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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att undersöka vilken innebörd begreppet lärande för hållbar 

utveckling kan ha för förskollärare verksamma i förskolan, samt hur de beskriver hur de 

erbjuder barnen möjligheter till lärande för hållbar utveckling. Vi använde oss av kvalitativ 

intervju som metod, där fem förskollärare verksamma vid olika förskolor deltog. Resultatet 

visar att förskollärarna har varierande kunskaper om begreppet lärande för hållbar utveckling 

och deras utsagor tyder på att det är ett komplext begrepp. Förskollärarna beskriver sitt arbete 

med barnen som ett processinriktat arbetssätt, där tema och demokrati har den framträdande 

rollen.  
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Förord 
Vi vill börja med att tacka de förskollärare som har deltagit i studien, utan era utsagor hade 

detta inte varit möjligt att genomföra, ni har berikat oss med nya kunskaper. Vi vill även tacka 

vår handfasta handledare Anna Vikström, utan din handledning med att reda upp och reda ut 

alla nya begrepp hade inte detta arbete blivit genomfört. Ett stort tack riktas också till våra 

familjer som tålmodigt har stöttat och uppmuntrat oss under resans gång, ni är ovärderliga. Vi 

vill till sist tacka varandra för ett gott samarbete, utvecklande samtal samt för den positiva 

uppmuntran vi gett varandra när det har behövts som mest.   
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Jenny & Elisabeth  
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Inledning 
Vi är två förskollärarstudenter som blev nyfikna på begreppet hållbar utveckling genom de 

kurser som vi har läst i vår lärarutbildning vid Luleå Tekniska Universitet samt efter att ha 

lyssnat till Anna Vikströms föreläsning om hennes avhandling Ett frö för lärande. Vi upp-

levde efter kursernas avslut att vi ville veta mer om hur förskollärare implementerar 

förhållningssättet som lärande för hållbar utveckling inbegriper, eftersom det även ska ingå i 

vårt kommande uppdrag som förskollärare. ”Vi håller helt enkelt att förstöra livet på den här 

planeten och vi har alla ett ansvar för att bidra till att framtida generationer får ett bra liv” 

(Hägglund, Förskolan 2008:3 s. 23). Sida vid sida har vi arbetat fram innehåll och text i denna 

studie, intervjuer och transkribering har dock gjorts enskilt. 

 

Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp och ett högaktuellt ämne i samhället som även 

berör skola/förskola. I läroplanen för förskolans 1998 (Lpfö 98, 2006) beskrivs att verk-

samheten har som uppdrag att ge grundläggande värden. De demokratiska formerna ska lägga 

grunden för barnens växande ansvar för att barnen på sikt ska kunna delta aktivt i samhälls-

livet.  
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Bakgrund  
Vi inleder detta avsnitt med att ge ett historiskt perspektiv på begreppet hållbar utveckling för 

att sedan övergå till att redogöra för vad forskning och litteratur påvisar i ämnet. Här redogörs 

för vad begreppet hållbar utveckling står för, teorier om lärande samt hur både förskollärarens 

roll och läroplanens innehåll har förändrats över tid samt en bild av förskolans praktik. 

 

Övergripande kan man ge en beskrivning av att lärande för hållbar utveckling ska vara 

verklighetsbaserat för barnen så de utvecklar ett kritiskt tänkande och en handlingsberedskap 

för att kunna delta i debatten om vad som är hållbart eller inte. Förskolan har alltid arbetat 

med miljöfrågor, men med begreppet lärande för hållbar utveckling har perspektivet vidgats 

och inbegriper även en social och en ekonomisk dimension. 
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Hållbar utveckling  

Historiskt perspektiv 

Jonsson (2007) ger i sin avhandling ett historiskt perspektiv på hur begreppet hållbar ut-

veckling växer fram över tid. Redan på 1960 talet började miljöfrågor synliggöras. Vid en 

internationell miljökonferens i Stockholm 1972, den så kallade ”Stockholmskonferensen”, 

uppmärksammades den globala aspekten på miljöproblemen för första gången.  

 

Vid en konferens i Tbilisi, Georgien 1977 hölls världens första internationella konferens om 

miljöundervisning. Denna resulterade i Tbilisideklarationen som kom att få stort genomslag i 

läroplanstexten för svenska skolor. Björneloo (2007) visar att i läroplanen för skolan (Lgr 80) 

fanns nu fokus på miljöundervisning utifrån ett livslångt lärande och en integrerad 

undervisning som skulle vara aktiv och inkluderande. Detta innebar att alla elever skulle få 

möjlighet att vara delaktiga och finna mening i innehållet i verksamheten.  

 

1983 tillsatte FN en expertgrupp, vars uppdrag var att analysera de kritiska miljö– och 

utvecklingsfrågorna i världen. Detta resulterade i Bruntlandrapporten som publicerades 1987. 

Denna rapport kom att betona tre sammanvävda aspekter, social, ekonomisk och ekologisk 

hållbar utveckling utifrån en global dimension (Björneloo, 2007). Definitionen av hållbar ut-

veckling som formulerades används ännu: ”Hållbar utveckling är en utveckling som till-

godoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillgodose sina behov” (Andersson & Jagers, 2008, s. 16).  

 

Vid FN- toppmötet i Johannesburg år 2002 antogs en arbetsplan där perspektivet hållbar ut-

veckling ska genomsyra alla lärandenivåer och därmed även gälla förskolans verksamhet. 

Perioden 2005-2014 utsågs till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling (SOU 

2004:104).  FN:s organisation UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organisation, 2010) har det övergripande ansvaret för detta utbildningsarbete. På UNESCOs 

hemsida står att läsa: 

 

The United Nations Decade of Education for Sustainable 

Development (2005-2014), for which UNESCO is the lead agency, is 

to integrate the principles, values, and practices of sustainble 

develpoment into all aspects of education and learning, in order to 

adress the social, economic, cultural and environmental problems we 

face in the 21st century.  

Innebörden i begreppet hållbar utveckling   

Hållbar utveckling handlar om ett gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, 

mellan kvinnor och män, mellan folkgrupper och länder. Det handlar också om att värna om 

framtida generationers behov, samtidigt som det innefattar att tillgodose dagens utvecklings-

behov för alla människor världen över, där alla ska få känna delaktighet och inflytande. 

Sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner ska ingå där de tre dimensionerna är 

integrerade med varandra (SOU 2004:104). Öhman & Östman (2004) skriver att om en 

hållbar utveckling ska ske globalt, regionalt och lokalt behövs ekonomisk tillväxt. Den 

ekonomiska tillväxten påverkar miljön som inte ska försämras på grund av ekonomiska 

intressen. För att välstånd och miljöförbättringar ska ske måste den sociala dimensionen 

finnas med där välståndet, nyttjandet av resurser och inflytande sker på ett rättvist sätt. Alla 

människor ska ha rätt till social service. Inom den ekologiska dimensionen ska människan 

värna om ekosystemets tjänster och naturens återhämtningsförmåga för att få till stånd en 
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hållbar utveckling. Detta ger förutsättningar för en långsiktig social välfärd och ekonomisk 

tillväxt.   

Sandell, Öhman & Östman (2003) hävdar att inom perspektivet hållbar utveckling kan inte 

miljöfrågor isoleras från andra samhällsfrågor, för allt människan gör på en plats i världen 

påverkar någon annan på en annan plats i världen. Människan måste utveckla en livsstil där 

man tänker miljöetiskt samt har ett sådant förhållningssätt där långsiktighet är ett måtto att 

uppnå. I perspektivet hållbar utveckling ska olika infallsvinklar belysas menar författarna, 

utifrån hur människan påverkar naturen och dess resurser från dåtid till framtid både globalt 

och lokalt. Utifrån ett miljöetiskt perspektiv kan det inte sägas vad som är rätt eller fel, det 

gäller att göra övervägningar i varje enskilt fall. De personliga principerna kan hjälpa till i 

reflekterandet över den rådande situationen, samt vara ett stöd och vägleda när människan ska 

värdera konsekvenser av sitt handlande. Detta för att handlandet i sig ska främja en hållbar 

utveckling (Sandell, Öhman & Östman 2003).    

Undervisningstraditioner 

Öhman & Östman (2004) har synliggjort att dagens miljöundervisning kan indelas i tre olika 

undervisningstraditioner. Författarnas studie är gjord på uppdrag av Skolverket. De tre under-

visningstraditionerna som framkom var; faktabaserad miljöundervisning, normerande miljö-

undervisning och lärande för hållbar utveckling. Den faktabaserade undervisningens tidsepok 

var under 1960 – 1970 talet. Enligt Öhman & Östman (2004) innebär den faktabaserade 

miljöundervisningen att miljöproblematiken var en vetenskaplig och ekologisk fråga. Under-

visningen byggde på att läraren förmedlade fakta och vetenskapliga modeller och därigenom 

skulle barnen få förutbestämda kunskaper om miljöproblem. Barnen förväntades sedan att på 

egen hand ta ställning och handla.   

 

Under 1980 talet tog miljöundervisningen en ny riktning enligt Öhman & Östman (2004). 

Den normerande miljöundervisningen växte fram genom att synen på miljöproblematiken nu 

hade börjat fokusera på att miljöproblematik är en värdefråga. Genom att människan antog 

miljövänliga värderingar skulle miljöproblemen lösas. Undervisningen genomsyrades av att 

barnen skulle utveckla miljövänliga värderingar och beteende genom att de nu fick vara mer 

aktiva i undervisningen.     

 

Undervisning för hållbar utveckling utvecklades under 1990 talet (Sandell, Öhman & Östman, 

2003). Utvecklingen som sker beror på att miljöfrågorna börjar få ett globalt perspektiv, 

miljöfrågor berör konflikter mellan olika mänskliga intressen. Undervisningens fokus är att 

eleverna ämnesövergripande och i processform får lära sig att aktivt och kritiskt värdera olika 

perspektiv på miljöfrågor. Lärande för hållbar utveckling handlar också om utvecklingsfrågor 

som berörs ur ett globalt- och i ett tidsperspektiv som spänner över framtid i relation till nutid 

och dåtid. Enligt Slaus, Slaus-Kokotovic & Morovic (2004) är utbildningen en kulturell 

företeelse och varje land bör se över hur de kan arbeta för ett livslångt lärande ur ett globalt 

perspektiv.  

