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ABSTRAKT 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärarna på förskolor som har fått 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling arbetar med hållbar utveckling i förskolan, ta reda på 

hur förskollärares förståelse för hållbar utveckling ser ut och i vilken mån förskollärarna i sitt 

arbete utgår från de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vi 

valde att använda oss av kvalitativa individuella intervjuer. Vi har intervjuat fem förskollärare 

från två olika kommuner, varav tre stycken arbetade på samma förskola men på olika 

avdelningar. Resultatet av vår studie visar både på likheter samt olikheter i förskollärarnas 

arbetssätt med hållbar utveckling i förskolan, där temainriktat arbete, återvinning samt barns 

delaktighet är sådant som präglar förskolornas arbete. Barns delaktighet och medvetenhet om 

hållbar utveckling lyfts fram av förskollärarna som viktiga delar i deras förståelse av hållbar 

utveckling. Utifrån de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 

framkom det att tre av förskollärarna som arbetar på samma förskola, arbetar utifrån de tre 

aspekterna medan de andra förskollärarna endast delvis arbetar utifrån de tre aspekterna.  

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, hållbar utveckling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD 
 

Vi är två förskollärare som i vårt examensarbete har valt att skriva om hållbar utveckling i 

förskolan. Detta för att vi anser att det är ett viktigt ämne och något som alla inom förskolan 

bör arbeta med om vi vill utveckla en hållbar värld. Vi anser att arbetet med hållbar 

utveckling ska börja redan i förskolan, eftersom det lägger en god grund för att barnen ska få 

en förståelse för att alla måste ta ansvar för vår jord. Även arbete med att få barnen att tro på 

sig själva är en viktig del i arbetet med hållbar utveckling, då det medför att barnen kan och 

vågar framföra sina värderingar.  Detta är också en kunskap som är nödvändig för att våra 

barn ska kunna arbeta med de viktiga miljöfrågorna i framtiden. Vi ville därför med vår studie 

ta reda på hur förskollärare på förskolor som har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

arbetar med detta ämne. Vi hoppas även med detta arbete kunna inspirera förskolor och även 

andra att arbeta vidare med hållbar utveckling.  

 

Vi vill börja med att tacka varandra för ett gott samarbete. Vi har tillsammans utformat detta 

arbete, hjälpt och stöttat varandra genom hela arbetsprocessen. Ett stort tack vill vi även rikta 

till de förskollärare som har deltagit i vår studie, utan dem hade inte vårt examensarbete varit 

möjligt att genomföra. Vi vill även tacka våra trogna medstudenter Nicklas och Urban som 

har suttit vid vår sida och arbetat med sitt eget examensarbete. Ett stort tack för ert stöd och 

för den positiva feedback som ni har gett oss i med- och motgång. Ett stort tack riktas även till 

våra familjer som också har stöttat oss genom hela arbetets gång. Vi vill även tacka Hanna 

och Maria som har hjälpt oss med arbetets struktur och formalia. Till sist vill vi tacka vår 

handledare Mikael som har hjälpt oss genom hela arbetet.  

 

Mars 2014 

Jeanette Persson och Emma Pettersson  
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1. INLEDNING 

Vi lever idag i en värld som är i ständig förändring, där ingen människa i vårt samhälle kan 

bortse ifrån natur- och miljöfrågor och en utveckling mot ett hållbart samhälle. Hållbar 

utveckling är både ett internationellt och individuellt ansvar. Hållbar utveckling handlar om 

att värna om resurserna och att samhället ska genomsyras av demokratiska värderingar. År 

1987 kom Brundtlandskommissionen med sin slutrapport med titeln, Our Common Future 

(Vår gemensamma framtid). I rapporten ges den definition av hållbar utveckling som än idag 

används. Den lyder, ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” World Commission on 

Environment and Development (WCDE, 1987). 

 

Varje år börjar många barn, som lever i detta föränderliga samhälle förskolan. För att våra 

barn ska kunna hantera dessa förändringar behöver de förvärva kunskaper som gör det möjligt 

för dem att möta framtiden. De frågor som barnen kommer att möta i framtiden är frågor som 

berör värde, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet samt global miljö. 

 Därför är det viktigt att barnen tidigt får vara delaktiga och att de får känna att de har 

inflytande genom demokratiska processer, så att de i framtiden kan vara delaktiga i hur deras 

framtid ska utformas. 

 

Pedagoger i förskolan har i uppdrag att arbeta utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

Skolverket, 2010). Förskolan ska lägga fokus på miljö- och naturvårdsfrågor och samtidigt ha 

en positiv framtidstro. Detta ska göras med en varsamhet kring ekologiskt förhållningssätt, 

om natur och miljö och även ge förståelse för människans delaktighet i naturens kretslopp. 

Arbetet ska ske under demokratiska former som ska lägga grunden till ett intresse för växande 

ansvar hos barnen, för att de på sikt aktivt ska kunna delta i samhället och på så sätt bidra till 

en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

 

Vi valde att skriva detta examensarbete tillsammans. Sida vid sida har vi arbetat fram text och 

innehåll i denna studie. Vi har även valt att göra intervjuerna tillsammans. Transkriberingen 

av intervjuerna har vi dock, till att börja med, gjort enskilt för att sedan tillsammans 

sammanställa dem till ett färdigt resultat. 
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1.1. Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur några förskolor, som har fått utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling, arbetar med hållbar utveckling, hur förskollärares förståelse för begreppet 

hållbar utveckling ser ut samt i vilken mån förskollärarna i sitt arbete utgår från de tre 

aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.  

 

 Hur arbetar förskollärare på förskolor, som har fått utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling, med hållbar utveckling? 

 Påverkar förskollärares förståelse av hållbar utveckling de arbetssätt som de använder 

i sitt arbete med hållbar utveckling?  

 Utgår förskollärare från de tre aspekterna, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 

utveckling i sitt arbete med hållbar utveckling i förskolan?  
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden kommer Bruntlandkommissionens arbete och slutrapporten med dess definition 

att beskrivas, det kommer även ges en beskrivning av de tre aspekterna, ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt hållbar utveckling. Vidare kommer det att ges ett historiskt perspektiv på 

hållbar utveckling. Arbetet med miljöfrågor har sett olika ut genom tiderna och i texten nedan 

kommer detta att beskrivas, även många av de viktigaste milstolparna i miljöarbete kommer 

att lyftas fram. Slutligen kommer tre former av miljöundervisning att redovisas. 

2.1. Hållbar utveckling 

I följande avsnitt kommer Bruntlandkommissionens arbete och deras slutrapport med dess 

definition behandlas, även de tre bärande begreppen ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbar utveckling kommer lyftas. Många miljöfrågor har passerat genom historien och i 

texten nedan kommer arbetet med dessa frågor beskrivas. De viktigaste milstolparna i 

miljöarbete kommer att beskrivas liksom de tre former av miljöundervisning som förekommit. 

2.1.1. Begreppet hållbar utveckling 

Ända sedan FN:s konferens år 1992 är hållbar utveckling det centrala begreppet när det gäller 

miljö- och naturvårdsfrågor. Enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) brukar FN:s och 

Brundtlandkommissionens arbete, där den norska statsministerns Gro Harlem Brundtland var 

ordförande, presenteras som en viktig grund. År 1987 lyfte de fram sin slutrapport; Our 

Common Future (Vår gemensamma framtid). I rapporten används definitionen som än idag 

används när hållbar utveckling ska definieras: ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(WCDE, 1987). 

 

Idag har vi en situation där ingen kan påstå att de kan undvika frågor om hållbar utveckling. 

