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Sammanfattning 

Utifrån litteratur kan man läsa om vad hållbar utveckling innebär och att det är ett 

komplext ämne. Det finns däremot inte mycket information som visar på hur man inom 

förskolans verksamhet arbetar med hållbar utveckling. 

 

I studien har vi valt presentera olika begrepp samt utgå från både det sociokulturella och 

pragmatiska perspektivet, för att undersöka våra frågeställningar baserat på barnens 

intressen och erfarenheter. Det pragmatiska perspektivet är relevant för vår studie, då 

det visar hur undervisning sker utifrån ett praktiskt lärande där barnen hela tiden är 

delaktiga. Utifrån det sociokulturella perspektivet vill vi även undersöka hur barnens 

ålder har betydelse för lärande av hållbar utveckling utifrån den proximala 

utvecklingszonen.    

 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna från tre olika förskolor i södra Sverige, 

förmedlar sina kunskaper till barnen och varför detta är betydelsefullt redan i förskolans 

verksamhet. Syftet är även att synliggöra hur pedagoger i förskolan tolkar hållbar 

utveckling utifrån styrdokumenten. 

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna arbetar med hållbar utveckling genom att 

bryta ner lärandet i exempelvis olika vardagssituationer, detta för att anpassa 

undervisningen även till de yngsta barnen. Resultatet visar även att pedagogerna vill 

arbeta med detta ämne för att få barnen intresserade av vad hållbar utveckling handlar 

om, bland annat genom att låta barnen få vara med och se matens väg från jord till bord, 

men också att låta dem får vara med ute i naturen. När barnen får vara delaktiga i 

undervisningen leder detta till att barnen får ett intresse för att värna för en hållbar 

framtid. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, ESD, Utomhuspedagogik och Förskola. 
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Abstract 
Sustainable development, should it be so difficult to understand? 

- Educators teaching on the subject in preschool. 
 

Based on the literature you can read about what sustainable development means and that 

it is a complex topic. However, there is not much information that shows how the 

preschool is working on sustainable development. 

 

In the study, we have chosen to present different concepts and adopt both the socio-

cultural and pragmatic perspective, to examine our issues based on children's interests 

and experiences. The pragmatic approach is relevant to our study, as it shows how 

teaching is based on a practical learning where kids are involved all the time. Based on 

the socio-cultural perspective, we also want examine how the age of the children is 

important for learning about sustainable development from the proximal development 

zone. 

 

The study aims at examine how teachers from three different preschools in southern 

Sweden, convey their knowledge to their children and why this is important already in 

preschool. It also aims at highlighting how teachers in preschool interpret sustainable 

development based on the policy documents. 

 

The results of the study show that the preschool teachers work with sustainable 

development by breaking down learning inot, for example, everyday situations, in order 

to adapt the teaching even for the youngest children. The results also show that teachers 

want to work with this topic to get kids interested in what sustainable development is all 

about, including by allowing the children to be involved and ensure food's journey from 

farm to table, but also involve them to spend time out in nature. When kids get involved 

in the teaching, this helps the children to get an interest in safeguarding a sustainable 

future. 

 

Keywords: Sustainable Development, ESD, Outdoor Education and Preschool. 
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1 Inledning 
Enligt Världsnaturfonden (2015) lever vi i Sverige långt över de tillgångar och resurser 

som vi har användning för. Vi behöver därför ändra vårt sätt att leva för att inte 

överkonsumera de tillgångar och resurser som jordklotet producerar (a.a.).  
 
Med utgångspunkt från Björneloo (2007) kan vi tyda att hållbar utveckling är ett 

komplext ämne som innebär att man som pedagog måste sätta sig in i och göra upp en 

bild av vad den hållbara utvecklingen handlar om. Innehållet i ämnet är stort och 

otydligt därför menar Björeloo (2007) att det är lätt som pedagog att hamna i gamla 

strukturer gällande undervisningen, då det tar tid att sätta sig in i ämnets betydelse. 

Detta är en av anledningarna till att vi vill undersöka om ämnet är så svårt att förstå och 

kan pedagogerna se hur lärandet omvandlas till kunskap hos barnen.  
 

Utifrån egna erfarenheter från vikariat och verksamhet förlagda utbildningar har vi inte 

fått en klar insikt i hur pedagoger arbetar för att värna om en hållbar framtid. Snarare 

tvärt om, vi har fått intrycket av att undervisningen i hållbar utveckling glöms bort i 

mängden av läroplansmål och att det som egentligen ska genomsyra hela verksamheten 

blir istället ett återkommande tema.            

 
Varje år, börjar närmare hundratusen barn i förskolan. Om några år är det de som, på 

alla plan i samhället, är med och tar beslut om hur allas vår framtid ska utformas. 
(Skolverket, 2005, s.7) 

 

I förskolans verksamhet har vi därför i uppgift att bidra till en ökad förståelse kring ett 

ekologiskt förhållningssätt och ska även främja att barnen lär sig att se samband mellan 

vårt sätt att leva och miljöförändringar (Skolverket, 2010). Här är pedagogerna i 

förskolan en betydelsefull del i arbetet med att få barnen att förstå hur varje enskild 

individs levnadssätt har en påverkan på vår gemensamma miljö (a.a.). Vi har därför valt 

att studera pedagoger med olika inriktningar i förskolan för att synliggöra deras syn, 

undervisning och motiv till att arbetet med hållbar utveckling. 

 

2 Bakgrund 
I vårt bakgrundskapitel kommer vi att ta upp de teoretiska perspektiv som vi anser är 

relevanta för vår studie då de visar på hur barnen lättast kan lära sig nya saker och 

vilken betydelse åldern på barnen har. Vi kommer även att nämna några betydelsefulla 

begrepp för att förtydliga ämnet hållbar utveckling. I vår studie kommer vi även att 

beskriva tre olika förskolor som har inriktat sig på hållbar utveckling i sitt arbete. 

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

 

2.1.1 Pragmatiskt perspektiv 

I vår studie har vi utgått från det pragmatiska perspektivet där John Dewey (1859-1952) 

som var filosof och forskare, har haft stor inverkan när det gäller skolan och dess 

utbildning. Det pragmatiska perspektivet är relevant för vårt arbete då man inom skolan 

och förskola behöver se till vilka erfarenheter som barnet har sedan tidigare och på så 

vis utveckla den kunskapen vidare. Barn lär sig saker hela tiden nya saker och de 

utvecklas genom de erfarenheter som de får när de är tillsammans med andra barn och 

vuxna (Hederfalk, 2014). Med hänsyn till det pragmatiska perspektivet förespråkade 
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även Dewey att barnens intressen och erfarenhet är betydelsefulla för barnens lärande så 

att kunskapen ska bli meningsfullt och relevant (Phillips & Soltis, 2010). En av Deweys 

formuleringar på detta var “you teach a child, not a subject” (Säljö, 2010). Detta kan 

vidare kopplas till barns handlingar som sker mer regelbundet och som inom det 

pragmatiska perspektivet har ett större värde i synen på lärande än vad de oregelbundna 

handlingarna har (Hederfalk, 2014).    

 

Ärlemalm-Hagsér (2013) tar i sin avhandling upp ett exempel på hur viktigt det är för 

barnens utveckling att få vara ute i naturen. Detta då barn på så vis får en bättre relation 

till miljön och att det även är positivt för barnens utveckling, lärande och hälsa (a.a.). 

