vilja delta i min studie mailade jag till en 

början ut information (se bilaga 2) till pedagoger på tre olika förskolor. Då jag endast fick en 

som ville ställa upp på en intervju insåg jag att mail inte var det mest effektiva sättet att 

komma i kontakt, därför ringde jag istället efter några dagar vilket resulterade i tre intervjuer i 

den mindre kommunen. Därefter gick jag även runt till förskolor och lämnade information 

personligen vilket resulterade i ytterligare två informanter vilket innebar att jag då hade det 

önskade antalet personer.  

I tabellen på näst kommande sida kommer studiens informanter kort presenteras i form av 

antal verksamma år i förskolans verksamhet samt vilken typ av avdelning de arbetar på. P står 

för pedagog och NFM står för natur- och miljöförskola vilket är den förskolan där  P3, P4 och 

P5 arbetar. P1 och P2 arbetar tillsammans på en annan förskolan men på olika avdelningar, 

och  P3 arbetar på ett familjekooperativ. 
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Pedagog: Arbetat som förskollärare 

i X- antal år:  

Typ av avdelning: 

P1 39 år Småbarnsavdelning, 1-3 år 

P2 26 år 4-6 årsavdelning 

P3 37 år Föräldrakooperativ, 1-6 år  

P4 26 år 1 ½ - 4 ½ årsavdelning på NMF 

P5 42 år Småbarnsavdelning 1-3 år på NMF 

P6 7 år Natur- och miljöfokus, 2 ½ -5 år på NMF 

 

 

3.4 Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en surfplatta. Det är en nödvändighet att ha 

ljudupptagning under fenomenografiska intervjuer menar Fejes & Thornberg (2009) eftersom 

de ofta, som i mitt fall, är halvstrukturerade. Varje intervju med informanterna varande i cirka 

trettio minuter. Därefter har materialet lyssnats av och transkriberats till text för att få ett 

textmaterial att kunna analysera. Jag har använt mig av en modell för analys som Fejes och 

Thornberg (2009) presenterar, modellen är i sju steg. 

Jag började med att bekanta mig med materialet genom att  noga läsa igenom mitt 

transkriberade material från intervjuerna flera gånger och utgick från mina frågeställningar. 

Därefter valde jag ut det som jag uppfattade som centrala och betydelsefulla uttalanden från 

intervjuerna, vilket kallas för kondensation. Jag letade efter likheter och skillnader i materialet 

och jämförde dem. Därefter grupperade jag och skapade kategorier av de skillnader och 

likheter som jag urskilt och försökte relatera dem till varandra. I nästa steg försökte jag 

artikulera kategorierna, det innebär att urskilja likheter och hitta  det centrala i kategorierna. 

Dessa blev sedan huvudkategorier och namn formulerades på kategorierna utifrån det som 

framträdde i materialet.  

I det som kallas en kontrastiv fas jämförde jag mellan de olika kategorierna för att se om det 

var några som gick att sätta ihop, vilket det var. De kategorier som efter processens gång 

kvarstod formade det som nu är studiens resultat, eller utfallsrum (Fejes & Thornberg 2009). 

Utfallsrummet framställs av de olika uppfattningar som urskiljs vid analys, men det är viktig 
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att vara medveten om att det aldrig går att upptäcka alla uppfattningar, så om samma studie 

skulle göras men med andra informanter kanske resultatet skulle blir helt olikt. Kategorierna i 

resultatet är uppdelade i del 1: Uppfattningar om hållbar utveckling och del 2: Hållbar 

utveckling i förskolans dagliga verksamhet. Dessa två delar utgör därmed två utfallsrum. Med 

hjälp av två analytiska redskap som formats utifrån två vetenskapliga teorier närmar jag mig 

svaret på studiens frågeställningarna. De två analytiska redskapen är: De tre dimensionerna, 

ekologisk, ekonomisk och social och det andra redskapet är Utbildning om, i och för hållbar 

utveckling. Därpå förs en diskussion grundad på sammanhang mellan resultat och tidigare 

forskning.  

 

3.5 Kvalitet och generaliserbarhet 

Vikten av att en studie är tillförlitlig och genomförd på ett sätt som signalerar hög kvalitet är 

stor (Fejes & Thornberg 2011). Jag har därför genom hela studiens gång förhållit mig till 

studiens syfte och frågeställningar samt den kvalitativa metoden och fenomenografisk ansats. 

I utförandet av studien har jag strävat efter att vara så noggrann som möjligt i redovisningen 

av informanternas åsikter. Jag anser därför att mitt resultat ger en trovärdig bild av 

informanternas uppfattningar om hållbar utveckling. Studiens genomförande är dock lite 

begränsat på grund av de etiska aspekterna, till exempel specifik information om 

informanterna. En mer detaljerad beskrivning av de etiska aspekterna  redovisas i 

nästkommande del av metodkapitlet. En annan begränsning är att det näst intill är omöjligt att 

vara helt objektiv i utförandet av en studie enligt Bryman (2011) eftersom det är svårt att inte 

alls påverkas av tidigare erfarenhet och kunskaper som man har. Jag har ändå under hela 

processen varit medveten och försökt att inte blanda in min egen förförståelse och värderingar 

angående uppfattningar och arbete för hållbar utvecklig. Studien har dessutom under hela 

processens gång granskats av min handledare och medlemmar i min studiegrupp vilket stärker 

studiens trovärdighet enligt Kvale och Brinkmann (2009). 

I en intervjustudie är generaliserbarheten i resultatet något som ofta kommer på tal och en 

kritik rikas ofta mot intervjustudier då de anses ha för få informanter för att kunna dra 

generaliserbara slutsatser (Kvale & Brinkmann 2009). Men i ett intervjuresultat är det inte 

frågan om det allmänna resultatet som är relevant utan det är den specifika kunskapen som 

frambringats i intervjun som man vill överföra till andra väsentliga situationer fortsätter Kvale 

och Brinkmann (2009). Jag har valt att intervjua sex informanter just för att göra studiens 
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resultat mer trovärdigt och för att se variationen i de olika uppfattningarna istället för att söka 

ett allmänt resultat. Jag anser att studiens resultat och slutsatser ger en trovärdig spegling av 

de deltagande förskollärarnas uppfattningar om hållbar utveckling och hur de beskriver sitt 

arbete med det i förskolans dagliga verksamhet, eftersom jag precis som Fejes och Thornberg 

(2011) efterlyser varit noggrann med god förankring och tydlighet i empirin.    

3.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna under en studie är av stor vikt menar Vetenskapsrådet (2011). Redan vid 

förfrågan om deltagande i min studie gav jag därför relevant information, jag berättade bland 

annat att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Fyra etiska principer 

som är viktiga att ha i åtanke under en forskningsprocess är enligt vetenskapsrådet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 

är målsättningar för etikkommitténs kontroll av forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskapliga ämnen och är även ämnade till att hjälpa en forskaren vid planeringen 

av en studie, därför utgick jag från dessa krav när jag informerande informanterna.  