Statens offentliga utredningar Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104) menar att 

världen står inför utmaningar som berör alla människor och alla länder. Problemen inom 

hållbar utveckling omfattar ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer och lösningen på 

detta förutsätter att alla människor tar sitt ansvar. Utvecklingen och vetenskapen inom hållbar 

utveckling talar om att dagens generation bär ansvar för att kommande generationer ska kunna 

tillgodose sina behov. Lärandet har en avgörande del, men även det människor har lärt sig och 

hur de omsätter det i handling är avgörande för om en omställning till ett hållbart samhälle 

kommer att vara möjligt. Hållbar utveckling handlar idag lika mycket om nationalekonomi, 

sociologi, historia, juridik, filosofi, statskunskap och företagsekonomi som om biologi, 

ekologi och geografi menar Sandell, Öhman och Östman (2003). Hållbar utveckling handlar 

även om ett gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män, 

mellan folkgrupper samt länder. Aldrig tidigare har världens alla länder varit så beroende av 

varandra som idag. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra enligt (SOU 

2004:104). 
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Björneloo (2008) beskriver att de beslut som fattas i ett land även påverkar människor i andra 

länder. Utgångspunkten för besluten som ska tas i alla länder är att en helhetssyn på 

människors och samhällens behov samt problem kring dessa frågor ska förekomma. Genom 

internationellt samarbete hanteras framtidens stora frågor i ämnet hållbar utveckling. I (SOU 

2004:104) beskrivs det att hållbar utveckling bland annat handlar om att värna om resurserna. 

Det hållbara samhället ska även kännetecknas av demokratiska värderingar där medborgarna 

oavsett kön, socioekonomisk bakgrund och etnisk eller kulturell tillhörighet känner en 

delaktighet och har en möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen.  

 

De tre bärande aspekterna i begreppet hållbar utveckling är de ekonomiska, sociala, och 

ekologiska förhållandena beskriver Björneloo (2008). Ekonomisk tillväxt är en förutsättning 

för utveckling i ett land. Inget land kan uppnå ekonomisk utveckling om miljön förstörs eller 

om ingen sjukvård eller utbildning kan erbjudas till människorna i landet. Därför är också den 

sociala utvecklingen en förutsättning för att det ska bli ett resultat av en ekonomisk hållbar 

utveckling. Till sist är den ekologiska hållbarheten integrerad med de två andra aspekterna 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Det handlar därför om att värna om ekosystemens 

återhämtningsförmåga och för att det ska ske har den ekonomiska utvecklingen samt den 

sociala välfärden en stor betydelse.  

2.1.2. Historisk utveckling   

Miljöfrågor är ett förhållandevis modernt begrepp. Sandell, Öhman och Östman (2003) 

beskriver att de tidiga varningssignalerna för miljöfrågor kom under 1950- och 1960-talet och 

miljörörelserna etablerades under 1970-talet. På 1980-talet breddades dessa frågor till att bli 

centrala i exempelvis politiska val, opinionsundersökningar och nyhetsförmedling. Detta 

ledde till att allmänheten började bli mer engagerade i miljöfrågor. Björneloo (2008) beskriver 

att det är de alarmerande rapporterna om miljöförändringar i världen som fick politiker, 

samhällsföreträdare och medborgare att inse att vi måste arbeta för en mer hållbar utveckling. 

I SOU (2004:104) kan man läsa att under de senaste årtiondena har en rad internationella 

möten hållits där lösningar på utvecklingsfrågorna har diskuterats och det har bildats många 

viktiga milstolpar i det internationella arbetet för hållbar utveckling. Det första uppvaknandet, 

kom enligt Björneloo (2008), år 1962 i och med Rachel Carsons bok Tyst vår. Rachel Carson 

var en amerikansk marinbiolog och författare, som skrev flera böcker, men just den här boken 

fick stort genomslag över hela världen med sitt allvarliga och tydliga budskap. Carson varnar i 

boken för användandet av miljögifter i jordbruket. Boken Tyst vår brukar framhållas som 

startskottet för den globala miljörörelsen.  

 

Nästa milstolpe i miljöarbetet, beskriver Björneloo (2008), är FN-konferensen, den så kallade 

Stockholmskonferensen, som hölls år 1972 i Stockholm. Där diskuterades den mänskliga 

miljön i världen. Vidare så hölls år 1977 världens första internationella konferens om 

miljöundervisning i Tbilisi i Georgien. Detta möte resulterade i Tbilisideklarationen som fick 

ett stort genomslag i läroplanstexter inte minst här i Sverige i Lgr80. År 1983 tillsatte FN en 

expertgrupp, enligt Björneloo (2008) och denna fick i uppdrag att analysera de kritiska 

utvecklings- och miljöfrågorna i världen. Denna grupp får det officiella namnet The World 
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Commission for Environment and Development, och med Gro Harlem Brundtland som 

ordförande för gruppen, blir namnet på den rapport som publiceras 1987 av expertgruppen; 

Brundtlandsrapporten. Kommissionen betonar särskilt i rapporten de tre aspekterna; 

ekonomiskt, socialt samt ekologiskt hållbar utveckling. Även definitionen av hållbar 

utveckling, som beskrivits ovan, formulerades under kommissionens arbete. Tjugo år efter 

Stockholmskonferensen genomfördes ett möte om miljö och utveckling i Rio de Janeiro enligt 

Björneloo (2008). Då antogs ett handlingsprogram kallat Agenda 21. Det är en detaljerad 

handlingsplan för hållbar utveckling och där betonas att det krävs ett lokalt-, regionalt- och 

nationellt samarbete för att nå en hållbar utveckling. Vidare så antas år 2000 FN:s 

millenniedeklaration av världens stats- och regeringschefer. I den framgår att en global 

utveckling kräver en helhetssyn på de globala utvecklingsfrågorna som utbildning, fattigdom, 

jämställdhet, barndödlighet, en miljömässig hållbar utveckling. Även en förstärkning av det 

globala samarbetet mellan rika och fattiga länder betonas i deklarationen samt att det är allas 

angelägenhet att bidra till globala utvecklingsfrågor. Tio år efter mötet i Rio, år 2002 hålls i 

Johannesburg ett FN-toppmöte om hållbar utveckling beskriver Björneloo (2008).  

 

På mötet fastslås att de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 

måste inom all utveckling integreras. Mötet resulterar i en deklaration och en 

genomförandeplan kallad; Dekaden, några centrala teman i den blev biologisk mångfald, 

vattenförsörjning, hållbar produktion samt konsumtion men även punkter som fattigdom, 

jämställdhet och hälsa. En av de stora viktiga milstolparna som Björneloo (2008) tar upp, är 

de två viktiga arenor för Sverige, vid sidan om arbetet med hållbar utveckling inom EU, det så 

kallade Östersjösamarbetet och nordisk samverkan; Baltic 21, som är en Agenda 21 för 

Östersjöregionen. Denna antogs år 1998 av utrikesministrarna för 11 nordiska länder, 

samarbetet gällde sju områden som ansågs ha viktig betydelse för hållbar utveckling i 

Östersjöregionen: jordbruk, fiske, energi, skogsbruk, industri, turism och transporter. Enligt 

Björneloo (2008) så görs i mars år 2000 en överenskommelse upp mellan regionens 

utbildningsministrar att utveckla Agenda 21 även för utbildning. Den gavs namnet, Baltic 21 

Education eller Hagadeklarationen som den oftast kallas. Huvudämnet i den handlingsplanen 

är att utbildning ska ses som nödvändigt i arbetet med att öka människornas vilja och förmåga 

att lösa miljö- och utvecklingsproblemen och att nyckeln till att skapa en mera hållbar och 

fredlig värld är kunskap. Vidare pekar Björneloo (2008) på att det i handlingsplanen beskrivs 

att alla elever ska ha kompetenser, värderingar för att kunna vara kreativa, demokratiska och 

ansvarsfulla medborgare som kan fatta egna beslut samt kritiskt kunna reflektera över sin 

plats i världen så att de kan reflektera över vad hållbart betyder för dem och deras samhälle. 

Handlingsplanen uppmanar även politiker på alla nivåer att tydligt signalera om vikten av en 

utbildning för hållbar utveckling. Detta innebär att hållbar utveckling bör skrivas in i alla 

styrdokument: skollag, läroplaner samt kursplaner.  