 

Sandell, Öhman & Östman (2003) anser att barnen ska få göra möten med naturen med ett 

miljömoraliskt förhållningssätt, genom att de lär sig vetenskapliga kunskaper om naturen och 

miljökunskaper samt att de får möta naturen utan bestämda kunskapsmål. Genom sina 

kunskaper om natur och miljö kan eleverna göra värderingar av olika alternativ i olika miljö-

etiska sammanhang. Barnen kan därigenom skapa sig en miljömoralisk känsla som de 

använder i sina reflektioner och värderingar i mötet med naturen och andra människor. 

Eftersom dagens miljöundervisning präglas av miljöfrågor drar författarna slutsatsen att 

demokrati är ständigt närvarande i undervisningen för hållbar utveckling. Demokratiskt 



 5 

arbetssätt måste genomsyra undervisningen för att barnen ska få ett medbestämmande samt 

bli kunniga medborgare som aktivt deltar i samhällsdebatten för hållbar utveckling i framtiden 

(Sandell, Öhman & Östman 2003).  

Teorier om lärande 

Enligt Nationalencyklopedin (2007) är teorier ett system av antaganden eller påståenden som 

förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. De teorierna om 

lärande vi har valt att synliggöra är sociokulturell, konstruktivistisk och utvecklings-

pedagogisk teori, eftersom dessa har och har haft en stor betydelse för förskolans verksamhet.       

Sociokulturell teori 

Hwang & Nilsson (2003) visar Vygotskijs inverkan på det pedagogiska tänkandet utifrån 

sociokulturell teori. Redan de yngsta barnen lär i samspel med andra där kommunikationen 

har stor betydelse eftersom tanke- och språkutveckling går hand i hand. Ett dialogiskt samspel 

sker i ett samarbete mellan barn och vuxna samt mellan barn och andra barn. Den kultur 

barnen lever i påverkar också deras lärande och utveckling. Ett barn föds med grundläggande 

mentala funktioner som sedan anpassas efter den kultur som barnet växer upp i. Kulturen 

förser barnet med redskap som kan nyttjas för att anpassa de grundläggande mentala 

funktionerna. En kultur överför också värderingar på barnet och denne lär sig på så vis hur 

den ska tänka och handla (Hwang & Nilsson, 2003). 

 

Säljö (2000) anser att när barn och vuxna tillägnar sig kunskap blir den levande först när ett 

samspel mellan människor sker, därefter blir den en del av den enskilde människan i dess 

tankar och handlande. Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya kommunikativa sammanhang 

då med hjälp av olika artefakter. Dysthe (2003) belyser de olika aspekterna på lärande som in-

ryms i sociokulturellt perspektiv. Dessa är att lärandet ska vara situationsbundet, ske i en 

social gemenskap samt distribuerat där människan besitter olika kompetenser som ska 

tillvaratas. Lärandet är även medierat där man använder både praktiska – och intellektuella 

verktyg som instrument, där kommunikationen och interaktion mellan människor är en för-

utsättning. Lärandet är grundläggande ett socialt fenomen som primärt sker i en gemenskap, 

där grunden i alla lärprocesserna är språket och interaktionen mellan människor. Björneloo 

(2008) visar på ett sociokulturellt perspektiv för lärande för hållbar utveckling, eftersom 

lärandet handlar om att få tillfällen att agera som deltagare i olika sociala praktiker. Sandell, 

Öhman & Östman (2003) anser att man kan använda olika lärandeteorier exempelvis socio-

kulturellt lärandeteori och konstruktivistisk perspektiv på lärande i miljöundervisningen för 

att barnen ska förstå ett specifikt miljöinnehåll.  

Konstruktivistisk teori  

Hwang & Nilsson (2003) förklarar att den konstruktivistiska teorin fokuserar på hur 

människans tankeprocesser är uppbyggda samt hur de utvecklas, vilket påverkar uppfattning 

och förståelse av världen samt hur allt detta påverkar beteendet. Här ses inlärningen som en 

individuell angelägenhet som sker i huvudet på den som lär, medan själva lärandet befinner 

sig mellan omvärlden och människan. Jean Piaget, schweizisk filosof och psykolog, anses 

vara en företrädare för denna teori där man menar att människan själv konstruerar kunskapen 

som växer fram i ett samspel mellan biologisk mognad och aktiv konstruktion. Sandell, 

Öhman & Östman (2003) menar att inom den konstruktivistiska teorin har den faktabaserade 

miljöundervisningen varit mest framträdande. Författarna menar att kunskaper ses som ett 

objekt som är överförbart, där människan är avskild från naturen. På så vis konstruerar 

människan själv genom egen aktivitet sina kunskaper utifrån den faktakunskap man själv har 

tillägnat sig.         
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Utvecklingspedagogisk teori 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) menar att det inte finns några entydiga 

teorier om hur barns utveckling kan beskrivas. Författarna tar upp barns utveckling och 

lärande i två faser utifrån en utvecklingspedagogisk teori. Den första fasen karakteriseras av 

att barnen får kunskapen automatiskt och på ett omedvetet sätt. Den andra fasen innebär att 

barnen får en gradvis ökad medvetenhet om sin kunskap. I praktiken menar författarna att 

förskolläraren ska synliggöra barnets perspektiv, därigenom blir barnet också delaktig i sitt 

eget lärande på ett påtagligt sätt. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) menar att 

förskollärarna medvetet och följsamt riktar barns uppmärksamhet mot vissa fenomen eller 

begrepp som har med kunnandets grunder att göra. Det kan vara; normer, värden, förståelse 

för sig själva och sin omvärld. När barn införlivar begrepp som exempelvis naturfenomen i 

sitt medvetande görs dessa till en del av deras erfarenhetsvärld som barnen sedan bygger 

vidare på.   

Barns lärande  

Barns lärande, interaktion och deltagande  

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) beskriver i sin forskningsöversikt att 

innan det yngsta barnet har utvecklat ett verbalt språk är det genom att titta och imitera som 

denne lär. Med imitera menas att härma någon annans i detta fall kroppsrörelse, mun eller 

ögonrörelse. Imitationen är inkörsporten för lärande men variation är lika viktig. Williams 

m.fl. menar att variation i detta sammanhang är att yngre barn varierar olika handlingar då de 

leker tillsammans med andra barn och vuxna. Även de barn som leker ensamt varierar sitt sätt 

att lära, med hjälp av att välja olika föremål som får tjäna samma syfte. Variationen i lärandet 

belyser en ny sida av yngre barns medvetenhet av sin omvärld. Det blir en strategi som de 

yngsta barnen tar till som metod för lärandet. Nutbrown (1994) visar i sin studie i enlighet 

med Athey (1990) att barn arbetar intensivt med olika begrepp i perioder. De gör detta sam-

tidigt på olika nivåer, symboliskt i skapande och lek, motoriskt genom handling och i sina 

egna tankar genom reflektioner. När barn lägger märke till något fenomen i omvärlden som 

intresserar och fängslar dem, kan man enligt Nutbrown (1994) och Athey (1990), se hur 

barnen arbetar med dessa fenomen överallt där de befinner sig. Detta betyder att även de 

yngsta barnen har mål och avsikter med sitt agerande, de vill begripa och förstå något 

fenomen i deras omvärld.   

 

Barn lär sig genom att agera tillsammans med sin omgivning där kommunikativa och 

praktiska erfarenheter inte kan urskiljas från barnets kognitiva utveckling (Pramling, 1994). 

Det är barns sätt att förstå, erfara och uppfatta sin omgivning som är mer grundläggande för 

deras lärande än kunskaper och färdigheter. Lärandet vilar på den medfödda förmågan att 

uppfatta och erfara sin omvärld, hur barnen erfar världen lärs in i samspel med andra. 

Erfarandet i exempelvis naturen och samspelet med andra människor lägger därmed en grund 

hos barnen som är mer grundläggande än kunskaper och färdigheter. Vidare anser Pramling 

(1994) att de yngre barnens värld består i det stora hela av okända domäner och då behöver de 

få hjälp och stöd av olika slag i sitt lärande. När barnen har fått nya erfarenheter och uppfattar 

ett fenomen på ett nytt sätt i sin omvärld har barnet lärt sig något. Siraj- Blatchord & 

MacLeod- Brudenell (1999) menar att barn lär ständigt och genom upplevelser via deras 

sinnen får de förståelse för ett fenomen. Det viktiga enligt författarna är inte att lära ut fakta-

kunskaper, utan i stället fokusera på barns förståelse för olika samband av ett fenomen. Detta 

ger barnen större möjlighet att tro på sin förvärvade kunskap.   
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Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) anser i enlighet med Michèlsen (2004) att 

samspelet och samarbetet är en förutsättning för lärande. Detta sker i den sociala samvaron 

mellan barn/barn och barn/vuxna, och inte som ett fristående lärande taget ur sitt samman-

hang. Barnen inbjuder varandra till interaktion genom kamratsocialisation, barnen får då 

många olika typer av erfarenheter som bygger upp en bred repertoar av handlingsalternativ 

från det att barnen är riktigt små och resten av livet. Björneloo (2008) förklarar att lärande för 

hållbar utveckling grundar sig på det egna erfarandet och i samspel med andra människor. Det 

handlar om att få en förmåga att hantera problem kring alla personliga val när det gäller varor, 

tjänster och livsstilar som erbjuds i dagens samhälle. Förskolans uppgift i lärande för hållbar 

utveckling är att erbjuda barnen möjlighet att utveckla kunskap och medvetenhet för att 

kritiskt kunna värdera olika alternativ och så småningom skaffa sig förståelse för vilka 

konsekvenser de olika handlingarna får (Björneloo, 2008).  

Förskolans uppdrag   

Historiskt 

Socialstyrelsen (1987:3) utgav allmänna råd i form av ett pedagogiskt program för förskolan. 

I pedagogiska programmet hävdas att innehållet i verksamheten ska ses som ett stöd för barns 

utveckling av identitet, begrepp om omvärlden och kommunikation med andra. Förskolan 

skulle vid denna tid erbjuda ett innehållsrikt och varierat utbud, utifrån detta skulle barnen 

sedan successivt utveckla och fördjupa sina kunskaper om sig själva och omvärlden. Barns 

egna erfarenheter i form av experiment, upplevelser och praktiskt tillämpad naturvård bidrog 

till barnens lärande. Barnet var i centrum och alla situationer under dagen med lek och 

omsorg framhålls som rika tillfällen för att stimulera barns utveckling och lärande. 

Pedagogiskt program för förskolan lyfter således fram innehållet som betydelsefullt i sig. 

Innehållet ses som stöd för barnets identitetsutveckling och kommunikation med omvärlden. 

