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Abstrakt 
 

Studien som genomförts, hade till syfte att få syn på hur pedagoger i förskolan uppfattar att de 

skapar tillfällen för hållbar utveckling. De metoder som användes för att få svar på 

forskningsfrågan, var en öppen enkät som efterföljdes av en fördjupad intervjustudie. Det 

resultat som framkom, visade att lärande för hållbar utveckling var en del av vardagen. 

Respondenternas utsagor och uttryck visar att lärande för hållbar utveckling, till stor del ligger 

i att värna om naturen, ge barnen möjlighet till naturupplevelser, sopsortering och 

kompostering. Arbetssättet för att göra detta möjligt sker genom demokratiska arbetssätt där 

delaktighet, dialog, kritiskt tänkande och inflytande är viktiga delar. 

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, förskolan, barn, lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

Förord 
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Gunnar Jonsson, som på ett sakligt och konstruktivt sätt har väglett mig genom uppsatsens 
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1 Inledning  
 

Dagens barn är morgondagens världsmedborgare. De små barnens lärande är vägen till en 

framtida hållbar utveckling. Att underskatta barns förståelse och tankar för sin omvärld är att 

underskatta möjligheterna för vår gemensamma framtid. Barn är kompetenta att förstå sin 

omvärld om vi bara tillåter dem göra det. Ett barns uttryck om sin förståelse för hållbar 

utveckling: ”I think it might mean, like, to save the world for later” (Engdahl & Rabušicová, 

2010, s. 18).  

 

Pedagoger måste ha en barnssyn där barn ses som kompetenta att vara delaktiga i sin egen 

framtid. En framtid där hållbar utveckling innebär att acceptera, respektera, behandla alla lika, 

vara demokratisk och visa respekt för naturen. För att utveckla dessa delar krävs medvetna 

lärare som vet vad hållbar utveckling är och hur detta kan utvecklas hos barnen. Det råder 

osäkerhet bland lärare om vad som egentligen innefattas i detta begrepp (Engdahl & 

Rabušicová, 2010; Jonsson, 2007; Statens Offentliga Utredningar, SOU 2004:104). Det finns 

även uppfattningar om att barn inte skulle klara av att ta till sig frågor som rör hållbar 

utveckling, enligt Elliott och Davis (2009). Dessa uppfattningar tillbakavisas av Elliott och 

Davis och Engdahl och Rabušicová (2010). De menar att barn har förmågan att förstå innehåll 

som innefattas i detta begrepp, men att det är vuxenvärlden som måste acceptera och tro på 

barnen som kompetenta att lära för hållbar utveckling.  

 

Den undersökning som genomförts kan bidra till hur ett ”lärande för hållbar utveckling” kan 

se ut i förskolor. Pedagoger i förskolan har en viktig uppgift att skapa och utveckla 

lärandetillfällen för hållbar utveckling. ”Teachers play a decisive role for children´s learning 

about sustainable development and to help them find the most appropriate solutions. But the 

children represent the future and it is our obligation to empower them for the challenged 

future of the Earth” (Engdahl & Rabušicová, 2010, s. 22).  
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2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt ges en förklaring av begreppet hållbar utveckling. Det kommer också att 

presenteras teorier om hur vi ser på lärande, barnsyn och kunskap. Bakgrunden kommer att 

visa på tidigare forskning som menar, att det råder brist på de kunskaper som pedagoger har 

om hållbar utveckling och på vilket sätt detta kan utvecklas till ett lärande för detsamma.  

 

2.1 Hållbar utveckling i internationella överenskommelser – en överblick 

 

Hållbar utveckling har sitt ursprung av olika internationella konferenser och kommissioner. 

Stockholmskonferensen som genomfördes 1972 kan ses som startskottet till att miljöfrågorna 

hamnade på den internationella agendan (United Nations Enviroment Programme, UNEP, 

2010). Den första internationella konferensen som lade särskilt fokus på miljöundervisning 

var den i Tbilisi 1977. Resultatet av denna konferens blev Tbilisidokumentet. I detta 

dokument lyfts vikten av miljöundervisning fram. Vilket har gett genomslag i olika 

styrdokument inom skolväsendet. Andra viktiga överenskommelser är till exempel 

Bruntlandkommissionens ”Our common future” (World Commission on Enviroment and 

Programme, WCED, 1987). I detta dokument (kap. 2) definieras hållbar utveckling som en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. 

Fem år senare genomförandes Rio-konferensen (1992), denna samlade deltagare från i stort 

sett världens alla länder för att diskutera miljö och utveckling. Resultatet blev en gemensam 

handlingsplan, Agenda 21. I denna beskrivs hur vi ska handla för att få till stånd en hållbar 

utveckling. Ett särskilt kapitel i Agenda 21 (2009, kap 36) handlar om utbildning och slår fast 

att lärande för hållbar utveckling ska vara ett perspektiv som ska genomsyra all pedagogisk 

verksamhet. 

 

I början av 2000-talet påbörjades arbetet med dekaden för hållbar utveckling genom United 

Nations General Assembly (UNGA). United Nations Educational, Scientifik and Cultural 

Organization (UNESCO) fick i uppdrag att leda detta årtionde – The United Nations Decade 

of Education for Sustainable Development 2005-2014. World Organisation for Early 

Childhood Education (OMEP), beskriver i en rapport “Children´s Voices about the State of 

the Earth and Sustainable Development”, målsättningen med att ha ett årtionde för lärande för 

hållbar utveckling. Det är att försöka förändra den undervisning som sker idag till att vara mer 

anpassad för ett hållbart lärande. Det finns några viktiga delar i en sådan undervisning. 

Lärandet ska vara tvärvetenskapligt och utveckla helhetsperspektiv. Värdegrunden ska bilda 

underlag för undervisningen. Barnen ska lära sig tänka kritiskt, lösa problem, samt vara 

delaktiga i beslut. Lärandet ska utvecklas genom olika metoder för lärande. Beslutsfattande 

ska även barnen vara delaktiga i. Det lärande som bedrivs ska vara meningsfullt och relateras 

till vardagen (Engdahl och Rabušicová, 2010) 

 

Lärande för hållbar utveckling utgår från en helhetssyn på de problem, förutsättningar och de 

behov samhället och människor har. Som ovan konstaterats handlar hållbar utveckling om att 

dagens behov ska bli tillfredsställda med hänsyn till generationer som kommer efter oss och 
deras möjligheter till att få sina behov tillfredsställda. Detta förutsätter ekonomiska, sociala, 

miljömässiga förhållanden och processer som är integrerade. Människors delaktighet, 

inflytande och medbestämmande är viktigt för att uppnå hållbar utveckling. Detta är 

kompetenser som är nödvändiga för alla världsmedborgare. Som världsmedborgare ingår även 

att bry sig om andra, att vara rättvis och att vara medveten om de rättigheter som man har 

(Johansson, 2009). Detta knyter an till centrala värden för hållbar utveckling – ”demokrati, 
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jämställdhet, respekt för andra människor och respekt för naturen” (SOU 2004:104, s. 16).  

Därmed måste även värderingar och beteendemönster förändras. Det tar tid att förändra 

värderingar, attityder, och livsstilar, därför bör lärande för hållbar utveckling börja tidigt 

(Miljödepartementet, Skr. 2002/03:29 & SOU 2004:14).  

 

I Regeringens skrivelse ”En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och 

miljömässig” (Miljödepartementet, Skr. 2003/04:129) kan läsas att, förutsättningen för att ett 

lärande för hållbar utveckling ska bli en realitet är att pedagoger tillsammans med elever och 

andra verksamma inom skolan blir engagerade i ”perspektivet hållbar utveckling” (s. 91). Det 

påtalas att det finns behov av kreativa lösningar för att integrera hållbar utveckling i den 

pedagogiska verksamheten. Enligt ”Johannesburg – FN:s världstoppmöte om hållbar 

utveckling” (Skr. 2002/03:29) ligger Sverige i en ledande position inom ECE-regionen 

(Economic Commission of Europe) för att skapa möjligheter för utbildning för hållbar 

utveckling. Sverige anses ha goda möjligheter för att ge hållbar utveckling utrymme i 

pedagogisk verksamhet, enligt miljödepartementets skrivelse (Skr. 2003/04:129). Grunden till 

detta är Baltic 21 Education och Johannesburgdeklarationen, då fokus flyttades från att enbart 

vara riktat mot miljön till att även innefatta hälsa, mänskliga rättigheter och demokrati. 

Hållbar utveckling bör snarare vara ett perspektiv än ett eget ämne. ”Det räcker dock inte med 

rika möjligheter till lärande. Det är nödvändigt att utbildning /…/ genomsyras av perspektivet 

hållbar utveckling” (Skr. 2003/04:129, s. 90).  

 

2.2 Läroplanen för förskolan 

 

Den reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, 2010) som ska 

träda i kraft 1 juli år 2011 har förtydligat de tidigare riktlinjerna som förskolan ska arbeta 

efter. Dessa mål har pedagoger i förskolan i uppdrag att uppnå inom den pedagogiska 

verksamheten. Bland annat ska barnen utveckla sin förmåga att ”förstå andras perspektiv” och 

att utveckla sitt berättande, ”uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra” de ska utveckla ett ”intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhället påverkar varandra” (s. 10). Den reviderade upplagan (Lpfö 

98, 2010) skriver fram dokumentationen som ett arbetsmaterial, som ska förekomma frekvent. 

Det är i huvudsak dokumentation över barns lärande och utveckling som ska utföras och 

analyseras, för att kunna ge en bild av barnens lärande, delaktighet, inflytande, upplevelser 

och möjlighet till påverkan. Lpfö 98 (2010) trycker på att ett tydligt barnperspektiv ska utgöra 

grunden för denna dokumentation. 

 

Många frågor som relaterar till hållbar utveckling är viktiga i förskolans verksamhet. Till 

exempel är natur och miljö viktiga kunskapsområden. Att ha kunskaper om vår närliggande 

miljö, hur vår vardag ser ut och hur saker och ting fungerar, är kunskap som kan bidra till 

hållbar utveckling. Verksamheten ska skapa positivt tänkande för framtiden och ett 

miljömedvetet förhållningssätt. Det uppdrag som förskolan har är också att utveckla barnens 

identitet, detta är viktigt för att den enskilde ska våga ta ställning, känna delaktighet, bry sig 

om, och vilja påverka/förändra. Viktigt är också att känna ansvar för sitt eget agerande, samt 
att kunna agera tillsammans med andra och fatta beslut om vår gemensamma framtid (Lpfö 

98, 2010).   

 

Att kunna agera och fatta beslut i enlighet med hållbar utveckling kräver att barnen ställs inför 

moraliska värderingar och ställningstaganden. Detta utvecklar en förståelse för etik och moral 

(Johansson, 2009). Enligt Lpfö 98 (2010) är det pedagogens uppgift att utveckla barns etiska 
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ställningstaganden, visa hänsyn och att ge dem möjlighet att skapa en känsla för andras väl 

och ve. Etiska ställningstaganden är också att kunna göra val med hänsyn till naturen – att inte 

göra som alla andra, utan att ansvara för det egna handlandet och handla hållbart, inte agera 

som en upplyst egoist, som Jagers (2005) uttrycker sig. Med det menar han att vårt agerande 

och tänkande bara är begränsat till oss själva och vår egen lilla sfär, i tron att den påverkan på 

miljön som vi har, är så liten att den inte kan göra någon skada. Faktum är att om alla tänker 

så, blir det många bäckar små och följden kan bli att vi hamnar i ett irreversibelt läge. Alltså 

en situation där vi inte kan återskapa det vi förbrukat. Därmed har förskolan en viktig 

betydelse i samhällets förändringsarbete för demokrati och hållbar utveckling. 

 

2.3 Okunskap om hållbar utveckling  

 

I inledningen av ”Global utveckling” (Hermele, 2006) skriver Sandahl, att det är dags att ta 

tag i det abstrakta begreppet hållbar utveckling och börja agera. Just nu befinner vi oss i 

årtiondet 2005-2014 för utbildning för hållbar utveckling, då är det rimligt att det börjar 

synas, framför allt i de olika verksamheter som ska utveckla ett lärande och en medvetenhet 

för hållbar utveckling. Sandahl skriver att, detta kräver kompetens, kunskap, kreativitet, 

fantasi och aktivt agerande. Vilket det kan råda brist på enligt en rapport som skrivits av 

Engdahl och Rabušicová (2010). De konstaterar att det råder viss okunskap om vad som är 

hållbar utveckling och hur kunskaper om detta ska läras ut. I studien kom det fram att en 

vanlig uppfattning bland pedagoger är att hållbar utveckling är alltför abstrakt och ogripbart 

för barn i förskoleålder – bortom barns intellektuella kapacitet. ”The assumption that 

enviroment concepts such as greenhouse effect and ozone depletion are beyond the 

intellectual capabilities of young children has served to inhibit curriculum development” (s. 