2.1.3. Undervisningstraditioner 

Undervisning är viktig i samhällets förändringsarbete för en hållbar utveckling. Sedan 1960-

talet har miljöundervisning haft en given plats i svenska läroplaner menar Helldén (2010). Till 

att börja med handlade miljöundervisningen huvudsakligen om att beskriva olika ’’ofta 
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lokala’’ miljöproblem. Det kunde t.ex. handla om nedskräpning, försurning, miljögifter och 

utsläpp från fabriker. På senare tid har miljöundervisningen förskjutits och kommit att handla 

mer om globala och gränsöverskridande miljöproblem som t.ex. växthuseffekten, 

vattenproblematik eller utarmning av biologisk mångfald. Förändringen har gått från 

miljöundervisning till att idag kallas undervisning för hållbar utveckling. Myndigheten för 

skolutveckling (2004) refererar till (Öhman och Östman et al. 2003) som presenterar tre 

formerna av miljöundervisning; faktabaserad miljöundervisning, normerande 

miljöundervisning samt undervisning om hållbar utveckling.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2004) refererar till (Öhman och Östman et al. 2003) som 

beskriver att den faktabaserade miljöundervisningen formades under miljöundervisningens 

tillväxt på 1960 - och 1970 -talet. Den inriktade sig på att miljöproblematiken främst sågs som 

ett vetenskapligt och ekologiskt problem. Sandell, Öhman och Östman (2003) beskriver att 

det var de vetenskapliga experterna som förväntades lösa miljöproblemen. Vidare menar 

Myndigheten för skolutveckling (2004) som refererar till (Öhman och Östman et al. 2003) att 

undervisningen då handlade om att förmedla vetenskapliga fakta och modeller för att öka 

elevernas förståelse av miljöproblemen. Målet med denna form av miljöundervisning vara att 

eleverna skulle bli medborgare som är välinformerade om den aktuella miljö problematiken. 

Under 1980-talet utmanades den faktabaserade traditionen av den som kallas den 

normerande miljöundervisningen enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) som refererar 

till (Öhman och Östman et al. 2003). Då upplevdes att enbart kunskaper inte skulle förändra 

människors beteende på det sätt som ansågs vara miljömässigt nödvändigt, utan att som 

Sandell, Öhman och Östman (2003) beskriver så börjar nu en syn växa fram om att 

miljöproblemen måste lösas, genom att människor måste anta miljövänliga värderingar. 

Myndigheten för skolutveckling (2004) refererar till (Öhman och Östman et al. 2003) som 

förklarar att det var då det utvecklades en undervisningsform där miljöproblematiken främst 

förknippades med människors livsstil och det centrala syftet blev därför att utveckla 

miljövänliga normer och värderingar hos eleverna, vilket skulle kunna förändra deras 

levnadsvanor. Målet blev därför att forma medborgare som ska medverka i de miljömässigt 

nödvändiga förändringarna av samhället. 

 

Den sista formen av miljöundervisning som presenteras nedan och som Sandell, Öhman och 

Östman (2003) beskriver är Undervisning om hållbar utveckling. Den utvecklades under 

1990-talet i samband med Rio-konferensen år 1992. Nu börjar miljöfrågorna handla om 

konflikter mellan olika mänskliga intressen och miljöproblematiken betraktas som en politisk 

fråga. Det konstateras vidare att människor har skilda synsätt på olika fenomen inom 

miljöproblematiken, och att vetenskapen inte ger entydig vägledning. Miljötematiken vidgas 

och ses nu förknippad med hela samhällsutvecklingen där de demokratiska processerna läggs 

i fokus och där alla människors synpunkter och värderingar är lika viktiga samt att det läggs 

en starkare betoning på individens roll som konsument. Målet med undervisningen är att 

eleverna ska lära sig att kritiskt och aktivt värdera olika alternativ som berör miljö- och 

utvecklingsfrågor. Eleverna engageras i demokratiska samtal om hur ett uthålligt samhälle 
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och en uthållig värld ska utformas. Fokus i undervisningen ligger på hållbar utveckling där de 

tre viktiga aspekterna ekonomiskt, socialt samt ekologiskt hållbar utveckling vävs in.   

2.2. Barns lärande 

Det är förskolan/skolan/lärarens ansvar att skapa möjligheter för att ett lärande ska ske hos 

eleverna. Björneloo (2008) menar att utbildning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling 

och att lärande ska ses som en förutsättning för människor att kunna hantera de utmaningar 

som världen står inför. Lärarens uppdrag består bland annat av att bidra med ny kunskap. I ett 

så stort, diffust och innehållsrikt undervisningsfält som hållbar utveckling, så innefattar det 

också att lärare behöver göra sig en bild av vad hållbar utveckling är.  

 

Hur lär sig då barn och hur skaffar det sig kunskap? Idag dominerar tre lärandeteorier: 

utvecklingspedagogisk lärandeteori, sociokulturell lärandeteori och konstruktivistisk 

lärandeteori. Hwang och Nilsson (2003) menar att människans utveckling handlar om 

förändringar mot ett bestämt mål. En del av dessa förändringar styrs av inlärning, andra av 

arvet men i det stora hela styrs det av ett samspel mellan arv och miljö. 

2.2.1. Utvecklingspedagogisk lärandeteori 

Här spelar ett samspel mellan barnet och omvärlden en viktig roll och deras interaktion med 

varandra beskriver Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (1997). Vidare menar 

författarna att detta medför att barns tankar är beroende av situationen och människorna runt 

omkring dem. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (1997) förklarar att ’’när barnet 

införlivar världen, blir världen en del av barnet. Barnets förståelse av världen blir å ena sidan 

en del av barnets personlighet. Kunskap är med andra ord djupt personlig” (s.34). Barn kan 

heller inte erövra eller skapa sig en förståelse för något de inte har erfarenhet av, utan det är 

först när barnet får nya erfarenheter som deras medvetande förändras och de förhåller sig till 

världen på ett nytt sätt. Därför menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att det är 

viktigt att barns perspektiv får framträda och att barn blir hörda. Här spelar lärarens 

kunskapssyn, barnsyn och den atmosfär som skapas i förskolan också en viktig roll. 

2.2.2. Sociokulturell lärandeteori 

Dysthe (2003) menar att lärande sker i gemenskap med andra och genom samspel. Vidare 

menar Dysthe att det centrala inom sociokulturell lärandeteori är deltagande, deltagarnas 

samspel, språk och kommunikation mellan det individuella och det sociala krävs en balans. 

Denna är avgörande för varje läromiljö. Fokus inom sociokulturell lärandeteori ligger inte 

enbart på det lärande som sker i barnets huvud utan omgivningen har också en betydande roll. 

2.2.3. Konstruktivistisk lärandeteori  

Här kan det ses paralleller med den sociokulturella lärandeteorin. Dysthe (2003) beskriver att 

sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn. Enligt Biehler och 

Snowman (1997) så innebär konstruktivismen en meningsfull inlärning med ett skapande av 

kunskapsstrukturer utifrån personliga erfarenheter. Det betyder att barnet formar en personlig 

bild av världen utifrån befintliga kunskaper, intressen, attityder och mål. En annan aspekt 
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inom konstruktivismen är att kunskapen hos en människa aldrig kan flyttas över till en annan 

människa, eftersom kunskap är resultatet av en personlig tolkning av erfarenheter och en 

viktig del vid konstruktion av kunskap är samtal och diskussioner med andra. 

2.3. Förskolans uppdrag 

Tidigare i detta arbete har det diskuteras om att utbildning ses som en nödvändighet i arbetet 

med att öka människornas vilja och förmåga att lösa världens miljö- och 

utvecklingsproblemen och att nyckeln till att skapa en mera hållbar och fredlig värld är 

kunskap. Hållbar utveckling handlar om ett gemensamt ansvar, världens länder är 

sammanflätade och beroende av varandra. Sverige har ett ansvar att bidra till en rättvis och 

hållbar värld. Här spelar skolan en viktig roll, förskolor och alla andra skolformer har ett 

tydligt uppdrag i och med sina styrdokument. Dessa ska alla verksamma i hela 

utbildningssystemet följa och arbeta efter, så att det bidrar till en ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling. Lärande och hållbar utveckling är tätt sammanlänkade. 