När barnen blir undervisade om miljön, menar Hedefalk (2014), att barnen lär sig om 

vad som händer i naturen och om hur naturen fungerar. Då barnen blir undervisade i 

miljöfrågor får de en möjlighet att själva kunna se, känna och veta hur de ska agera när 

de är ute i naturen (a.a.). När denna möjlighet ges till barnen, menar Ärlemalm-Hagser 

(2013), att barnen kommer att bli mer engagerade i frågor som gäller miljö och natur 

(a.a.). Detta kan vidare kopplas till det pragmatiska perspektivet där Dewey inte såg 

några som helst fördelar med att enbart berätta ett lärande för barnen, han menade då att 

lärandet istället blir något som barnen lärt sig utantill utan att faktiskt förstå dess 

innebörd eller relevans (Phillips & Soltis, 2010). Detta menar även Ärlemalm-Hagsér 

(2013) som förklarar att de barn som genom fakta får kunskaper om natur och miljö 

enbart får en insikt om exempelvis årstider, kretslopp med mera. När barnen är med ute 

i naturen kommer de själva att få göra upptäckter och på så vis lära sig att vara rädda om 

djur och natur (a.a.).    

2.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

I studien har vi även utgått från det sociokulturella perspektivet där forskaren Lev 

Vygotskij (1896-1934) inte såg någon direkt fördel med att dela in barnen utifrån de 

åldersindelade utvecklingsstadier som Jean Piaget (1896-1980) förespråkade (Phillips & 

Soltis, 2010). Piaget ansåg att barns utveckling skapas utifrån kognitivt strukturerade 

scheman över vilka egenskaper som barnen utvecklar när de når en viss ålder, även 

kallade utvecklingsstadier. Vygotskij menade istället att dessa utvecklingsstadier är 

förmågor som barnen kan utföra utan hjälp av vuxna och att barn som befinner sig i 

samma utvecklingsstadie kan ha liknande intelligenskvot men ha olika förutsättningar 

för fortsatt utveckling (Phillip & Soltis, 2010; Säljö, 2010). Vygotskij syftar till att 

människor utvecklas hela tiden genom att lära sig nya begrepp och färdigheter, därför 

ska man inte vänta på att barnet utifrån det piagetska stadiet ska bli moget för vidare 

utveckling (Säljö, 2010; Partanen, 2007).  

 

Det sociokulturella perspektivet är relevant för vår studie, i hänsyn till den proximala 

utvecklingszonen, då vi vill undersöka hur pedagogerna utifrån barnens intresse och 

tidigare erfarenheter kan undervisa i hållbar utveckling. Vygotskij menade att barnet i 

den proximala utvecklingszonen är väldigt nära till att lära sig något nytt och det är här 

pedagogerna kan stötta och dela med sig av sina kunskaper till barnet som pedagogen 

redan besitter (Säljö, 2010).  

 

Williams (2006) menar i hänsyn till det sociokulturella perspektivet att den vuxne kan 

synliggöra för barnen att problem kan lösas på mer än ett sätt. Tillsammans kan då 

barnen hjälpas åt att lösa komplicerade problemlösningar, eftersom de får en möjlighet 

att få träna i ett socialt sammanhang. Många av de saker som vi lär oss, lär vi oss 

tillsammans med andra. Av denna anledning skapade Vygotskij begreppet “Potentiell 

utvecklingzon” som idag kallas för ‘den proximala utvecklingszonen’ (a.a.). Med 
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hänsyn till det sociokullturella perspektivet bör man utgå ifrån var barnet befinner sig 

här och nu och i gemenskap med andra elever utmana barnet utanför den proximala 

utvecklingszonen (Partanen, 2007). Får man stöd från andra elever eller pedagoger är 

utmaningarna lättare att klara av (a.a.). 

 

Reflektion 

Både det pragmatiska och det sociokulturella perspektiven visar på att barn lär av att se 

hur andra barn gör, samt hur lärare och elever lär av varandra. Vygotskij och Dewey 

förespråkade att barnens intresse och erfarenhet bör ligga som grund för att lärandet ska 

bli meningsfullt och relevant (Phillips & Soltis, 2010). I vårt arbete vill vi därför 

undersöka hur pedagogerna i studien bemöter barnen samt vilket av de ovanstående 

perspektiven som pedagogerna väljer att använda sig av med barnen i deras lärande 

kring hållbar utveckling. Utifrån det sociokulturella perspektivet vill vi även undersöka 

hur pedagogerna ser på ålderns betydelse för lärande och om detta har någon betydelse 

för barnens fortsatta lärande inom ämnet. 

 

2.2 Viktiga begrepp och definitioner 

2.2.1 Hållbar utveckling 

Förhållandena kring hur man lever idag till hur våra förfäder levde förr i tiden har 

förändrats drastiskt med åren (Skolverket, 2014). Från att ha levt som jägare och 

samlare så utsätter vi idag världen för stora förändringar på ett sätt som aldrig tidigare 

gjorts. I dagsläget tänjer vi på gränserna för att få ut så mycket som möjligt för att 

överleva när det blivit så många människor i världen (a.a.).  

 

Allt levande som finns på jorden blir påverkade av det vi människor producerar och 

konsumerar (Världsnaturfonden, 2015). Allt från maten vi ska äta till kläderna vi ska 

använda, får effekt på vår miljö. Handelsvaror och den markytan som vi använder oss 

av är inte hållbart för miljön, vilket gör att man ser tydliga spår av människans 

ekologiska fotavtryck (Förenta nationerna, 2012). Svensken ligger enligt 

Världsnaturfonden (2015) på en 10:e plats när det gäller de länder som gör störst 

påverkan på miljön, och det skulle innebära att om alla levde som Sveriges befolkning 

skulle vi behöva 3,7 jordklot (a.a.). Hillén (2005) betonar hur man som konsument vill 

kunna lita på att maten inte gör oss sjuka samt att maten inte framställs på ett sätt som 

utsätter djur och natur för onödig skada.  Vi har därför börjat äta mer ekologiskt, då 

ekologisk mat består av ekologisk odling som enligt Bergström och Kirchmann (2000) 

kännetecknas som en styrning och förbättring av en hållbar utveckling. Hillén (2005) 

menar att en tidig medvetenhet hos barn kring mat, miljö och hälsa är en viktig del för 

framtida matvanor. 

 

Hållbar utveckling var då som nu ett väldigt diffust begrepp med öppenhet för egna 

tolkningar, men eftersom begreppet  sedan 1980-talet stundtals varit ett centralt begrepp 

på den politiska agendan, så menar Björneloo (2007) att många makthavare vill använda 

sig av begreppet för eget syfte. Förenta nationerna (2012) beskriver att man under detta 

årtionde började efterfråga ett behov av förändring gällande miljöfrågor. De svårigheter 

som Björneloo (2007) ser kring hållbar utveckling är dock att det krävs en överblick 

över hur världen prioriterar sina behov, problem och förutsättningar, det vill säga utifrån 

miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållanden. Denna överblick behöver därför 

förenas till en helhet med hjälp av förutsättningar och stöd eftersom alla är i behov av 

naturens kretslopp och tillgångar (a.a.). 
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År 1987 lanserades en rapport ‘Vår gemensamma framtid’, även kallad 

Brundtlandkommissionen, som lanserades av Världkommisionen för miljö och 

utveckling (Andrews & Granath, 2015). Rapporten gjorde att begreppet hållbar 

utveckling började sprida sig internationellt (a.a.). 