Informationskravet innebär att informanterna i studien informeras om vem jag som forskare 

är, vilket syfte studien har och vilken uppgift informanten i fråga har i studien. Jag berättade 

därför för studiens informanter att mitt intresse är de uppfattningar om hållbar utveckling som 

finns och hur de som förskollärare beskriver att man jobbar för det i förskolans verksamhet. 

Jag var även tydligt med att säga att jag inte är ute efter rätt eller fel svar utan vill få syn på 

variationen av olika tankar kring vad hållbar utveckling innebär för personal i förskolans 

verksamhet. Samtyckeskravets syfte är att jag som forskare skall få informanternas samtycke 

att delta i studien. Om informanterna är under 15 år ska samtycke dessutom fås från förälder 

eller vårdnadshavare, men eftersom deltagarna i studie inte är under 15 år, var det därför inte 

aktuellt. De som deltar i studien har även rätt att själva bestämma på vilka villkor de deltar 

viket jag gjorde informanterna medvetna om. Konfidentialitetskravet handlar om ett skydd 

som informanterna har mot att obehöriga får ta del av uppgifterna. Därför berättade jag om att 

alla angivelser om informanten som antecknas, spelas in  och lagras förvaras så att obehöriga 

inte ska kunna ta del av det. Speciellt de uppgifter som kan ses som etiskt känsliga. Jag 

berättade att allt material som samlas in kommer att behandlas varsamt och ingen 

utomstående har tillgång till det. Efter det att examensarbetet som studien är en del av är 

godkänd kommer allt material att förstöras. Nyttjandekravetet informerande jag även om 

vilket innebär att information och uppgifter som är insamlade till forskningsändamål inte få 

användas för ett icke-vetenskapligt syfte och heller inte av någon annan person än forskaren 
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som samlat in det empiriska materialet. Informanter som deltar i studien har även rätt till 

anonymitet vilket innebär att de har rätt till att förbli anonyma med sin identitet. Bengt 

Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson (2011) talar om att det i vissa studier inte är 

aktuellt att veta om dessa typer av uppgifter och just så är fallet i min studien eftersom syftet 

söker efter variation av uppfattningar kring hållbar utveckling. Jag benämner i studien 

informanterna som pedagog 1, 2, 3, 4, 5 och 6 och använder inga namn. Jag nämner heller 

inga namn på kommun, stad eller förskola för att behålla anonymiteten på bästa sätt.  
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4. Resultat  

I följande kapitel redovisas resultatet av det empiriska materialet utifrån en fenomenografisk 

ansats. Kategorier har tolkats fram ur informanternas svar angående deras uppfattningar om 

hållbar utveckling och hur de arbetar med det i förskolans verksamhet. Redovisningen av de 

kategorier som framkommit i analysen är uppdelad i två avsnitt, del 1 och del 2. I den första 

delen redovisas uppfattningar om hållbar utveckling, och i andra delen beskrivs arbetet med 

hållbar utveckling i förskolans dagliga verksamhet. I en fenomenografisk studie bildar 

huvudresultatet som tidigare nämnt ett utfallsrum. Då den här studiens resultat är uppdelat i 

två delar skapar därmed studiens resultat två utfallsrum. De tre kategorierna i den första delen 

har fått rubrikerna: en livsstil och vuxnas ansar, att utbilda för hållbar utveckling- ett uppdrag 

i läroplanen och inspiration och kunskap. Andra delens kategorier har rubrikerna: 

utomhusvistelsen, återvinning och förbrukningsmaterial samt temaarbete utifrån barnen 

frågor. Illustrationen nedan har inspirerats av Agneta Nordén och Gunilla Lundmark (2008) 

för att förtydliga resultatets kategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Del 1: Uppfattningar om hållbar utveckling                                       

4.1.1 En livsstil och vuxnas ansvar 

En uppfattning som framkommer är att samtliga pedagoger uttrycker på ett eller annat vis att 

hållbar utveckling är ett medvetet förhållningsätt till miljön och naturen genom hela livet.  

Förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling och hur de arbetar med det i förskolans verksamhet 

Uppfattningar om 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling i förskolans 

dagliga verksamhet 

Kunskap och 

inspiration 

En livsstil och 

vuxnas ansvar 

Uppdrag i 

läroplanen 

Återvinning 

och material 

Temaarbete 

barnens frågor 

Utomhus-

vistelsen 
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Det är en livsstil, vana och grundinställning till hur man tänker om, och förhåller sig till miljö och natur. 

(Pedagog 1) 

Det är det vardagliga som att till exempel släcka lyset när man går ut ur ett rum menar 

pedagogerna, det handlar om små saker som gör väldigt mycket. Flera av pedagogerna pratar 

om att få in det i ryggmärgen, ett exempel är följande citat: 

Det är något som sitter i ryggmärgen, jag är född med ”håll Sverige rent”2 det handlar om ett medvetet 

förhållningsätt att ta hand om naturen och miljö. Jag kan se barn slänga skräp på marken och då kan jag 

inte vara tyst, jag blir den där tjattanten. (pedagog 2) 

Uppfattningen är också att budskapet om hållbar utveckling inte bara handlar om miljön utan 

också om att se till att alla har det bra på vår jord och accepterar varandra som unika 

individer. Informanterna menar att arbetet med det kan bli ännu bättre i förskolans 

verksamhet.  

Pedagogernas anser också att det är deras ansvar att visa vad som är rätt angående hållbar 

utveckling. Dels som goda förebilder eftersom barnen tar efter det som de ser att vuxna gör, 

men även som planerare av vad som händer i verksamheten. Följande citat poängterar vikten 

av ett medvetet förhållningsätt och ansvar från de vuxna.   

det börjar med oss vuxna… det är viktigt att vi lär barnen riktigt och att vi vet vart man själv står…  

…det är ju ett medvetet förhållningssätt från dom vuxna som är det absolut viktigaste.  (Pedagog 2) 

Ansvaret ligger på de vuxna, deras förhållningsätt och agerande angående hållbar utveckling 

som så småningom kan skapa ringar på vattnet till barnen menar de. Att som pedagog 

reflektera över vad man själv har för uppfattning om hållbar utveckling har stor betydelse i 

hur barnen lär sig. 

4.1.2 Att utbilda för hållbar utveckling- ett uppdrag i läroplanen 

En andra uppfattning som informanterna uttrycker är uppdraget i läroplanen angående hållbar 

utveckling. 