Förskolan förändras 

Under 1990-talet skedde det stora förändringar inom förskolan. Enligt Skolverket (2004) kom 

förskolans roll i samhället att ses med nya ögon. Forskning om barns lärande och utveckling 

hade gått framåt och visade på det betydelsefulla att förskolan är viktig för barns utveckling 

och handlar inte enbart omsorg. Förskolan ska inte i första hand ses som en omsorgs-

institution för barn till förvärvsarbetande föräldrar utan som en arena för det livslånga 

lärandet. Förskolan och skolan diskuterade ett närmande till varandras verksamheter och 

flexibel skolstart infördes för sexåringar.  

Läroplanens ankomst 

1996 fick förskolan en ny huvudman i Utbildningsdepartementet. Förskolan fick sin första 

läroplan 1998. En läroplan är en förordning och skulle därmed ses som bindande till skillnad 

från tidigare måldokument som bestått av råd och anvisningar. I läroplanen anges målen för 

verksamheten, för förskolan anges dessa i form av mål att sträva mot. Anledning till att för-

skolan skulle sträva mot målen, är att förskolan är en frivillig skolform samt att barn deltar i 

verksamheten under olika förutsättningar (Skolverket, 2005). 

 

Förskolans läroplan 1998 (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 2006) beskriver en förskole-

verksamhet som ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och ut-

manar barnens utveckling och lärande. Den ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för 

sig själva och sin omvärld, där utforskande, nyfikenhet och lust att lära sig ska utgöra grunden 

för det pedagogiska arbetet. Förskollärarna i verksamheten ska utgå ifrån barnens erfaren-
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heter, intressen, behov och åsikter, där flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för 

att skapa mångfald i lärandet.  

  

Lpfö 98 (2006) har inget uttalat strävansmål för lärande för hållbar utveckling. Däremot 

belyser Läroplanen för förskolan i sina strävansmål miljö- och naturvårdsfrågor, där det etiska 

förhållningssättet, resurshållning och en positiv framtidstro har stor betydelse. Förskolan ska 

ge barnen kunskaper om naturens kretslopp och utveckla deras förståelse för alla människors 

delaktighet både nu och i framtiden. Lärandet ska bygga på kommunikation, reflektion, 

interaktion och demokrati. Värdegrunden genomsyrar allt arbete i förskolans vardag och 

arbetet ska bedrivas under demokratiska former, för att lägga grunden till ett växande ansvar 

hos barnen så att de på sikt aktivt kan delta i samhällslivet.    

Förskola i framtiden 

I Skolverkets skrift ”Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan” (2009) har lek, 

naturvetenskap och teknik fått en mer framträdande roll. I förskolan ska barnen få möjlighet 

att grundlägga sina kunskaper om naturen och även få förståelse för allt levande. Verksam-

heten ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor, där fokus ligger på att barnen ut-

vecklar en förståelse för naturens olika kretslopp och människans delaktighet i detta. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att få en förståelse för hur vardagsliv och arbete kan ut-

formas för att bidra till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Strävansmålet för natur-

vetenskap och teknik spänner över stora områden. Skolverkets förslag tar upp frågor som 

handlar om människan, djur, växter, klimat och miljö. I barnens omgivning finns en mängd 

företeelser som kan kopplas till naturvetenskap och teknik och som ofta upptar barnens 

spontana intresse och nyfikenhet. Genom att synliggöra och benämna naturvetenskapliga och 

tekniska företeelser som barnen möter i förskolan kan vuxna skapa förutsättningar för barnen 

att utveckla nya kunskaper och utvidga sin förståelse. Med lek och ett utforskande arbetssätt 

kan barnen erbjudas möjligheter att på ett mångsidigt sätt bearbeta olika frågeställningar som 

är angelägna för dem och som upptar deras intresse. I förskolan ska barnen uppmuntras att 

experimentera och undersöka olika fenomen och tekniska företeelser med de vuxna som med-

forskare. Genom att barnen får undersöka och experimentera får de en första bekantskap med 

det arbetssätt som karaktäriserar ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Hållbar utveckling i förskolan   

Lärande för hållbar utveckling i förskolan  

Myndigheten för skolutveckling (2004) (ingår numera under Skolverket), visade i sin tema-

skrift att svenska förskolor idag kan bli förskolor för lärande för hållbar utveckling. Från och 

med 2004 har det funnits möjlighet för förskolor att ansöka om utmärkelsen ”Förskola för 

hållbar utveckling”. Detta är en utmärkelse som intresserade förskolor har möjlighet att 

ansöka via en intresseanmälan till Skolverket. 

 

Stiftelsen ”Håll Sverige Rent”(2006) arbetar för ”Grön flagg” som är en svensk internationell 

miljöutmärkelse. De förskolor som har tilldelats Grön flagg visar genom dokumentation och 

ett aktivt arbete att deras verksamhet verkar för hållbar utveckling där man prioriterar 

handlingsinriktat miljöarbete. Arbetssättet är temainriktat där man kan arbeta med exempelvis 

vattenresurser, närmiljö, livsstil och hälsa samt kretslopp. 
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Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsformer och ett 

processinriktat förhållningssätt enligt Skolverket (2008), där de lärande är delaktiga och har 

ett reellt inflytande. Detta innebär;  

- Demokratiska arbetssätt. 

- Kritiska arbetssätt. 

- Mångfald av pedagogiska metoder. 

- Ämnesövergripande samarbete. 

Kärnan i uppdraget att utbilda för lärande för hållbar utveckling är, att barnen ska utveckla ett 

kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor rörande förhållandet mellan 

människor och deras förhållande till naturen. Skolverket (2008) anser att utifrån den kun-

skapen ska barnen både kunna delta i demokratiska processer och göra medvetna val och 

därmed förverkliga sin medverkan till hållbar utveckling. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer, det är inte tillräckligt att förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. För att ge ytterligare en bild av vad lärande för hållbar utveckling 

är kan solen (se fig.1) vara ett förtydligande. Kärnan i solen visar den process man genomgår 

med arbetet med det demokratiska förhållningssättet, ett så kallat ämnesövergripande arbete. 

Solstrålarna är innehållet och ger en bild av den kunskap som bidrar till ett lärande för hållbar 

utveckling. Detta innehåll ska lyftas fram till diskussion och leda till etiska och moraliska 

ställningstaganden (Skolverket, 2008).   

 

 

Fig.1 solen med dess strålar visar på utbildning för hållbar utveckling (Skolverket 2008, 

2010) 

Demokrati  

Demokrati är en av det svenska samhällets grundpelare och även en av läroplanens hörn-

stenar. Demokratibegreppet kommer till starkt uttryck inom perspektivet lärande för hållbar 

utveckling. För att synliggöra de tre dimensionerna (social, ekonomisk och ekologiska) måste 

arbetet med demokratiaspekten genomsyra förskolans arbete. 

 

Barns meningsskapande ger värdefulla bidrag till diskussionen om 

värdegrundsarbete i förskolan då det på olika sätt sker såväl 

exkludering som inkludering i olika situationer i en vardagspraktik. 

Värdegrundsarbete skall sätta sin prägel på verksamheten i förskolan 

och demokratiska värden är därför väsentliga att urskilja med 

utgångspunkt i barnens meningsskapande (Karlsson 2009. s. 47). 
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Demokrati handlar enligt Karlsson (2009) om att de rättigheter som barnen har i förskolan är 

sammankopplade med rättvisa. Om man ska lära sig de demokratiska grunderna måste detta 

vara sammankopplat menar Karlsson, annars kan barnen inte ”leva sig in i demokratin”. Barn 

utbildas i att visa omsorg om andra vilket innebär att förstå dem, inte kränka eller skada 

andra. Att resultatet av denna utbildning har ”gett frukt” ser man på olika sätt, ett kan vara att 

barnen motiverar sitt ställningstagande med hänvisning till sådant barnen känner till och är 

förtrogna med, utifrån kraven som vuxenvärlden påvisar. Dahlberg, Moss & Pence (2003) 

menar att de viktigaste villkoren för demokratiska relationer är att utveckla vänskap, delaktig-

het och ansvarstagande. Detta sker enligt författarna i en medkonstruerande lärandekultur som 

blir verklighet genom självreflektion i dialog och ömsesidiga relationer mellan deltagarna.  

 

Persson (2010) och Arnér (2009) anser i enlighet med läroplanen för förskolan att barn ska 

ges rätten till inflytande i sin egen vardag i förskolan samt att de ska få utveckla insikter om 

vad begreppet demokrati kan innebära. Med detta menas att i förskolan ska barnens tankar 

och åsikter lyftas fram men det kräver också att pedagoger i förskolan intresserar sig för vad 

barnen ger uttryck för. Arnér (2009) menar att om barn ska utveckla insikter om demokrati 

måste de få möjlighet till inflytande och detta kan bara ske om pedagogen är lyhörd och 

tillgodoser barns rättigheter.  

 

Björneloo (2007) visar i sin avhandling att om man ska nå framgång med att fostra morgon-

dagens vuxna till medvetna, reflekterande medmänniskor krävs av demokratiska arbetssätt i 

förskolan. Barnen är då delaktiga i utformningen av den pedagogiska verksamhetens innehåll 

och former, detta är en förutsättning för att barnen ska lära sig bli demokratiska medborgare. 

Genom att ge barnen möjlighet till inflytande i verksamheten får barnen ”leva demokrati”. 

Jonsson (2007) anser att undervisning för hållbar utveckling handlar om mer än att lära om de 

tre delområden (sociala, ekonomiska och ekologiska aspekten) som man förknippar hållbar 

utveckling med, i stället handlar det om hur dessa tre områden hör ihop. Jonsson menar att 

människors olika synsätt måste synliggöras och lyftas fram i undervisningen. Den 

demokratiska processen är viktig och ska integreras i själva lärprocessen eftersom de lärande 

då ges möjlighet att själva ta ställning i olika dilemman som berörs. Öhman (2006) menar i 

enlighet med Jonsson (2007) att om man ska skapa sig kunskaper om ett etiskt och moraliskt 

förhållningssätt framstår ett genomlevandeperspektiv som viktigt. I ett genom-

levandeperspektiv får man själv leva i den etiska processen, där således människan får 

möjlighet att reflektera över olika handlingar och ställningstaganden nu och inför framtiden. 