 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
                                                                                                                                                

                                                    (Andrews & Granath, 2015, s.1) 
 

I rapporten menade man att om miljön blir förstörd och om naturresurserna 

överexploateras, kommer det att bli en omöjlighet att få en hållbar social utveckling och 

en ökad ekonomi (Andrews & Granath, 2015). 

2.2.2 ESD - Utbildning för hållbar utveckling 

Inom förskolans verksamhet har frågan kring hur vi ska förbereda barnen på framtida 

val och beslut blivit en alltmer viktig del i förskolans pedagogik (Skolverket, 2005). 

David (2009) framhäver att ECEfs (Early Childhood Education for sustainability) har 

gjort en sammanställning som visar på att intresset för hållbar utveckling har blivit stort. 

I exempelvis Norges läroplan står det skrivet att eleverna ska få miljöutbildning ifrån 

det att barnen börjat i förskolan och som sedan ska följa dem genom hela deras 

skolgång (a.a.). Riktlinjerna i den svenska läroplanen för vad en hållbar utveckling ska 

leda till är väldigt informativ men samtidigt menar Hedefalk (2014) att det inte råder 

någon gemensam förståelse i forskningen för hur man ska nå fram till målet med 

lärandet. Detta innebär att undervisningen i Sverige saknar specifika tillvägagångsätt 

gentemot det mål som undervisningen ska nå fram till (a.a.).  

 
I förlängningen handlar det om frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, 

delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och om att skapa en 

relation till naturen 
(Skolverket, 2005, s.8). 

 

Ärlemalm- Hagsér (2013) tar i sin avhandling upp hur man under 1990-talet utvecklade 

en livaktig diskussion som än i dag ifrågasätter undervisningen av hållbar utveckling. 

Kritikerna anser att ESD (Education for Sustainable Development) inte tar hänsyn till 

väsentliga filosofiska frågor som är betydelsefulla för barnens förmåga att lösa 

moraliska och etiska dilemman. Kritikerna syftar på att ESD borde beröra barnens 

mångfald av perspektiv samt deras utformning av kritiskt tänkande. Förespråkarna för 

undervisning i hållbara utveckling menar dock att fördelarna med ESD är att pedagoger 

ges möjlighet till att förbättra all utbildning och inte bara inom hållbar utveckling, utan 

också inom andra ämneskategorier (a.a.). Förenta nationerna är en av dessa förespråkare 

som en följd av världstoppmötet i Johannesburg år 2002, beslutade att hållbar 

utveckling ska integreras i alla undervisningssektorer för att gemensamt kunna värna till 

mera hållbara livsstilar och beslut (Leal Filho, Manolas & Pace, 2014). Hederfalk 

(2014) förtydligar att en hållbar livsstil kan förhindra fortsatt utarmning av jordklotet 

vilket även innebär att vi utifrån användandet av det pedagogiska hjälpmedlet ESD 

måste börjar ta ansvar för den jord vi lever av utifrån ett rättvist och fredligt perspektiv.  

 

Av denna anledning vill Hederfalk (2014) framhålla att undervisningen i hållbar 

utveckling bör påbörjas redan i förskolans verksamhet. Detta nämner även Leal Filho, 

Manolas och Pace (2014) som betonar att forskare bör utveckla nya former av ESD; 

“After all, if we all want a better future, everyone needs to have the chance to get 
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involved” ( Leal Filho, Manolas och Pace, 2014, s.17). De syftar framförallt på att 

lärarutbildningar behöver undervisa pedagogerna i hållbar utveckling och samtidigt ge 

en överskådlig bild av vad en hållbar framtid innebär. 

 
2.2.3 Utmärkelsen förskola för hållbar utveckling 

”Förskola för hållbar utveckling” är en utmärkelse som startades upp av regeringen år 

2004 för att ersätta den tidigare utmärkelsen Miljöskolan (Skolverket, 2005). Syftet med 

utmärkelsen är att barnen, utifrån ett helhetsbegrepp, involveras i undervisningen kring 

hållbar utveckling och har ett betydelsefullt inflytande i verksamheten och dess innehåll. 

Förskolor som bedriver undervisning om hållbar utveckling utifrån ett helhetstänk och 

diskussion är välkomna att ansöka (a.a.). 

 

För att erhålla utmärkelsen gör förskolorna en intresseanmälan till Myndigheten för 

skolutveckling som ska vara undertecknad av ledningen samt verksamhetens huvudman 

(Skolverket, 2005). Därefter arbetar förskolans personal samt ledning utefter specifika 

kriterier som måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen. När dessa kriterier är 

uppfyllda kan förskolorna ansöka om utmärkelsen genom att redovisa och skicka in det 

dokumenterade arbetet till Myndigheten för skolutveckling för godkännande (a.a.).  

2.3 Förskolor med pedagogisk inriktning på hållbar utveckling 

2.3.1 Waldorfförskola 

Waldorfförskolan är en självständig institution som tillsammans med den allmänna 

läroplanen, Skolverket (2010), även utgår från Waldorfpedagogikens egna läroplan; En 

väg till frihet. Waldorfskolefederationen och Waldorfförskolornas samråd (2007) 

grundar på barnens åldersmässiga kunskaper där man under förskoleåldern främst 

fokuserar på efterhärmning, fysisk aktivitet samt ett direkt deltagande i undervisningen. 

Barnen får inom pedagogiken möjlighet att exempelvis vara delaktiga i 

matsituatuonerna, då barnen hjälper till att laga maten samt duka och servera 

(Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas samråd, 2007).  

 
I Waldorfförskolan finns en strävan att barnen skall uppleva sambandet mellan jordbruk, 

råvara, den färdiga maten och den kraft som den skänker oss. 
                                             

 (Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas samråd, 2007, s.13) 

 

Inför varje måltid inleder man därefter med en ramsa/vers där barn och pedagoger 

tillsammans tackar solen och jorden för den mat som serveras. Maten är oftast baserad 

på vegetarisk, biodynamiska och ekologiska råvaror, där man genom att låta barnen vara 

delaktig i matlagningen skapar en helhetsbild inför barnen hur en råvara tillagas till en 

färdig maträtt (a.a.) 

 

Årstidernas förlopp är en betydelsefull faktor inom det praktiska och pedagogiska 

arbetet i Waldorfpedagogiken (Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas 

samråd, 2007). Varje årstid har olika utbildningssyften som präglar verksamheten; 

exempelvis under hösten där barn och pedagoger tillsammans tar tillvara på höstens 

material så som; frukter, bär, ull och säd med mera. Även sånger och sagor anpassas 

efter de olika årstiderna. Barn och pedagoger inom Waldorfpedagogiken annordnar 

olika årstidsfester i form av; skördefest, lyktfest, adventsträdgårdsfest, sommarfest och 

så vidare. Under dessa årsfester är barnen delaktiga genom hela processen och får 

samtidigt uppleva årets olika skiftningar och dess förändringar som sker i naturen (a.a.).  
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2.3.2 I Ur och Skur-förskola 

Den första I Ur och Skur-förskolan byggdes upp på Lidingö år 1985 och har sedan dess 

legat till grund för närmare 185 förskolor i Sverige med inriktning på 

utomhuspedagogik (Änggård, 2012). Verksamheten är ansluten till Friluftsfrämjandet, 

där utomhuspedagogiken till stor del sker i en miljö där naturen inte är utformad av 

människor. (a.a.). 