Vi har ju faktiskt ett uppdrag i läroplanen,  hur man förmedlar till barnen här med att vara måna om 

material och naturen, och att ha en framförhållning i vårt sett att leva i världen. Där har vi ju ett tydligt 

uppdrag. (Pedagog 3) 

Informanterna menar att deltagandet  i att arbeta för en hållbar utveckling inte är något som 

kan väljas bort av förskolans pedagoger eftersom det står i Lpfö 98/2010. Men de påpekar att 

                                                           
2 ”Håll Sverige rent” är en stiftelsen och en ideell organisation som jobbar för minska nedskräpning, öka återvinningen samt för att främja 

människors och organisationers ansvar för miljön. 
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arbetet med hållbar utveckling kan göras på olika sätt och med olika engagemang från 

förskola till förskola. De talar om hållbar utveckling som en del av det livslånga lärandet som 

läroplanen uppmärksammar att förskolans verksamheten ska lägga en grund för. 

Läroplanen talar även om att pedagogerna ska skapa en positiv tro på framtiden vilket alla 

pedagoger är eniga om. Ingen av pedagogerna tror på att gå för djupt in på 

”domedagsprofetiorna” med barnen då de är så pass små, utan en positiv syn som visar på att 

vara rädd om naturen och om varandra ska förmedlas.  

att på ett positivt sätt lära in att vara rädd om miljön, inte slösa på vatten, man behöver inte ta mycket 

papper när man torkar. Ja, det är ju såna där små saker som att släcka lyset när man går ut ur rummen. 

(Pedagog 1) 

Genom att börja med det lilla lättförståeliga på ett positivt sätt så kommer det bli naturligt att 

vara miljömedveten i vardagen när barnen blir äldre anser informanterna. De poängterar dock 

att om det kommer funderingar från barnen tar de tag i dessa, men de går inte in för mycket på 

konsekvenserna som sker i världen.  

 Det vi måste ge barnen är ett hopp om en framtid och ett hopp om att man kan göra något åt det, 

om vi skulle ge en känsla av att det är kört, då är det nog ute med oss. (Pedagog 3) 

Barn tänker inte så långt fram utan är mer här och nu menar pedagogerna. Men de tror att 

engagemanget i förskolan ändå kommer att ha stor påverkan när barnen blir vuxna. 

4.1.3 Inspiration och kunskap  

Pedagogerna är överens om att mer kunskap behövs i förskolans verksamhet, men menar ändå 

att mycket information finns att få tag på idag, för de flesta handlar det bara om att ta 

initiativet att ta emot. Många organisationer har mycket material att hämta från internet, så det 

måste inte alltid hittas på själv vad som ska göras. Intresset från pedagogerna och en vilja är 

viktigt, för det krävs lite mer av dig själv som pedagog, kunskap det kan skaffas på vägen 

anser informanterna. Det tas även upp att fler borde prioritera utbildningarna som erbjuds 

eftersom det är viktigt att inspireras av de som brinner för ämnet. Inspirerande engagemang är 

nämligen något som smittar av sig till både barn och vuxna.  

Om jag är engagerad i mitt möte med barnen så ger ju det mer genomslagskraft men det kan du ju aldrig 

tvinga fram hos nån vuxen liksom om du inte känner det, man kan ju säga en sak och om du brinner för 

det så märks ju det mer och blir mer slagkraftigt. Men det är klart vet man inte då kan jag ju inte dela 

med mig heller så det är klart att kunskap måste spridas, absolut! (Pedagog 2) 
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Informanterna anser att det underlättar om någon på förskolan är drivande, men alla i 

personalen måste vara medvetna om varför förskolan ska arbeta för en hållbar framtid. Det 

uttrycks även att projekt som ”grön flagg” gör det lättare för förskolor att arbeta med frågor 

om hållbar utveckling  då det är något konkret som man stävar efter och man arbetar efter 

olika delmål som förskolan får välja. Alla blir även ständigt påminda, både barn, personal och 

föräldrar då flaggan är hissad. På så sätt blir det en hjälp och påminnelse för alla om att hålla 

igång arbetet för en hållbar utveckling menar informanterna.  

En av pedagogerna på miljö- och naturförskolan anser dock att alla förskolor inte behöver ha 

natur- och miljö som profil. 

Alla behöver bli mer medvetna och det kvittar vilken inriktning du har för hållbar utveckling kan lyftas 

i alla ämnen. (pedagog 6) 

Däremot poängterar hen att alla förskolor bör lyfta hållbar utveckling mer och låta det 

genomsyra hela verksamheten. För att det ska ske krävs en större medvetenhet och kunskap 

hos pedagogerna i förskolan. 

 

4.2 Del 2: Hållbar utveckling i förskolans dagliga verksamhet 

4.2.1 Utomhusvistelsen 

En uppfattning som framkommer är att ett konkret arbete för hållbar utveckling i samtliga 

förskolor är utomhusvistelsen. Barnen är ute minst en gång om dagen och varje vecka går de 

på utflykt till skogen eller någon annan ny miljö. Två av pedagogerna berättar att de är utanför 

gården flera gånger i veckan och en pedagog går dagligen till skogen med sina barn.  

Så vi är ute mycket, och vi är inte bara på gården utan vi går till andra lekplatser och till skogen, skogen 

har alltid lega mig varmt om hjärtat, den ger ju jättemycket. (Pedagog 5) 

Lärandet utomhus sker då pedagogerna pratar och uppmärksammar barnen om djur och växter 

som de ser, att ta till vara på lärandet i nuet helt enkelt och i vardagen menar informanterna 

och att man som pedagog ska ta tag i de tillfällena som ges angående dessa typer av frågor 

från barnen. 

Verksamheten som utgår från ett natur- och miljö fokus att ute i princip hela dagarna från 

april till november. Lunchen äts ute och pedagogledda aktiviteter är en rutin i verksamheten 

då de till exempel använder sig av friluftsfrämjandets mulleskola. De har även andra former 
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av smågrupper då de lär sig om exempelvis växter eller djur via matematik- eller 

språkinriktning. På så sätt uppfylls läroplanens mål i samtliga ämnen. Förskolan har även 

höns, och det poängteras hur synliggörande det blir för barnen.  

Det blir ju väldigt synliggörande också när vi använder äggen som hönorna värper till att baka 

sockerkaka (Pedagog 4) 

Förskolan föder även upp fjärilar, har odlingslådor och ett växthus ute på gården som barnen 

får sköta om så de växer och känna ansvar över. 