21). I Rapporten påpekas att det finns en fara med en oreflekterad styrning av lärande för 

hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten. Ett exempel på detta kan vara frågan, 

”Vad är det som ska vara hållbart?” Är det den västerländska industrialiserade världens 

levnadssätt? Eller kan det vara de icke industrialiserade ländernas levnadssätt? Detta får 

betydelse för hur hållbarhetsfrågor behandlas i pedagogisk verksamheten.  

 

Björneloo (2007) skriver om det västerländska inflytandet och menar att i flödet av ny 

forskning inom hållbar utveckling kommer också fler perspektiv fram. Det saknas forskning 

som berör lärande för hållbar utveckling för barn i förskolan (Engdahl och Rabušicová, 2010). 

Elliott och Davis (2009) skriver att tidigt lärande för barn inte har uppmärksammats på 

samma sätt som lärande bland äldre barn och ungdomar, något som de tycker är förvånande. 

Eftersom utbildning för hållbar utveckling är nyckeln till att få till stånd en förändring och att 

detta bör börja redan hos de yngre barnen. För att ett lärande för hållbar utveckling ska kunna 

ske måste det finnas kunskap bland pedagogerna. Kunskaper om och hur de ska gå tillväga för 

att skapa ett lärande för detta. Kunskaperna som finns bland pedagoger är bristfällig. Det 

lärande som sker för barn i förskoleålder har stor påverkan på barnet, dess tankar och 

utveckling likaså dess omgivning och det samspel som sker i den. Dessa förutsättningar är 

även grunden för hållbar utveckling (SOU 2004:104).  

 
Tankarna som barnen har är viktiga att respektera, uppmärksamma och att låta dem komma i 

uttryck. Detta skapar många nya vägar till lärande (Gren, 2007). Det är pedagogens 

förhållningssätt, barnsyn och kunskap om hur barn lär, som kommer att avgöra om barn ska få 

en upplevelse av demokrati, inflytande, delaktighet och lärande. Pedagoger ska inte 

underskatta barn och deras förståelse för sin omvärld, utan ge dem möjligheter till att utforska 

sina närområden och ge utrymme för tankar och funderingar. ”It is important for young 
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children to learn to listen to other opinions, and respect others as well as to respect one’s self 

and express one’s own thoughts. It is also important for children to experience that their 

voices are heard and dealt with in a respected way” (Norddahl, 2008, s. 74).  

 

Pedagoger inom förskolan ska vara förebilder för de barn som de ansvarar för, eftersom de 

”påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle” (Lpfö 98, 2010, s. 4). Ett steg i den riktingen är medbestämmande och 

demokratiska arbetssätt. I betänkandet: ”Att lära för hållbar utveckling” (SOU 2004:104) kan 

läsas att det är nödvändigt för barn/elever att känna sin delaktighet i lärande – att äga lärandet 

för att det ska bli meningsfullt och motiverat. Förutsättningen för att ett lärande för hållbar 

utveckling ska ge genomslag är att ny kunskap blir omsatt och befäst. Därför måste invanda 

mönster brytas med nya synsätt, genom ett medvetet engagemang från pedagogens sida 

(Hermele, 2006). Det är av stor vikt att varje pedagog tar sig en funderare på vilka moraliska 

ståndpunkter som hon/han har och hur dessa ser ut uttryckligen, men även omedvetet 

(underförstått). Medvetenheten som visar sig både i förskola och i samhället är en viktig 

aspekt för att nå ett hållbart lärande. Om barnen ska bli världsmedborgare så måste de kunna 

urskilja det som känns nära och bekant (”the close and familiar”) och det som är mer avlägset 

(”the more distant and far away”), (Johansson, 2009, s. 89).  

 

Vår barnsyn påverkar på det sätt vi ser på barn och hur barn klarar av att ta in det som vi 

tycker verkar för svårt – för abstrakt. Kennedy (2001) har av egen erfarenhet kommit till 

insikt om att barns förmågor och kunskaper har en tendens att underskattas av vuxna. Hon 

menar att vardagligt upptäckande och lärande kan göras meningsfullt, genom att fånga det 

som lockar barnen i vardagen. Det finns två missuppfattningar när det gäller barns lärande 

enligt Elliott och Davis (2009), den första är att det dagliga livet med vardagliga erfarenheter 

av vatten och luft skulle omöjliggöra ett fortsatt abstrakt lärande om miljön. Detta är att 

underskatta barnens kompetenser och värdet av kreativitet, problemlösning och samarbete. I 

stället värderas begreppsmässig kunskap högre. En annan felaktig uppfattning som Elliott och 

Davis tar upp, är att barn inte ses som kompetenta nog att kunna hantera allvarliga saker som 

händer och sker med vår planet och därför måste skyddas från det farliga. Det som kan ses 

positivt, enligt dem, är att med lämplig pedagogik kan man se att barnen är att räkna med i 

den förändring som behövs för att uppnå en värld som är hållbar.  

 

Elliott och Davis (2009) skriver vidare att, lärande för hållbar utveckling för barn i de lägre 

åldrarna går i maklig takt och ställer sig frågan, varför? De menar att det inte behövs så stora 

förändringar, eftersom mycket av det som innefattas i hållbar utveckling redan finns inom 

verksamheterna. Det som behöver utvecklas är medvetenheten och sätt att utveckla små barns 

lärande. Det som kan ligga till grund för denna sena utveckling kan enligt Elliott och Davis, 

vara att de gamla teoretikerna fortfarande har inflytande över dagens lärande och utveckling 

av små barn. Att vara ute i naturen med små barn har alltid varit ett bra sätt för barns lärande, 

men har tappat värde som aktivitet i västvärlden. Där uppfattas det som att det ”riktiga 

lärandet” sker inomhus” (s. 70), (egen översättning) och det lärande som sker utomhus ses 

som tillräckligt för att tillmötesgå de utmaningar som hållbarhet handlar om. Björneloo (2008) 

konstaterar dock att naturupplevelser och utomhusvistelser skapar både nya utmanande och 

utvecklande lärandesituationer samt, välmående, friskhet och bättre koncentration.  

 
Marchuk (2007) skriver om allmänhetens medvetenhet och om den påverkan som vi 

människor har på miljön. Hon menar att denna medvetenhet inte är tillräckligt stor för att 

utveckla ett lärande för hållbar utveckling. Pedagoger bör själva söka sig fram till relevant 

information gällande hållbar utveckling och sådant som passar sig för just dennes verksamhet. 
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Hon skriver att, det som kan bidra till ett större lärande för hållbar utveckling är samarbetet 

mellan förskola och skola och att skolan skulle ha en del att lära från förskolan. Samarbete 

mellan de olika skolformerna är ibland obefintlig vilket försvårar för ett lärande för hållbar 

utveckling. En potential för att ett lärande inom detta område ska bli en del av barnens lärande 

är samarbete med föräldrarna, detta är något som bör ske under hela barnets skoltid, enligt 

Marchuk.  

 

Björneloo (2007) påpekar att somliga lärare menar att hållbar utveckling alltid har funnits 

med i undervisning. Hon ställer sig kritisk till detta med den motiveringen att pedagogerna 

antagligen skulle ha svarat samma sak om hon haft en annan frågeställning, till exempel om 

demokrati. Den fråga hon ville ha svar på var, vilka innebörder som lärare la in i sin egen 

undervisning när det gällde hållbar utveckling. Hon diskuterar även möjligheten av att lärare 

kanske inte har kunskaper om vad som är hållbar utveckling och kan följaktligen inte utföra 

ett lärande om detsamma. Björneloo menar vidare att det tar tid att bryta invanda mönster och 

att skapa en medvetenhet omkring detta begrepp. För att lärare ska få kunskap och insikt i sin 

egen verksamhet krävs det att de reflekterar över sin praktik. Pedagoger ute i verksamheterna 

bör utveckla perspektiv och en tanke för hur lärande för hållbar utveckling ska se ut. Det är 

bättre än att bara se till ett specifikt innehåll och som bara arbetas med under en bestämd tid 

eller tillfälle (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009).  

 

I undersökningen som Cibulska och Augustanaviciut (2009) gjort framkommer ett ointresse 

för hållbar utveckling hos en i undersökningsgruppen (head of school) som inte gagnar ett 

hållbart lärande. De menar att: ”She had never been interested in this area” (s. 91). Om ett 

hållbart samhälle ska uppnås måste det finnas kunskaper på alla nivåer i samhället och 

speciellt ju högre upp vi kommer, eftersom det är de som ska ge direktiv/inspirera/motivera, 

att vi ska lära och hur vi ska lära för hållbar utveckling. Cibulskas och Augustanaviciute 

menar att det måste till en helhetssyn som ser lärandet som en process av kvalitativa mått, där 

praktiken och teorin används parallellt, i stället för att se till resultat av kvantitativa mått. 

Även Hägglund och Pramling (2009) skriver att: ”Hållbar utveckling är i behov av att bli 

uttryckt som ett inkluderat, erfarenhetsbaserat ämne i stället för en begränsad, abstrakt del av 

mätbar kunskap” (s. 58), (egen översättning). De menar att pedagogerna ute i verksamheterna 

måste medvetet fundera ut vad de vill uppnå med lärandet i hållbar utveckling och fundera på 

vad hållbar utveckling är, för att kunna möta barnen och utmana deras tankar och idéer. 
 

2.4 Kunskap – Erfarenhet och reflektion 

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp”. Kunskap kan uttryckas på olika sätt genom ”fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” (Lpfö 

98, 2006, s. 6). I SOU 1994:92 och i Gustavsson (2002) kan dessa fyra färdigheter förstås 

som: vad ett barn kan om till exempel bokstäver (fakta/påståendekunskap), hur dessa kan 

flyttas för att forma ord (förståelse) och sätta samman bokstäverna så att de bildar barnets 

namn (färdighet) och som vid ytterligare bokstavskombinationer kan se när namnet inte är rätt 

stavat (förtrogenhet).  

 

Gustavsson (2002) skriver om olika typer av kunskap – handlingsbaserad kunskap, 

vardagskunskap, etisk kunskap, tyst kunskap, situationsbunden kunskap, kunskap som 

verktyg och handlingsbaserad kunskap. Handlingsbaserad kunskap är att uppmuntra och 

skapa förutsättningar för utveckling, genom att ställa de lärande (barnen) inför nya problem 

av gamla kunskaper som skapar nytt tänkande mot utveckling. När pedagoger uppmuntrar 

kreativitet och tankar utanför normen, bygger barnen utanpå det de redan vet 
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(vardagskunskap/förförståelse). Då kan barnen tänka utanför ramarna och bli nyskapande och 

få en förståelsekunskap. När det talas om etisk kunskap så är det en fråga om de 

grundläggande värden som finns inom förskola och skola. Barn ska kunna känna trygghet, 

vara respekterad, jämställd och uppleva att hänsyn tas till denne. Barn ska även kunna visa 

omsorg, solidaritet om andra, visa respekt och hänsyn. Tyst kunskap kan likställas vid att vi 

har kunskaper om hur vi ska utföra en viss aktivitet men vi kan inte med ord förklara hur vi 

kan veta att vi ska göra just på detta sätt. Gustavsson (2002) menar att denna kunskap har en 

gemensam nämnare med färdighetskunskap, nämligen reflektionen. Det är genom 

reflektionen som ny kunskap vinns. Det finns kunskap som vi bara använder i vissa 

situationer till exempel olika typer av hantverksyrken – situationsbunden kunskap. Kunskap 

som verktyg är kunskap som kan beskrivas som den kunskap som redan finns i en verksamhet, 

till exempel en förskola. Denna verksamhet utvecklar ny kunskap utifrån den gamla, detta 

leder i sin tur till att verksamheterna utvecklas och bidrar med nya kunskaper. Den 

handlingsbaserade kunskapen bygger på att vi lär genom att vi praktiserar det vi lärt oss 

teoretiskt eller i kombination. Ett exempel kan vara när pedagoger i förskolan efter en tid 

arbetat med samma aktiviteter, utan variation, så börjar de kanske fundera/reflektera över hur 

verksamheten skulle kunna förändras.  