Även Sandell, Öhman & Östman (2003) sammanfattar att lärande för hållbar utveckling 

handlar om att starta processer. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) anser att för att möjliggöra den pedagogiska verksam-

heten inom området hållbar utveckling bör verksamheten kännetecknas av ett demokratiskt 

arbetssätt där processen är i fokus. Barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformningen 

av den pedagogiska verksamhetens former och innehåll, där ett kritiskt förhållningssätt ska 

vara centralt vid både planering och genomförande. Detta innebär att intressekonflikter mellan 

krafter i samhället och hur de påverkar olika parters beskrivningar av ett problem eller en 

fråga ska tydliggöras. På så vis ges barnen möjlighet att utveckla förmågan att värdera 

information och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ. Hållbar utveckling ska 

vara ett sammanknytande perspektiv som hjälper barn och förskollärare att relatera nya kun-

skaper till det som tidigare lärts samt att koppla samman kunskaper och perspektiv från olika 

ämnen (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
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Undervisningens dilemma     

I SOU 2004:104 framkommer det att trots att läroplanen för förskola anger vikten av att lägga 

fokus på miljöfrågor och demokratiskt förhållningssätt i praktiken, blir inte detta prioriterade 

områden. Eftersom brister finns i arbetet inom förskoleverksamheten medför det att styr-

kraften blir missriktad och man arbetar bara med vissa delar av dimensionerna för lärande för 

hållbar utveckling. När arbetet med hållbar utveckling tycks komma i skymundan och inte 

kan verka ämnesövergripande visar detta på ett utvecklingsbehov i verksamheten. Behovet är 

då att sammankoppla dimensionerna (sociala, ekonomiska och ekologiska) till en helhet. I 

SOU 2004:104 framkommer det även att kursplaner kan behöva utvecklas, styrdokument 

preciseras och dessutom finns det behov av att underlätta tolkningen av målformuleringar.  

 

En viss begreppsförvirring mellan miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling finns 

i skolans/förskolans verksamhet enligt Björneloo (2007). Metoder att arbeta med miljöfrågor 

får spegla arbetet med hållbar utveckling, vilket inte är syftet. Att arbeta ämnesövergripande 

genom hela förskolans verksamhet är syftet med lärande för hållbar utveckling. Hur verksam-

hetens organisation är uppbyggd skapar möjligheten att arbeta ämnesövergripande men det 

kan också uppstå hinder genom denna organisation. Björneloo anser att när det inte arbetas 

ämnesövergripande bottnar detta ofta i brister i lärarens kompetens samt att strama strukturer 

styr inom verksamheten, vilket hindrar arbetet mer än underlättar utvecklingen av ett 

ämnesövergripande lärande.   

Förskollärarrollen  

Utveckling av förskollärarens roll  

När förskolan löd under Socialstyrelsens försorg och Pedagogiska programmet var förskolans 

ramprogram, skulle förskolläraren vara den som fostrade och lärde ut det som ansågs vara 

viktiga kunskaper att lära de äldre barnen i förskolan (Johansson & Pramling, 2001). Synen på 

lärande var att förmedla kunskap som var viktig att lära, samt att de yngre barnen inte kunde 

lära sig utan där ansågs omsorgsbehovet vara det viktiga, vilket var barnskötarnas uppgift. 

Bilden på barnet som objekt kom att förändras i samband med att förskolan fick sin första 

läroplan. Då fick alla i arbetslaget både förskollärare och barnskötare uppdraget att arbeta 

med omsorg, lärande och fostran som nu skulle bilda en helhet, där barnen ska stöttas i sin 

självständighetsutveckling. Nu har fokus flyttas från att barnet måste läras, till att barnet är en 

medskapare i sin egen utveckling och lärande. Förskollärare och barnskötare arbetar inte 

längre med speciella åldersgrupper, utan fördelningen kan variera (Johansson & Pramling 

2001).   

  

Lpfö 98 (2006) anger i riktlinjerna för förskollärarnas uppdrag att de ansvarar för att arbetet i 

förskolan sker med inriktning mot målen i läroplanen. Förskollärarna i förskolan har som 

uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska utvecklas optimalt. 

Därigenom krävs det att förskollärarnas förhållningssätt präglas av hur omsorg och pedagogik 

kan förenas med en medvetenhet att olika kunskapsformer kan bilda en helhet (Skolverket, 

2005).  

 

Skolverket (2009) har i ett förslag till ny läroplan för förskolan förtydligat förskollärarens 

uppdrag. Där ska de ha ett särskilt ansvar för att läroplanens mål som rör barns utveckling och 

lärande genomsyrar hela förskolans verksamhet. 
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Dilemman i förskollärarens roll  

Ekström (2007) har synliggjort förskollärarens roll i den pedagogiska praktiken och vilka 

främjande och hindrande faktorer som de ständigt möts av. Arbetslagen inom förskolan och 

verksamheten i sig utformar och realiserar den pedagogiska praktiken i en ständig påverkan 

från samhället. Samhällets struktur och uppbyggnad låter sig speglas i förskoleverksamheten. 

Denna arbetsprocess har över tid förändrats. En positiv förändring var när förskolan fick sin 

läroplan, 1998. Den gav förskolan en legitimitet och ökat medvetandet om arbetet och dess 

innehåll. Ekström finner dock att nästan alla förändrade villkor för förskollärarnas arbete 

upplevs som försämringar av dem själva. I samma takt som kraven ökat på förskollärarna har 

det tillskapats mindre resurser till förskolan, barnantalet har ökat liksom de administrativa 

uppgifterna i form av ökade krav på dokumentation. En annan slutsats som Ekström (2007) 

påvisar är, när resurserna minskar är det i läroplansarbetet (uppdraget) prioriteringarna görs. 

Dessa prioriteringar leder till att förskollärarna fokuserar mer på omsorg medan läroplanen i 

sig är inriktad på pedagogik och lärande. Förskollärarnas prioritering bottnar i att det inte 

finns tillräckligt med tid att diskutera verksamheten i ett vidare perspektiv, eftersom det är 

svårt att möjliggöra tid för reflektion. De praktiska uppgifterna till exempel förberedelse av 

verksamheten sker oftast direkt i barngruppen (Eksröm, 2007). Thulin (2006) lyfter ytterligare 

ett dilemma utifrån förskollärarens praktiska arbete. Thulin visar att när förskollärarna ska 

lära barnen om naturvetenskapliga fenomen handlar det ibland om att besjäla djur. Detta blir 

då ett redskap för att rikta barnens uppmärksamhet och få dem intresserade mot fenomenet. 

Innehållet genomsyras av att klä händelser, begrepp och sammanhang i mänskliga termer. 

Thulin (2006) menar att förmänskligandet av natur och djur inte ger barnen större kunskap 

och förståelse, utan en begreppsförvirring hos barnen uppstår i stället. Detta kan enligt 

författaren bero på att förskollärarna har bristfälliga ämneskunskaper. I Thulins studie 

synliggjordes också att i samtal mellan barn och förskollärare problematiserade barnen kring 

ett innehåll medan förskolläraren valde att låta samtalet övergå till något annat. Situationen 

nyttjades inte för att lyssna till barnens tankar och utmana barnens funderingar (Thulin, 2006).  

Förskollärarens roll i praktiken  

Thulin (2006) synliggör i sin studie att förskollärarna har en föreställning om deras praktiska 

arbete som en god förskolepraktik, där lek, omsorg och fostran bildar en helhet för barns 

lärande. Resultatet av Thulins studie visar att lärandets innehåll bearbetas på ett sådant sätt att 

det bäddas in i en omsorgs-, lärande- och lekpraktik som gör att själva objektet för lärande 

försvinner mer eller mindre. Förskollärarens handlingar som uttryckssätt blir ett sätt att 

anpassa innehållet i relation till en lek-, omsorgs- och lärandepraktik. Thulin (2006) anser att 

det inte är vad man säger som är viktigt, det är vad man gör som är av betydelse för 

förskollärarens arbete i praktiken. Om man ska lära om något måste innebörden i innehållet 

som är i fokus få en betydelse för barnen. Innebörden kan uppnås genom att begreppet får 

prövas i olika sammanhang och då upplevas som konstant även om situationen varierar 

(Thulin, 2006). Dahlberg, Moss & Pence (2003) menar att förskollärarens arbete består till 

största delen av att lyssna, iaktta och inspireras av det som barnen säger och gör, för att få syn 

på hur barnen söker svar och skapar mening i tillvaron. Detta medför att förskolläraren måste 

befinna sig i en dialog och kommunikativt samspel med barnen, samt ha ett reflekterande och 

medkonstruerande relation till sitt eget arbete, där läroprocessen för barnen är utgångs-

punkten. Författarna förklarar att förskollärarens roll i denna process kan vara att presentera 

problem, inspirera projektarbeten kring ett tema eller införa ny kunskap för att ett 

projekt/tema ska kunna fortgå. Förskolläraren kan även ha rollen av en slags assistent i en 

lärprocess som barnen själva har satt igång och styr (Dahlberg, Moss & Pence, 2003).        
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I en studie utförd av Ekström (2007) av förskollärares arbete i praktiken visar resultatet att det 

är förskollärarnas kunskapssyn som styr verksamhetens upplägg och genomförande där målet 

är att barnens kompetenser ska utvecklas. Ekström synliggör att de kompetenser barnen 

utvecklar är omsorgsrelaterade på en kollektiv nivå och inte som läroplanen förespråkar, en 

individualisering. Förskollärarna uttrycker att verksamheten planeras utifrån barnens tankar 

och åsikter i en nära dialog med barnen. Ekström (2007) ser dock att praktiken visar en annan 

bild där barns tankar förekommer sparsamt som utgångspunkt för verksamhetsplaneringen. 

Detta beror på enligt Ekström, fler barn i barngrupperna, förskollärarnas egna tolkningar av 

läroplanstexten samt tidsperioden för när förskollärarna utbildade sig. Flertalet av förskol-

lärarna utbildades under tiden för barnstugeutredningen då fokus låg på omsorgen.     

      

Eriksson (1999) visar i sin studie att förskollärarens arbete med att vara pedagogisk är en 

komplex företeelse som skapas och återskapas i situationen och kontexten, samtidigt som det 

är en bärare av den kultur och historia som är rådande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

2006) framhåller att det är genom personalens kompetens som innehållet i läroplanen ska för-

verkligas.  
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Syfte  
Vårt syfte är att förstå vilken innebörd begreppet hållbar utveckling kan ha för förskollärare 

och hur förskollärare beskriver hur de i sitt arbete erbjuder barnen möjligheter till lärande för 

hållbar utveckling.  

 

Forskningsfrågor:  

 

- Hur kan förskollärare uppfatta begreppet lärande för hållbar utveckling? 

- På vilka olika sätt beskriver förskollärare hur de arbetar med barnens lärande för    

hållbar utveckling? 

 

Metod 
I metodavsnittet kommer vi att beskriva vilka metoder vi har använt oss av. Vi redogör för 

kvalitativa undersökningsmetoder, försökspersoner, etik och genomförande av studien.   