4.2.2 Återvinning och förbrukningsmaterial 

En annan uppfattning som framkommer om det konkreta arbetet med hållbar utveckling i 

förskolans verksamhet är vikten av sopsortering som barnen är delaktiga i. De lär sig att 

skräpet tas hand om och återanvänds om det sorteras rätt. Det är dock skillnad på hur 

delaktiga barnen är, dels beroende på ålder men också beroende på rutiner och system 

förskolan har. Vissa låter de barn som vill gå till återvinningen göra det medan andra har ett 

rullande schema där alla barnen ska vara delaktiga. Att rita på båda sidor av pappret är även 

något som samtliga förskolor har som mål.  

vi pratar om att vi måste rita på två sidor av pappret för det går så här mycket granar åt att göra papper 

och så då kanske lite av vår skog försvinner om man alltid slösar med papper, vi har en stor affisch som 

visar det inne i ateljén som påminner dem om det… (Pedagog 6) 

Medparten av informanterna uppmuntrar barnen på förskolan att använda 

förbrukningsmaterial till att skapa något nytt av det. 

här tänker jag att vi skulle kunna bli bättre på att använda skräpet som kreativt material, det skulle vi 

kunna utveckla och det är vi intresserade av att göra… (Pedagog 4) 

 Det talas även om att man förr använde mycket förbrukningsmaterial men att det kommit bort 

lite. 

förr då hade man ju inte så mycket färdiga grejer utan då hade vi det och kallade för berikandematerial 

och det var ju toarullar och papper och tyg mycket sånt som barnen fick använda, och vi klippte ut ur 

tidningar och gjorde kollage, och just den biten den har kommit bort lite tyvärr så det är synd, så vi 

försöker ju få tillbaka det tänket. (Pedagog 5) 

I citatet visar informanten en positiv motivation till att ta tillbaka tillvägagångssätt som de 

använt tidigare, och menar att det är något som de arbetar för att få tillbaka in i verksamheten. 

 



 Louise Henning 

27 
 

4.2.3 Temaarbete utifrån barnens frågor 

Pedagogernas uppfattningar angående projekt- och temaarbete är att de tillsammans med 

barnen ska utforskar och lyssna in vad barnen är intresserade av och vill veta mer om och på 

så sätt formas ett temaarbete. Om det kommer upp frågor om hållbar utveckling skulle de 

alltså kunna ha ett projektarbete utifrån det. Tillsammans med barnen utforskar man och 

pedagogen kan då leda in barnen mot lärandet för hållbar utveckling menar de.  

Vi jobbar ju med de här frågorna i vardagen och  ska tillsammans med barnen utforska vad är det som 

vill veta mer om och sådär, så om det skulle komma upp frågor skulle man ju kunna jobba med det… 

(Pedagog 2) 

Det framkommer att det är viktigt att vara tydlig och berätta varför det är viktigt att ta hand 

om miljön och att återvinna. Informanternas uppfattningar är att det också handlar om att se 

tillfällena i vardagen, det behöver inte vara ett temaarbete för att till exempel se hur många 

lampor som inte är släckta när avdelningen är ute på gården, och att då berätta för barnen att 

det gör skillnad att släcka lyset. En av informanterna berättar att på en morgonsamling 

berättade en flicka att hon hittat en fin cykel som någon hade slängt på soptippen. Det blev en 

givande diskussion med barnen om att inte slänga sådant som är helt och användbart berättar 

informanten.  

Något som alla informanternas arbetsplats deltar i är Håll Sverige rents ”skräpplockardagar”3.  

De är det som är förskolornas stora satsning på året angående arbetet med hållbar utveckling 

menar informanterna. Eftersom det finns färdigt material att använda som håll Sverige rent 

ger ut är det mycket bra och praktiskt. Men dagarna är även ett värdefullt tillfället att hitta på  

aktivitet och material själv i arbetslaget, att vara kreativa för att anpassa aktiviteterna till 

barngruppen på bästa sätt så barnen skapar positiva upplevelser av att göra något aktivt för 

miljön som ”skräpplockardagarna” innebär.   

Det blev så bra för alla barn fick prata och blev lyssnade på. Och det blev en positiv upplevelse för 

dem. (Pedagog 6). 

En av förskolorna har Grön flagg- certifikat4 och arbetar utifrån ett tema om livsstil och hälsa. 

Barnen får då lära sig om andra länder och har bland annat sett hur barn i Uganda har det.  

                                                           
3 Skräpplockardagarna är Sveriges största manifestation mot nedskräpning med flera hundra tusen deltagare 

varje år från förskolor och skolor. Skräpplockardagarna drivs av Håll Sverige rent , se fotnot 2. 
4 Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering för förskolor och skolor. Över 2 500 verksamheter är anslutna till 

Grön Flagg i Sverige och tillsammans bildar de det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar 

utveckling i Sverige. Grönflagg drivs av Håll Sverige rent.  
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Det känns ju så skönt att de inte har några fördomar med sig. Och det här är ju också hållbar utveckling 

att vi måste se till att alla har det bra och att acceptera varandra som vi är och så. (Pedagog 6) 

Citatet berättar om när barnen fick se en bild på barn i Uganda och kommentarerna var inte att 

de var mörka i hyn och hade skoluniform som de vuxna hade förutsätt, utan istället såg barnen 

att barnen i Uganda satt precis som de gjorde på sitt foto i Sverige, och även att de hade andra 

träd i bakgrunden i Uganda, vilket kan visar på att de inte har fördomar med sig. Viktigt att 

tänka på är att som vuxen inte ge barnen dessa fördomar genom att ha förutfattade meningar 

om vad de ska tycka och tänka.  

 

4.3 Analys av den empiriska framställningen  

Syftet med studien har varit att undersöka vilken innebörd förskollärare lägger i begreppet 

hållbar utveckling, och hur de beskriver sitt arbete med hållbar utveckling  i förskolans 

verksamheten, Frågan om på vems initiativ arbetet med hållbar utveckling bedrivs har även 

ställts. För att närma mig svaret på studiens frågeställningarna har jag analyserat det 

samanställda resultatet genom att använda mig av två analytiska redskap som formats utifrån 

två vetenskapliga teorier.  

De tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social är ett av redskapen som jag använder 

för analys Maria Hedefalk (2014) beskriver den ekologiska dimensionen som respekt för, och 

lärande om jordens växt- och djursamhälle. Den ekonomiska dimensionen handlar om ta hand 

om jordens resurser för att skapa förutsättningar för utveckling. Den sociala dimension 

innebär interaktionen mellan människor och miljö samt jämlikhet mellan individer och 

förståelse för allas lika värde. 

Det andra redskapet som jag använder för analys är Utbildning om, i och för hållbar 

utveckling. Det är de arbetssätt som Hedefalk (2014) tar upp utifrån Daniella Tilbury studie 

där hon studerat pedagoger sätt att bedriva miljöundervisning i förskolans verksamhet. 

Undervisning om miljön kan till exempel vara då barnen får lära sig om växter och djur. 