 
Den naturliga nyfikenhet som finns i varje människa, kan under goda betingelser 

utvecklas till intellektuell nyfikenhet. Den naturliga nyfikenheten visar sig sedan i det vi 

erfar i det vardagliga livet och de egna observationer vi gör av tillvaron. När vi så 

ackumulerat en mängd material, kräver det reflektion som då blir till intellektuell 

nyfikenhet. Först då kan vi kalla det kunskap. Kunskap består alltså av erfarenhet och 

reflektion tillsammans (Gustavsson, 2002, s. 96). 

 

2.5 Teorier för lärande 

2.5.1 Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet tar utgångspunkt i att lärande sker i sociala sammanhang, 

genom kommunikation och interaktion med andra människor. Lärandet påverkas därmed av 

många kulturella företeelser, såsom den kultur man lever i, den historia man har bakom sig 

och den historia man befinner sig i. Vi blir som den kultur vi växer upp i och vi utvecklas till 

den vi är tillsammans med andra i vår omgivning. ”Sociokulturell teori betraktar [därmed] 

lärande som deltagande i social praktik” (Dysthe, 2003, s. 33). Förskolan har en viktig roll i 

barnets lärande och att skapa miljöer som stimulerar till aktivitet och deltagande. Pedagoger i 

förskolan ska se till helheten av barnets omgivning, förutsättningar och de enskilda 

egenskaperna som barnet har. De diskussioner, reflektioner och dokumentationer som sker i 

vardagen bör utföras tillsammans med barnen (Skolverket, 2005). Detta kan skapa möjligheter 

för ett utvecklat lärande, av det man vill att barnen ska få en medvetenhet om.  

 

En viktig förgrundsperson inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Vygotskijs 

teorier beskriver samspel mellan människor som basen i barns kunskapsbildande. Han menar 

att tänkande (inre prat) utvecklas i samspel med andra. Utan kommunikation (yttre aktivitet), 

utvecklar barnet inte sitt språk (Strandberg, 2006). Vygotskij ser på lärande som ett samspel 

med någon som kan mer, en person som agerar som stöd och ger uppmuntran. Det som är av 

stor betydelse för barns självkänsla är att känna sig kompetent och den kompetensen stärks av 

en stödjande, uppmuntrande och hjälpsam omgivning (Hwang & Nilsson, 2003). Barnet 

tolkar och lär löpande för att utveckla sin kompetens i sociala sammanhang (Sommer, 2005).  
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2.5.2 Barnsyn – Barnet som hjälplöst eller kompetent 

Barn skapar sig personliga relationer till sin omgivning genom aktivitet (interaktion). 

Erfarenheter som barnet gör under sin uppväxt, bidrar till barnets personlighet och formar 

således barnet till en egen person, som kan agera i förhållande till sin omgivning. De 

kunskaper som barnet erhåller under uppväxttiden, bidrar till att utveckla barnets färdigheter 

och förmågor. Barnens utveckling sker genom dialog och i relationer där barnet rekonstruerar 

händelser, betydelse och mening (Sommer, 2005). Meningsskapande sker i en deltagande 

social gemenskap i vardagen och förankrar barnets självuppfattning, kompetens, utvecklande 

av kommunikation och reflektion. Utvecklande av färdigheter som att ta andras perspektiv, att 

kunna argumentera för sina egna, likväl som andras ståndpunkter sker också (Skolverket, 

1997). Barn agerar utifrån den egna livsvärlden så som barnet uppfattar den. Det blir 

pedagogens roll att sätta sig in i barnens livsvärld och försöka ta barnets perspektiv, för att se 

barnets skapande av mening (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

Barnsynen kan beskrivas utifrån två ståndpunkter. Den ena ser barnet som en medmänniska, 

som inte har alla kunskaper och därför ska rättas till för att bli på det sätt som vi anser att 

denne ska vara. Sedan finns ett annat sätt att se på barn och det är att, se barnet som en 

människa som lever gemensamt tillsammans med andra och genom detta får kunskap, lärande 

och utveckling från andra i dess omgivning. Beroende av hur vi ser på barnet, agerar vi på ett 

visst sätt (Johansson, 2003). Ett ömsesidigt respektfullt samarbete innebär att – barnet är 

någon att räkna med och att se till barnets kunskaper och färdigheter, alltså inte i första hand 

se till det barnet inte kan (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Respekten för barnen 

och även barnen emellan är viktig och med det menas att pedagogen ska se barnen ”som 

kompetenta och med rättigheter att vara delaktiga i sitt eget lärande och liv” (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s. 64). För att kunna se barnen som kompetenta, 

delaktiga med rättigheter är det viktigt att pedagogerna tar barnets perspektiv. (Skolverket, 

1997). Kennedy (2003) skriver om en barnsyn som ser barnet som hjälplöst och som ständigt 

behöver hjälp och menar att detta är en syn som inte gynnar barnet och dess kreativitet, fantasi 

och kompetens. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver barnsynen som ”hur 

vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer” (s. 77).  

 

2.5.3 Leken – Ett sätt att lära 

Vygotskij (1995) menar att leken är mycket viktig för hur barnets utveckling kommer att te 

sig. Det är upplevelser och händelser från vardagen, som sedan utvecklas till de intressen och 

behov som barnet har, men även hur uppfattningen om världen kommer att se ut. Han menar 

att det är livets skola och i leken kan allt hända, där omvandlas verkligheten till en hanterbar 

förståelse som barnet självt kan bestämma över. Drama är barnens sätt att leva ut de olika 

roller som de möter och i handling berättar de en historia. Barnen får även en chans att ta 

någon annans perspektiv, utveckla samspel och sin sociala kompetens (Skolverket, 1997). 

Granberg (2000) skriver att, leka är ett sätt att utveckla olika delar av kroppen och den 

mentala förmågan. Att vistas ute i naturen ger oändliga tillgångar för lärande, stimulans och 

rekreation. Där kan barnet utforska naturen och skapa sig en medvetenhet om dess helhet och 

de delar som denna helhet är uppbyggd av. En ypperlig lärokälla när det gäller att skapa 

medvetenhet om hållbar utveckling. Leken borde vara utgångspunkt när vi vill att barn ska 

lära. ”I leken sker ett viktigt, men hittills förbisett område av barns lärande, nämligen att barn 

lär tillsammans och dessutom lär varandra” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). 
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2.5.4 Lärande utifrån utvecklingspedagogiken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver utvecklingspedagogiken som 

ett sätt att få barn att samtala och ge uttryck för sina upplevelser och erfarenheter. Detta 

utvecklingspedagogiska arbetssätt kan ses som ett arbete som utgår från olika nivåer, ett 

metakognitivt och kognitivt tänkande och ett växlande mellan dessa, ett varierat tänkande 

barn emellan som synliggörs för dem, en metakognitiv undervisning. Det är pedagogens 

frågor som ger barnen möjlighet till aktivitet och reflektion. I denna pedagogik så är det även 

viktigt att pedagogerna ändrar sitt sätt att förhålla sig till barn och deras sätt att reflektera och 

koppla samman olika förfarandesätt och händelser. En pedagog måste vara öppen, tillåtande 

och intresserad av vad barnet har att säga. Den fria tankeverksamheten måste ges utrymme, 

det viktiga är inte det rätta svaret, utan det viktiga är att barnen får tänka på vad de vill och 

hur de vill, det finns inget förutbestämt svar på uppgiften. Fokus i denna pedagogik är att 

synliggöra för barnen hur de själva och andra tänker. Detta kan göras genom 

dokumentationen. Dokumentationer kan vara arbeten som barnen gjort till exempel teckningar 

eller fotografier som visar aktiviteter som barnen deltagit i. Dessa kan skapa förändring och 

utveckling av tankar ”men även i termer av demokrati och etik i det pedagogiska arbetet med 

barnen” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 19). Dokumentationer är ett sätt att skapa mening i 

det som görs, om barnen förstår meningen och sammanhanget, blir det också ett lärande. 

Pedagogens roll blir att synliggöra, skapa medvetenhet, olika sätt att uppleva världen och att 

rikta barnens uppmärksamhet mot det pedagogen har för avsikt att lära eller utveckla hos 

barnen. Erfarenheterna ska bilda grunden, för att kunna eller försöka ta barnets perspektiv 

krävs att vi förstår barnens skapande av mening (Kennedy, 2003; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). 

 

2.5.5 Pedagogiska dokumentationer skapar en djupare förståelse  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Skolverket (2008) beskriver pedagogiska 

dokumentationer som en utveckling av tidigare dokumentationer, ett möte mellan olika 

tankar, reflektioner och funderingar, dels mellan pedagoger emellan men även mellan 

barn/barn och pedagoger/barn. Detta kan skapa idéer om vad som hade kunnat göras 

annorlunda eller hur ett arbete hade kunnat vidareutvecklas. Det är också ett sätt att se hur 

barnen tänker, tycker och detta ger i sin tur en öppning för, hur pedagogen ska gå vidare i sitt 

arbete. Genom pedagogiska dokumentationer öppnas en ny medvetenhet. ”I de gemensamma 

reflektionerna kring dokumentationer synliggjordes både våra föreställningar om 

pedagogrollen och hur vi såg på barn och barns lärande. /…/ Våra dokumentationer gav oss 

bilder av hur barn lär som skiljde sig från det vi tidigare alltid trott” (s. 17). Kennedy (2003) 

anser att, dokumentationer som hon utför skapar en djupare insikt i hur barn tänker och gör. 

Hon menar att det ger en bild av en själv som pedagog och kan på så vis skapa ett bättre 

lärande och ett bättre bemötande av barnen, genom att lyssna och försöka förstå dem. Barn 

ska ges möjlighet till reflektion, föreställning och tänkande. Barnens egna dokumentationer av 

de arbeten de genomfört, ska ges utrymme till att utveckla lärandet. Att göra på det viset 

löpande och som en självklar del i verksamheten bidrar till att göra det osynliga synligt. 

Likväl som att barnet får tänka över sitt eget tänkande och skapa sig en förståelse för 

omvärlden (Björneloo, 2008; Kennedy, 2003; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2000). 



   

15 

2.5.6 Reflektionen en förutsättning för lärande 

Att reflektera innebär att man funderar och värderar vad som har skett eller inte skett och hur 

man ska gå vidare för att få till stånd en utveckling eller förändring, både när det gäller barnen 

och deras lärande men även pedagogernas utveckling. Reflektion och diskussion är en 

förutsättning för att det som dokumenterats eller arbetats fram ska få ett värde. Vid reflektion 

är kollegor en viktig del för att ett lärande och en djupare förståelse ska uppnås, det är även 

vid reflektion som insikt om en eventuell förändring kan ses (Björneloo, 2007; Lenz Taguchi, 

1997; Skolverket, 2005; Vikström, 2005). Förutsättningen för att det ska ske en utveckling av 

pedagogen och hennes lärande, är att hon/han reflekterar över genomförda aktiviteter och 

tittar tillbaka på dessa. Detta möjliggörs genom att distansera sig från sig själv och aktiviteten 

för att återvända i tanken. Eriksson (2007) kallar detta för självreflektion.  

 

Pedro (2005) skriver om reflektionen och på vilka olika sätt denna kan utföras – 

självreflektion, verbal reflektion och skriven reflektion. Pedro har kommit fram till att 

lärarstuderande använder sig av reflektionen för att kunna förändra sina färdigheter som 

lärare. Han skriver vidare att, detta är en process som tar tid och bygger på erfarenhet. Med 

tiden skapar detta en ”sann reflekterande lärare” (s. 64), (egen översättning). Reflektion är 

något som bör eller rentav måste finnas med i pedagogernas dagliga verksamhet, den måste 

även förmedlas och utvecklas hos barnen. Detta för att de ska få en väl utvecklad 

metakognitiv förmåga – att tänka/reflektera över sitt eget tänkande och lärande. Pedagogens 

inställning och förhållningssätt till barnen, avgör om barnen ska få tid till att reflektera. Det 

som också är avgörande, är om pedagogen ser barns tankar som viktiga, meningsfulla och 

som en del i barnens utveckling, lärande och förståelse för omvärlden (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). 
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3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan uppfattar att 

lärande för hållbar utveckling sker i deras verksamhet. 