 

Syftet med undervisningen i I Ur och Skur-förskolan är att barnen genom olika 

naturmiljöer ska få utrymme till att skapa en gemenskap, bygga upp kunskap samt få 

utrymme att röra på sig (Friluftsfrämjandet, 2015). Det slutliga målet med 

undervisningen är att barnen genom lek och ett undersökande arbetssätt ska utveckla en 

miljömedvetenhet samt får en känsla och kunskap om den natur vi lever i (a.a.). 

 

Brodin (2011) beskriver en förbindelse mellan lek-lärande och lärande-sinnesintryck där 

han menar att ett lekfullt utforskande av naturen bidrar till att barnen lär utifrån alla sina 

sinnen, dvs. smak, känsel, lukt, syn och hörsel. Det samspel som sker mellan fysisk 

upplevelse och teoretiska kunskaper förstärks genom sinnesintryck vilket Brodin (2011) 

väljer att benämna som ’Learning in Motion’, med andra ord att vi lär oss i rörelse. 
 

För de flesta börjar omtanke om naturen när man får en egen relation till den. […]. 

Därför läggs grunden för ett hållbart förhållningssätt tidigt i livet. 
(Friluftsfrämjandet, 2015, Hämtat: 2015 – 09-15) 

 

Enligt Friluftsfrämjandet (2015) leker barnen bättre om det finns tillgång till 

naturmaterial då detta ger barnen en närmare relationen till naturen samtidigt som 

barnen utvecklar en trygghet samt får kunskap om miljön. Inom verksamheten är det 

även betydelsefullt att miljöarbetet sker naturligt och att barnen är delaktiga med 

exempelvis källsortering, odling och komposthantering samt att pedagogerna utgår från 

barnens erfarenheter, intresse och utveckling (a.a.). 

 

Pedagogerna på en I Ur och Skur- förskola har utöver sin lärarutbildning en 

ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet (a.a.). Pedagogerna är därefter alltid med i 

barnens lärande, de upptäcker, undersöker, upplever och agerar tillsammans med 

barnen, vilket brukar benämnas som att pedagogerna är medupptäckare, 

medundersökare, medupplevare och medagerande i undervisningen (a.a.). 

 

3  Syfte 
Syftet med denna studie är att intervjua pedagoger, på tre olika typer av förskolor i 

södra Sverige, om hållbar utveckling i förskolans verksamhet. Vad har pedagogerna för 

synsätt gällande undervisning i ämnet och kan man undervisa i något som är så stort och 

otydligt? Detta är något som vi vill undersöka i hänsyn till våra frågeställningar: 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur tolkar pedagogerna ämnet hållbar utveckling? 

 

Vilka motiv anger pedagogerna för valet att arbeta med hållbar utveckling? 

 

Hur arbetar pedagogerna med hållbar utveckling? 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt metodval, urval, tillvägagångssätt och 

etiska ställningstaganden. Vi kommer även presentera vår bearbetning och validitet i 

studien. 

 

4.1 Metodval 

Vi valde att spela in intervjun via ljudupptagning då detta enligt Denscombe (2009), 

näst efter videoupptagning, är den mest tydligaste metod som ger en konkret bild av vad 

samtalet har resulterat i. Nackdelen med denna metod är dock att man missar icke-

verbal information, det vill säga vad som händer runt omkring samtalet (a.a.). Därför 

valde vi även att använda oss av anteckningar som ett komplement till dessa 

ljudupptagningar, då detta även underlättar för oss under transkriberingen. 

 

Utifrån Denscombe (2009) har vi även valt att ge intervjupersonerna lika förutsättningar 

eftersom vi valt att genomföra samtliga intervjuer på samma sätt, det vill säga utefter en 

enskild semistrukturerad intervjumetod. Denscombe (2009) hävdar att det finns 

undersökningar som visar på att intervjuarens kön, etniskt ursprung och ålder har en 

påverkan på hur deltagarna kommer att svara under samtalen. Därför valde vi att 

använda oss av en semistrukturerad intervjumetod för att ge deltagarna chansen att svara 

individuellt utan att påverkas allt för mycket av oss som intervjupersoner. Vi bad 

intervjupersonerna att berätta fritt hur de uppfattar vad Hållbar utveckling är för dem. 

Under tiden som de berättade bockade vi av i våra intervjufrågor och detta gjorde att vi 

inte behövde styra upp intervjun. 

 

En semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuaren startar samtalet genom att 

låta deltagarna tala fritt kring ett förutbestämt ämne eller tema (Denscombe, 2009). 

Fördelen med denna intervjumetod är att deltagarna får utveckla individuella tankar och 

bygga upp egna meningar kring komplexa ämnen, utan att intervjuaren ingriper allt för 

mycket. Intervjuarens uppgift är att hålla deltagarnas egna idéer och tankegångar 

flödande utan att avbryta eller ställa frågor av strukturerande form (a.a.). 

 

Anledningen till att vi valde att använda oss av semistrukturerad intervjumetod är på 

grund av att hållbar utveckling är som vi tidigare nämnt ett väldigt komplext ämne där 

varje pedagog har sina individuella tankar och idéer inom ämnet som i sin tur påverkar 

undervisningen i natur- och miljöfrågor. Vi har därför försökt att få deltagarna att 

berätta fritt om vad hållbar utveckling är för dem och hur deras verksamhet arbetar för 

att synliggöra hållbar utveckling i förskolan. 

 

4.2 Urval 

Vi valde att begränsa antalet intervjuer till tre förskolor i södra Sverige med olika 

pedagogiska inriktningar, närmare bestämt en kommunal förskola, en I Ur och Skur-

förskola samt en Waldorfförskola. Eftersom vi har haft begränsad tillgång till bil och 

samtidigt vill värna om miljön valde vi därför att företa studien inom närområdet med 

cykelavstånd.   

 

Förfrågningar mailades därefter ut till olika förskolechefer i kommunen, där vi 

meddelade syftet med undersökningen samt om vi kunde besöka förskolorna för 

genomförande av intervju med förskollärare. Då antalet återkopplingar från 
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förskolecheferna var tunt valde vi istället att själva kontakta de två återstående 

förskollärarna via telefon. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi besökte gemensamt de tre olika förskolorna och öppnade varje enskild intervju med 

att be pedagogerna berätta om hållbar utveckling och hur de arbetar med ämnet i 

förskolan.Därefter fick pedagogerna prata fritt kring ämnet samtidigt som vi försökte 

bocka av våra frågeställningar efter hand som intervjupersonerna svarade. Intervjuerna 

tog alltifrån 10 till 45 minuter.  

 

Under den kortare intervjun gav pedagogen oss korta och koncisa svar och höll sig 

enbart till fakta. De andra två intervjuerna var väldigt informativa och pedagogerna 

brann verkligen för det som de gjorde i sin verksamhet och de hade mycket som de ville 

dela med sig av. Avslutningsvis var vi noga med att försäkra oss om att vi kunde höra 

av oss igen om det fanns några oklarheter kring intervjusvaren. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Under förberedande av intervjuerna gick vi utifrån de fyra forskningsetiska principerna, 

dvs. informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Vetenskapsrådet (2015) förklarar att informationskravet innebär att den som ska 

genomföra intervjun informerar intervjupersonen innan samtalet påbörjas, om att 

deltagandet är helt fritt och att personen när som helst kan välja att avsluta intervjun. 

Intervjupersonen ska även informeras om vilket syfte man ska ha undersökningen till 

samt att informationen som ges inte ska användas till något annat än forskningen. 