Val av metod 

Efter att ha studerat olika undersökningsmetoder i metodböcker som handlar om att rapportera 

en undersökning av något slag, fann vi att när man ska undersöka hur en grupp människor 

uppfattar ett visst fenomen kan man med fördel använda sig av kvalitativa intervjuer och en 

fenomenografisk forskningsansats. I vårt fall riktar sig studien mot hur förskollärare uppfattar 

begreppet lärande för hållbar utveckling, samt hur de beskriver på vilka olika sätt deras arbete 

med barnens lärande inom hållbar utveckling sker. Vi anser i enlighet med Patel & Davidsson 

(2003) att intervjumetoden ger oss en djupare och större förståelse för det vi avser att studera. 

När man som i vårt fall ska få syn hur förskollärare beskriver sitt arbete är detta en central 

aspekt när vi sedan ska tolka och analysera resultatet. Intervjufrågorna har vi nedtecknat i 

form av en intervjuguide.  

Fenomenografi  

Inom vetenskapen finns olika sätt att ställa frågor om hur verkligheten ter sig. Med en 

fenomenografisk ansats som ingår under en kvalitativ forskningsmetod, är syftet att beskriva 

uppfattningar av fenomen. Målet för forskaren är att försöka iaktta en tänkbar spännvidd över 

människors olika sätt att förstå ett fenomen. Metoden används med fördel inom pedagogik-

området. Forskaren arbetar som regel med kvalitativa intervjuer, där personerna som 

intervjuas får redogöra med egna ord och ge sin beskrivning om sina uppfattningar om ett 

visst fenomen. Forskarintervjun blir ett samtal där det muntliga förvandlas till en text som 

sedan tolkas, sammanställs och analyseras av forskaren själv. Denna process riktas mot att 

kartlägga de uppfattningar urvalsgruppen (de intervjuade) har, samt undersöka hur de olika 

uppfattningarna förhåller sig till varandra och till det undersökta fenomenet (Patel & 

Davidsson, 2003, Marton & Booth, 1997). 

Kvalitativ intervju  

När datainsamlingsmetoderna bygger på intervjuer, söker forskaren svar för att förstå 

fenomen ur den intervjuades synvinkel med hjälp av intervjusamtal. Forskaren tolkar och 

analyserar den intervjuades svar som sedan bearbetas. Utifrån detta kommer forskaren fram 

till ett resultat (Trost 2009). Patel & Davisson (2003) anser att fördelen med kvalitativa 

intervjuer är deras öppenhet och kan därigenom liknas med ett vanligt samtal där intervju-

personen får känna delaktighet i samtalets struktur och innehåll. Kvale (2008) menar att 

kvalitativa intervjuer bygger på ett samtal mellan den som intervjuar och själva intervju-

personen där syftet ska ha ett tydligt fokus för den som leder samtalet. Detta för att man sedan 

ska kunna analysera det specifika området. Ordningsföljden av samtalspunkterna kan med 
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fördel intervjupersonen få styra, man får då som regel nyanserade beskrivningar av den 

intervjuades erfarenheter ur olika aspekter. För att upprätthålla en god kvalitet på intervjun 

bör den som intervjuar vara påläst i ämnet för att kunna ställa följdfrågor, detta för att 

intervjutillfället ska upplevas meningsfullt och sammanhängande. 

Urval och försökspersoner 

Urvalet av vår undersökningsgrupp är fem förskollärare verksamma inom förskolan i samma 

kommun, alla har förskollärarutbildning och yrkeserfarenhet i förskolemiljö. De utgör ett 

urval av förskollärare som befinner sig i ett åldersspann av 30 till 54 år. Förskollärarna har 

varit yrkesverksamma mellan tre - tjugosju år. Urvalet av förskollärare är gjort för att synlig-

göra olika uppfattningar på en kollektiv nivå, vilket innebär att förskollärarnas olika upp-

fattningar redovisas. Vi har intervjuat förskollärare på tre förskolor där vi gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning under de år vi har genomfört förskollärarutbildningen. 

Personerna som vi har intervjuat är vi kända för, vilket kan innebära att intervjusituationen 

upplevs som avslappnad och trygg. Förhoppningsvis leder detta till förtroendeingivande sam-

tal.  

 

Den litteratur som vi har använt för informationsinhämtning är aktuell forskning på området, 

litteratur som berör teorier om barns lärande, förskollärares arbete samt styrdokument. Patel 

& Davidson (2003) hävdar att information hämtas från forskningsartiklar samt relevant 

litteratur där forskaren gör ett urval för att nå den informationen som arbetet kräver.  

Etisk hänsyn   

Vi valde att först ta kontakt personligen med de personer som vi hade tänkt intervjua, därefter 

fick de ge svar om de ville delta, sedan skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 2) där 

syftet med intervjun klargjordes samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Intervju-

personernas identitet skyddas genom att det inte förekommer namn, vi kommer i stället att 

referera till förskollärare utifrån tilldelade bokstäver (A-E). Patel & Davidsson (2003) fram-

håller vikten av att intervjupersonernas identitet skyddas.  

Genomförande     

Vi började vår studie med att formulera vårt syfte och forskningsfrågor samt skriva 

huvuddelen av bakgrunden. Därefter upprättade vi intervjufrågor med några stödord, att 

eventuellt användas för att hålla fokus på intervjun (bilaga 1) utifrån vårt syfte. Vi tog därefter 

kontakt med förskollärare inom förskoleverksamheten där vi har haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi informerade personerna i korthet om vad vårt arbete handlade om, hur det 

tänkta intervjutillfället skulle se ut samt att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. 

Avslutningsvis fick de vårt informationsbrev (bilaga 2) där vi presenterade vårt arbete och 

syftet med studien. Vi informerade om att vi skulle banda intervjun med diktafon för att 

underlätta bearbetningen av informationsmaterialet.  

 

Intervjuerna skedde på överenskommen tid på respektive förskollärares arbetsplats, detta för 

att underlätta för intervjupersonerna att delta. Intervjupersonen skulle känna sig trygg med att 

vara på sin arbetsplats. När vi kom till förskollärarna på deras arbetsplats behövde de inte 

göra några uppoffringar tidsmässigt förutom intervjustunden. Intervjuerna varade mellan 20 

och 30 minuter. Vi genomförde intervjuerna genom att dela upp intervjupersonerna mellan 

oss och genomförde intervjuerna enskilt med den intervjuade för att inte intervjupersonen 

skulle känna sig i underläge. Vi hade som intention att intervjutillfället skulle kännas som ett 

naturligt samtal. Intervjuerna bandas med en diktafon och den intervjuades nyanser i tonfall 

noterades. Intervjutillfällena präglades av en harmonisk och positiv stämning. Förskollärarna 
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visade engagemang för vår studie och villighet att svara på frågorna. De inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant för att möjliggöra bearbetning av materialet. 

Transkriberingen gjordes enskilt av oss på var och ens dator. Därefter träffades vi och 

bearbetade materialet genom att läsa intervjuerna flera gånger. Trost (2009) anser att använda 

någon form av bandning är en smaksak som kräver ett merarbete vid avlyssningen av 

samtalet, dock har man alltid en informationskälla att återgå till för att klargöra viss 

information.  

Analys 

Bearbetning och analys av intervjuerna gjordes i direkt anslutning till transkriberingen, detta 

för att synliggöra skillnader och likheter i intervjuerna samt för att skapa kategorier utifrån 

gemensamma aspekter. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa i likhet 

med vad Patel & Davidsson (2003) menar på, för att sedan analyseras i fyra steg som för-

fattarna förespråkar; 

 

- Ta del av informationens helhetsintryck. 

- Hitta likheter samt skillnader i intervjuerna. 

- Göra en kategorisering.  

- Hitta kategoriska strukturer.  

 

Denna process hjälper till att synliggöra mönster och detta skapade ett utfallsrum som utgör 

studiens resultat. För att ha ett aktivt förhållande till materialet valde vi att påbörja arbetet 

med bearbetningen och analysen i direkt anslutning till när transkriberingarna var klara. 

Under arbetets gång med bearbetning av informationen, har vi löpande antecknat reflektioner 

som har uppstått samt läst materialet upprepade gånger för att upptäcka om det är något som 

vi förbisett. Vi har letat efter likheter och skillnader i våra transkript, därefter klassificerat de 

mönster som framträtt och skapat kategorier utifrån förskollärarnas uttalanden. Kategorierna 

definierades med utgångspunkt av det vi fann gemensamt i förskollärarnas utsagor. 

Kategorierna organiserades sedan i relation till varandra vilket ledde till vår studies utfalls-

rum, detta kom att utgöra resultatet av analysen.     

 

Patel & Davidsson (2003) anser att löpande anteckningar under arbetets gång möjliggör 

upptäckter av arbetsmaterialets utveckling över tid samt att fokuseringen sker på det som är 

väsentligt. Slutprodukten av bearbetningen bör varvas med text från intervjuerna, egna 

kommentarer och tolkningar samt text som bygger på vetenskaplig grund inom området. 

Detta för att läsaren ska få en struktur samt att det styrker studiens trovärdighet.     

 

Resultat 

Resultatet i vår fenomenografiska studie beskrivs på en kollektiv nivå där förskollärarnas upp-

fattningar redovisas. Vi presenterar först tolkningen av resultatet och sedan lyfter vi fram citat 

från intervjupersonerna för att illustrera olika uppfattningar. Patel & Davidsson (2003) anser 

att när man gör kvalitativa undersökningar är det vanligt förekommande att resultat-

beskrivningen och tolkning vävs samman. Först presenterar man resultatet sedan illustrerar 

man detta med hjälp av citat från de intervjuades egna ord. Vidare anser Patel & Davidsson 

att citaten inte får uppfattas som bevis, den ”rätta” sanningen, dock ska de synliggöra upp-

fattningar och förhållningssätt samt ge läsaren av studien möjlighet att göra egna värderingar 

av tolkningarna.      
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Förskollärares beskrivning av hur de uppfattar begreppet lärande för hållbar ut-

veckling   

Kategori 1a: Begreppet lärande för hållbar utveckling uppfattas handla om miljöfrågor och 

människors gemensamma ansvar för vår värld och varandra  

 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att begreppet lärande för hållbar utveckling 

kännetecknas av miljöfrågor med hänsyn om att vårda och vara rädd om naturen samt etiska 

ställningstaganden gentemot naturen utifrån ett personligt ansvar. Kategorin kännetecknas 

även av att värna om varandra, respektera andras åsikter samt vara lyhörd för sina med-

människor. De kritiska aspekterna för denna kategori är då omsorg om allt levande, ansvar 

och respekt. Alla förskollärare i vår studie uttrycker uppfattningar som hör till denna första 

kategori.  