 

3.1 Forskningsfråga 

 

På vilket sätt beskriver pedagoger i förskolan att de arbetar med lärande för hållbar 

utveckling?  
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4 Metod – Genomförande 
 

Formulering av syfte, samt forskningsfråga har genomförts innan uppsatsens upprättande. De 

litteraturstudier som detta föranlett har bildat bakgrunden i denna uppsats. Syfte och 

forskningsfråga har i detta arbete besvarats med hjälp av en enkätstudie, samt en 

intervjustudie. Enkätstudien fungerade delvis som förstudie till den efterkommande 

intervjustudien. Analysen av det empiriska materialet har genomförts utifrån ett 

fenomenologiskt förhållningssätt.  

 

4.1 Fenomenologi – att förstå och tolka livsvärlden  

 

Det fenomenologiska förhållningssättet handlar om att tolka och beskriva hur människor 

uppfattar fenomen och företeelser i världen runt omkring (Barbosa da Silva & Wahlberg, 

1994 & Kvale, 1997).  Det är alltid någon annans uppfattning som ska beskrivas, forskaren 

måste därför i möjligaste mån försöka bortse från sin egen förförståelse och sin egen 

uppfattning av det fenomen som beskrivs (Kvale, 1997 & Lindgren, 1994).  Enligt 

fenomenologin har alla människor egna och unika uppfattningar som grundar sig på de 

erfarenheter som individen tidigare gjort i sitt liv. En individs unika erfarenheter kallas inom 

fenomenologin för individens livsvärld. Vid en fenomenologisk analys försöker forskaren 

beskriva denna livsvärld. Vi gör ständigt nya erfarenheter, därmed är vår livsvärld inte statisk 

utan istället i ständig förändring (Bengtsson, 2005 & Kihlström, 2007). Individens livsvärld är 

ständigt närvarande för den enskilde individen och utgör alltid det sammanhang mot vilket 

nya upplevelser och erfarenheter tolkas. Olika individers livsvärldar kan mötas när en 

gemensam upplevelse delas t ex när vi talar om och tänker på ett specifikt fenomen, men vi 

kommer ändå att uppfatta och tolka fenomenet på olika sätt, beroende på vad vi har bakom 

oss i livet. Därför är ”det alltid möjligt att betrakta varje situation utifrån flera perspektiv – 

meningen är aldrig fixerad” (Hundeide, 2006, s. 184). Detta är vad fenomenologi går ut på, att 

kunna se den andre utifrån dennes perspektiv och försöka förstå och tolka det som sägs så 

nära sanningen som möjligt, den andre individens sanning.  

 

Inom fenomenologin är det vanligt att det görs vad som kallas en hermeneutisk tolkning. 

Hermeneutik betyder tolkningskonst eller förståelselära (Grøn, Lübcke, Bengtsson, Hartman, 

Pagin & Prawiz, 1997). En Hermeneutisk tolkning beskrivs som en pendling mellan del och 

helhet. Genom att beskriva helheten i termer av de delar som bygger upp den samt att 

beskriva helheten utifrån de ingående delarna blir det möjligt att beskriva förståelsen av ett 

fenomen eller en individs livsvärld. De delar som bygger upp helheten kallas ibland för 

fenomenologiska teman (Kvale, 1997). 

 

4.2 Förstudien – Enkät 

 

En förstudie i form av en enkätundersökning har fått bli ett första steg för de efterkommande 

intervjuer som genomfördes. Denna förstudie hade till uppgift att visa på det generella i 

respondenternas tankar omkring ”lärande för hållbar utveckling”. 
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4.2.1 Utformning av enkätfråga 

Enkäten hade en öppen och övergripande frågeställning som löd – Vad lägger du in i 

”lärande för hållbar utveckling” och hur syns det i det arbete du utför? Den enkät som 

användes innehöll endast ovanstående frågeställning. Frågeställningen var i hög grad 

standardiserad, alltså alla respondenter kom att få samma fråga (Patel & Davidsson, 2003 & 

Trost, 2007). Trost (2007) menar dock att man kan se det på ett annat sätt, att öppna frågor 

inte är standardiserade och av den anledningen att, frågorna kan uppfattas olika av 

respondenterna. Formuleringen på frågan kom att ha låg grad av struktur för att ge utrymme 

för friare svar hos respondenten, eftersom inga alternativa svar fanns att välja. 

 

4.2.2 Urval och genomförande 

Innan undersökningen genomfördes, togs kontakt med ansvariga rektorer för att de skulle ge 

sitt medgivande till att pedagoger i förskolan tilläts delta i studien. Detta gjordes genom ett 

missivbrev (bilaga 1) som skickades via e-post till sex förskolor. Varje pedagog som ville 

delta fick ta del av information om studien, genom ett särskilt brev
 
(bilaga 2). Respondenterna 

gav sina svar via e-post. I missivbrevet/särskilt brev fanns den information, som enligt 

Björkdahl Ordell (2007) ska finnas med – vad som är tanken med förstudien, vem som gör 

studien, vem den är riktad mot, undersökningsetiska aspekter finns beskrivna, till exempel var 

man kan få mer information om studien. Det fanns också ett sista datum när svaret skulle vara 

insänt. I slutet av missivbrevet tackades respondenterna för deras deltagande. 

 

Två av rektorerna gav inget svar om de var intresserade av att deras förskolor skulle delta i 

undersökningen eller ej. Fyra rektorer svarade dock att de var intresserade och gav namn på 

pedagoger som var villiga att delta. Enkäten skickades till dessa pedagoger som alltså fanns 

vid fyra olika förskolor i Norrbotten. Urvalet kan kallas ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007, 

s. 31), eftersom dessa förskollärare själva valde att delta, samt att deras förskolor låg i 

närheten och därför var lätt att komma i kontakt med dem. Totalt var det 11 pedagoger som 

lämnade in ifyllda enkäter. Dessa informerades om sin konfidentialitet, vilket innebar att 

ingen information skulle komma att lämnas ut till tredje part, utan det var endast forskaren 

som hade tillgång till enkätsvaren (Kvale, 1997 & Svenning, 2000). Enkäten byggde på 

respondenternas egna upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Det var precis det som denna 

studie ville komma åt. En enkät med denna utformning, kan jämföras med en kvalitativ 

intervju. En skillnad är att den kvalitativa intervjun är muntlig och transkriberas efteråt, vilket 

inte behövde göras med denna enkät eftersom texten redan var nedskriven.  

 

4.3 De kvalitativa intervjuerna 

 

Den genomförda förstudien blev grunden för de efterföljande intervjuerna. Med utgångspunkt 

ur enkätsvaren formulerades intervjufrågor. Intervjuerna var av öppen karaktär och kunde 

liknas vid vanliga samtal som byggde på öppna frågeställningar. Alltså frågor som inte går att 

besvara med endast ett ord. Ett antal frågor hade följdfrågor som var baserade på föregående 

svar, vilket gav möjlighet för det öppna samtalet. På så sätt gavs den intervjuade möjlighet att 

fritt beskriva hur denne tänkte om frågeställningarna och därmed blev det möjligt att med 
fenomenologiska utgångspunkter göra en hermeneutisk analys. Den kvalitativa 

undersökningsintervjun är ”ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 

livsvärlden” (Kvale, 1997, s. 56).  
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4.3.1 Intervjufrågor 

De frågor som inledde intervjuerna sökte vidareutveckla de svar som respondenterna angett i 

enkäten. Kvale (1997) benämner detta som ”inledande frågor” (s. 124). Dessa frågor fungerar 

bra för att öppna upp för ett gemensamt samtal och frågorna hade låg grad av standardisering. 

En intervjuguide (bilaga 3 & 4) upprättades och frågorna utformades så att de gynnade det 

öppna samtalet, det vill säga, de var inte ledande, inte undvikande, inte långa, utan enkla, 

korta och lätta att förstå. Strävan var att lyssna förutsättningslöst och vara öppen för de svar 

som respondenterna gav på frågorna. Tanken med frågornas och följdfrågornas formulering 

var att få ett så avslappnat och utvecklande samtal som möjligt. Kvale skriver:  

 
En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 

skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson. /---/ Frågorna [bör] 

stimulera till ett positivt samspel, så att samtalet hålls flytande och den intervjuade känner 

sig motiverad att tala om sina upplevelser och känslor (s. 121, 122). 

 

Frågorna ställdes utan på förhand förutbestämd ordning. De ställdes när tillfälle uppkom. 

Egna erfarenheter och uppfattningar fick stå tillbaka för ett öppet och nyfiket förhållningssätt. 

I enlighet med det fenomenologiska förhållningssättet, försökte jag som forskare sätta mina 

egna erfarenheter inom parentes, så att dessa inte skulle påverka respondenten och hennes 

svar, se även Kihlström (2007).  

 

4.3.2 Urval och genomförande av intervjuer 

Två av deltagarna i förstudien valdes ut för att intervjuas. Meningen var att dessa skulle bidra 

med information som kunde ge en fördjupad förståelse för hur de arbetar och tänker, när det 

gäller lärande för hållbar utveckling. Grunden för urvalet gjordes utifrån att få så innehållsrika 

och utförliga beskrivningar som möjligt. Därför gjordes ett så kallat ”strategiskt urval” (Trost, 

2007) för att få tag på respondenter som kunde bidra med så mångfasetterad och rik 

information som möjligt.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats. De intervjuade fick en 

övergripande inblick i vad som var syftet med intervjun, att intervjuerna skulle spelas in och 

hur materialet sedan skulle användas, ”informerat samtycke” (Kvale 1997 s. 109; Patel & 

Davidson, 2003, s. 70). Intervjuerna spelades in på mp3-spelare, med inbyggd diktafon. Valet 

att spela in samtalen gjordes för att få möjlighet att kunna samtala med den intervjuade utan 

att tappa tråden. Detta rekommenderas av bland annat Dimenäs (2007), Kvale (1997) och 

Patel och Davidson (2003). En inspelad intervju skapar även en möjlighet till upprepad 

avlyssning vid analys.  

 

4.4 Analys av enkät och intervju 

 

Analysen är inte en separat del av hela arbetet, utan det är en process som pågått hela tiden. 

Det analytiska förfarandesättet är ett sätt att skapa en förståelse för det fenomen som ska 

undersökas. Härigenom skapas insikt och ett reflekterande över tankar och uppfattningar som 
det insamlade materialet bidragit till (Dovemark, 2007). Underlaget utifrån enkäten och 

intervjun är av kvalitativ karaktär, eftersom respondenterna har ställts inför en eller flera 

öppna frågeställningar. Dessa har gett möjlighet för respondenten att fritt fundera, reflektera 

och värdera frågeställningen för att sedan ge det svar som hon finner vara rätt och riktigt. Vid 
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vidare analys har den information som inkommit reducerats. Med det menas att svaren har 

tematiserats, vilket förenklar och tydliggör helheten av studien i en mer överskådlig form. Att 

tematisera är även ett sätt att få syn på de olika sätt som respondenterna har gett uttryck för 

sin uppfattning/upplevelse (Kvale, 1997; Malmqvist, 2007; Patel & Davidsson, 2003).  

 

Vid analysen har hermeneutik använts. Att analysera en text utifrån hermeneutik bygger på att 

forskaren läser datamaterialet (transkriberat till skrift) och får på så vis en översiktlig 

uppfattning av texten som en helhet. Därefter tittar forskaren tillbaka på de delar som bygger 

upp helheten och skapar en djupare mening om denna (Kvale, 1997). Detta pendlande mellan 

del och helhet kallas att använda sig av ”den hermeneutiska spiralen”. Att utgå från den 

hermeneutiska spiralen är att se den nakna sanningen, utan att försöka förändra eller försköna 

den (Kvale, 1997). Att analysera materialet utan att lägga in sina egna förutfattade 

uppfattningar var en förutsättning för att det som framkom i studien inte skulle bli felbedömt 

och ge en falsk bild av verkligheten (Kihlström, 2007). Som det har konstaterats ovan är alla 

uppfattningar unika och individuella och måste därför förstås i sitt sammanhang och mot sin 

bärare. Analysen försökte därför beskriva respondentens svar utifrån den position som denne 

hade, i detta fall som förskollärare (Kvale, 1997 & Malmqvist, 2007).  