Undervisning i miljö kan innebär förskolans utomhusvistelser i närområdet eller i skog. Till 

och undervisning för miljö är då barnen aktivt gör något för miljön till exempel genom att 

plocka skräp eller källsortera. Undervisning för miljön motsvarar undervisning för hållbar 

utveckling mena Hedefalk (2014). Lärandet för hållbar utveckling skulle inte uppstå om 

lärandet endast var i och om naturen anser Björklund (2014). Det här redskapet hjälper mig att 

synliggöra hur förskollärarnas arbete med hållbar utveckling i förskolans verksamhet ser ut. 
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4.3.1 Del 1: Uppfattningar om hållbar utveckling som begrepp 

Informanternas uppfattning är att hållbar utveckling utgår från den ekologiska dimensionen då 

de menar att det är en livsstil som handlar om hur man förhåller sig till  natur och miljö. 

Synonymer till förhållningssätt är exempelvis inställning och attityd vilket gör att man kan 

tolka det som att en bra och positiv attityd till natur och miljö är en nödvändighet för att en 

människa ska kunna handla för en hållbar utveckling. Informanterna menar att det är något 

som sitter i ryggmärgen, vilken innebär att det kommer naturligt utan att behöva reflektera 

över det. Då pedagog 2 menar att hon är ”född” med det kan det tänkas att erfarenheter som 

ger förutsättningar till att få livsstilen och den positiva inställningen till natur och miljö är 

mycket betydelsefull redan i förskoleåldern.  

Informanterna har uppfattningen om att undervisning i naturen är betydelsefullt för att få ett 

positivt förhållningsätt till natur och miljö, men även undervisning om naturen kan tänkas 

vara nödvändigt för att känslan av att det är roligt att vara i den ska uppstå. Informanterna 

belyser även den positiva inställningen som ett uppdrag i läroplanen. Att sprida en positiv tro 

på framtiden till barnen är viktigt. En medvetenhet om jordens utsatthet är de för små för, och 

den kunskapen kan de inte ta in då barn är mer lärande i nuet anser de. Den här typen av 

undervisning om, och för miljön är alltså inte aktuell i förskolans verksamhet men däremot en 

positiv undervisning om natur och miljö är välkommet.  

Den sociala dimensionen synliggörs då de menar att hållbar utveckling även handlar om att ta 

hand om varandra, och även respektera alla andra människor på jorden. Den sociala 

interaktionen sker då pedagogerna menar att de är förebilder och att ansvaret ligger på dem. 

De ska skapa ringar på vattnet till barnen genom att till exempel uppmärksamma barnen om 

det vardagliga samt lärandet i nuet, så som att släcka lyset och därmed spara el. Det bidrar till 

utökad kunskap för miljön. Den sociala dimensionen sker även mellan pedagogerna då de 

utbyter kunskap och inspiration med varandra. Kunskap om hållbar utveckling är en 

nödvändighet för att pedagogerna ska kunna bedriva miljöundervisning och också för att 

kunna ha det medvetna förhållningsättet som de talar om. Den ekonomiska dimensionen bli 

synlig genom den positiva framtidstron som uppmärksammas som ett uppdrag i läroplanen. 

En positiv tro på framtiden innebär att förskolan förmedla ett hopp och en tro på att barnen 

kan bidra till ett utvecklande och blomstrande samhälle vad gäller välfärden ur ett hållbart 

perspektiv.  
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Analysen av första utfallsrummet visar på att förskollärares innebörd av begreppet hållbar 

utveckling har alla förutsättningar till att inkludera samtliga dimensioner i förskolans 

verksamhet, och också undervisning både om, i och för miljöundervisning. I andra 

utfallsrummet analyseras informanternas beskrivningar av arbetet med hållbar utveckling i 

den dagliga verksamheten. 

4.3.2 Del 2: Hållbar utveckling i förskolans dagliga verksamhet  

Informanternas uppfattning är att ett konkret arbete för hållbar utveckling är 

utomhusvistelsen, där sker lärandet då pedagogerna pratar och uppmärksammar barnen om 

djur och växter. På så vis sker miljöundervisning i, och om miljön. Den ekologiska och 

sociala dimensionen synliggörs även. Något som framkommer är att en av förskolorna arbetar 

utifrån ett natur- och miljö fokus vilket bidrar till att de är ute mer än de andra verksamheterna 

i studien. Detta gör att det kan tänkas att det sker ett större kunskapsintag hos de barnen som 

går på förskolan med natur- och miljö fokus. Förskolan har bland annat djur och växtodlingar 

att ta hand om på gården. Fler pedagogledda aktiviteter verkar även prioriteras i 

verksamheten. Undervisning sker därmed i miljö, och syftar till undervisning om och för 

miljön. Den här verksamheten är utmärkande även då hela verksamheten har målet att 

genomsyra lärande för hållbar utveckling. Det är ett mål som samtliga förskolor verkar sträva 

efter då de talas om att ett Grön Flagg- certifikat skulle underlätta och bli något konkret i 

verksamheten. Ett gemensamt beslut och målinriktat arbete synliggörs dock endast på 

förskolan med natur- och miljö fokus. Informanten från den verksamheten poängterar att alla 

inte behöver ha ett så stort fokus på natur och miljö men uppmärksammar just att alla 

gemensamt borde sträva efter att genomsyra verksamheten med lärande för hållbar utveckling 

i alla ämnen då det är ett uppdrag för förskolans verksamhet.  

En annan uppfattning som framkommer som ett konkret arbetet för hållbar utveckling i 

förskolans verksamhet är att barnen är delaktiga i sopsortering och återvinning som sker 

kontinuerligt och ger tillfälle att prata med barnen om dessa frågor och berätta varför det är så 

viktigt. Här sker undervisning för miljön och samtliga dimensioner blir synliga eftersom det 

görs för ekologin, social interaktion uppstår och återvinning betyder att ta vara på det som 

redan finns och det gynnar den ekonomiska mångfalden. Användandet av 

förbrukningsmaterial verkar också vara något som informanterna vill utveckla och se mer av i 

förskolans verksamhet vilket är positiv i tanke på  barnen lärande för hållbar utveckling.   
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Samtliga förskolor deltar i ”skräpplockardagarna” och uppfattningen är att det är årets 

storsatsning för hållbar utveckling. Ett konkret arbete för miljön är tydligt här, faran är om 

arbetet stannar här eftersom det krävs kontinuerligt nya erfarenheter för att bygga upp ett 

förhållningsätt och en livsstil. Angående projekt- och temaarbete är informanternas 

uppfattningar att de tillsammans med barnen ska utforskar och lyssna in vad barnen är 

intresserade av och vill veta mer om och på så sätt formas ett temaarbete. Den sociala 

dimensionen blir synligt i interaktionen mellan pedagog och barn och även  den ekonomiska 

dimensionen då barnen blir lyssnade på och respekterade vilket skapar ett självförtroende som 

säger att ”jag är viktig och kan göra skillnad” Det poängteras att det inte behöver vara ett 

temaarbete utan att se tillfällena i det vardagliga på förskolan. Detta kan betyda att lärandet 

för hållbar utveckling helt kan utebli under en långt period om barnen intresserar sig för något 

”annat”, vilket inte är bra för att gynna barnen i lärandet för hållbar utveckling. 
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5. Diskussion 

I följande diskussionskapitel lyfter jag studiens mest centrala resultat och kopplar detta till 

den tidigare forskning som tidigare redovisats. Därefter diskuteras metodvalet i studien. 