 

Vi ska värna om djur och natur. (förskollärare D) 

 

[…] inte kommer någon professor som talar om hur miljöproblem ska 

fixas utan att det är vi vanliga som ska tänka för eller emot i 

ställningstagandena. (förskollärare C) 

 

Att man lär för detta genom att man är snäll och omtänksam mot andra. 

(förskollärare B)  

 

Jag har ett ansvar inför mitt liv […] ja runt omkring mig, jag får ta 

ansvar för det. Ansvar och respekten hör ihop. […] respekten mot 

människan, den jag möter. (förskollärare E) 
 

Kategori 2a: Begreppet lärande för hållbar utveckling uppfattas handla om hållbarhet för 

framtiden och om resurshushållning  

 

I denna kategori ska två aspekter tillföras till aspekterna från föregående kategori. I kategori 

2a inryms utsagor som tyder på att begreppet lärande för hållbar utveckling kännetecknas av 

att lärandet ska vara hållbart nu och i framtiden samt att vi ska vara sparsamma och inte för-

bruka mer resurser än vad vi behöver. De kritiska aspekter som tillkommit i kategori 2a är 

framtid och resurshushållning. De tillkomna uppfattningarna i kategori 2a uttrycks alltså av 

flertalet förskollärare, men inte av alla.  

 

Begreppet hållbar utveckling för mig är att vi ska göra det vi alltid har 

gjort i förskolan men nu ska vi tänka ännu mer på framtiden. 

(förskollärare C)  

  

[…] något som är hållbart nu och sedan. […] och det ska tänkas kring 

det hela tiden. (förskollärare A) 

 

Likadant med såna här småsaker som när man ritar till exempel, de ritar 

ett sträck på ett papper och tar ett nytt papper och tar ett nytt papper och 

tillslut tar det slut, så vänd på pappret och börja rita på den andra sidan 

eller gör något mer. Det kommer ju inte hela tiden nya saker, man ska 

vara rädd om de saker man har. (Förskollärare D) 
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Kategori 3a: Begreppet lärande för hållbar utveckling uppfattas som en global och komplex 

fråga 

 

I denna kategori ska två aspekter tillföras till aspekterna från de två föregående kategorierna. I 

kategori 3a inryms utsagor som tyder på att begreppet lärande för hållbar utveckling 

kännetecknas av att det är ett sammansatt fenomen samt att det gäller allt i vår omvärld. De 

kritiska aspekterna som tillkommit i kategori 3a är globalt, världsomfattande och komplext, 

vittomspännande. De tillkomna uppfattningarna i kategori 3a uttrycks bara av två förskol-

lärare i vår studie. 

 

Åh, det är ganska stort […] Det är både vi människor och allt i vår 

omvärld också globalt, stort. […] Ja det är stort, det är mycket med 

hållbar utveckling. (förskollärare D) 

 

I figur 1, sammanfattas hierarkiskt den variation som urskiljts inom begreppet lärande för 

hållbar utveckling, variationen är kopplad till innebörden av begreppet. Den gemensamma 

uppfattningen av begreppet lärande för hållbar utveckling är ansvar, respekt och omsorg för 

allt levande. Innebörden av dessa begrepp utvecklas till en förståelse av framtid och resurs-

hushållning. Därefter utvecklas förståelsen för den globala och komplexa betydelsen för hur 

förskollärare beskriver hur de uppfattar begreppet lärande för hållbar utveckling.     

 

 

  
 

Figur 1. Variationen av på vilka olika sätt förskollärarna beskriver begreppet lärande för 

hållbar utveckling. 

        3a. Globalt och komplext 
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Olika sätt att beskriva arbetet med barns lärande för hållbar utveckling  

Kategori 1b: Lärande för hållbar utveckling beskrivs som processinriktat  

 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att lärande för hållbar utveckling är process-

inriktat arbete och dessa utsagor kännetecknas av demokratiprocesser, tema– och värde-

grundsarbete samt planerade samlingar och aktiviteter. Alla förskollärare i vår studie uttrycker 

uppfattningar som hör till denna kategori.  

 

Vi ska också börja med ett temaarbete omkring fjärilar […] Vi ska även 

jobba med fjärilens utveckling genom alla stadier då får vi in vikten av 

att sköta om djur och natur. Barnen imponeras av fjärilen och därför 

planerade vi kring hur vi skulle få se fjärilens uppväxt, därför köpte vi 

in ett fjärilsterrarium. (förskollärare B) 

 

Jag och mina kollegor hjälps åt att leva i demokratiprocessen där 

barnen är medbestämmande. (förskollärare A) 

 

Arbetet är ju lite svårt att berätta hur man gör, för vi har många som 

inte kan språket och då känns det viktigare att jobba med etik och 

värdegrund och då förstås demokrati. (förskollärare C) 

Vi har pratat mycket om att man ska värna om sin omgivning. Det har 

vi haft som tema eftersom det har varit vårat mål också. […] vi har haft 

många barn som har haft konflikter, dom har haft svårt att prata med 

varandra, då har vi försökt sitta nära och medla och prata om hur man 

ska bete sig mot varandra och vara mot varandra.  (förskollärare D) 

 

Jag planerar vad vi kan ta upp när vi går till naturrutan. (förskollärare 

B) 

 

Kategori 2b: Lärande för hållbar utveckling beskrivs som kommunikationsinriktat  

 

I denna kategori ska ytterligare två aspekter tillföras från föregående kategori. I kategori 2b 

inryms utsagor som tyder på att ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av samtal, 

lyssnade och reflektion. De kritiska aspekterna är kommunikation och reflektion. De till-

komna uppfattningarna i kategori 2b uttrycks även de av flertalet förskollärare, dock inte av 

alla.  

 

Då man reflekterar använder man det i sitt arbete med barnen, man 

försöker ju använda det, att ständigt ha kommunikation. (förskollärare 

E) 

 

[…] de reflekterar över att de inte ska ta mer mat än vad man behöver 

eller har funderingar om vart maten kommer ifrån. […] vi och barnen 

reflekterar över djuren och naturen. (förskollärare A) 
 

Kategori 3b: Lärande för hållbar utveckling beskrivs som spontana lärandetillfällen   

 

I denna kategori ska två aspekter tillföras de föregående kategorierna. I kategori 3b inryms ut-

sagor som tyder på att ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av barns samspel 

mellan varandra och personal samt vid spontana stunder som uppstår i vardagssituationer. De 
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kritiska aspekterna kännetecknas av empati, förhållningssätt och etik. De tillkomna upp-

fattningarna i kategori 3 uttrycks av tre förskollärare.  
 

Jag använder spontana stunder inne på förskolan för att jobba med att 

man ska hjälpa varandra och lyssna på varandra och att alla ska höras 

[…] och även givetvis spontana situationer då man tränar empati. 

(förskollärare B)  

 

Det är mycket småsaker som är hållbar utveckling också, som blir det i 

längden, det är mycket dagsrutiner som man jobbar med som är hållbar 

utveckling. (förskollärare D) 

 

I figur 2, sammanfattas hierarkiskt den variation som urskiljts av hur förskollärare beskriver 

hur de arbetar med barns lärande för hållbar utveckling. Variationen är kopplad till mål-

sättningar för barns lärande. Den gemensamma innebörden av hur förskollärarna beskriver 

hur de arbetar med barns lärande för hållbar utveckling är att det är processinriktat. Inne-

börden av det processinriktade arbetssättet utvecklas till en förståelse av kommunikationens 

och därefter det spontana lärandets betydelse för hur förskollärare beskriver hur de arbetar 

med barns lärande för hållbar utveckling.       
 

 
 

 

Figur 2. Variationen av på vilka olika sätt förskollärarna beskriver hur de arbetar med barns 

lärande för hållbar utveckling. 
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Sammanfattning av resultat  

Resultatet av förskollärarnas uppfattningar om innebörden av begreppet lärande för hållbar 

utveckling, visar på att det är något som ska vara hållbart nu och i framtiden utifrån ett miljö-

etiskt och social förhållningssätt. Ett flertal av förskollärarna beskrev begreppet utifrån resurs-

hushållning samt att det ska vara hållbart nu och i framtiden. Ett fåtal förskollärare talar om 

begreppet lärande för hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv där den globala dimen-

sionen ingår. Dessa beskriver att lärande för hållbar utveckling handlar om att ta hand om hela 

världen.  

 

Resultatet av förskollärarnas uppfattningar av hur de i sitt arbete erbjuder barnen möjligheter 

till lärande för hållbar utveckling, visar på att alla förskollärare i vår studie arbetar utifrån ett 

processinriktat arbetssätt, där demokrati och temaarbete har en framträdande roll. Över-

vägande delen av förskollärarna påtalar att de använder sig av kommunikation där samtal och 

reflektion tillsammans med barnen anses vara viktiga. I vårt resultat framkommer det också 

från ett par av förskollärarna att de spontana stunderna i förskolans vardag är betydelsefulla 

för att erbjuda barn lärande för hållbar utveckling.  

 

Diskussion   
Vi inleder avsnittet med en metoddiskussion för att sedan övergå till en resultatdiskussion. De 

kunskaper vi har fått under arbetets gång avslutar vi med våra tankar och reflektioner kring 

våra erfarenheter för framtiden, samt förslag på fortsatt forskning.  

Metoddiskussion    

Här kommer vi att diskutera de metoder vi använt för att komma fram till vårt resultat. Den 

fenomenografiska ansats som vi använt upplevdes relevant för oss, eftersom syftet i stort 

berör ett mångfasetterat begrepp. Syftet med den kvalitativa intervjun var att förskollärarens 

tankar och åsikter skulle bli mer tillgängliga genom att de med egna ord fick beskriva hur de 

uppfattar begreppet, samt hur de beskriver att de arbetar med lärande för hållbar utveckling. 

Vi anser att den kvalitativa intervjun var relevant för oss i vår studie, på grund av förskol-

lärarens svar på frågorna vi ställde var både personliga och samtidigt ingående.  