 

5 Resultat 
 

Resultatet som presenteras, är indelat i tre delar för att göra hela studien tydligare. Den ena 

delen, resultat enkät visar på de olika teman som blev grunden till den fördjupade 

intervjustudien. Den andra delen, resultat intervju visar på de uppfattningar som två av 

deltagarna i förstudien gav uttryck för när de intervjuades. Slutligen besvaras studiens 

forskningsfråga under rubriken resultatsammanfattning.  

 

5.1 Resultat av förstudie – enkät  

 

De resultat som framkommit i denna förstudie grundar sig på fyra deltagande förskolor. 

Pedagogerna i studien ligger under konfidentialitetskravet och har därför tilldelats nummer 

från 1-11, för att på så vis skilja de olika deltagarna och deras reflektioner. Eftersom förskolor 

och pedagoger har informerats om sin konfidentialitet, kan viss information inte lämnas ut om 

dessa förskolor, då de skulle gå att identifiera. Utifrån deras skriftliga utsagor kan det nämnas 

att de i stora delar arbetar på ett sätt, som sammanfaller med ett lärande för hållbar utveckling 

(SOU 2004:14). Det som uttrycktes av samtliga deltagare i studien var positiva 

naturupplevelser och miljömedvetna handlingar. Pedagogerna har genom skriftlig utsaga 

reflekterat över en frågeställning som lyder: Vad lägger du in i ”lärande för hållbar 

utveckling” och hur syns det i det arbete du utför? 

 

I analysen har sju olika teman utkristalliserats: 

 

Positiva naturupplevelser 

 
Samtliga respondenter uttrycker vistelse ute i naturen, som en viktig del i vardagen på 

förskolan. De menar att denna aktivitet skapar intresse och respekt för att vara rädd om 

densamma. Några pedagoger menar även att, utevistelse skapar en förståelse för hur allt hör 

samman.  
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På förskolan jobbar vi med att ge barnen naturupplevelser och kunskap för 

att de i förlängningen ska lära sig att uppskatta naturen och dess tillgångar 

och därigenom värna vår jord och allt levande (Respondent nr 3). 

 

För mig är det att ge barnen en grund att det är viktigt att va rädda om vår 

natur och miljö, visa på att allt hör ihop genom att vi läser böcker och går ut 

i naturen (Respondent nr 11). 

 

Miljömedvetna handlingar 

 

Samtliga respondenter nämner sopsortering som en del i arbetet för ett lärande för hållbar 

utveckling och att barnen får vara med vid dessa aktiviteter. Kompostering nämns som en 

aktivitet som förekommer vid några förskolor. De som komposterar, menar på att barnen får 

vara med och se förändringen av matrester till jord och från jord till att använda vid 

planteringar.  

  

Vi har sopsortering på våran förskola och då försöker vi lära barnen varför 

vi ska sortera mat, papper, kartong mm (Respondent nr 1).  
 

Barnen får också vara med om att /…/ kompostera och vara delaktiga i hur 

vi sedan använder kompostjorden (Respondent nr 2). 

 

Dialog och reflektion 

 

Samtal, dialog och reflektion ser respondenterna som en del av lärande för hållbar utveckling. 

Några nämnde att pedagogiska dokumentationer var ett bra sätt att arbeta för att fördjupa 

lärandet.  

 

Vi låter alla barn komma till tals under dagens möten (samlingen) där vi alla 

samtalar /…/ väcka tankar reflektera över saker (Respondent nr 7) . 

 

Här arbetar vi med pedagogiska dokumentationer som förutsätter ett 

förhållningssätt där reflektion och diskussion med barn och pedagoger är en 

förutsättning (Respondent nr 8). 

 

Demokrati 

 

En stor del av respondenterna skriver om delaktighet, inflytande och demokrati eller ger 

uttryck för sådant som kan härröra inom dessa begrepp.  

 

Vi har också planterat några ätliga växter som jordgubbar, smultron och 

rabarber, de får vara med och sköta om dessa så de växer (Respondent nr 

11). 

 

Vi ska kunna göra medvetna val och mitt arbete som förskollärare är att 

hjälpa barnen att utveckla detta på ett demokratiskt sätt (Respondent nr 9). 
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Framtidstro  

 

Några nämner i studien att framtidstro och att värna om jorden är beståndsdelar som de menar 

ligger under begreppet lärande för hållbar utveckling.  

 

Det är viktigt att barnen får en framtidstro och att de inser att de kan påverka 

framtiden (Respondent nr 2). 

  

Kritiskt tänkande  

 

Några nämnde i studien att man ville att barnen skulle lära sig att se samband, tänka kritiskt 

och att lära sig lösa problem som en del i lärandet för hållbar utveckling. 

 

 [V]i tillsammans ska utveckla ett kritiskt tänkande i vårt förhållande till 

naturen. /…/ Vi ska ge barnen verktyg för att de aktivt ska kunna göra val 

som visar respekt och omsorg om vår miljö och närmiljö. /---/ Vi ställer 

frågor och får barnen att fundera kring olika dilemman (Respondent nr 8). 

 
Goda förebilder 

 

Några respondenter nämnde att vara en god förebild och att detta påverkar hur barn tänker och 

agerar. 

 

Tycker man som pedagog att saker är roliga då smittar de av sig på barnen. 

Vi påverkar mycket med det vi gillar och tycker om. /…/ Om man gör som 

pliktskyldigast, då blir det inte riktigt samma sak (Respondent nr 3).  

 

5.2 Resultat av intervjuer 

 

De intervjuer som genomfördes visade på samma teman som de som framkom i 

enkätundersökningen men förklarades tydligare och mer utförligt.  Nedan återges i korthet 

vad som framkom i intervjusamtalen. 

 

Skapande av ett positivt förhållande till naturen var ett viktigt tema i ”lärande för hållbar 

utveckling”. När respondenterna beskrev hur detta gick till, så talade de om regelbundna 

besök i naturen och att de hade en planerad dag när de gick utanför förskolans område. En av 

respondenterna menade att detta var ett sätt att bli ”mer rädd om naturen” och hon upplevde 

att dessa utflykter hade ”slagit rot”, eftersom barnen blev mer uppmärksamma och lyhörda för 

det som hände runt omkring vid deras utevistelser och menade att de ”upptäcker nytt varje 

gång”. Det som hände vid dessa utflykter blev tillfällen som kunde följas upp och reflekteras 

över, vilket i sin tur kunde utveckla ”det kritiska tänkandet /…/ [i] förhållande till naturen”. 

Resultatet visade även att, ett sätt att göra barn intresserade var att vara ”intresserad och 

nyfiken tillsammans med barnen”.  De intervjuade menade även att deras utgångspunkt vid, 

”lärande för hållbar utveckling” var att utgå från barnens intressen och att utveckla dessa. Vid 

de tillfällen då barnen vistades utomhus, skapades förutsättningar för att föra dialog och 

samtal om det barnen såg, upplevde och förundrades över.  

 

Båda respondenterna pratade om att barnens intressen hade styrt mot det temaområde som de 

arbetat/arbetade med. De arbetade med djur som barnen förundrats över och utvecklade 
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intresset med både teorier och fakta. Teorierna stod barnen för och båda respondenterna 

upplevde att barnen var intresserade och kom med intressanta tankar och funderingar. Båda 

respondenterna menade att de lyssnade först till hur barnen tänkte om det som de jobbade med 

eller skulle börja jobba med och förundrades över de ”fantastiska teorier som barnen har” – 

Barn ”tänker inte som vi tror” – ”ofta förundrad över vilka härliga tankar barnen har”. En av 

respondenterna som deltog i intervjun, nämnde även att de komposterade och hade andra djur 

på förskolan. Barnen var delaktiga i dessa aktiviteter och detta skapade en förståelse för 

kretslopp. Studien besvarade även respondenternas syn på barnens kompetens och de menade 

att ”barn kan så otroligt mycket bara vi vuxna ger dem tid och möjlighet”, ”Dom är ju väldigt 

kompetenta barnen, de kan ju ofta mycket mer än man tror”. Även leken nämns som både 

medel och utgångspunkt till lärandet. Där kan glädje, fantasi och empati uttryckas. I leken har 

”barnen möjlighet att påverka sin vardag”. 

 

När vi talade om delaktighet, inflytande och demokrati menade respondenterna att barnen var 

deltaktiga och fick tillfälle att påverka sin vardag i verksamheten, genom att de fick vara med 

vid olika typer av aktiviteter. En av respondenterna sa att barnen fick vara delaktiga och ha 

inflytande, genom att de fick komma med önskemål och att dessa (om det var möjligt) fick 

dem förverkligade och hon upplevde att barnen kände att de fick vara delaktiga, genom att de 

blev lyssnade på. ”Annars så kanske man inte kommer med önskemål /…/ nånstans slutar 

man ju om man inte får gehör”.  Den andra respondenten menade att delaktigheten byggde på 

processer som kunde vara att se konsekvenser av sitt handlande, synliggöra händelser och få 

barnen att reflektera över ”hur och varför saker sker”.  Inom det demokratiska begreppet 

rymdes även att ge barnen möjlighet till att lyssna på andra, att själva kunna komma med egna 

tankar och att stärka oliktänkande – ”att vi kan tycka olika, inget är rätt eller fel”. En av 

respondenterna sa, ”Vi ser varje barn och uppmuntrar olikheter och idéer i syfte att stärka 

barnets självkänsla”. En av respondenterna berättade om en händelse där barnen hade fått 

berätta vad de var intresserade av och alla barn tyckte olika! Hon sa att de på förskolan kom 

fram till slutsatsen att, ”Vi måste ha tränat på det här – kändes som en kredit till oss faktiskt”. 

I resultatet framkom också att dokumentation användes och att de dokumenterade för att på så 

vis få barns tankar synliga. En av respondenterna nämnde att de arbetade med pedagogiska 

dokumentationer och menade på att detta möjliggjorde ”ett stort lärande”, det var även ett sätt 

att fördjupa. Båda respondenterna menade att de jobbade med genusfrågor och att de försökte 

ge både flickor och pojkar samma möjligheter till likartat lärande. Beträffande 

kompetensutveckling, hade andra områden prioriterats och det berodde på brist på resurser, 

enligt respondenterna.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna såg vistelsen i naturen som en 

grundläggande del i lärandet för hållbar utveckling. Det var ett sätt att få barnen medvetna, att 

respektera och att förstå värdet av densamma. Respondenterna hade även likartade synpunkter 

på hur denna medvetenhet skulle utvecklas till ett lärande för hållbar utveckling. De menade 

att det var genom naturupplevelser och den planerade veckoutflykten som i stora delar skulle 

bidra till detta. De utgick båda från barnens intressen och lät detta till viss del styra det tema 

som de arbetade eller hade arbetat med på förskolan. Detta var ett sätt för barnen att få vara 

delaktiga och ha inflytande över sin vardag.  Verksamheten präglades av att barnen fick vara 

med i olika processer där samtal, dialog och reflektion var en väg till inflytande och 

delaktighet. Båda respondenterna arbetade utifrån en demokratisk process där oliktänkande 

lyftes fram och uppmuntrades. Dokumentationen ansågs även vara synliggörande av 

händelser, till exempel vid en aktivitet och den pedagogiska dokumentationen fördjupade och 

utvecklade. De arbetade med att barnen skulle våga uttrycka sina tankar, reflektioner och 

uppfattningar, oavsett om de inte var lika som de andras eller fel. Respondenterna jobbade 
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aktivt med att främja flickors och pojkars lärande, genom att skapa ”samma” förutsättningar 

för båda könen. Någon kompetensutveckling i hållbar utveckling eller lärande för hållbar 

utveckling hade de inte fått, men de ansåg att detta säkerligen skulle berika deras kunskaper, 

som de inte tyckte var tillräckliga. Eftersom det inte fanns tillräckligt med resurser till att 

kompetensutveckla inom alla områden, så har lärandet för hållbar utveckling fått stå tillbaka 

för andra områden.  

 

5.3 Slutsatser 

 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan uppfattar 

lärande för hållbar utveckling. Forskningsfrågan löd: På vilket sätt beskriver pedagoger i 

förskolan att de arbetar med lärande för hållbar utveckling? 