Vetenskapsrådet (2015) beskriver samtyckeskravet där man som intervjuare ska inhämta 

ett samtycke från intervjupersonen. Det kan även vara att de som ska delta är under 15 

år och då behöver man få vårdnadshavarens medgivande. Med konfidentialitetskravet 

menas det att all insamlad information kommer att förvaras så att ingen obehörig person 

kommer åt dem och utomstående ska inte heller kunna identifiera den intervjuade 

(Vetenskapsrådet, 2015). Sist men inte minst beskrivs nyttjandekravet där uppgifter som 

framkommer under intervjun enbart får användas till forskning och att det inte är tillåtet 

att låna ut informationen i annat syfte (a.a.). 

 

Vi informerade även intervjupersonerna om tystnadsplikten, sekretessen samt 

anonymiteten. Detta för att intervjupersonerna ska få tydlig information om sina 

rättigheter i deltagandet både före och under intervjun. 

 

Hermerén (2011) förklarar att Tystnadsplikt och sekretess har liknande innebörd. Har 

man sekretess i ett ärende som är hemligt så innebär det att man även har tystnadsplikt. 

Inom vården har man tystnadsplikt och det innebär att man inte får berätta något om 

patienternas hälsotillstånd eller något personligt för någon utomstående. Anonymitet 

kan vara att vid en enkätundersökning kommer namnen på deltagarna att tas bort för att 

ingen ska kunna identifiera de som medverkat (a.a.). 

 

4.5 Bearbetning 

Vi delade upp intervjuerna mellan oss och transkriberade dem var och en för sig. När 

det var klart gick vi igenom frågor och svar och gjorde en sammanställning som vi på så 

vis kunde analysera likheter och skillnader i vår resultatdel. Intervjuerna gav oss många 

svar på våra frågeställningar men vi behövde i efterhand komplettera en av intervjuerna 
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då svaren tidigare var lite svävande. Efter kompletteringen fick vi en tydligare insikt i 

hur intervjupersonen menade och kunde därefter sammanställa även dessa svaren till 

studien. 

 

4.6 Validitet 

För att stärka validiteten i vår studie valde vi att besöka intervjupersonerna på deras 

egna arbetsplats, då vi i hänsyn till Denscomb (2009) kunde se nackdelar med att 

genomföra intervjuerna via telefon. När intervjuer sker ansikte mot ansikte, kan man på 

ett lättare sätt känna av om informationen som man får i svaren stämmer överens med 

verkligheten (a.a.).  
 
Alla tre intervjuer i studien har varit givande och vi kunde få ut mycket information som 

kunde stärka validiteten i undersökningen. Då många av intervjupersonerna valde att 

framhäva liknande synpunkter i hållbar utveckling anser vi även detta stärker 

validiteten. 
 

4.7 Metoddiskussion 

Vi upplevde det positivt att ha en semistrukturerad intervju då detta gjorde det lätt för 

pedagogen att berätta i den ordningen som passade utan att vara styrd av våra frågor. 

Detta gjorde det också lättare för oss under intervjun att fälla in följd frågor utifrån det 

som pedagogen berättade. 

 

Nackdelarna med vårt arbete var att vi inte fick tag på så många frivilliga personer att 

intervjua dessutom var tidsramen väldigt begränsad. I en framtida  studie hade vi velat 

göra arbetet större utifrån fler intervjupersoner och vi hade haft fler svar att jämföra då 

detta hade stärkt validiteten. 

 

5  Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som vi fått fram genom våra 

intervjuer med pedagogerna. Materialet har vi analyserat och sammanställt utifrån 

likheter och skillnader. 

 

5.1 Pedagogernas syn på hållbar utveckling 

5.1.1 Likheter 

Synen på undervisning 

Samtliga pedagoger i studien hänvisar till vardagssituationer i hållbar utveckling och att 

även de yngre barnen kan påbörja ett lärande inom detta ämne. Pedagogen på den 

kommunala förskolan menar att ämnet hållbar utveckling är väldigt stort och därför 

väljer man att många gånger bryta ner det till vardagssituationer just i förskolan.Med 

vardagssituationer syftar pedagogerna på tillfällen som förekommer dagligen i 

förskolans vardag, exempelvis att slänga papper i papperkorgen, släcka lamporna när de 

går ut och att stänga av vattenkranen när den inte används etc. 

 

Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan talar om vikten av att synliggöra för barngruppen 

varför det är så betydelsefullt att plockar undan efter sig. “Slänger man på golvet, ja 

men vem ska plocka upp det liksom. Att var och en måste plocka undan efter sig och 

det lär man ju redan ettåringar.” Pedagogen syftar på att situationer vidare kan skapa 
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erfarenheter som barnen sedan kan använda för att underlätta den planerade 

undervisningen av hållbar utveckling. 

 

Både pedagogen på den kommunala förskolan och pedagogen på Waldorfförskolan var 

även noga med att under intervjun framhålla deras dagliga arbete med sop- och 

källsortering, detta framgick dock inte lika tydligt i intervjun med pedagogen på I Ur & 

Skur-förskolan. 

  

Synen på jordens resurser 

Pedagogerna i studien är eniga om att hållbar utveckling handlar om att ta vara på de 

resurser som jordklotet producerar.Pedagogen på Waldorfförskolan berättar exempelvis 

att deras pedagogik syftar på att barnen ska vara delaktig i verksamheten där man 

tillsammans hjälper varandra att skörda trädgården och tar tillvara på de resurser som 

finns efter de olika årstiderna. Pedagogen på den kommunala förskolan tar upp ett 

exempel från frukosten.  “[...] vi häller inte upp mängder med vatten till barnen utan vi 

månar om att ändå vara rädda om det vi har [...]. Där uppe i båten tror jag att det finns 

lite regnvatten. Wow. Vi måste leta upp det”. Pedagogen synliggöra för barnen att man 

hellre lägger upp mindre portioner på tallriken och tar fler gånger än att slänger stora 

portioner som man inte orkar äta upp. På så vis menar pedagogen att vi till viss del 

minska matsvinnet och tar vara på jordens resurser utan att överkonsumera våra 

tillgångar.  

 

Synen på djur och natur 
Synen på djur och natur är ett återkommande tema i samtliga intervjuer med 

pedagogerna i studien. Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan tar upp ett exempel på hur 

viktigt vårt förhållningsätt till djur och natur är för arbetet med hållbar utveckling. För 

att barnen ska skapa ett meningsfullt lärande menar pedagogen på I Ur och Skur-

förskolan att det först behövs ett intresse för naturen, “[...] och det man tycker om är 

man ju rädd om det är ju så”. Som pedagog har vi därför i uppgift att ge barnen 

möjlighet till att skapa ett intresse för djur och natur för att främja synen på hållbar 

utveckling. 

5.1.2 Skillnader 

 

Synen på hållbar utveckling utifrån arbetsmiljö 
Under intervjuerna framkom det att pedagogen på den kommunala förskolan samt 

pedagogen på Waldorfförskolan kopplar samman hållbar utveckling med arbetsmiljö 

relaterade problem. Pedagogerna samtalar om att exemepelvis tunga lyft och stress ofta 

förekommer inom förskolans verksamhet och att detta i sin tur sliter på både kropp och 

själ. Pedagogen på Waldorfförskolan syftar framförallt på dagens stressade samhälle 

som skapar sjukdomar så som depression både hos barn och vuxna. Pedagogen på den 

kommunala förskolan syftar till att hållbar utveckling även innebär att må bra fysiskt 

och psykiskt, och att vi måste ta tillvara på oss själva. Detta är även en av anledningarna 

till att behovet av att få komma ut och röra på sig är så viktigt då man får andas in ny 

och frisk luft istället för att bara vara inne, där arbetsmiljön inte är densamma. Av denna 

anledning har pedagogen på den kommunala förskolan valt att gå ut med barngruppen i 

skogen en dag varannan vecka. Detta för att kunna hålla som pedagoger, både fysiskt 

och psykiskt, samt för att barngruppen ska må bra. 