 

Patel & Davidsson (2003) anser att inom fenomenografin som är ett vetenskapligt för-

hållningssätt, är fokus riktat mot att studera människors uppfattningar. Vi använde intervjuer 

som metod för att få reda på förskollärares uppfattningar om begreppet samt hur förskollärare 

beskriver deras arbete med barns lärande för hållbar utveckling. Vår studie inleddes med att vi 

tog del av tidigare forskning för att bredda vår kunskap, vilket i sin tur underlättade när vi 

formade intervjufrågorna så att de skulle svara upp mot vårt syfte. Innan vi genomförde 

intervjuerna tog vi kontakt med undersökningsgruppen personligen och då fick de även vårt 

personliga informationsbrev (bilaga 2). Vi upplevde att förskollärarna i vår studie svarade på 

intervjufrågorna med väl genomtänkta svar. Vi upplever att detta bidrar till att studiens 

reliabilitet är hög. Inspelningarna kändes kanske olustigt för en del av förskollärarna som 

deltog, trots att vi hade informerat om inspelningarna och dess syfte. Att vi genomförde in-

spelningen var för att vi skulle kunna lyssna och analysera till förskollärarnas uttalanden upp-

repade gånger. Vi valde att genomföra intervjuerna uppdelade mellan oss för att förhindrade 

den situation som Patel & Davidsson (2003) framför. I vissa situationer kan intervju-

personerna känna sig i ”underläge”, om de som intervjuar dominerar i antal personer. Kvale 

(2008) visar dock på att det kan finnas fördelar med att vara två personer som genomför 

intervjuerna. Författaren anser att man kompletterar varandra och risken är mindre att man 

missar information som framkommer i intervjun. Vi kan efter ha reflekterat kring intervju-

tillfällena se att det hade varit en fördel med att vara två. Vi hade då haft möjligheten att 
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komplettera varandra med eventuella följdfrågor, detta kunde ha gjort att informations-

mängden utökats och förtydligats.        

 

Vid transkribering av intervjuerna valde vi bort icke relevant information, exempelvis ut-

talande som inte kan kopplas varken till syfte eller frågeställningar. Trost (2009) menar att det 

är centralt för intervjun att hålla sig till det valda ämnet. Detta är nödvändigt eftersom allt som 

framkom under intervjuerna inte var relevant och svarade inte heller mot vårt syfte och 

forskningsfrågor. Vi läste gemensamt igenom det vi hade transkriberat för att synliggöra 

likheter och skillnader i svaren, för att därefter kunna kategorisera uppfattningar och 

synliggöra dessa för att få fram ett resultat. Vi anser att det var till fördel att vara två personer 

när vi arbetade med analys, tolkning och resultat. Detta för att det är en styrka att vara fler när 

man ska synliggöra abstrakta fenomen genom ett arbetsmaterial utifrån olika perspektiv, 

diskutera mönster och strukturer. Patel & Davidsson (2003) anser att den fenomenografiska 

analysen är vägledande för att synliggöra resultatet i fenomenografiska studier, detta fann vi 

också när vi skulle komma fram till ett resultat i vår studie.  

 

En aspekt som kan ses som en nackdel, var att vi kände personerna vi intervjuade. Det kan 

hända att de eventuellt utelämnade detaljer som de tog för givet att vi redan visste. Fördelen 

med att vi kände intervjupersonerna kan vara att de inte ”förskönade” sanningen i intervjun på 

grund av att vi hade viss förkunskap om deras arbetssätt. Intervjusamtalet kändes på detta vis 

uppnå mer ärlighet. Att undvika att ställa ledande frågor var lite svårt, därför att vi var 

angelägna om att få svar på vårt syfte, dock upplevde ingen av oss att intervjupersonerna 

uppmärksammade vår intention.  

Validitet och reliabilitet    

Validiteten är enligt Patel & Davidsson (2003) beroende av trovärdigheten av den metoden 

som används. Man ska undersöka det som är avsett att undersöka, studien blir då valid. Vi 

anser att vi genom vår förberedelse och flexibilitet klarade av att ställa de frågor som krävdes 

för att svara upp mot vårt syfte. Vi fick också in många utsagor som var samstämmiga men 

det fanns även olikheter i svarsutfallet. Vi anser att studien är valid, detta för att vi undersökte 

det vi avsett att undersöka. Trost (2009) anser att trovärdigheten utgör ett av de största 

problemen med kvalitativa intervjuer, därför måste man som forskare veta att abstrakta 

fenomen (människors inställningar eller uppfattningar) är svåra att benämna och kan därför 

vara svåra att undersöka, vilket ställer höga krav på processens tillförlitlighet. Om materialet 

ska ha god validitet menar Trost i enlighet med Patel & Davidsson (2003) att under-

sökningarna ska göras på ett tillförlitligt sätt. Faktorer som påverkar tillförlitligheten kan vara 

felformulerade frågor, yttre faktorer i samband med intervjustunden som miljön eller en dålig 

arbetsinsats av intervjuaren. Genom att vi bandade våra intervjuer kunde vi gemensamt återgå 

till de inspelade intervjuerna och försäkra oss om vi hade uppfattat förskollärarnas utsagor 

korrekt.  Patel & Davidsson (2003) förklarar att vid inspelning av ljud, exempelvis intervjuer, 

lagras verkligheten och man kan då upprepade gånger lyssna till källan för att försäkra sig om 

man har uppfattat intervjun korrekt. Detta utgör ett mått på trovärdigheten, så kallad 

interbedömarreliabilitet.  

 

Vi anser att urvalet av förskollärarna i vår studie är representativt. Det gemensamma för 

förskollärarna är att de har förskollärarutbildning och yrkeserfarenhet i förskolan, detta såg vi 

som en fördel för att de skulle kunna svara på våra frågor. Vi kan även se att den variation 

som visade sig i vårt resultat tyder på att urvalet var det rätta samt att antalet förskollärare var 

tillräckligt. Kvale (2008) menar på att om syftet är att man ska erhålla generell kunskap bör 

man fokusera sig på ett fåtal fallstudier. De kategorier som beskrivs i vår studie utgår ifrån en 
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kollektiv nivå och utgör bilden av möjliga sätt att förstå begreppet. Utifrån en naturalistisk 

generalisering kan resultatet förmodas gälla även andra förskollärare i förskolans verksamhet. 

Kvale (2008) anser att naturalistisk generalisering utgår ifrån personlig erfarenhet och syftar 

till att verbalisera den outtalade kunskapen som den enskilda människan har.  

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att få förståelse för vilken innebörd begreppet hållbar utveckling har 

för förskollärare och hur de beskriver sitt arbete med att erbjuda barnen möjligheter till 

lärande för hållbar utveckling. Den slutsats vi drar är att vi har fått svar på våra forsknings-

frågor och syftet med studien är uppnådd. 

 

Resultatet visar på att innebörden för begreppet lärande för hållbar utveckling är för förskol-

lärarna i vår studie till viss del förankrat. De talar om begreppet lärande för hållbar utveckling 

utifrån att det handlar om att det man lär ska vara hållbart nu och i framtiden, där man ska 

värna om naturen, människan och miljön. Förskollärarna beskriver även att begreppet är stort 

och komplext. Att omsorgen för naturen och människans välstånd har den mest framträdande 

rollen anser vi beror på att förskolan av tradition alltid har arbetat med dessa frågor. De tre 

dimensionerna som innefattas i begreppet (social, ekonomisk och ekologisk), framkommer 

dock inte som integrerade med varandra. Björneloo (2007) anser att själva begreppet hållbar 

utveckling är mångfacetterat och komplext. Komplexa begrepp får i allmänhet så många inne-

börder att det resulterar i vitt skilda tolkningar, något som även Sandell, Öhman & Östman 

(2003) påvisar.  

 

I vår studie kan vi se att alla förskollärare beskriver att de i praktiken arbetar med barns 

lärande för hållbar utveckling i processform där tema och demokrati är framträdande. De 

temaområden som förskollärarna beskriver att de arbetar med handlar till stor del om djur och 

natur. Förskollärarna beskriver att de även arbetar med demokrati i processinriktad form efter-

som förskollärarna i vår studie anser att det handlar om att barnen ska få vara med-

bestämmande. Vi tycker oss också kunna se att arbetet med demokratiprocesser inte är 

sammankopplade med temaarbete kopplat till lärande för hållbar utveckling i den utsträckning 

som Björneloo (2008) och Sandell, Öhman & Östman (2003) anser att det bör vara. Björneloo 

(2008) och Sandell m.fl. (2003) anser att lärande för hållbar utveckling handlar om ett lärande 

utifrån ett helhets perspektiv, inte uppdelat i ämnen eller tema. Barnen måste få utveckla 

kunskap och medvetenhet för att kunna kritiskt värdera olika alternativ och med tiden få en 

förståelse för vilka konsekvenser olika handlingsalternativ får. Detta kan nås genom att 

barnen får leva i en demokrati. Vi anser att i förskolan finns det många möjligheter för barnen 

att få delta i olika sammanhang där beslut fattas. Barnen måste få lära sig att lyssna och visa 

respekt för andra samt att tillåtas framföra sin åsikt. Det är när de är delaktiga i 

beslutsfattande processer som barnen utvecklar förmågan att handla efter demokratiska 

principer. Förskolans läroplan (Lpfö 98, 2006) betonar att barn ska lära sig förstå andra 

människor och förmå att leva sig in i deras villkor liksom att lära sig att skapa överblick, 

kritisk granska fakta, uttrycka sig, lösa problem, samarbeta samt medverka i demokratiska 

sammanhang och internationalisering. Vi menar att genom att utgå från barnens intressen och 

frågor gör man barnen till deltagare, vilket leder till att de utvecklar en känsla för att ta 

ställning och agera. Men det kan också vara som Ekström (2007) visar i sin studie, att 

förskollärare anser att de arbetar med barns inflytande och demokrati där förskollärare 

planerar verksamheten utifrån de relationer som barn och personal har. Ekström påvisar att 

den faktiska praktiken skiljer sig från förskollärarnas uttalande. I den faktiska praktiken blir 

barnen inte lyssnade till i den utsträckning som förskollärarna anser och barnens tankar 

används sparsamt som utgångspunkt i planeringen av verksamheten. I vår studie kan vi se att 
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förskollärarna påtalar vikten av att arbeta med demokratiska processer i samarbete med 

barnen, men som Ekström (2007) säger så kanske det finns en svårighet att genomföra det i 

praktiken. I denna studie kan vi inte koppla samman förskollärarnas beskrivningar från 

intervjun till vad som sker i verkligheten, eftersom vi inte har observerat dem i deras arbete.  

 

Sandell, Öhman & Östman (2003) anser att man kan kategorisera temaarbete som normerande 

undervisning som var gällande på 1980-talet. Då var undervisningen till stor del tematiskt, där 

temat har ett ämnesövergripande innehåll under bestämda tidsperioder. Naturvetenskapliga 

ämnen har en central roll i innehållet i temat där de lokala och globala problemen 

behandlades. Författarna menar att temat rör vetenskapliga fakta men också olika värderingar. 