 

Av enkäten framkom att i de undersökta förskollärarnas uppfattningar om lärande för hållbar 

utveckling, kunde sju olika teman urskiljas. Dessa var positiva naturupplevelser, 

Miljömedvetna handlingar, Dialog och reflektion, Demokrati, Framtidstro, Kritiskt tänkande, 

Goda förebilder. Dessa olika teman återkom frekvent i de skriftliga svar som gavs till enkäten.  

 

I Intervjustudien framkom inte några nya teman eller sätt att uppfatta lärande för hållbar 

utveckling. Istället styrktes intervjuerna av att just dessa sju teman, var de som tillsammans 

byggde upp helheten av lärande för hållbar utveckling inom förskolan. Intervjuerna 

förtydligade därmed det resultat som framkom i enkätstudien.  

 

Svaret på forskningsfrågan är därmed att respondenterna anser att vistelse i naturen är en 

huvudsaklig del i lärande för hållbar utveckling och av den anledningen att detta skapar 

respekt och omtanke om denna. Sopsorteringen och kompostering förekom även som en 

beståndsdel i lärande för hållbar utveckling. En annan del som respondenterna nämnde för att 

uppnå ett lärande för hållbar utveckling var delaktighet, inflytande och demokrati. Detta var 

även det förhållningssätt som förekom i det vardagliga arbetet. När problem skulle lösas eller 

frågor skulle kritiskt granskas för att belysa samband, att vara rädd om vår jord och skapa 

framtidstro, använde respondenterna sig av ett arbetssätt där samtal, dialog och reflektion var 

en del i lärandet för hållbar utveckling. Att lära för hållbar utveckling var även enligt 

respondenterna, att arbeta utifrån barnens intressen och arbeta tema- eller projektinriktat. 

 

6 Diskussion 
 

Grunden till den undersökning som genomförts var att få svar på hur pedagoger i förskolan 

uppfattar lärande för hållbar utveckling. Denna diskussionsdel kommer att inledas med en 

metoddiskussion, efterföljd av diskussion av förstudien (enkäten) och den fördjupande 

intervjustudien. Efter dessa diskussioner kommer en diskussion om validitet respektive 

reliabilitet. Enkäten och den kvalitativa intervjun kommer att diskuteras i en gemensam 

resultatdiskussion.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Valet av metod har föregåtts av en genomgång av relevant litteratur inom problem- och 

forskningsområdet. Utifrån det syfte och frågeställningar som utkristalliserades i arbetet med 
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bakgrundstexten var grunden till metodvalet att få så sann bild av verkligheten som möjligt. 

Metoden kom att bli dels en öppen enkät och dels två fördjupade intervjuer.  

 

6.1.1 Enkäten 

 

Att använda sig av en enkät i förstudien, visade sig vara ett bra sätt att få en helhetsbild av det 

generella tänkandet i den aktuella gruppen, när det gällde lärandet för hållbar utveckling och 

på vilket sätt de menade att de arbetade med detta. Trost (2007) skriver att en kvalitativ enkät 

kan vara tidsödande om det är många enkäter med öppna frågor som ska läsas. Han menar att 

handstilen kan vara svårläslig eller innehålla otydliga meningar som kanske är svåra att förstå. 

Att det är tidsödande att läsa ett flertal enkäter där en öppen frågeställning används är bara att 

instämma i, men det som underlättade i denna enkätstudie var att respondenterna svarade via 

e-post, vilket gjorde att texten var fullt läslig och gick även att förstå. En fördel som finns med 

öppna frågor är enligt Trost, att man får ta del av olika sätt att se, förstå och uppfatta, olika 

”dimensioner” (s. 74). Som i sig kan vara intressanta eftersom respondenten svarar och ger sin 

bild av hur han/hon ser, tänker och uppfattar saken. 

 

Sex förskolor tillfrågades och fyra stycken svarade att de ville delta, 11 pedagoger deltog, 

varav två av dessa vid båda studierna. Att använda sig av internet och gå via e-post för att få 

tag i deltagare och respondenter, visade sig fungera som informations- och insamlingsmetod.  

De enkätsvar som erhölls, skrevs ut, lästes noggrant och koncentrerades till meningsbärande 

delar. Texten blev på detta sätt lättare att arbeta med. Att koncentrera och reducera innehållet 

var ett sätt att få fram de relevanta delarna i texten (Kvale, 1997). Den hermeneutiska spiralen 

där forskaren går från helhet till del och från del till helhet, var nödvändig för att få en 

uppfattning av innehållet (Malmqvist, 2007). Resultatet delades in i olika temaområden, som 

visade på respondenternas uppfattning om begreppet hållbar utveckling och på vilket sätt de 

menade att de utvecklade ett lärande om detta.  Dessa temaområden förstärktes med 

förtydligande citat, för att visa på innehållet i de olika temarubrikerna. Patel och Davidson 

(2003) menar att det är ett vedertaget arbetssätt att använda sig av citat och kommentarer, 

eftersom det ger en tydligare bild av innehållet för den som sedan ska läsa texten. 

 

 

6.1.2 Intervjuerna 

 

De intervjuer som genomfördes utgick från de svar som respondenterna tidigare gav på 

enkäten. Det visade sig vara ett bra sätt att få igång ett samtal av personlig karaktär. Innan 

intervjun började, tillfrågades respondenten om tillstånd för inspelning av samtalet. En viss 

tveksamhet inför detta kunde ses, detta föranledde ett förtydligande. Respondenten 

informerades om att den inspelning som skulle ske var endast för mitt eget privata bruk och 

skulle inte avlyssnas av någon annan. Detta förtydligande gav respondenten trygghet. De 

samtal som genomfördes upplevdes som naturliga och avslappnade. Kvale (1997) skriver att 

samtalet som utspelar sig mellan den intervjuade och den som intervjuas, kan berika båda 

parter till ett positivt samtal där båda ger och tar, med en ömsesidig respekt. Jag upplevde att 

de samtal som genomfördes, gav oss båda något att ta med oss i framtiden.  

 

Samtalen var spontana och gav en känsla av att respondenten trivdes i den rådande 

situationen. Samtalet besvarade många av frågorna innan de hade ställts och de frågor som 

återstod var öppna och togs i den ordning som föreföll sig bäst vid tillfället. Intervjuguiden 

(bilaga 3 & 4) fanns hela tiden med som ett stöd. Ett annat bra hjälpmedel som var ovärderligt 
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var den medföljande diktafonen (mp3). Utan den skulle mycket av den information som 

framkom gått förlorad, eftersom minnet eller handen vid antecknande inte hinner med i det 

normala samtalets takt, enligt Svenning (2000). Svenning menar vidare att man talar sju 

gånger så fort som man skriver, även om man är jätteflink i fingrarna.  

 

Under transkriberingens gång påmindes jag om olika uttalanden som framkommit och som 

kan anses viktiga för denna studie. Detta var även en påminnelse om inspelningens värde. 

Efter transkriberingen var det dags att börja se vad som egentligen sagts och på vilket sätt 

respondenterna gav uttryck för sin kunskap, erfarenhet och färdighet när det gäller lärande för 

hållbar utveckling. Den hermeneutiska spiralens arbetsgång var ovärderlig och en arbetsgång 

som nästan är ett måste för att få något sammanhang och förståelse för respondenternas 

reflektioner, uppfattningar och erfarenheter. Efter åtskilliga genomläsningar gick det att 

urskilja ett mönster, ett mönster som utkristalliserade sig till teman. Teman som för övrigt var 

lika de som framkom vid enkätstudien.  

 

Det sammanställda resultatet skrevs ned med de reflektioner, antaganden och slutsatser som 

framkom, dessa har blivit förstärkta av citat som respondenterna uttryckt vid samtalet. Detta 

förfarandesätt är det vanligaste och framlägger respondenternas egna ord, men ger även en 

mening och förståelse åt texten (Kvale, 1997).  

 

6.2 Validitet och reliabilitet 

 

Enkätstudien och intervjuerna analyserades och värderades utifrån validitet och reliabilitet. 

Alltså om studien var trovärdig eller inte. Reliabiliteten bygger på om det resultat som 

presenteras är tillförlitligt, alltså om någon annan skulle göra samma studie, så skulle de nå 

samma resultat (Kihlström, 2007 & Svenning, 1997). Denna studie kan anses vara trovärdig 

ur den synpunkten att om någon annan skulle utföra en likadan, skulle även samma resultat 

erhållas. De studier som genomförts kan sägas ha en hög trovärdighet, som Trost (2007) anser 

att man bör uttrycka sig vid kvalitativa studier. Validiteten och reliabiliteten var hög och med 

den motiveringen att alla delar i denna uppsats var väl genomarbetad med en 

litteraturgenomgång som var relevant för undersökningsfrågorna och det empiriska materialet. 

Vanligaste sättet att bedöma om en studie är valid eller inte har med hur forskaren anser att 

det empiriska överensstämmer utifrån den teoretiska grunden för studien (Svenning, 1997).  

 

Den teoretiska grunden i denna uppsats underbyggs av det faktum som visar att det finns, en 

bristande kunskap bland pedagoger när det gäller hållbar utveckling. Teorin visar också på 

olika sätt som barn kan lära, olika barnsyn som skapar lärande och vilka möjligheter det finns 

att se på kunskap och lärande. Detta kan ligga till grund, för att bekräfta att denna studie är 

valid. Eftersom respondenterna i studien bekräftar det som framkommit i bakgrundsavsnittet, 

när det gäller bristande kunskap om hållbar utveckling. Respondenterna uttryckte en 

kunskapssyn, barnsyn, lärande och utveckling som sammanfaller med tidigare redovisade 

teorier i denna uppsats. De frågeställningar som respondenterna skulle ta i övervägande var 

tydliga och av öppen karaktär. Respondenterna hade fria uttrycksmöjligheter. Frågorna har 

inte missuppfattats, de svar som framkom gav en bild av det som efterfrågades.  Frågornas 

validitet kan anses vara hög med tanke på att frågornas formulering ska ”mäta det den är 

avsedd att mäta” (Trost, 2007, s. 65). Ytterligare en trovärdighetsfaktor, är att respondenternas 

svar fanns nedskrivna och inspelade, vilket gjorde det möjligt att återvända till dessa 

upprepade gånger, vilket stärker tillförlitligheten (reliabiliteten) i analysen (Patel & Davidson, 

2003).   
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De förkunskaper om ämnet som erhållits under arbetets gång, den erfarenhet som också finns 

bidrar till att trovärdigheten av studien kan anses vara tillförlitlig. Forskarens förkunskaper 

eller den förförståelse som denne har inom forskningsområdet värderas högt i validitets- och 

reliabilitetssynpunkt i det utförda arbetet (Larsson, 1994 & Patel & Davidson, 2003). De 

tolkningar, reflektioner och de val som gjorts vid analysen har grundat sig på 

litteraturgenomgången, nya insikter och erfarenheter. Detta bidrar också till att stärka 

validiteten hos studien. Det är av stor betydelse att forskaren reflekterar över de val som görs 

vid analysen. ”De tolkningar som forskaren presenterar bör byggas under så att läsaren av 

undersökningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dessas trovärdighet. Detta 

brukar benämnas för kommunikation validitet” (Patel & Davidson, 2003, s. 105) eller 

kommunicerbart undersökningsresultat (Alexandersson, 1994 & Malmqvist, 2007). 

Kihlströms (2007) beskrivning av validiteten bygger på att andra läsare av arbetet ska kunna 

förstå och diskutera de olika delarna när det gäller analysen och det empiriska materialet.  

 

6.3 Resultatdiskussion  

 

Resultatet visar att de undersökta förskolepedagogernas uppfattningar av hållbar utveckling 

kan beskrivas i sju olika teman. Ett av dessa teman, positiva naturupplevelser handlar om 

vikten av att barnen ska få möjlighet att upptäcka, och uppleva naturen i sina närområden. 

Detta ligger också i linje med vad Norddahl (2008) argumenterar för.  Hon menar att vi inte 

ska underskatta barnens intresse för hur naturen fungerar och vi ska respektera de frågor och 

funderingar barnen har. Det fokus på natur och positiva naturupplevelser som respondenterna 

i denna föreliggande studie har visat, svarar också mot centrala aspekter av lärande för hållbar 

utveckling enligt betänkandet: ”Att lära för hållbar utveckling” (SOU 2004:104).  