2.3.1. Historisk utveckling  

Under historiens gång har förskolans och skolans uppdrag förändrats. Vallberg Roth (2002) 

beskriver de fyra läroplansepokerna, den första Guds läroplan, den andra Det goda hemmets 

och hembygdens läroplan, den tredje Folkhemmets socialpsykologiska läroplan och den sista 

och nutida perioden som kallas för Det situerade världsbarnets läroplan. Nedan kommer 

endast en beskrivning av de två senaste läroplanerna att redovisas. Folkhemmets 

socialpsykologiska läroplan utspelade sig innan den nutida läroplansperioden. Den sträckte 

sig från mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet med en revidering kring 1980. Under 

den här perioden ändrades målet med skolans verksamhet från att lära eleverna om moral och 

förädling av familjelivet till demokrati och personlighetsutveckling.   

 

Vidare beskriver Vallberg Roth (2002) om den nutida läroplansperioden; Det situerade 

världsbarnets läroplan. I slutet av 1990-talet började ett utbildningsmässigt system utformas 

där målstyrning, decentralisering, globalisering och individualisering är de huvudsakliga 

dragen. Utifrån dessa utvecklades en mångfald av planer och aktörer både global nivå som på 

en central, nationell, kommunal, lokal och individuell nivå. Nu börjar också barnomsorgens 

utbildningspolitiska betydelse betonas allt mer.  

 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var det fortfarande Socialstyrelsen som 

tog fram råd och anvisningar för förskolan och fritidshem på central nivå enligt Vallberg Roth 

(2002). De tre texterna som var aktuella då var följande: Pedagogiskt program för förskolan 

1987, Pedagogiskt program för fritidshemmet 1988, Lära i förskolan 1990. År 1991 lades 

Skolöverstyrelsen ner och ersattes med Skolverket som därmed blev huvudman för 

utbildningsväsendet. Det var först 1993 som planer för både förskola, fritidshem, och 

grundskola började sättas samman i ett måldokument på kommunal nivå. På våren 1996, 

beskriver Simmons- Christenson (1997) att det skedde en viktig händelse; skola, förskola och 

skolbarnomsorg integreras. Skolverket planerade då att skolans läroplan och förskolans 

pedagogiska program skulle länkas samman. Simmons- Christenson (1997)  beskriver att 



9 

 

’’äntligen får förskolan den ställning som man eftersträvat i 100 år” (s.259). Vidare beskriver 

Vallberg Roth (2002) att år 1998 formuleras utbildningsplanerna först på kommunal nivå och 

sen på central nivå. Där utformades läroplaner för förskola/förskoleklass, 

fritidshem/skolbarnomsorg och skola och tre nationella nyckeltexter tas fram; Läroplan för 

förskolan Lpfö 98, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 och Allmänna råd med kommentarer för fritidshemmen 1999. Idag har 

vi läroplaner för förskolan, grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmen, gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning 

i svenska för nyanlända alla utfärdade av Skolverket.   

2.3.2. Hållbar utveckling i nuvarande läroplan 

Riktlinjer för hållbar utveckling i skolan har vuxit fram och integrerats med skolämnena vid 

olika tidpunkter. Björneloo (2007) gör i sin studie en kort resumé över hur riktlinjerna inom 

området hållbar utveckling för skolan har vuxit fram mellan åren 1962-1994. Vikten lades i 

början av den här perioden på miljöundervisning och naturvetenskapliga ämnen. I 1962 års 

läroplan finns inga mål eller riktlinjer som är kopplade till miljöundervisningen. I kursplanen 

för biologiundervisningen står det endast att ämnet ska ge eleverna en vidare biologisk 

orientering samt väcka deras ansvarskänsla för naturen och respekt för allt levande. I 

Läroplanen för grundskolan 1969 kan man se att begreppet miljö framträder för första 

gången. Här finns nio referenser till miljökunskap och miljövård. I Lgr 80, som är nästa 

läroplan, finns det ett klart samband mellan miljöbegrepp och Tbilisidokumentets skrivningar 

om miljöundervisning. Björneloo (2007) beskriver att ’’här finns begreppet miljö och 

närliggande begrepp som exempelvis “möjligheter att återanvända vardagstingen” och att 

“hushålla med jordens resurser” ’’ (s.36). I Lgr 80 finns även begreppet miljövård på låg- och 

mellanstadiet, och i högstadiets läroplan används även begreppet miljöförstöring.  

 

Vidare beskriver Björneloo (2007) att år 1990 kommer riksdagen med ett beslut om ett 

miljötillägg i skollagens portalparagraf. Den lyder: ’’Var och en som verkar inom skolan skall 

främja ansvar för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (s.37). 

Här börjar också miljöundervisningen bli mer framträdande. Miljökunskap börjar nu bli ett 

mer centralt kunskapsområde inte bara i de naturorienterande ämnena. I Lpo 94/98 börjar 

hållbar utveckling knytas till andra skolämnen. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94/98 förekommer miljöundervisning och hållbar 

utveckling i allmänna riktlinjer samt kursplaner. I denna läroplan står det att fyra perspektiv 

ska genomsyra all undervisning i svensk grundskola och i dessa perspektiv kan lärare finna 

stöd för en undervisning för hållbar utveckling. De fyra perspektiven är följande; ett historiskt 

perspektiv där eleverna ska ges en beredskap inför framtiden samt en förmåga till dynamiskt 

tänkande. Ett internationellt perspektiv där eleverna ska lära sig att se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang samt skapa en internationell solidaritet. Vidare ett etiskt perspektiv 

som ska ge eleverna en grund och främja deras förmåga att göra personliga 

ställningstaganden. Det sista perspektivet är ett miljöperspektiv. Där eleverna ska skaffa sig 

ett personligt förhållningssätt till både lokala och globala miljöfrågor, samt att de ska få 

möjligheten att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka. I de nya styrdokumenten 
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betonas alltmer vikten av att arbeta med globala frågor och lärande för hållbar utveckling. 

Sandahl (2012) menar att skolan ska ansvara för att varje elev efter utbildningen erövrat 

kunskaper om förutsättningar för en god och hållbar utveckling samt förmåga att omsätta 

kunskaperna i praktisk handling. Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är:  

 

att det bör: integreras i skolans olika ämnen, vara ämnesövergripande, ha ett lokalt och 

globalt perspektiv, använda en mångfald av pedagogiska metoder, göra elever 

delaktiga och kritiskt tänkande, utgå från demokratiska värderingar, starta i skolans 

tidiga år och ha en progression till senare år (Sandahl, 2012, s.8).  

 

Sandahl (2012) beskriver även i sin skrift att FN har förklarat åren 2005-2014 som ett årtionde 

för utbildning om hållbar utveckling.  

2.4. Förskollärarens roll 

Förskolan i Sverige har genom historiens gång förändras, olika kategorier av personal har 

varit med och skapat förskolan, nya yrkeskategorier har tillkommit och titlar har ändrats. Idag 

har förskolan titlar som förskollärare, förskolechef och barnskötare, alla dessa tre 

yrkeskategorier har en plan att följa, Läroplanen för förskolan.  

2.4.1. Historisk utveckling  

Under de senaste sextio åren har förskolan i Sverige genomgått stora förändringar och de är 

nära sammanlänkade med samhällsutvecklingen i stort menar Johansson och Åstedt (1996). 