 

Synen på undervisning - att tänka utanför ramarna 

Som vi nämnt tidigare var alla pedagogerna i studien eniga om att vardagssituationerna 
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bör främja undervisningen av hållbar utveckling. Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan 

var dock den enda av pedagogerna som valde att koppla samman hållbar utveckling till 

av och på klädning i hallen. “Ja men om dem är blöta så hänger du dem i torkskåpet 

annars så lägger du dem på din hylla, ja men då hittar du dem nästa gång”. 

 

Pedagogen syftade på att man på ett enkelt sätt kan visa barnen grunden för hållbar 

utveckling då barnen lär sig att se samband mellan att allt har sin plats och att man 

därför inte ska slänga materiella ting i naturen, eller i detta fall på golvet. 

 

5.2  Pedagogernas motiv till att arbeta med hållbar utveckling 

 

5.2.1 Likheter 

 

Motiv för undervisning - barnens intressen 
Samtliga pedagoger i studien menar att motivet till att arbeta med hållbar utveckling är 

vad som står skrivet i läroplansmålen, det vill säga att undervisningen ska grundas på 

barnens egna intressen.  

 

Pedagogerna på den kommunala förskolan samt pedagogen på I Ur och skur-förskolan 

menar att när barnen funderar över något exempelvis om hållbar utveckling så samtalar 

och undersöker pedagogerna tillsammans med barnen om vad ämnet innebär. 

Pedagogen på den kommunala förskolan framhäver att det inte alltid är så att de styr 

upp en aktivitet. “Så även om vi inte har hållit på med det på någon månad och pratat 

direkt om det så kommer de -att nu vill vi igen! De vill liksom inte släppa det”. Många 

gånger är det barnens intresse för exempelvis hållbar utveckling som får skapa väg för 

utformningen av lärandet. 

5.2.2 Skillnader  

Motiv för undervisning - värna om djur och natur genom vegetarisk kost 
Motivet för att undervisa i hållbar utveckling är enligt pedagogerna även att värna om 

djur och natur. Under samtliga intervjuer framgick det att verksamheterna valt att 

minska på köttkonsumtionen, då detta på lång sikt ska främja till en hållbar utveckling. 

Pedagogen på Waldorfförskolan berättar att de äter vegetariskt alla dagar i veckan, med 

undantag från korv och fisk, och att barnen får följa matens väg från jord till bord. 

Pedagogen på den kommunala förskolan berättar likt pedagogen på I Ur och Skur-

förskolan att de valt att minska på köttkonsumtionen och äter vegetariskt en dag i 

veckan. På den kommunala förskolan betonar man dock att de stött på ett problem och 

framhäver att vegetariskt och grönsaker har blivit ett så laddat begrepp så att barnen 

många gånger låser sig. Detta är något som även pedagogen på I Ur och Skur-förskolan 

framhävde under intervju, i alla fall problemet med grönsakerna. Pedagogen på I Ur och 

Skur-förskolan valde därför att sluta tvinga barnen att smaka på grönsakerna. Efter 

denna förändring berättar pedagogen att barnen började bli mer nyfikna på grönsakerna. 

“[...] tar du det då kanske jag ska smaka det också”. Det blev inte längre något krav på 

att man måste äta en grönsak vilket i sin tur enligt pedagogen minskade riskerna för 

låsningar inom barngruppen. 
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5.3 Pedagogernas undervisning av hållbar utveckling  

 

5.3.1 Likheter 

Undervisar inte aktivt i ämnet 
Under intervjun med pedagogerna i studien framkom det att pedagogen på den 

kommunala förskolan och pedagogen på I Ur och Skur-förskolan i nuläget inte 

undervisade aktivt i ämnet hållbar utveckling. 
 

Pedagogen på den kommunala förskolan tog upp att de nyligen släppt iväg stora delar 

av sin barngrupp till förskoleklass och därför valt att fokusera på de nya barnens 

inskolningar. “Det var ju de som var de drivande lite i detta”. Pedagogen på den 

kommunala förskolan berättar vidare att deras tidigare barngrupp hade varit väldigt 

intresserade av ämnet hållbar utveckling och utifrån detta har barnens intresse för 

hållbar utveckling främjat hela deras verksamhet. 
 

Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan berättade att de arbetade utifrån ett läroplansmål 

i taget för att vara säkra på att alla barnen ska få lika förutsättningar till lärande. 

Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan berättar vidare att de förra året arbetade fullt ut 

med ämnet hållbar utveckling men att de nu istället undervisar i språk, naturvetenskap, 

teknik och matematik tillsammans med barnen. 

 

Undervisning utifrån ett pragmatiskt arbetssätt  
Genom samtliga intervjusvar verkar pedagogerna i studien eniga om att det pragmatiska 

perspektivet bör främja undervisningen kring hållbar utveckling. Pedagogen på den 

kommunala förskolan förtydligar under intervjun att de samtalar väldigt mycket med 

barnen, men utifrån samtliga intervjusvar kan vi urskilja en enighet kring 

undervisningsmetoderna att barnen utifrån ett praktiskt arbete får möjlighet att 

undersöka lärandet. 
 

Barnens informella lärande av undervisningen 
Samtliga pedagoger kunde se en tydlig förändring i barngruppen efter undervisning av 

ämnet hållbar utveckling. 
Pedagogen på den kommunala förskolan gav exempel på att hennes tidigare barngrupp 

inte ville släppa ämnet och gav även exempel på tillfällen där barnen under oväntade 

situationer hittat skräp i naturen. 

 

Pedagogen på I Ur & Skur-förskolan menar att hon kan se en skillnad i barnens vardag 

utifrån deras undervisningsmetod kring matsvinnet. Pedagogen förtydligar även att 

barnen nu är medvetna om att det man lägger upp på tallriken bör man äta upp och att 

de inom arbetslaget har märkt en stor skillnad bara på senaste halvåret att det slängs 

mycket mindre mat än vad de gjordes tidigare. 

 
Pedagogen på Waldorfförskolan framhävde barnens medvetenhet kring förhållningssätt 

i naturen, de bryter exempelvis inte grenar ifrån träden. Pedagogen förtydligar även att 

barnen är väldigt försiktiga med papper eftersom papper kommer ifrån träden och att 

barnen då väljer att rita på båda sidor om pappret istället för att bara rita något litet och 

sedan slänga det.  
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5.3.2 Skillnader  

Regelbunden undervisning i ämnet 

Pedagogen på Waldorfförskolan var den enda av pedagogerna i studien som nämnde 

hållbar utveckling som en del i pedagogiken som genomsyrar hela verksamheten, inte 

bara i vardagssituationerna. Pedagogen berättade att undervisningen inom deras 

verksamhet är väldigt fri och att det sällan krävs några mellanvägar för att ett lärande 

ska kunna ske. Finns det möjlighet i vardagen för att arbeta med hållbar utveckling så 

menar pedagogen att de tar tillvara på nuet och låter barn och pedagoger uppleva 

lärandet tillsammans.  