 

Även Elliott och Davis (2009) har kommit fram till att pedagoger menar att lärande för hållbar 

utveckling är det som sker utomhus och att denna utomhusaktivitet är viktig för att utveckla 

kunskap för hållbar utveckling. Denna studie visar dock att pedagogerna själva värderar 

lärande inomhus och lärande utomhus på olika sätt. Det lärande som sker inomhus anses vara 

”det riktiga lärandet” medan det lärande som sker utomhus anses vara mer diffust och ofta 

beskrivet som ”lärande för hållbar utveckling”. I min studie, kopplar pedagogerna ihop 

utevistelsen med lärande för hållbar utveckling och menar ofta att det är medlet för att barnen 

ska utveckla de kompetenser som de behöver.  De uttrycker dock även vikten av att skapa 

handlingskompetens, dialog, reflektion, demokrati, framtidstro och goda förebilder, Dessa 

teman är dock, i deras resonemang, ej lika tydligt relaterade till hållbar utveckling, men ses 

som viktiga delar av den kompetens, som barnen behöver för att klara sig i framtiden. 

   

Min uppfattning är att det resultat som framkommit i denna studie, indikerar att på det sätt 

som pedagogerna uppfattar hållbar utveckling (de sju olika teman) ligger i linje med de 

intentioner som uttrycks i styrdokumenten. Att de inte lika tydligt relaterar alla dessa teman 

till hållbar utveckling tyder på att de skulle behöva mer kunskaper om lärande för hållbar 

utveckling, enligt det styrdokumenten handlar om, på så sätt skulle de få större tillit till att de 

gör rätt. Enligt Johansson (2009) är det viktigt att pedagoger är medvetna om vad som är 

hållbar utveckling, eftersom denna medvetenhet kommer att ha betydelse för det lärande som 

kommer att ske. Respondenternas uppfattning om sin del i lärande för hållbar utveckling, är 

att deras förhållningssätt mot ämnet, företeelsen eller fenomenet i sig har stor inverkan på om 

barnen ska finna lärandet intressant, meningsfullt och vilja veta mera. Detta sätt att se på 

lärande får ses som insiktsfullt och medvetet.  
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Björneloo (2008) menar att det är lärarens genuina intresse som skapar utveckling, genom att 

ställa de rätta frågorna. Hon tar bland annat upp detta med att lära barn namnen på växter som 

vi ser varje dag i naturen, om en förhoppning om att detta ska utveckla en varsamhet om de 

växter vi har omkring oss. Detta kommer också fram i denna studie, att skapa en större 

medvetenhet för växter, djur och händelser i naturen. Denna ökade medvetenhet gjorde enligt 

respondenterna, att barnen blev mer uppmärksamma på förändringar, det skapade också en 

önskan om att göra gott för djur och växter. Detta sätt att ge barn möjligheter till upplevelser i 

naturen kan liknas vid det som Gustafsson (1993) beskriver som en miljöfostrande pedagogik. 

Där de vuxna är förebilder för barnen och påverkar således både medvetet och omedvetet till 

att göra aktiva val, utifrån egna upplevda erfarenheter. Han menar precis som många andra 

forskare att de vuxna ska vägleda eller rikta barnen mot den kunskap vi vill att barnen ska få 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Thulin, 2006; Vikström, 2005). Resultatet 

visar att det är barnens intressen som ligger till grund för lärandet när det gäller hållbar 

utveckling och att möjligheter till fördjupning, reflektion och projekt/temaarbeten blir ett sätt 

att utveckla detta. Respondenterna uttrycker barnens frågor och tankar som intressanta, 

insiktsfulla och att dessa bör uppmuntras. Pedagogens roll blir att finna vägar för detta och att 

ställa de rätta frågorna. Vilket också framkommer i studien när de utvecklar lärandet genom 

tematiskt arbete och fångar upp barnens tankar i vardagen.  

 

Respondenterna ger uttryck för att de är medforskare i barnens värld, att de upptäcker 

tillsammans, samspelar, lyssnar, förundras och att de är lika nyfikna som dem. ”En aktiv 

vuxen som samspelar med barnen på deras villkor och utifrån deras förutsättningar är 

förmodligen den bästa lärare ett barn kan ha” (Skolverket, 1997, s. 54). Respondenterna 

agerar som förebilder och visar intresse för det barnen finner intressant, de går ner på barnens 

nivå. Det är på det viset barnen i pedagogernas omgivning kan bli påverkade både på ett 

medvetet likväl som på ett omedvetet sätt. Att inta en position som en medforskande pedagog 

är att både att ha en lust och en vilja att utveckla lärande tillsammans med barnen (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Pedagoger ska vara medupptäckare, uppmuntra till funderingar och visa 

intresse för det barnen vill veta, detta skapar i sin tur frågor som barnen vill få svar på 

(Gustafsson, 1993 & Skolverket, 1997).  

 

De pedagoger som deltog i denna studie hade en ambition och en vilja att utveckla barnens 

lärande för natur, miljö, kretslopp, samspel och demokrati. Detta förutsätter ett öppet sinne, en 

lyhördhet och en barnsyn som ser barnet som kompetent och värd att lyssnas på. Den 

kompetens som barnet erhåller är en följd av omgivningens stöd, hjälp och uppmuntran 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2006). Det är ett sätt att utveckla barnens identitet genom att 

bekräfta och se barnet (Gren, 2007). Björneloo (2007) menar att lärare har en mycket viktig 

roll när det gäller hur barnen (eleverna) formas, hur deras självuppfattning och interaktion 

med andra barn kommer att utvecklas på ett positivt sätt. Förutsättningarna för att uppnå 

hållbar utveckling är att få barn att tro på sig själva, ingå i dialoger, uppleva meningsfullhet, 

delaktighet och inflytande över sitt lärande (SOU 2004:14). Respondenternas utsagor och 

uttryck visar på att de gör barnen delaktiga i det som sker i vardagen och barnen får inflytande 

genom att deras intressen får leda mot det lärande som kommer i fokus i form av till exempel 

olika temaarbeten. Temaarbeten som blir meningsfulla genom att det är barnen som bestämt 

riktingen, barnen har visat intresse och velat veta mer.  Förskolans läroplan (Lpfö 98, 2006, 

2010) framhåller att ett temainriktat arbetssätt möjliggör ett mångsidigt och sammanhängande 

lärande.  

 

I resultatet framgår att dokumentationen och den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att 

stimulera till samtal, dialog och reflektion. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra 
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barnens tankar och reflektioner över sådant som de gjort, sett, upplevt eller samtalat om, 

likväl som att det blir ett arbetsmaterial för pedagogen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Respondenterna menar att arbetet med pedagogiska dokumentationer och dokumentation 

kräver ett speciellt förhållningssätt, där barnens tankar och reflektioner är viktiga. Detta sätt 

att förstå och arbeta, ligger i linje med den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

2010). Där uttrycks detta arbetssätt som en del i uppdraget och i jämförelse med föregående 

läroplan (Lpfö 98, 2006), har detta fått ett stort utrymme.  

 

Reflektionen är något som bör finnas med i vardagen på förskolan och av den anledningen att 

barnen ska kunna göra kritiska överväganden, att göra val (Lenz Taguchi, 1997). 

Undersökningsresultatet visar att barnen ställs inför olika problemställningar, som barnen får 

reflektera över. Detta är ett sätt som respondenterna menar får barnen att se samband och att 

göra värderingar utifrån ett kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande kan ses som en väg att gå när 

man vill att barn/elever ska bilda sig egna uppfattningar och att kunna göra val och förstå 

konsekvenser av dessa (Björneloo, 2007). Förskolan ska skapa möjligheter för barn att göra 

val utifrån egna uppfattningar. Tilltron och delaktigheten grundläggs på detta sätt och tillåts 

att växa (Lpfö 98, 2006, 2010). Vidare tar respondenterna upp leken som en viktig 

utgångspunkt i barnens lärande. Leken är mycket viktig i barnets utveckling, i leken kan 

barnet lära sig social kompetens, lyssna på andra, värdera och argumentera (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 & Vygotskij, 1995), dessa egenskaper är viktiga delar 

i hållbar utveckling.  
 

Denna studie visar att agerande och arbetssätt sammanfaller till stora delar med det som 

innefattas i lärande för hållbar utveckling, men frågan är om respondenternas agerande är ett 

arbetssätt som tar hållbar utveckling i betänkande eller om det är ett sammanträffande. Elliott 

och Davis (2009) skriver att mycket av det som vardagen erbjuder i förskolan är redan 

etablerat och för att åstadkomma ett hållbart lärande, så skulle det inte krävas speciellt stora 

förändringar. Det som behövs är att skapa en medvetenhet i sättet att arbeta (Elliott och Davis, 

2009 & Hägglund och Pramling Samuelsson, 2009). Björneloo (2007) framhåller brist på 

kompetensutveckling och reflektion som en trolig orsak till om ett engagerat lärande i hållbar 

utveckling ska ske. Björneloo menar vidare att ett förhållningssätt där den lärande 

(pedagogen) inte är rädd för förändring, reflektion och utveckling kan leda till ”att det som är 

implicit och intuitivt i lärares handlingar kan göras explicit och tydligt” (s. 158).  

 

Resultatet visar att respondenterna inom de deltagande förskolorna beskriver lärande för 

hållbar utveckling som ligger väl i linje med de intentioner som uttrycks i styrdokumenten.  

Respondenterna i studien är dock inte fullt medvetna om att de teman som de beskriver ligger 

i linje med detta. På så sätt framstår det ibland som om det på dessa förskolor sker en 

”omedvetet lärande för hållbar utveckling”. Den fråga som då kan ställas är – Hur skulle det 

då se ut i verksamheterna om de vore medvetna om vad hållbar utveckling handlar om och 

vad som innefattas i detta komplexa begrepp? Skulle de arbeta på ett annat sätt och kanske 

förstärka det som de redan gör till att bli ett medvetet lärande för hållbar utveckling?  

 

Björneloo (2007) har genom sin studie kommit fram till att, om ett hållbart lärande ska bli 

realiserat i verkligheten, då måste det till en större medvetenhet om vad arbetet med barnen 

ska leda till, men även vad de gör för att uppnå detta. Medvetenheten i det sistnämnda tycker 

jag mig kunna se i de utsagor som respondenterna skrivit och uttryckt. Den planerade 

verksamheten och det som kommer upp genom barnens aktiviteter, fråganden, nyfikenhet och 

upptäckter är grunden i verksamheten, alltså Respondenterna i de undersökta förskolorna vet 

vad de gör. Respondenterna uttrycker även varför de gör just som de gör, men det är inte 
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enbart för att vissa delar leder till hållbar utveckling, utan det kan vara ökad självkänsla, lära 

sig göra val, förstå konsekvenser av sitt handlande, förstå varför något sker och hur det sker 

eller att kunna/våga uttrycka sig för att göra sig hörd och på så vis få inflytande och 

delaktighet under demokratiska processer. Dessa delar är också de delar i det abstrakta 

begreppet hållbar utveckling – ett lärande för hållbar utveckling.  

 

Det som skiljer den här undersökningen mot Björneloos (2007) är att, respondenterna i denna 

genomförda undersökningsstudie inte gör anspråk på att ”det här har vi väl alltid gjort” (s. 

157). Utan respondenterna är ödmjuka inför detta komplexa område och menar att de inte har 

tillräckligt med kunskap inom temat ”lärande för hållbar utveckling” och skulle gärna vilja få 

en högre kompetens. Jag menar att genom att fortbilda pedagogerna om hållbar utveckling, 

skulle det omedvetna lärandet istället bli medvetet. Om och när detta sker kan vi få en 

generation som tänker på framtiden även för kommande generationerna samt agerar i enlighet 

med det som hållbar utveckling handlar om – ”Demokrati, jämställdhet, respekt för andra 

människor och respekt för naturen” (SOU 2004:14, s. 16).  
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7  Avslutande reflektioner 
 

När jag började med denna uppsats hade jag en uppfattning om hur det såg ut i förskolorna 

när det gällde lärande hållbar utveckling, – det handlade om sopsortering och att vara ute med 

barnen. Undersökningen har dock visat att lärande för hållbar utveckling kan handla om så 

mycket mer. Mycket av den verksamhet som redan sker i förskolan ligger inom temat hållbar 

utveckling.  De teman av lärande för hållbar utveckling som framkom i denna studies resultat, 

kan inte generaliseras och sägas vara giltiga i alla förskolor. Det jag kan göra är att göra ett 

antagande utifrån det som framkommit och jag menar att det sannolikt ser likadant ut på 

många andra förskolor. 