Avslutningsvis redovisas slutsatsen, där jag delger några tankar kring vad studiens resultat 

kan bidra med till arbetet för hållbar utveckling i förskolans verksamhet.  

5.1 Resultatdiskussion 

Informanterna i studien menar att det är ett uppdrag i Lpfö 98/2010 som säger att lärande för 

hållbar utveckling ska bedrivas i förskolans verksamhet. Det är inget som kan väljas bort utan 

det ingår i förskollärares yrkesprofession. Med andra ord kan förskolans läroplan ses som 

initiativtagaren till att lärande för hållbar utveckling bedrivs i förskolans verksamhet. 

Informanterna ser också hållbar utveckling som ett medvetet förhållningsätt, en livsstil och 

grundinställning. Precis som bland annat Björklund (2014) poängterar anser de att man som 

pedagog bör reflektera, och ta ställning till vad man har för uppfattning om hållbar utveckling. 

Detta eftersom det är de vuxnas ansvar att vara förebilder, och förmedla till barnen vikten av 

att värna om miljön, och om varandra. Det framkommer att det är i det vardagliga som 

lärandet och undervisningen sker, på så vis skapar sig barnen erfarenheter naturligt i vardagen 

och det genomsyrar verksamheten så som Skolverket (2004) uppmanar till. Något som 

uppmärksammas av informanterna är dock att engagemanget ser olika ut från förskola till 

förskola, något som Hedefalk (2014) även konstaterar. De menar också att det är en skillnad 

från pedagog till pedagog, eftersom vissa har en större drivkraft och brinner mer för ämnet. 

Något som kan diskuteras i relation till detta är om kunskapsinhämtandet blir ”ojämnt” från 

barn till barn då pedagoger i förskolan kanske anammar det olika mycket i vardagen, vid olika 

tillfällen och situationer. En fara i att tänka ”vi tar tillfällena i vardagen” skulle kunna vara att 

vissa pedagoger tar sig an det mer än andra, beroende på hur stort engagemang man känner 

för ämnet. Precis som Dahlberg och Broman (2011) menar är pedagogernas uppfattning av 

stor betydelse. Deras engagemang för hållbar utveckling i förskolan påverkar de erfarenheter 

barnen får med sig och som förhoppningsvis leder till ett eget engagemang för hållbar 

utveckling i framtiden som bland annat Öhman (2006) visar på. 

Människor som brinner för hållbar utveckling, så kallade ”eldsjälar” är något som 

informanterna vill ha i verksamheten. Det anses ge mer genomslag på barnen, och 

engagemanget smittar då av sig till både barn och vuxna. Trots uppfattningen om att alla bör 

ha ett medveten förhållningssätt, så anses då vissa ha ett ”bättre” förhållningsätt än andra. Det 
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är en person som är en drivkraft och inspiration, som pushar på de andra pedagogerna och tar 

initiativet till att skapa erfarenheter om, i och för hållbar utveckling. Det är ett engagemang 

som inte kan tvingas fram hos en vuxen, anser informanterna. Men är det rimligt att lägga det 

mesta av ansvaret på de så kallade eldsjälarna. Jag ställer mig frågan om inte alla pedagoger i 

förskolan borde sträva efter att vara engagerade i ämnet eftersom uppfattningen är att det är de 

som ger bäst genomslag på barnen. Viktigt att observera här är att jag inte menar att det 

endast är de pedagoger som är engagerade som skapar goda erfarenheter och bidra med 

kunskap för hållbar utveckling till barn i förskolans verksamhet. Men eftersom alla 

informanter i den här studien är överens om att det gör en stor skillnad när verksamheten har 

den där eldsjälen är det lockande att fundera över hur det skulle vara om alla pedagoger kände 

sig som en sådan. 

Men hur gör man då för att bli engagerad och inspirerad av arbetet för en hållbar utveckling, 

om det är så att man inte känner den där drivkraften?  I och med att Lpfö 98/2010 förmedlar 

arbete för hållbar utveckling som ett uppdrag kan man tycka att förskollärarutbildningen 

skulle lägga stor vikt vid undervisningen i hur man ska gå till väga i verksamheten för att 

undervisa barnen i hållbar utveckling. Skolverket (2004)  menar dessutom att hela 

utbildningssystemet ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling och därför kommer 

framtidens generation få med sig det medvetna förhållningsättet på ett naturligt sätt om de får 

bra undervisning. Återigen synliggörs pedagogens avgörande roll. Lärarutbildningarna borde 

därför satsa mer på utbildning inom området hållbar utveckling, eftersom den enligt Ekborg 

(2002) är bristfällig. Värt att notera är dock att Ekborgs studie gjordes under 2002 och 

skolverket föreskrev först år 2004 med att utbildningssystemet ska genomsyras av ett lärande 

för hållbar utveckling. Utifrån mina egna erfarenheter av förskollärarutbildning kan jag 

tillägga att det är tack vare den som mitt intresse för att göra den här typen av studie 

uppkommit så jag tror att förändringar har skett men att det kan bli ännu bättre. Pedagogerna i 

studien verkar nöjda med den information och utbildning som finns att få via diverse 

organisationer. Informanterna anser att det handlar om att som pedagog ta sig tiden till att 

faktiskt ta emot det som ges i form av material från organisationer och fortbildning som 

erbjuds. Jag tror att tiden måste prioriteras, och att arbetsgivare bör ge mer tid åt att fundera 

över dessa frågor i arbetslaget och planera undervisning för hållbar utveckling.  