 

Undervisningsmetod på Kommunala förskolan 
Pedagogen på den kommunala förskolan berättar att genom organisationen ”Håll 

Sverige” rent anmälde man sig till en skräpplockardag. Pedagogen på den kommunala 

förskolan berättar vidare att det först var tänkt som en engångsgrej men att den 

dåvarande barngruppen visade på så stort intresse och engagemang för ämnet att de 

inom arbetslaget valde att fortsätta undervisningen. Pedagogen på den kommunala 

förskolan framhåller att de nyligen fått utmärkelsen Förskola för hållbar utveckling. 

Pedagogen på den kommunala förskolan hoppas även att den nuvarande barngruppen 

inom snar framtid ska visa intresse för ämnet hållbar utveckling, men att det är för tidigt 

att säga just nu med tanke på inskolningarna av sex stycken ettåringar. 

 

Undervisningsmetod på Waldorfförskolan 
Pedagogen på Waldorfförskolan berättar att deras undervisning grundar sig på barnens 

intresse. Om barnen under en viss period är intresserade för exempelvis hur man levde 

förr så kan de låta barnen uppleva hur det var på den tiden, som intresserar barngruppen, 

genom att besöka specifika platser. Pedagogen på Waldorfförskolan förtydligar under 

intervjun att det är betydelsefullt inom deras pedagogik att barnen får vara delaktiga och 

uppleva lärandet. Under intervjun framgick det tydligt att pedagogen på 

Waldorfförskolan inte ville proppa barnen fulla med information kring ämnet hållbar 

utveckling: 
 

Utan de är med och upplever så kanske att det kan komma sedan att man pratar om det i 

skolan men inte med de små barnen får inte den infon, för då blir det att hjärnan får 

jobba mer än att bara vara som människa. 

 

Vidare berättar pedagogen på Waldorfförskolan att de sällan behöver be barnen om 

hjälp. Pedagogerna börjar gemensamt att skörda trädgården och därefter kommer de 

barn som vill hjälpa till och ansluter sig frivilligt till aktiviteten. 

 
Undervisningsmetod på I Ur och Skur-förskolan 
Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan berättade att deras arbetslaget hade valt att helt ta 

bort kravet på barnen att äta grönsaker vid måltiderna. Arbetslaget hade noterat att 

barnen kände sig tvingade att äta något som de inte ville, vilket i sin tur skapade 

låsningar i barngruppen. I Undervisningssyfte på hållbar utveckling valde de därefter att 

fokusera på matsvinnet. Pedagogen på I Ur och Skur-förskolan förtydligar att de förra 

året, när de undervisade som mest i ämnet, valde att tillsammans med barnen undersöka 

hur mycket av maten som slängdes varje dag på förskolan. Pedagogen på I Ur & Skur-

förskolan berättar vidare att de varje dag hade en hjälpreda som den dagen fick skrapa 

av maten i en speciell behållare för att sedan väga matsvinnet. Detta skrev de sedan upp 
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i ett stapeldiagram så att man i efterhand kunde analysera varför det slängs mer mat 

under en specifik dag i veckan och mindre mat en annan dag. 

 

6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår diskussionsdel. Vi kommer att knyta ihop 

resultatet med tidigare forskning samt ta in teoretiska perspektiv. 

 

6.1 Pedagogernas syn på hållbar utveckling 
I studien framkom det att pedagogerna inte är helt enade om vad hållbar utveckling 

innebär då de har olika syn på hållbar utveckling. En av likheterna var att pedagogerna 

bryter ner ämnet i vardagssituationer på förskolan.   

 

Pedagogen på I Ur och Skur-förskolans syn på hållbar utveckling var att bryta ner 

lärandet i mindre delar exempelvis i av och på klädningssituationer i hallen. Pedagogen 

kopplade ihop att barnen lär sig att var sak har sin plats, vilket i sin tur visar barnen att 

man inte ska slänga skräp i naturen utan att det istället ska återvinnas. Under intervjun 

tolkade vi att pedagogen på I Ur och Skur-förskolan med hänsyn till det pragmatiska 

perspektivet, vill skapa erfarenheter till barnen innan hon går vidare i den fortsätta 

undervisningen av hållbar utveckling. Phillips och Soltis (2010) förklarar utifrån det 

pragmatiska perspektivet att barnens intressen och erfarenheter ska ligga som grund för 

allt lärande. Därför anser vi att det betydelsefullt att hitta eller skapa erfarenheter som 

barnen kan relatera till.  

 

Vår studien visar att pedagogerna var eniga om att hållbar utveckling främjas genom att 

ta tillvara på jordens resurser. Pedagogerna berättade att de ofta pratar med barnen om 

att inte ta mer mat än vad de orkar äta upp och att man ska vara rädd om det man har. 

Här kan vi utifrån det sociokulturella perspektivet se hur betydelsefulla pedagogerna är 

för att barnen ska lära sig nya saker. Williams (2006) beskriver att om man ska kunna 

ge barnet de bästa möjliga förutsättningarna för att lära, behöver barnet med hänsyn till 

det sociokulturella perspektivet få handledning av någon vuxen eller kamrat.  

 

En skillnad som noterades i studien var att pedagogen på den kommunala förskolan 

samt pedagogen på waldorfförskolan framhävde en annorlunda syn på hållbar 

utveckling, det vill säga en koppling till arbetsmiljön. Pedagogen på den kommunala 

förskolan anser att det är betydelsefullt för arbetsmiljön att komma ut och röra på sig i 

friska luften för att kunna hålla som pedagoger både fysiskt och psykiskt. Till vår 

förvåning kom även pedagogen på Waldorfförskolan in på arbetsmiljö kring hållbar 

utveckling, närmare bestämt stressen. Pedagogen menade att vi behöver lära barnen att 

ta det lugnt och bara vara. Stress kan leda till depressioner hos både barn och vuxna, 

därför menar pedagogen att man behöver skapa ett hållbart arbetssätt för att kunna hålla 

som person. Med hänsyn till de båda pedagogernas resonemang kan vi inte understryka 

att förskolan har en fungerande arbetsmiljö. Verksamheten innebär många tunga lyft 

och stressade situationer som sliter ut både barn och pedagoger. Däremot kan det inte 

kopplas till begreppet hållbar utveckling eftersom pedagogernas resonemang inte syftar 

till miljöfrågor. Däremot är begreppet enligt Björneloo (2007) väldigt komplext vilket 

kan vara en bidragande faktor till att pedagogerna ser arbetsmiljö som hållbar 

utveckling. 
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6.2 Pedagogernas motiv till att arbeta med hållbar utveckling 

Pedagogernas motiv till att arbeta med hållbar utveckling tolkar vi anspelar på 

förskolans läroplan, där man betonar att utveckling och lärande ska utgå från barnens 

erfarenheter, behov och intressen (Skolverket, 2010). Utifrån Vygotskijs proximala 

utvecklingszon samt intervjusvaren tolkar vi att barnen inte har möjlighet att ta sig 

vidare i sitt lärande på egen hand och därför väljer att ta hjälp av pedagogerna för att 

utvecklas mer i ämnet (Phillips & Soltis, 2010). Vi syftar därför till att om ett barn 

exempelvis aldrig har vistats i en skog förväntas det inte ha samma förutsättningar till 

att förstå betydelsen av hållbar utveckling, då lärandet kanske inte blir relevant för 

individen i fråga. Allt lärande anser vi därför bör ske utifrån barnens intressen och att 

lärandet bör ske i den miljö där ämnet anses mest relevant för barnen (Ärlemalm-

Hagsér, 2013). 