 

Av vad som framkommit i denna studie, verkar inte lärande för hållbar utveckling vara ett 

prioriterat område inom förskolorna. Men varför är det så? När vi nu befinner oss mitt i 

dekaden för lärande för hållbar utveckling (UNESCO, 2010)? Den frågan kan inte denna 

undersökning ge svar på, men den kan ge en fingervisning om hur lärandet för hållbar 

utveckling ser ut i de undersökta förskolorna. Den kan också visa på den potential som finns 

till att utveckla lärandet för hållbar utveckling och att detta kan ske med relativt små medel. 

Kanske är det framförallt kompetensutveckling av pedagogerna som behövs.  

 

För egen del har detta arbete gett mig insikt i att lärande för hållbar utveckling är komplext. I 

min kommande yrkesverksamhet, kommer jag sannolikt ofta få en anledning att reflektera 

över vad detta lärande kan innehålla. Jag tror det är viktigt att jag själv som pedagog på ett 

medvetet sätt reflekterar över vad barnen ska lära sig, för att klara sig i en framtid som vi inte 

vet så mycket om.  

 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp. Om pedagogerna i denna studie hade haft en 

högre medvetenhet om ämnet och att det arbete de utför varje dag faktiska har många 

kopplingar till lärande för hållbar utveckling, då tror jag också att de skulle kunna bidra till ett 

medvetet lärande om detsamma. Ett lärande som är nödvändigt om vi ska nå en hållbar värld 

både lokalt och globalt i en framtid.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

 

Denna undersökning har visat hur pedagoger tänker om lärande för hållbart utveckling i 

förskolan. De teman som kommit fram kan relateras till förskollärarnas barnperspektiv, 

eftersom de relaterat till de kunskaper som de menat att barnen behöver.  I framtiden vore det 

intressant att få inblick i förskolebarns eget perspektiv, det vill säga barnets perspektiv och 

hur barnen uppfattar sitt inflytande, delaktighet och medbestämmande i vardagen vid 

förskolan.  
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Bilaga 1    

 

MISSIVBREV   

 

Hej 

  

Jag heter Cathrine Sundström och är student vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), och 

kommer under denna termin att göra mitt examensarbete. Jag kommer att göra en enkätstudie 

där jag vill få syn på vad pedagoger i förskolan lägger in i ”lärande för hållbar utveckling” 

och hur det syns i det arbete de utför. Denna enkätstudie innehåller endast en öppen 

frågeställning, vilken lämnar svaret öppet för fria tankar och reflektioner. Det som kommer 

fram utifrån denna studie kommer att ligga till grund för mitt fortsatta uppsatsarbete.  

Därför så skulle dina medarbetares medverkan och deras reflektioner vara ytterst viktiga att få 

ta del av, för att få så bra helhetssyn av förskolornas verksamhet som möjligt. Den 

information som kommer fram vid denna enkätstudie kommer att vara helt konfidentiell, 

alltså jag kommer att veta från vilken förskola som svaret kommer, men kommer inte att 

lämna ut denna kunskap. Informationen kommer inte heller att läsas av någon annan än mig 

själv. 

Min undran är om förskollärare vid xxx förskola skulle vilja delta i denna enkätstudie? 

Frågeställningen skulle besvaras via e-post (men möjlighet att få posta på traditionellt vis. Om 

detta önskas bifogas frankerat kuvärt eller att jag hämtar på plats). 

 

Vid frågor kan jag nås via mail xxx@hotmail.com eller per telefon xxx-xx xxx xx. 

 

Jag tackar på förhand och är tacksam för ett svar inom kort. Dock senast v. 44. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Cathrine Sundström, Luleå 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx@hotmail.com


Bilaga 2   

 

 

SPECIELLT BREV 

 

 

Hej 
  
Jag heter Cathrine Sundström och är student vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), och 

kommer under denna termin att göra mitt examensarbete. Jag kommer att göra en enkätstudie 

där jag vill få syn på vad pedagoger i förskolan lägger in i ”lärande för hållbar utveckling” 

och hur det syns i det arbete de utför. Denna enkätstudie innehåller endast en öppen 

frågeställning, vilken lämnar svaret öppet för fria tankar och reflektioner. Det som kommer 

fram utifrån denna studie kommer att ligga till grund för mitt fortsatta uppsatsarbete.  

Därför så skulle dina reflektioner vara ytterst viktiga att få ta del av, för att få så bra 

helhetssyn av förskolornas verksamhet som möjligt. Den information som kommer fram vid 

denna enkätstudie kommer att vara helt konfidentiell, alltså jag kommer att veta från vilken 

förskola som svaret kommer, men kommer inte att lämna ut denna kunskap. Informationen 

kommer inte heller att läsas av någon annan än mig själv. 

Jag vill tacka för att du vill delta i denna enkätstudie och att delge mig dina reflektioner runt 

min frågeställning. Svar önskas så snart som möjligt, senast inom denna veckas slut (v. 45).  

 Vid frågor maila gärna xxx@hotmail.com eller ring xxx-xx xxx xx 

 

Frågeställning: Vad lägger du in i ”lärande för hållbar utveckling” och hur syns det i det 

arbete du utför? 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Cathrine Sundström, Luleå 2010 
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INTERVJUGUIDE 

 

 

Du skrev i början av din text bland annat att hållbar utveckling för dig var att hushålla med 

jordens resurser så att de som kommer efter oss ska ha något att ”ta av” för sin egen 

överlevnad och försörjning.  

1. Kan du berätta hur du/ni kan skapa en medvetenhet om detta för de små barnen?  

 

 

Ni jobbar med att ge barnen naturupplevelser och kunskap som i en förlängning ska 

möjliggöra uppskattning för natur och tillgångar och på så vis få barnen av värna om jorden 

och allt levande. 

2. Vill du berätta på vilket sätt som du/ni på er förskola ger barnen naturupplevelser och 

skapar en framtida uppskattning för naturen och dess tillgångar? 

 

 

Du skrev att ni sorterar sopor tillsammans med barnen.  

3. Vill du berätta hur en sådan aktivitet kan se ut?  

 

 

Ni komposterar även på er förskola och använder den jord som blir i komposten till 

planteringar.  

4. Kan du berätta om hur aktivteter runt komposten och planteringar kan se ut?  

4 a). Anser du att barnen förstår vad som hänt av det som slängs i komposten? Kan du ge 

något exempel? 

 

 

Jag kan också läsa att ni har xxx på er förskola  

5. Hur ser aktiviteterna ut runt era xxx? 

5 a). Hur tycker du att barnen upplever aktiviteterna runt xxx? 

 

 

Både det här med kompost och planteringar från kompostens jord och aktiviteterna runt xxx 

är ju små kretslopp. 

6. Försöker ni få barnen att förstå detta? Om ja, berätta hur … Om nej, varför inte? 

 

 

7.  Anser du att ni på den här förskolan jobbar på ett medvetet sätt med ett ”lärande för hållbar 

utveckling”? Om ja, kan du berätta lite om det? Om nej, vad tror du detta beror på? 

 

 

8. Tycker du att det finns svårigheter med att lära barn för hållbar utveckling? Om ja/nej, på 

vilket sätt? 

 

 

9. Anser du att barnen är kompetenta att ta in kunskaper och förhållningssätt som för dig är 

förknippat med ett ”lärande för hållbar utveckling”? Om ja/nej … kan du ge något exempel? 
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10. Finns det möjlighet för barnen att utöva inflytande över sitt eget lärande? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

11. Anser du att barnen kan påverka och känna sig delaktiga i förskolans aktiviteter? Om ja, 

på vilket sätt? 

 

 

12. På vilket sätt anser du att barnen blir respekterade av er vuxna? 

 

 

13. På vilket sätt försöker du/ni lära barnen respekt för andra barn och vuxna? 

 

 

14. Anser du att ni på denna förskola arbetar så att flickor och pojkar har samma möjligheter 

för lärande på denna förskola? Om ja, kan du ge något/några exempel? 

 

 

15. Anser du att du har tillräckliga kunskaper vad gäller ”lärande för hållbar utveckling”? 

Om ja/nej, berätta om din uppfattning … 

 

 

16. Har du fått någon kompetensutveckling när det gäller hållbar utveckling?  

16 a). Om inte … önskar du att ni borde få det? Om ja/nej … kan du berätta varför? 

 

 

17. Finns det något mer som vi inte har pratat om här idag, som du anser är kopplat till ett 

”lärande för hållbar utveckling”? 
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INTERVJUGUIDE 

 

 

Du skriver att det kritiska tänkandet är kärnan i utvecklandet av förhållandet till naturen. 

1. Hur arbetar du/ni för att utveckla detta kritiska tänkande hos barnen?  

1 a). Hur kan ett sådant kritiskt tänkande se ut? 

 

 

Du tar upp att du/ni arbetar med att hjälpa barnen göra medvetna val utifrån ett demokratiskt 

arbetssätt. 

2. På vilket sätt arbetar du/ni när ni utvecklar demokratiska sätt att arbeta för barnen? Kan du 

ge något exempel? 

 

 

Du nämner att ge barnen verktyg för att kunna göra val som visar på respekt och omsorg om 

vår miljö och närmiljö. 

3. Vilka verktyg tänker du på här? 

3 a). Hur kan sådana val se ut? Ge något exempel … 

 

 

Jag kan även se att ni använder er av pedagogiska dokumentationer som 

arbetssätt/förhållningssätt. 

4. Anser du att pedagogiska dokumentationer skapar ett bra lärande för barnen, om man ser 

utifrån det du anser vara ett ”lärande för hållbar utveckling”?  

4 a). Vill du berätta om någon händelse/aktivitet som genom pedagogiska dokumentationer 

har bidragit till att utveckla lärandet för barnen när det gäller hållbar utveckling? 

 

 

Barnens intressen är utgångspunkt i ditt arbete, likväl som deras åsikter och tankar, enligt det 

du skrivit tidigare. 

5. Berätta på vilket sätt tar du tillvara på deras tankar och åsikter? 

 

 

Ni använder er av handdockor för att synliggöra olika problemställningar. 

6. Skulle du kunna berätta om något problem som ni velat synliggöra genom ”dockorna” och 

som haft anknytning till hållbar utveckling? 

6 a). Anser du att användande av handdockor ger ett bättre lärande, än om du/ni ”bara” pratat 

om ”problemet”? Om ja, på vilket sätt? 

 

 

Du skriver också att barnen får vara deltaktiga i processer. 

7. Vilken typ av processer tänker du på då? 

7 a) På vilket sätt får barnen delta i dessa processer? Kan du ge något exempel? 

 

 

8.  Anser du att ni på den här förskolan jobbar på ett medvetet sätt med ett ”lärande för hållbar 

utveckling”? Om ja, kan du berätta lite om det? Om nej, vad tror du detta beror på? 
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9. Tycker du att det finns svårigheter med att lära barn för hållbar utveckling? Om ja/nej, på 

vilket sätt? 

 

 

10. Anser du att barnen är kompetenta att ta in kunskaper och förhållningssätt som för dig är 

förknippat med ett ”lärande för hållbar utveckling”? Om ja/nej … kan du ge något exempel? 

 

 

11. Anser du att barnen kan påverka och känna sig delaktiga och ha inflytande i förskolans 

aktiviteter? Om ja, på vilket sätt? 

 

 

12. På vilket sätt försöker du/ni lära barnen respekt för olikhet och oliktänkande? 

 

 

13. Anser du att ni på denna förskola arbetar så att flickor och pojkar har samma möjligheter 

för lärande på denna förskola? Om ja, kan du ge något/några exempel? 

 

 

14. Kan du berätta om något konkret exempel där barnens sociala kompetens utvecklas? 

 

 

15. På vilket sätt skapar du/ni en förståelse för barnen som individ och även en förståelse för 

sin omvärld? 

 

 

16. Anser du att du har tillräckliga kunskaper vad gäller ”lärande för hållbar utveckling”? 

 

 

17. Har ni på förskolan fått någon kompetensutveckling när det gäller hållbar utveckling?  

17 a). Om inte … önskar du att ni borde få det? Om ja/nej … kan du berätta varför? 

 

18. Finns det något mer som vi inte har pratat om här idag, som du anser är kopplat till ett 

”lärande för hållbar utveckling”? 

 

 

 