För att temat ska ge barnen kunskaper lägger pedagogerna stor vikt vid arbetsformer och 

utgångspunkterna tar man från barnens erfarenhetsvärld. I temaarbetet förekommer det ofta 

att fenomen upplevs direkt i verkligheten (Sandell, Öhman & Östman, 2003). I vår studie 

framgår det att förskollärarna använder sig av temaarbete när de arbetar med barnen för 

lärande för hållbar utveckling. Om det är normerade undervisning eller inte värderar vi ej, 

men man kan ändå konstatera att de förskollärare som använder sig av temaarbete kanske inte 

riktigt är säkra på hur de ska koppla temaarbetet till ett lärande för hållbar utveckling. 

Pramling (1994) menar på att förskollärarens roll är att i olika sammanhang tillvarata barnens 

fokus och intressen samtidigt som förskolläraren ska skapa ett intresse för det innehåll de vill 

att barnen ska utveckla en förståelse för. Innehållet i sig måste vara meningsfullt för barnen, 

därför är det förskollärarens uppgift att ge barnen erfarenheter och upplevelser av olika slag 

(Pramling, 1994).  

 

De förskollärare i vår studie som beskriver att de arbetar med lärande för hållbar utveckling 

där kommunikation, samtal och reflektion är viktiga faktorer, stämmer överrens med den ut-

bildningstradition som Sandell, Öhman & Östman (2003) visar på. Författarna anser att i en 

sådan utbildningstradition förekommer det olika arbetssätt beroende på fenomenets karaktär, 

där samtalet är en viktig del eftersom barns olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras. 

Thulin (2006) anser i enlighet med Sandell, Öhman & Östman (2003) och Persson (2010) att 

samtalet är en viktig del i lärandet för hållbar utveckling. I samtalet synliggörs och diskuteras 

skilda uppfattningar och ställningstaganden, där erfarenheter och etiska aspekter kopplat till 

olika vetenskapliga uppfattningar lyfts fram och reflektionen används som medel för lärandet.  

 

De spontana stunderna ses som betydelsefulla lärandesituationer av förskollärare i vår studie. 

Förskollärare anser att barnen då får tillfällen att i vardagliga situationer träna sig i sitt be-

mötande, hur man är mot varandra, men även resonera om olika förhållningssätt mot 

människor och djur. Vi ser här en medvetenhet hos förskollärarna när det gäller lärande för 

hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen. Utifrån förskollärarnas resonemang fram-

kommer vikten av att ta vara på de spontana stunderna för att barnen ska utveckla ett social-

etiskt förhållningssätt och det livslånga lärandet. Björneloo (2007) visar i sin studie att det är i 

det lilla och nära i vardagliga konkreta sammanhang som barnen lär, för att sedan kunna se de 

enskilda situationerna i ett allt större perspektiv, för att barnen på så vis får lära sig se helheter 

och sammanhang. Verksamhetsinnehållet i sig blir ett medel för att komma åt insikter om 

exempelvis etiska värderingar.    

 

Avslutningsvis funderar vi på hur förskollärarna arbetar med lärande för hållbar utveckling 

ute i vardagspraktiken. Förskollärarna i vår studie beskriver att de arbetar utifrån ett visst för-

hållningssätt, dock kan man ställa sig frågan om det är den faktiska praktiken. Förskollärarna i 

vår studie säger att de aktivt jobbar för att barnen ska lära för hållbar utveckling, men vi 

undrar hur stor del av det praktiska arbetet som genomsyras av detta. Att säga är en sak, att 

göra är en annan. Detta framkommer inte i vår studie eftersom vi inte har haft som syfte att 
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observera förskollärare och barn i förskoleverksamheten. Vi tycker oss kunna se i förskol-

lärarnas utsagor att det inte framgår det genomlevande perspektiv som lärande för hållbar 

utveckling präglas av. Björneloo (2007) anser att en viss okunskap råder ute i verksamheterna 

om lärande för hållbar utveckling. Författaren visar på att förskollärare inte riktigt vet 

innebörden av begreppet samt hur man ska få in detta i verksamheten. Denna okunskap visar 

sig enligt Björneloo (2007) bero på att förskollärare anser sig alltid ha arbetat med lärande för 

hållbar utveckling och tar därför förgivet att deras arbetssätt och metoder passar in i vad de 

alltid gjort. Vi tycker oss kunna tyda ”mellan raderna” i våra intervjuer att förskollärarna 

uttrycker att de har ett visst utbildningsbehov för att kunna arbeta optimalt med lärande för 

hållbar utveckling. Därför ställer vi oss frågan huruvida förskollärarna fått den kompetens-

utveckling som behövs för att kunna förstå innebörden av begreppet samt, om de fått den 

ämnesfördjupning som är relevant när man ska arbeta för barns lärande för hållbar utveckling. 

Myndigheten för skolutveckling (2004) påtalar att en stor del av förskollärarna saknar 

relevant fortbildning, därför har inte lärande för hållbar utveckling fått den tänkta ut-

vecklingen. Vi tycker oss kunna se av förskollärarnas utsagor att de inte nämner ekonomisk 

dimension ur en global aspekt och knappt ur en lokal aspekt. Förskollärarna talar om resurs-

hushållning men då främst utifrån att spara på naturens resurser och inte kopplat till ekonomin 

i samhället och världen som helhet.     
  

Ingen av förskollärarna uttrycker att det finns något gemensamt måldokument i deras 

kommun som gäller lärande för hållbar utveckling. Av förskollärarnas utsagor framkommer 

det att endast en förskollärare nämner att dennes arbetslag arbetar utifrån ett lokalt 

måldokument kopplat till hållbar utveckling. Vi förmodar att förskollärarna i vår studie har 

goda visioner och intentioner för att arbeta med lärande för hållbar utveckling samt att man 

försöker organisera för att få in det i verksamheten. Dock kan vi tänka oss att det finns 

faktorer som påverkar. Dessa kan vi tänka oss är tidsbrist, pålagor från arbetsledningen, att 

måldokument är fragmentariska samt för stora barngrupper. Björneloo (2007) lyfter tids-

aspekten i sin studie och synliggör att komprimerade dagar samt högt tempo gör det svårt att 

ytterligare pressa in mer innehåll i verksamheten. Problemet med tidsbristen löses av förskol-

lärare genom att man knyter an lärande för hållbar utveckling till redan befintligt innehåll i 

verksamheten (Björneloo 2007).  

Erfarenheter för framtiden   

Erfarenheter vi har gjort arbetet igenom är att vi liksom många andra har brottats med 

begreppsförvirringen när det handlar om lärande för hållbar utveckling. Vilka konsekvenser 

det får för syftet om man skriver lärande för eller inom hållbar utveckling… syftet får en helt 

annan riktning beroende på vilka ord man använder när man skriver om lärande för hållbar ut-

veckling. Andra erfarenheter vi har gjort är att ju mer vi nu tycker oss veta ju mer inser vi att 

vi inte vet… ingen är någonsin fullärd, det har vi blivit ännu mer förvissade om. Jonsson 

(2007) talar om att lärande för hållbar utveckling handlar om ett förhållningssätt. Detta kräver 

mer engagemang i lärprocesserna eftersom att miljö – och framtidsproblem ändrar karaktär, 

man måste som förskollärare hela tiden uppdatera sig.  

 

Ytterligare en erfarenhet för framtiden som vi har funderat på, är att man kan tycka sig ha 

kunskaper, men sen är frågan hur man förverkligar sina kunskaper fullt ut i praktiken. Det är 

lätt att säga en sak, att genomföra det är något annat. Att få syn på sitt eget görande är inte all-

tid lätt. Genom att ta vara på arbetslagets styrkor och med hjälp av reflektion få syn på sitt 

görande, kan man utveckla sig själv och verksamheten ytterligare. Detta tror vi är en av håll-

punkterna för att ytterligare synliggöra förhållningssättet som Jonsson (2007) talar om, när det 

gäller lärandet för hållbar utveckling i praktiken! De ovanstående reflektionerna och denna 
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studies kunskapsgivande erfarenheter känner vi kommer att vara till stor hjälp för oss i vår 

kommande yrkesprofession.          

Fortsatt forskning    

Under arbetets gång har nya funderingar väckts, det skulle vara intressant att få syn på hur 

förskollärare arbetar med lärande för hållbar utveckling i praktiken, något som i vår studie 

inte har blivit synligt. Stämmer förskollärarnas beskrivning med vad de gör i sin vardags-

praktik? Denna studie kopplat till observationer i förskollärarens vardagspraktik skulle kunna 

ge oss svaret. Vi avslutar med ett citat som vi tycker säger mycket.  

 

En del av lärande för hållbar utveckling handlar kanske om visioner. 

Här kan både elever och lärare gissa, önska och utveckla kunskap och 

förhoppningar i en viss riktning: den riktning mot ett hållbart samhälle 

som vi kan skönja i dag. Det finns en hel del att lära av historien om 

vad som inte var hållbart och detta kan ge vägledning. Framtidens 

kunskap måste byggas på dagens insikter och gårdagens historia. Lägg 

därtill vilja, kreativitet, visioner och mod så kan mycket hända. 

(Björneloo 2008 s.103)       
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Bilagor  
Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

 

- Vad innebär begreppet lärande för hållbar utveckling för dig?  

- Hur arbetar du för lärande för hållbar utveckling?  (metoder, förhållningssätt, spontana            

eller planerade aktiviteter) 

- Vad arbetar du med för ett lärande för hållbar utveckling? (temaområden, genomsyrar 

verksamheten) 

- Hur ser du på barnen att de lär för hållbar utveckling?  



  

Bilaga 2  

 

Information om medverkan i intervjustudie    

 

Vi är två lärarstudenter från Luleå tekniska universitet som skriver vårt examensarbete om 

hållbar utveckling i förskolan. Vår studie bygger på kvalitativ intervjustudie av förskollärare. 

Vi kommer att genomföra ett fåtal intervjuer därför är det viktigt att du vill medverka. All 

information som framkommer hanteras på ett sådant sätt att ingen kan identifiera 

intervjupersonerna samt vem av intervjupersonerna som har sagt vad. Vårt syfte är att förstå 

vilken innebörd begreppet hållbar utveckling kan ha för förskollärare och hur förskollärare 

beskriver hur de i sitt arbete erbjuder barnen möjligheter till lärande för hållbar utveckling.  

 

Forskningsfrågor:  

- Hur kan förskollärare uppfatta begreppet hållbar utveckling? 

- På vilka olika sätt beskriver förskollärare hur de arbetar med barnens lärande inom hållbar 

utveckling? 

 

Mvh. Jenny Dahlberg & Elisabeth Grahn Älvsbyn 2010     

  

 

 