Förskolläraryrket beskriver Tallberg Broman (1995)  har i allra högsta grad varit förknippad 

med den svenska förskolans framväxt. Många kategorier av personal har under resans gång 

varit med och medverkat till att skapa förskolan. Diakonisystrarna var bland det första som 

ledde institutionerna. Även assistenter, medhjälpare, praktikanter till olika utbildningar och 

inte minst barnen har också varit en förutsättning för förskolans utveckling och även 

överlevnad genom sin begränsade ekonomiska ersättning. Barnskötarna var under många år 

fler än förskollärarna i de olika formerna av barnomsorg. De hade oftast ensamt ansvar för de 

yngsta barnen. Kring år 1970 hade antalet förskollärare samt barnskötare blivit ungefär lika 

stort. Det har även under åren tillkommit andra yrkeskategorier som till exempel 

fritidspedagoger för de äldre barnen beskriver Johansson och Åstedt (1996). 

 

Titeln förskollärare antogs först år 1955 beskriver Vallberg Roth (2002). År 1977 hade 

förskollärare en högskoleutbildning beskriver Johansson och Åstedt (1996). Innan dess hade 

feminina titlar som barnträdgårdslärarinna, småbarnsfostrarinna och föreståndarinna används. 

Vidare beskriver Vallberg Roth (2002) att på 1950-talet var en man i barnträdgården en 

sensation. På 60-talet blev de manliga förskollärarna ifrågasatta om deras syn på sig själva 

och sitt arbete, men på 1970-talet blev det modernt med manlig personal. Antalet manlig 

personal på förskolan ökade från noll till fyra procent på 1980-talet och Johansson och Åstedt 

(1996) beskriver att år 1993 var fem procent av personalen på förskolan män. Idag har vi både 

män och kvinnor i förskolan som har yrkestitlarna förskollärare, barnskötare och förskolechef. 

Alla dessa har en roll och ett uppdrag att uppfylla i verksamheten. 
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Läroplanen för förskolan är den plan som alla yrkesverksamma i förskolan ska följa. I 

Skolverket (2010) står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, där 

omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjen och 

verksamheten ska anpassas till alla barn. Personalen, det vill säga förskollärare, barnskötare 

och förskolechefen ska ha förmåga att förstå och samspela med barnen. Barnen ska också få 

stimulans och vägledning av de som arbetar på förskolan, så att de genom egen aktivitet ökar 

sin kompetens och utveckla nya kunskaper. 

2.5  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

Idag kan alla verksamheter inom skolväsendet ansöka om en utmärkelse för hållbar 

utveckling från Skolverket. Syftet med utmärkelsen är att det ska vara en inspirationskälla 

samt stödja det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling, nedan beskrivs hur ansökan går 

till och vilka kriterier som gäller. 

2.5.1 Historisk utveckling  

År 2005 tillkom den nationella utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Den ersatte den 

tidigare utmärkelsen Miljöskola. Ramböll Management fick i uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling att genomföra en utvärdering av utmärkelsen Skola för hållbar utveckling år 

2008. Utmärkelsen tillkom i syfte att stimulera, och för att vara ett stöd för skolor och 

förskolor i deras arbete med frågor om hållbar utveckling med koppling till målen i 

styrdokumenten. De verksamheter som omfattades var förskolor, alla skolformer inom det 

offentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. För att verksamheterna 

skulle erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling krävdes det att verksamheterna 

uppfyllde tio kriterier samt att man gjorde en intresseanmälan och lämnade in en ansökan. 

Kriterierna var då uppdelade i två områden: pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete. 

Regler och kriterier för utmärkelsen förskrevs i Skolverkets författningssamling 2004:20 och 

2005:2. 

2.5.2.  Kriterier              

Enligt Statens offentliga utredningar Tre nya skolmyndigheter: Betänkande (SOU 2007:79) så 

beslutades det, den 1 juli 2008, att Myndigheten för Skolutveckling skulle läggas ner och då 

fördes verksamheten över till Skolverket, så idag är det Skolverket som ansvarar för 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Syftet med utmärkelsen idag, enligt Skolverket, är 

att det ska vara en inspirationskälla samt att det ska stödja det pedagogiska arbetet med 

hållbar utveckling. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling riktar sig till alla skolformer 

inom det offentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. Den skola som 

tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen 

gäller i tre år och kan förlängas om skolan innan treårsperiodens utgång skickar in en förnyad 

ansökan i vilken de redogör för hur verksamheten har arbetat med hållbar utveckling. För att 

få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. 

Kriterierna är något de kan utgå ifrån i miljöarbetet, men pedagogerna bestämmer själva på 

vilket sätt de tänker uppfylla kriterierna. Basen i arbetet är att verksamheten bedriver ett 
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systematiskt kvalitetsarbete och lever upp till de lagar och förordningar som har relevans för 

området. Här nedan kommer följande kriterier redovisas. 

 

Kriterierna behandlar den pedagogiska ledningens ansvar för att leda och utveckla arbetet för 

hållbar utveckling: 

 

 Verksamheten är organiserad så att alla barn, elever och personal ges möjlighet att 

aktivt delta i arbetet för en hållbar utveckling. 

 Rutiner finns för hur ny personal informeras och involveras i arbetet för en hållbar 

utveckling. 

 Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna delta i arbetet för en 

hållbar utveckling. 

 Verksamheten informerar och delar med sig av sina erfarenheter av arbetet för en 

hållbar utveckling och samarbetar med andra verksamheter och aktörer utanför 

verksamheten. 

 En samlad analys och bedömning görs årligen av måluppfyllelsen i de nationella 

styrdokumenten kring frågor som rör lärande för hållbar utveckling och åtgärder för 

utveckling formuleras om målen inte har uppnåtts. (Skolverket SKOLFS 2009:19, 

2009, bilaga).   

 

Kriterierna avser personalens ansvar för att utveckla det pedagogiska arbetet för hållbar 

utveckling: 

 

 Barn, elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, 

genomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling. 

 Barn och elever har en aktiv, stark och tydlig roll och ges möjligheter att ha ett reellt 

inflytande över sitt lärande utifrån sina förutsättningar. 

 Samverkan med det omgivande samhället förekommer kontinuerligt. 

 Arbetet dokumenteras kontinuerligt och en samlad analys och bedömning görs årligen 

av måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten kring lärande för hållbar utveckling 

och åtgärder för utveckling formuleras om målen inte har uppnåtts. Den samlade 

bedömningen med åtgärder för utveckling rapporteras till ledningen. (Skolverket 

SKOLFS 2009:19, 2009, bilaga). 

2.5.3. Ansökan  

För att bli tilldelad utmärkelsen Skola för hållbar utveckling krävs det att verksamheten 

uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. Ansökan från Skolverket innehåller sex 

punkter som ska besvaras av yrkesverksamma pedagoger i de olika skolformerna. Den första 

punkten handlar om delaktighet; här ska det beskrivas hur verksamheten är organiserad så att 

alla barn, studerande samt personal ges möjlighet att delta i arbetet för en hållbar utveckling. 

Den andra punkten ska beskriva vilka rutiner det finns för hur ny personal informeras samt 

involveras i arbetet för en hållbar utveckling. Punkt tre ska visa på vilken 

kompetensutveckling som personalen får som stöd. Vidare ska skolorna på punkt fyra 
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beskriva vilken samverkan de har med omvärlden, om de samarbetar med andra verksamheter 

eller aktörer utanför verksamheten. Enligt punkt fem ska skolorna presentera fem mål som de 

arbetar med lärande för hållbar utveckling kopplat till styrdokumenten. På den sista punkten 

ska de redogöra för vilket sätt de gör barnen och eleverna delaktiga i arbetet med hållbar 

utveckling. Under alla dessa sex punkter ska de även beskriva hur de arbetar, vad som 

fungerat bra och vad de kan utveckla. 