Informanterna uppfattar temaarbete i förskolan som något som formas utifrån barnens 

intressen och frågor. Det är positivt i det avseende då den ekonomiska och sociala 

dimensionen synliggörs. Precis som Almer (2009) poängterar vikten av, blir barnen på så vis 
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även lyssnade på och bekräftade av vuxna i sitt engagemang. Viktigt att reflektera över här är 

ifall barnen visar intresse för något som enligt pedagogens uppfattning inte berör hållbar 

utveckling, uteblir då undervisningen för hållbar utveckling?. Öhman (2006) och Rudsberg 

(2014) menar att de tidigare erfarenheterna har stor betydelse i då ny kunskap ska läras. Som 

pedagog är det därför viktigt att kunna se lärandet för hållbar utveckling i barns frågor och 

intressen, även om dessa nödvändigtvis inte uttrycks i form av frågor som för pedagogen är 

”hållbar utvecklingsfrågor”. Studien visar att de tre dimensionerna i hållbar utveckling 

synliggörs i förskolans verksamhet, det är dock ingen av informanterna som uttalar en 

medvetenhet om dessa dimensioner. Kanske kan en medvetenhet om dem vara till stor hjälp i 

temaarbetet eftersom de kan synliggöra att lärande för hållbar utveckling är så mycket mer än 

enbart den ekologiska dimensionen som utifrån resultatet är det som främst uppfattas som 

hållbar utveckling. Studien redogör också för att Lpfö 98/2010 genomsyras av dessa 

dimensioner och därför är lärande för hållbar utveckling något som bedrivs i förskolans 

verksamhet trots att medvetenheten saknas. Frågan som jag ställer mig är om lärandet och 

kunskapsinhämtandet skulle bli ännu bättre i förskolans verksamhet om dimensionerna 

tydliggörs för förskolans pedagoger.  

Det synliggörs i resultatet att arbetslaget som tagit ett gemensamt beslut och mål om arbete 

för hållbar utveckling bedriver ett mer fokuserat arbete för hållbar utveckling. Detta är något 

som Barr, Nettrup och Rosdahl (2012) berättar om och poängterar att det handlar om ett 

gemensamt förhållningssätt, inte bara gällande miljö utan ur alla perspektiv. Det 

gemensamma beslutet i arbetslaget eller på förskolan verkar göra det lättare att genomsyra 

verksamheten med lärande för hållbar utveckling, att tillsammans vara drivande och 

engagerade. Flera informanter menar att konkreta mål att sträva efter i  lärandet för hållbar 

utveckling saknas i förskolans verksamhet. En anledning till det kan vara det som Hedefalk 

(2014) tar upp då hon menar att Lpfö 98/2010 faktiskt inte ger några direktiv på hur man ska 

gå till väga med arbete för hållbar utveckling. Informanterna ger arbetet med ”Grön flagg” 

som ett exempel eftersom man då har delmål att uppfylla och man har en flagg som visar för 

alla att ”vi arbetar för en hållbar utveckling här”. Skulle en medvetenhet om de tre 

dimensionerna kunna underlätta även i planeringen av verksamheten, då som något konkret 

att sträva för?. Det kan vara så att ett icke-medvetet förhållningssätt begränsar dem och 

genom att bli medvetna om att de faktiskt arbetar med hållbar utveckling på många sätt utan 

att de tänker på det kan vara en inspiration till att arbeta ännu mer för att genomsyra 

verksamheten med lärandet.  
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Det som framgår i informanternas beskrivningar av hur de arbetar för hållbar utveckling i 

verksamheten är att det är stort fokus på utomhusvistelsen, återvinning och 

förbrukningsmaterial. I analysen synliggörs det att miljöundervisning sker både i, om och för 

miljön. Något som framkommer är att natur- och miljö förskolan, av naturliga skäl arbetar på 

ett mer medvetet sätt med dessa frågor och att det i denna verksamhet förekommer fler 

pedagogledda aktiviteter där undervisning sker i miljö, och syftar till undervisning om och för 

miljön. Samtliga informanters verksamheter deltar i ”skräpplockardagarna” och ser det som 

förskolans stora satsning på arbetet för en hållbar utveckling. Jag tror dock att det är viktigt att 

inte tänka att det är den enda aktivitet som görs under året, eftersom regelbundna erfarenheter, 

leder till kunskap och ett medvetet förhållningsätt för hållbar utveckling.  

Informanterna talar mycket om att ge positiva erfarenheter till barnen, man bör inte gå in för 

djupt på domedagsprofetiorna om vad det är som händer på jorden. Men här saknar jag  

uppfattningen om att det kritiska tänkandet är viktigt i lärandet för hållbar utveckling som 

både Hedefalk (2014) och Ärlemalm- Hagsér (2013) poängterar. Hur får man in den 

kunskapen om allt är positivt och man inte har något att ifrågasätta? Ideland och Malmberg 

(2010) lyfter att det är en svår balansgång att inte överföra vuxenvärldens problem på barnen 

och att det sannolikt är det som gör att informanterna i studien gärna tänker att lärandet bör 

vara positivt. Här ser jag en stor och viktig utmaning som förskollärare bör ta på allvar om vi 

vill se en förändring i framtidens hållbara utveckling.  Och jag anser att informanterna i den 

här studien är på god väg då de anser att de ska lyssna på barnen. Projektet i Canada som 

Ideland och Malmberg (2010) lyfter började med en sång, och pedagogerna vägledde sedan 

barnen fram till kunskap om att regnskogar skövlas, djur dör för att det ska produceras 

möbler. Barn är kompetenta och förstår mycket mer än många tror. Jag kan tänka mig att 

barnens engagemang för dessa frågor ger möjlighet till att öppna upp ögonen för många 

vuxna i världen, men det hänger på att några av vuxenvärldens människor gå före och visar 

barnen vägen, vuxenvärldens människor i form av förslagsvis föräldrar och förskollärare. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Den fenomenografiska ansatsen har passat min studie bra eftersom intresset varit att ta reda på 

förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling, Denna metod är enligt Dahlgren och 

Johansson (2009) lämplig då människors skilda uppfattningar om olika fenomen ska 

analyseras. Författarna menar även att metoden har sin utgångspunkt i ett empiriskt material 
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bestående av halvstrukturerade intervjuer,  vilket jag såg fördelar i att göra till min studie då 

det gav mig möjligheten att vara mer följsam i intervjun med informanterna vilket bidrog till 

variation i det empiriska materialet. Jag såg dock även svårigheter i att vägleda pedagogerna 

under intervjun. Detta gjorde att jag efter min pilotstudie valde att skicka ut min frågeguide 

till informanterna för att underlätta både för mig och informanterna i vilken struktur och vilka 

frågeområde som intervjun kretsade runt. Att jag gjorde en pilotstudie såg jag som mycket 

betydelsefullt eftersom jag på så sätt fick erfarenhet som Fejes och Thornberg (2009) menar 

är värdefullt, och fick även bekräftat att min frågeguide fungerade bra och gav svar på 

frågorna som jag ställde.   

Antalet informanter i studien bidrog till en variationen av uppfattningar som har stärkt 

studiens resultat och trovärdighet. Jag fann svårigheter i att få informanter som ville ställa upp 

på intervju då brist på tid och personal var en anledning. Jag tror även att hållbar utveckling 

som begrepp kan ha ”skrämt” vissa då jag tillexempel fick reaktioner som, ” oj, det vet jag 

knappt vad det betyder”. Jag är därför glad att jag valde flera olika tillvägagångsätt till att 

fråga pedagoger om de ville delta i studien då jag både mailade, ringde samt tog personlig 

kontakta. Tillvägagångsätten för kontakt kan passa vissa människor bättre än andra vilket 

visade sig i studien då några tackade ja när jag gick runt och frågade, och andra när jag 

kontaktade via telefon. Det var endast en som svarade via mail. 