 

Pedagogerna i studien nämner även omsorgen av djur och natur som ett motiv till att 

arbeta med hållbar utveckling, detta då de valt att äta mer vegetariskt i förskolan. Vi kan 

utifrån Hilléns (2005) resonemang tolka att människan inte längre har det behovet av att 

samla på sig mängder av exempelvis köttprodukter. Däremot tolkar vi att grönsaker och 

vegetariskt har blivit ett väldigt laddat begrepp i förskolan som även pedagogerna i 

studien nämner. Detta är även det ett motiv till att arbeta med hållbar utveckling. 

Genom att göra barnen intresserade av att äta mer vegetarisk kost kan vi främja till att 

köttkonsumtionen minskar och skapa en medvetenhet i barngruppen. Pedagogen på I Ur 

och Skur-Förskolan nämner att de av denna anledning valt att inte tvinga barnen till att 

ta av grönsakerna. Istället föregår pedagogerna med gott exempel och barnen blir istället 

intresserade av grönsakerna bakvägen. Vi anser att detta är en bra metod för att inte 

skapa låsningar vid matsituationerna, då en låsning för barnen kan vara så pass stor att 

situationen blir kränkande.  
 

6.3 Pedagogernas undervisning av hållbar utveckling 
Pedagogernas undervisning av hållbar utveckling sker främst genom planerade 

aktiviteter, men undersökningen framhäver även hur pedagogerna tar vara på 

möjligheterna att undervisa i hänsyn till vardagssituationer i förskolan. Eftersom ämnet 

är så stort och otydligt som Björneloo (2007) nämner så anser vi att pedagogerna har 

valt att utgå från en betydelsefull metod som vi själva hade förspråkat i undervisning av 

hållbar utveckling.  

 

Vi anser att riskerna med undervisning är att man i förskolan gör ämnet för stort för 

barnen, vilket bidrar till att förståelsen blir otydlig och barnens intresse minskar. Vi 

hävdar att ett barn som ligger över eller under nivån till lärande kan finna ämnet 

ointressant vilket gör att relevansen till varför ämnet är meningsfullt försvinner. Det är 

därför betydelsefullt att man som pedagog lägger undervisningen lite ovanför den nivå 

som barnen befinner sig i kunskapsmässigt, det vill säga utifrån den proximala 

utvecklingszonen, för att barnen ska känna en utmaning i lärandet (Säljö, 2010).  

 

All undervisningen i verksamheten bör enligt förskolans läroplan ske utifrån barnens 

tidigare erfarenheter och intressen, vilket även nämns inom det pragmatiska och 

sociokullturella perspektivet (Skolverket, 2010; Phillips & Soltis, 2010). Detta framgick 

i hänsyn till hur pedagogerna i studien valt att forma undervisningen av hållbar 

utveckling:  

 

I Ur och Skur-förskolan valde att förra året studera matsvinnet tillsammans med 

barngruppen. Där barnen på ett praktiskt och konkret arbetssätt fick upptäcka och 
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undersöka överkonsumtionen. Vi anser att matsvinnet är en betydelsefull del i hållbar 

utveckling och barngruppen i studien skapar tillsamman med pedagogerna en förståelse 

för att allt levande påverkar miljön men även att var och en behöver göra en insats för 

att inte överexploatera våra gemensamma tillgångar (Världsnaturfonden, 2015; Förenta 

Nationerna, 2012).  

 

Den kommunala förskolan valde till skillnad från I Ur och Skur-förskolan att anmäla sig 

till en skräpplockardag, vilket skapade ett intresse hos barngruppen som pedagogen inte 

hade förväntat sig. Vi tolkar att pedagogen gick in med för låga förväntningar på 

temaarbetet och blev därför överraskade över barnens engagemang. Detta ledde i sin tur 

till att pedagogerna på den kommunala förskolan fick motivation till att vilja fortsätta 

med temaarbetet och anmäla sig till Utmärkelsen förskola för hållbar utveckling. Här 

kan vi antyda hur pedagogerna utifrån barnens intresse och engagemang skapade en 

förändrad syn hos barnen men även hos sig själva. Vi hävdar att ett undersökande 

arbetssätt inte bara lär ut ämnet till barnen utan även undervisar oss vuxna, vilket vi kan 

koppla till det sociokulturella perspektivet, vi lär i gemenskap med andra (Williams, 

2006).   

 

Waldorfförskolan var den verksamhet som vi i hänsyn till studien ansåg hade kommit 

längst i sitt arbete med hållbar utveckling. Pedagogen berättar hur hela deras 

verksamhet är uppbyggd utifrån ett miljötänk, där man tar tillvara på de resurser och 

tillgångar man har. I undersökningen framgår att lärandet i Waldorfpedagogiken sker i 

nutid då de är med och upptäcker tillsammans med barnen. Detta kan vi i hänsyn till det 

pragmatiska perspektivet se att pedagogerna arbetar praktiskt genom att själva påbörja 

aktiviteten och göra barnen nyfikna på lärandet (Hederfalk, 2014).  

 

Vi anser att undervisning av hållbar utveckling kräver att man likt Waldorfpedagogiken 

arbetar med ämnet hela tiden. Även om pedagogerna i studien nämner att de arbetar 

med hållbar utveckling med hänsyn till vardagssituationer i förskolan, så hävdar vi att 

det är lätt att ämnet stannar vid ett tematänk, där man som pedagog riskerar att gå för 

djupt in i ämnet. Vi menar likt Björneloo (2007) att samhället behöver bilda sig en egen 

uppfattning över begreppet då ämnet är väldigt stort och otydligt. Därför menar vi att 

det bästa sättet för att lära ut hållbar utveckling till barnen är genom att undervisa i 

ämnet dagligen. På så sätt får barnen en tydligare inblick i hållbar utveckling som vidare 

kan värna till en mer hållbar livsstil. 

 

6.4 Slutdiskussion 
Studien har visat på att ämnet hållbar utveckling i förskolan är väldigt brett och otydligt, 

vilket gör att pedagogerna i verksamheten går in på saker som inte är relevant eller 

meningsfullt för barnens lärande i ämnet. Exempelvis arbetsmiljö där pedagogerna 

kommer ifrån ämnet hållbar utvecklings innebörd. Pedagogerna i studien betonar att 

överkonsumtion av tillgångar och resurser är återkommande i undervisningen av hållbar 

utveckling. Undervisningen grundar sig mer eller mindre på barnens erfarenheter och 

intresse kring djur och natur där pedagogerna i förskolan väljer att bryta ner lärandet till 

mindre delar för att även de yngsta barnen ska få möjlighet till lärande. Vi anser utifrån 

denna studie att ett lärande utifrån ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv bör i 

vardagssituationer främja undervisningen i hållbar utveckling.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Intervjufrågor 

 

o   Hållbar utveckling är ett komplext ämne. Vad innebär det för dig?  
 

o   Hur arbetar ni med hållbar utveckling?  
 

o   När anser du att barnen är redo att introduceras för ämnet hållbar utveckling och när anser 

du att barnen kan utveckla ett lärande inom detta ämne?  
 

o   Hur förmedlar ni er kunskap, om hållbar utveckling, till förskolebarnen?  
 

o   Hur lägger ni upp undervisningen kring hållbar utveckling?  
 

o   Hur bemöter ni barnens tankar och funderingar kring lärandet inom detta ämne?  
 

o   Märker ni en ökad förståelse hos barnen efter undervisning i hållbar utveckling? 
Hur då? Ge exempel.  

 

 

 