2.6 Tidigare forskning 

Inger Björneloo är en lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs universitet. Hon har år 2007 gjort en studie som hon namngav Innebörder av 

hållbar utveckling - En studie av lärares utsagor om undervisning. Syftet med denna 

empiriska studie var att utveckla kunskap och förståelse för hur lärare i förskola och 

grundskola uppfattar hållbar utveckling som ett innehåll i deras undervisning. I studien har 

lärarna fått berätta om deras val av undervisningsinnehåll i sin undervisning för hållbar 

utveckling. Det visade sig i studien att lärarna hade olika föreställningar och möjliga 

förhållningssätt till undervisning för hållbar utveckling.  

 

Sammanfattningsvis kan det kort beskrivas att studien har visat på att undervisning för hållbar 

utveckling kan ses som ett etiskt projekt, som ett kulturbygge och som individens hållbara 

utveckling. I studien framgår det att lärares uppdrag är att verka i samhället där olika frågor 

och perspektiv hela tiden skiftar, det krävs till exempel att frågor kring hållbar utveckling ska 

erbjudas i verksamheten. I denna studie ges vissa uttryck för att lärarna anser att de alltid har 

undervisat för en hållbar utveckling och att det tar för givet att hållbar utveckling passar in i 

vad de alltid gjort. Björneloo (2007) beskriver att om lärarna inte vet vad hållbar utveckling 

är, så vet det heller inte hur de ska få in dessa frågor i sin undervisning. Lärarna i studien 

formulerar också en vilja till etiskt ansvar och Björneloo (2007) beskriver att hon uppfattar att 

deras ansvar riktar sig mot både nuvarande och framtida generationer och mot natur och 

miljö. Det visar sig i studien att lärarnas personliga ställningstagande får genomslag i 

undervisningen. I Björneloos (2007) slutkommentar beskriver hon att mångfalden av exempel 

på undervisning överraskade henne. Hon hade inte föreställt sig att lärarna skulle prata om 

sagoskrivning, rollspel, matlagning, och besök i forntidsbyar. Hon trodde att berättelserna 

från lärarna skulle handla om arbete med komposter, idéer om återbruk och odlingar på 

skolgårdar. Björneloo (2007) beskriver att det inte verkade som att lärarna i särskilt hög 

utsträckning diskuterar hållbar utveckling, vare sig som fenomen i samhället eller i 

undervisningen. Författaren avslutar sin slutkommentar i avhandlingen med raderna:   

 

Jag tror att man kan gå in i undervisning för hållbar utveckling från många skilda håll, 

men för att eleverna ska lära sig något som eventuellt kan bidra till en hållbar framtid i 

världen så behöver lärarna vara medvetna om vad de gör och vad det ska leda till. 

(Björneloo, 2007, s.163).  
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2.7 Sammanfattning av bakgrunden  

Idag har vi en situation där ingen kan påstå att de kan undvika frågor rörande hållbar 

utveckling. Vi har Brundtlandskommisionens definition ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” World Commission on Environment and Development (WCDE, 1987). Den beskriver 

klart och tydligt dess syfte.  

 

Många miljöfrågor har passerat och arbetet för miljön har genom historien sett olika ut. Det 

har passerat många varningssignaler genom tiderna. Skolan har också haft en avgörande del i 

arbetet med hållbar utveckling, olika undervisningstraditioner har ägt. Miljöundervisningen i 

skolan har gått från att handla om lokala miljöproblem till ett globalt perspektiv där alla 

människors värderingar och synpunkter är viktiga samt att fokus idag måste ligga på det tre 

aspekterna ekonomiskt, socialt samt ekologiskt hållbar utveckling. I början lades vikten på de 

naturvetenskapliga ämnena där det skulle väckas en ansvarskänsla för naturen hos eleverna. 

Idag ska lärande om hållbar utveckling integreras i alla ämnen och i alla skolformer. År 2005 

beslutade Myndigheten för skolutveckling att alla skolor i alla former skulle ges möjlighet att 

söka utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Idag kan alla skolformer söka utmärkelsen och 

många skolor och förskolor har redan idag utmärkelsen och många arbetar för en hållbar 

utveckling.    
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3. METOD  

 

I metoddelen kommer vi att redovisa vilken metod vi har valt för att uppnå vårt syfte. Vi 

kommer även att redogöra för vad kvalitativa intervjuer är, vad en fenomenografisk 

forskningsansats innebär, urval, etik och genomförande. Avslutningsvis har vi gjort en analys 

av vårt insamlade material utifrån en empirnära kvalitativ bearbetning. Vi har bearbetat 

materialet i fyra steg, vi bekantade oss först med vårt insamlade material där vi skapade oss 

ett helhetsintryck, i nästa steg identifierade vi skillnader och likheter och slutligen gjorde vi en 

kategorisering där vi fick fram de olika kategorierna.    

3.1 Val av metod 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare på förskolor som fått utmärkelsen 

Skola för hållbar utveckling arbetar med ett lärande om hållbar utveckling. Syftet är också att 

se om de arbetar utifrån de tre aspekterna, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 

utveckling, samt att se på deras förståelse för hållbar utveckling och om det påverkar deras 

arbetssätt med hållbar utveckling. Vi har valt metoden kvalitativa individuella intervjuer. 

Denna metod bedömde vi var mest relevant för vårt arbete, därför att den bäst tar reda på vad 

förskollärarna själva har för åsikter och tankar. Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) menar att 

’’om det handlar om hur människor tänker eller vilka föreställningar, uppfattningar eller 

åsikter de har passar det att intervjua (och/eller eventuellt göra en enkät)’’(s.71). Vi kände 

också att det är en bra metod som ger mycket information om olika individers åsikter på ett 

tydligt sätt.  En annan anledning till att vi valde denna metod är för att vi har erfarenhet av 

den från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där vi har fått prova på kvalitativa 

intervjuer. 

 

Metoden är även bra för att den ger intervjupersonen en möjlighet att svara på frågorna med 

egna ord. Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuarens frågor ger intervjupersonen utrymme 

att svara med egna ord menar Patel och Davidson (2003). Intervjuaren i kvalitativa intervjuer 

kan själv välja att ställa frågorna i en egen vald ordning, vilket ger en hög grad av 

strukturering. I vissa fall kan även intervjun ske utan i förväg formulerade frågor. För att 

kunna identifiera egenskaper hos intervjupersonen och upptäcka dessa, även om du vill ta 

reda på personens uppfattningar inom ett visst område, menar Patel och Davidson (2003) att 

kvalitativa intervjuer är en bra metod. En kvalitativ intervju kan även ge kunskap om nya 

fenomen och gör det möjligt att beskriva dessa på olika sätt menar Lantz (1993).   

 

När det handlar om att rapportera en undersökning där det granskas/studras/utreds hur en 

grupp människor uppfattar vissa fenomen, kan förskaren med fördel använda sig av 

kvalitativa intervjuer samt en fenomenografisk ansats. Enligt Rosenqvist och Andrén (red.) 

(2006) har fenomenografin blivit en vanlig inriktning inom den pedagogiska forskningen. 

Inom fenomenografin undersöks det hur människor uppfattar saker och ting. Denna ansats 

utvecklades av den svenska pedagogen och professorn i pedagogik Ference Marton på 1970-

talet. Syftet med en fenomenografisk analys, enligt Patel och Davidson (2003) är att den riktas 
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mot hur olika fenomen uppfattas av människor. Begreppet uppfattning är centralt och i 

uppfattningen av ett fenomen antas människan kunna ge ett innehåll i relationen till och 

mellan sig själv och omvärlden. Patel och Davidson (2003) menar vidare att människors 

uppfattningar är avgörande för hur vi handlar och resonerar. Rent metodiskt, i den 

fenomenografiska ansatsen arbetas det oftast med kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna 

får beskriva sin uppfattning av ett fenomen med sina egna ord. Slutligen innebär kvalitativa 

studier att verkligheten kan ses på många olika sätt och att det inte finns en absolut och 

objektiv sanning.  En kvalitativ studie innefattar oftast ett fåtal personer men dessa undersöks 

på ett djupare sätt. Hedin (2011) menar alltså att detta inte ger en generell bild av det som 

undersökts.  