 

5.3 Slutsats 

Studien inleddes med ord om att den yngre generationen genom utbildningen ska få 

förutsättningar till lärande som skapar en medvetenhet som i sin tur bidrar till aktivt 

deltagande i frågor angående hållbar utveckling (Skolverket 2004). Det poängteras också att 

förskolan är första steget i utbildningsledet och har därför en stor möjlighet, och en viktig roll 

att involvera barnen till att vara delaktiga i att skapa en långsiktig hållbar framtid bestående av 

en ekologisk, ekonomisk och social dimension. (Lakén 2009). Utifrån studiens resultat har det 

synliggjorts att pedagogernas uppfattningar har goda förutsättningar till att bidra med lärande 

för hållbar utveckling till barnen i förskolan. Det tydliggörs även att de är medvetna om sitt 

viktiga uppdrag och att deras beskrivningarna av arbete för hållbar utveckling i förskolans 

verksamhet verkar bidra med kunskap till barnen både i, om och för miljön. Det framgår dock 

att arbete ser olika ut från förskola till förskola och från pedagog till pedagog. Detta beror på 

vilket förhållningsätt och engagemang man som pedagog har, men det beror också på om 
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förskolan i fråga tagit ett gemensamt beslut om målet att medvetet arbeta för en hållbar 

utveckling i verksamheten. Studiens informanter menar att lärandet för hållbar utveckling 

handlar om att förmedla en positiv tro på fritiden. Viktigt att ifrågasätta här är om det kritiska 

tänkandet, som studiens tidigare forskning menar är mycket viktigt i utbildning för hållbar 

utveckling kanske försvinner om undervisningen enbart riktar en positiv syn på framtiden. Det 

här är något som ger underlag för fortsatt forskning. Jag skulle vilja se en studie som baseras 

på observationer som på så sätt kan synliggöra hur undervisningen och lärandet faktiskt sker i 

verksamheten. Den skulle även kunna undersöka om den här studiens resultat angående 

förskollärares uppfattningar och beskrivningar om hållbar utvecklig konkretiseras i förskolans 

verksamhet. 

Min förhoppning är att studien har bringat kunskap och inspiration till dig som läsare. Kanske 

har du redan skapat dig en uppfattning om vad hållbar utveckling innebär för dig och är 

medveten om hur du handlar för en hållbar utveckling i vårt samhälle, eller så har du nu fått 

upp ögonen för att reflektera över vad hållbar utveckling innebär. Vi har alla ett viktigt 

uppdrag. Det spelar ingen roll om du ska arbeta inom förskolans verksamhet eller inte, vi har 

alla möjlighet att påverka hur samhället och miljön utvecklas som sociala individer. Tänk 

vilka förutsättningar vi har att forma framtidens generation, som vuxna, förskollärare och 

föräldrar. Det handlar om att ta chansen till att utbilda barnen för en hållbar utveckling. För 

barnens skull, för jordens skull och för framtidens skull. Vem kan egentligen vara emot? Det 

viktigaste är att blir medvetna om att det är vi som måste lära barnen hur de ska gå till väga. 

Det är inte ett enkelt uppdrag, men tillsammans vill jag tro att vi kan bana väg för en ljus 

hållbar framtid. Precis som studiens inledande kapitel beskriver att grundkärnan för hållbar 

utveckling är att vi alla är beroende av varandra, och har ett gemensamt ansvar från 

generation till generation (Björneloo 2011). Låt oss ta dessa sammanfattande ord på allvar, en 

ensam individ har svårt att göra stor skillnad. Men tillsammans blir förutsättningarna så 

mycket större. 
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Bilagor 

1. Frågeguide 

 

1. Vill du berätta lite om förskolan och avdelningen där du jobbar, 

åldrar på barnen osv.  

 

2. Utbildningsbakgrund?  

-Hur länge har du jobbat i yrket? 
 

3. Hur ser en dag på förskolan ut ungefär? rutiner, samlingar… temaarbete? 

 

4. Om du hör uttrycket ”hållbar utveckling” berätta vad du får för 

associationer då? 
-vad innebär hållbar utveckling för dig? 

- är det viktigt?  

 

5. Skulle du säga att er förskola arbetar aktivt med hållbar 

utveckling, på vilket sätt? 

 

6. Hur synliggörs arbetet med hållbar utveckling i verksamheten?  
 

 

7. Hur tänker du kring barnens medvetenhet om dessa frågor? 
- Hur gör ni barnen delaktiga i frågor kring hållbar utveckling?  

- Anser du att barnens medvetenhet om det som händer med vår jord  ska ske i 

förskolan eller är det ett uppdrag för skolan? Varför/varför inte? 

 

8. Hur kan arbetet med hållbar utveckling i förskolans verksamhet 

utvecklas?  

  

9. Vilka kunskaper behöver pedagoger för att arbeta på ett 

medvetet sätt med frågor om hållbar utveckling? 
 

 

 

 



 

2. Brev till informant 

Hej! 

Mitt namn är Louise Henning och jag läser vid Örebro Universitet på förskollärarprogrammet. 

Nu under vårterminen 2014 skriver jag mitt examensarbete som handlar om förskollärares 

tankar kring hållbar utveckling. Jag är intresserad av de uppfattningar om hållbar utveckling 

som finns och hur förskollärare tycker att man kan jobba för det i förskolans verksamhet. Jag 

är inte ute efter rätt eller fel svar utan vill få syn på variationen av olika tankar kring vad 

hållbar utveckling innebär för personal i förskolans verksamhet.   

Min fråga till dig är om du skulle vilja ställa upp på en intervju? Ditt deltagande är självklart 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Ditt namn och dina svar kommer förbli anonyma 

och materialet som jag samlar kommer att behandlas varsamt och ingen utomstående har 

tillgång till det. Efter det att min studie är avslutad kommer allt material att förstöras. 

Intervjun spelas in via en ljudupptagare, efter det kommer jag transkribera ned intervjun i 

skriftlig form. Intervju kommer ta max en timme.  

Hoppas du tycker att det här skulle vara en rolig studie att vara en del av. Jag ser fram emot 

ditt svar och att vi då kan komma fram till en tid  och plats som passar dig bra, gärna inom en 

snar framtid.  

Med Vänliga Hälsningar  

/Louise Henning 

 

 

E-post: louisehenning@live.se 

Telefonnummer: 0727455020 

 

Handledare: Marianne Skoog  

E-post: marianne.skoog@oru.se 
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