3.2 Urval 

Vi har gjort ett riktat urval då det gäller yrkeskategori, men vi har även valt att göra ett riktat 

urval när det gäller förskolor eftersom vi har valt att fokusera på förskolor som har fått 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Med riktat urval menar Rosenqvist och André (red.) 

(2006) att undersökningsfrågorna är så ’’formulerade att undersökningen måste göras med 

personer som uppfyller vissa kriterier” (s.70). Detta resulterade i att vår urvalsgrupp har 

bestått av fem förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner i norra Sverige. Den 

ena kommunen är en lite mindre kommun som ligger i inlandet varav den andra kommunen är 

en lite större kuststad. Alla är verksamma på förskolor som har fått utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling. Tre av förskollärarna arbetar på samma förskola men på tre olika 

avdelningar. Förskollärarna är i åldern 36-52 år och har varit verksamma inom förskolan 

mellan 15-25 år.  

 

Vårt urval har gjorts för att vi vill ta reda på förskollärarnas olika uppfattningar om ämnet 

hållbar utveckling utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. På den första förskolan där vi 

utfört en intervju har en av oss studenter gjort sin senaste verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) och därmed var intervjupersonen känd för en av oss intervjuare. På de andra 

förskolorna där vi utförde våra intervjuer var förskolan helt okänd för oss och på så sätt var de 

intervjuade personerna inte bekanta med oss intervjuare.     

3.3 Etik 

Vi har planerat de etiska principerna i vårt arbete enligt det Rosenqvist och André (red.) 

(2006) menar, att anonymitet är viktigt i alla undersökningar, namnet på den arbetsplats och 

den ort som undersökningen är gjord i ska anonymiseras. Vi kommer därför att skydda 

intervjupersonernas identitet i vårt arbete när vi referera till dem genom att tilldela dem 

bokstäver från A-E.  Vi valde även att ta kontakt med förskollärarna genom att skicka ut ett 

informationsbrev via mejl (bilaga 1). Brevet innehöll syftet med arbetet, hur intervjutillfället 

skulle ske, även intervjufrågorna bifogades. I brevet informerades pedagogerna om att det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, även intervjupersonernas identitet 

kommer att skyddas genom att varken namn, ort eller arbetsplats kommer att framgå i arbetet.  
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3.4  Genomförande  

Vi började med att ta kontakt med 15 stycken förskollärare inom olika förskolor i tre olika 

kommuner genom att skicka ut ett informationsbrev via mejl (bilaga 1). Informationsbrevet 

innehöll en presentation av oss, syftet med vårt arbete, samt hur intervjutillfället skulle se ut. 

Även intervjufrågorna (bilaga 2) bifogades i brevet för att ge förskollärarna en möjlighet att 

förbereda sig för intervjun. Rosenqvist och André (2006) framhåller att för att hantera etiska 

frågor är det viktigt att arbeta öppet genom att låta intervjupersonerna i förväg få en skriftlig 

information om studiens upplägg, syfte och undersökningsfrågor. Genom vårt mejl gav vi 

pedagogerna en möjlighet att själva ta ställning till om de ville delta i vår studie. I 

informationsbrevet framfördes även en önskan om att få spela in intervjuerna för att underlätta 

bearbetningen av det insamlade materialet, men också för att kunna lägga fullt fokus på 

intervjupersonen/personerna. Förskollärarna hade på så sätt en möjlighet att säga till om de 

inte ville bli inspelade.  Kvale och Brinkmann (2009) betonar att ljudinspelning är den mest 

förekommande sättet att registrera intervjuer. Det medför att intervjuaren kan koncentrera sig 

på ämnet och dynamiken i intervjun. De informerades även om att deras svar och medverkan 

skulle behandlas konfidentiellt, samt att deras identitet skulle skyddas och att de skulle få vara 

helt anonyma. Detta innebär att pedagogernas namn, ort eller namnet på förskolan där 

intervjun har ägt rum inte kommer att finnas utskrivet någonstans. Vi kan i Vetenskapsrådet 

(2002) läsa att ’’Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem ’’ (s.12). I brevet framgick också hur viktigt pedagogernas deltagande 

skulle vara för vårt arbete. Det gjorde vi dels för att locka dem att delta, men även för att de 

skulle känna att just de kan bidra med något viktigt i vårt arbete och som Patel och Davidson 

(2003) menar att det är viktigt att förklara innebörden, av att berätta för individen att just 

deras bidrag är viktigt.  

 

Efter att vi fått svar av de som ville bli intervjuade, valde vi ut fem stycken förskollärare, 

därefter kom vi överens med förskollärarna om datum, plats samt tid för ett besök. Alla 

intervjuerna utfördes på förskollärarnas förskolor just för att underlätta för intervjupersonerna 

att delta. Vi ville även att intervjupersonerna skulle känna sig trygga genom att få utföra 

intervjun på sin arbetsplats. Tidpunkten för intervjun fick även förskollärarna styra eftersom 

vi kände att vi ville anpassa oss efter deras verksamhet. Intervjuerna varade mellan tjugo till 

trettio minuter vilket gjorde att intervjupersonerna inte behövde göra några stora tidsmässiga 

uppoffringar. Intervjuerna genomfördes genom att vi båda deltog vid samtliga intervjuer. 

Detta för att på bästa sätt kunna registrera intervjupersonens kroppsspråk samt mimik, men 

även för att kunna stödanteckna och vara två som kunde komma med öppna följdfrågor.  

 

Innan intervjutillfällena hade vi formulerat relevanta intervjufrågor för vår studie. Vi skrev 

även ut frågorna så intervjupersonerna fick frågorna på papper framför sig under intervjun, 

detta för att skapa en trygghet hos intervjupersonen. Intervjuerna spelades in på våra 

mobiltelefoner. Vi valde att använda båda våra telefoner vid alla intervjuer för att på ett 

sådant säkert sätt som möjligt behålla intervjuerna inspelade. Vårt mål med våra intervjuer var 
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att det skulle kännas som ett positivt och naturligt samtal. Efter inspelningarna var klara 

gjordes enskilda transkriberingar av samtliga intervjuer enligt Linells (1999) förenklade 

metod refererad i Rosenqvist och Andrén (2006) där de menar att transkriberingen ska vara 

praktisk men den ska inte bli helt skriftspråksmässig utan kravet begränsas till läsbarhet utan 

symboler och tecken som gör materialet svårläst. Transkribering görs för att möjliggöra en 

bearbetning av det insamlade materialet.  Efter våra intervjutillfällen valde vi att först i 

ensamhet lyssna igenom intervjuerna två gånger. Första gången började vi med att lyssna 

igenom inspelningarna utan att anteckna, och andra gången vi lyssnade igenom 

inspelningarna förde vi anteckningar till. Efter att vi båda hade lyssnat igenom och antecknat 

till intervjuerna träffades vi för att tillsammans bearbeta intervjuerna och därmed komma fram 

till ett resultat, detta genom våra tolkningar av vad intervjupersonerna sagt. Efter att vi 

bearbetat intervjuerna och kommit fram till ett resultat har vi i diskussionen dels analyserat 

vår metod men även det resultat som vi fått fram. 

3.5 Analys 

I direkt anslutning till transkriberingen gjordes en bearbetning och analys av intervjuerna. 

Analys betyder enligt Rosenqvist och Andre (2006) att en sönderdelning görs först, för att 

sedan sättas ihop, det vill säga syntetiserar genom att de olika aspekterna från resultatet först 

jämförs med varandra för att sedan jämföras tillsammans med de teorier som använts i 

undersökningen.  Som Patel och Davidson (2003) menar, att när information samlats in i ett 

forskningsarbete ska systematisering, komprimering och bearbetning av materialet göras för 

att kunna besvara de frågor som ställts. Även Svenning (2003) belyser att ’’All analys går ut 

på att hitta mönster. ’’Sortera’’ är ett av nyckelorden’’ (s.161). Vidare menar Patel och 

Davidson (2003) att syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap 

om det som avsetts undersökas. Författarna lyfter även fram att det inom forskningen är 

vanligt att forskare utformar och tillämpar egna varianter av en kvalitativ metod. 

 

Vi har inte tillämpat någon egen variant utan använt oss av Patel och Davidsons (2003) 

exempel på en empirinära kvalitativ bearbetning. Denna bearbetning innebär rent metodiskt, 

enligt författarna, att forskaren ska arbeta efter fyra steg, där första steget innebär att bekanta 

sig med insamlad data och skapar ett helhetsintryck. I nästa steg identifieras skillnader och 

olikheter i intervjuerna. I det tredje steget görs en kategorisering och i det sista och det fjärde 

steget ska de kategoriska strukturerna framträda. Med denna process, menar Patel och 

Davidsons (2003) kommer uppfattningar om ett fenomen fram, vilket också utgör resultatet av 

analysen. Vidare lyfter författarna fram att slutprodukten av den kvalitativa bearbetningen 

ofta är en text där citat från intervjuerna varvas med kommentarer och tolkningar, med tonvikt 

på att den slutgiltiga texten författas så den är tillgänglig för läsaren.  
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4. RESULTAT 

 

I vår fenomenografiska studie, som baserats på kvalitativa intervjuer, har vi valt att presentera 

våra intervjufrågor med svaren av våra informanter i en bilaga (bilaga 3). Vidare så 

presenteras här i resultatet en bearbetning av materialet utifrån våra tre frågeställningar, dessa 

följs av citat från informanterna för att illustrera deras uppfattningar. Vi har valt att göra på 

detta sätt för att på ett så tydligt sätt som möjligt presentera hur arbetet med hållbar utveckling 

kan se ut och även visa på olika varianter på förståelse av hållbar utveckling. Det kommer 

även att visa på hur arbetet med de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 

utveckling kan se ut. Genom att presentera resultatet av vår studie på detta sätt hoppas vi att 

detta arbete ska kunna ge en vägledning, hjälp och kanske en inspiration för andra människor 

som arbetar med hållbar utveckling eller som har ett intresse för hållbar utveckling. Backman 

(2008) menar att i resultatet presenteras data i en sammanfattad form som har direkt 

anknytning till problemställningen/frågan. Vidare menar Patel och Davidson (2003) att 

resultatet ska synliggöra intervjupersonernas uppfattningar samt förhållningssätt men att 

citaten inte ska redovisa en sanning. Som tidigare nämnts kommer intervjupersonerna 

benämnas med bokstäverna A-E.  

 

Här nedan kommer vi att presenterar en bearbetning av materialet utifrån våra tre 

frågeställningar. Dessa följs av citat från informanterna för att illustrera deras uppfattningar. 

4.1 Förskollärarnas arbete med hållbar utveckling i förskolan 

Kategori 1a: Beskrivningen av hur de arbetar med hållbar utveckling uppfattas handla om ett 

temainriktat arbete. 

I den kategorin inryms utsagor som tyder på att förskollärarnas arbete med hållbar utveckling 

kännetecknas av ett temainriktat arbete där arbetet med hållbar utveckling styrs av att arbeta 

med olika teman. Kategorin kännetecknas av att drama, teater och rollfigurer ses som 

arbetsverktyg i arbetet med hållbar utveckling. Två förskollärare i vår studie uttrycker 

uppfattningar som tillhör denna första kategori. 

 

’’Vi har ju arbetat med temat dinosaurier under ganska lång tid.’’ 

(Förskollärare A)   

 

’’Vi har ju två rollfigurer som kom för många år sen och som jobbar tillsammans med barnen 

(...) de kommer och gör teater eller arbeten tillsammans med barnen.’’  

(Förskollärare D)   

 

Kategori 2a: Beskrivningen av hur de arbetar med hållbar utveckling uppfattas handla om 

återvinning. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att förskollärarnas arbete med hållbar utveckling 

kännetecknas av ett arbete med återvinning i olika former, så som användande av 

återvinningsmaterial i sitt skapande, korta besök på närliggande återvinningstationer samt 
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studiebesök på kommunens återvinningstation. Alla förskollärare i vår studie uttrycker 

uppfattningar som tillhör denna kategori.   

 

’’Vi komposterar dagligen, sopsorterar och går till sopstationen (...) barnen får hjälpa till att 

sortera upp.’’ 

(Förskollärare A) 

 

’’Vi källsorterar och går till återvinningen en gång i veckan (...) vi har även gjort en egen 

sorteringsstation.’’  

(Förskollärare B) 

 

’’Vi besöker återvinningstationen (...) studiebesök på kommunens återvinningstation.’’ 

(Förskollärare C) 

 

’’Vi har jobbat om källsortering, varit till sopstationen, åkt till soptippen.’’ 

(Förskollärare D)  

 

’’Vi komposterar, sorterar och har barnen med i det (...) pratar om vad som händer när man 

komposterar och varför vi sorterar papper och varför man återvinner det och vi pratar om vad 

som händer när papper blir nytt papper.’’ 

(Förskollärare E)  

 

Kategori 3a: Beskrivningen av hur de arbetar med hållbar utveckling uppfattas handla om 

barns delaktighet. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att förskollärarnas arbete med hållbar utveckling 

kännetecknas av att deras arbete med hållbar utveckling riktar in sig på barns delaktighet. 

Kategorin kännetecknas även av att stärka barns självkänsla, empati och medkänsla. Här 

uttrycker alla förskollärarna i vår studie uppfattningarna som tillhör denna kategori.  

 

’’Vi försöker jobba mycket med barnens inflytande att deras åsikter är värdefulla att ta tillvara 

på det och att stärka deras självkänsla, bli positivt bekräftade och hänga med på deras idéer.’’  

(Förskollärare A) 

 

’’Barnen får önska så dom får den här delaktigheten.’’ 

(Förskollärare B)  

 

’’Just med identitet har vi jobbat mycket med (...) stärka deras självförtroende med alla barn 

ge dem det rätta verktygen(...) skapa en identitet och fungera socialt med sina kamrater.’’   

(Förskollärare C) 

 

’’Vara en bra kompis.’’ 

(Förskollärare D) 
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’’Hur man är och hur man ska vara en människa som fungerar tillsammans i samhället (...) 

samarbetsövningar (...) för att bygga en stabil grund för det sociala.’’   

(Förskollärare E)  

4.2 Förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling 

Kategori 1b: Beskrivningen av förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling uppfattas 

handla om barns delaktighet. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att förskollärarnas förståelse för hållbar 

utveckling kännetecknas av att barns delaktighet, solidaritet, identitet, att våga säga vad man 

tycker och att alla är olika. Två av förskollärarna i vår studie uttrycker uppfattningar som 

tillhör denna kategori. 

 

’’Vara rädda om varandra och oss allihopa innebär också att vara rädd om naturen (...) en 

förståelse om att alla måste hjälpas åt och alla är delaktiga. Solidaritet är viktigt (...) inte det 

här egoistiska tänkande för det är ju som den totala motsatsen till hållbar utveckling.’’ 

(Förskollärare A) 

 

’’Det handlar om socialt (...) identitet (...) stärka, våga säga ifrån och står emot att det är 

viktigt det jag säger tycker och tänker och att de ska våga säga det också att vi är olika och att 

vi har rätt att tänka annorlunda.’’  

(Förskollärare C)  

 

Kategori 2b: Beskrivningen av förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling uppfattas 

handla en medvetenhet om hållbar utveckling. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att förskollärarnas förståelse för hållbar 

utveckling kännetecknas av att man idag har en mer medvetenhet om hållbar utveckling. Här 

är det tre av förskollärarna i vår studie som uttrycker uppfattningar som tillhör denna kategori. 

 

’’Medvetenheten (...) kommunicera och hur vi är mot varandra(...) har nu en ännu mer insyn 

vad det är många tror nog det är ett projekt men det är ju allt de vi gör.’’  

(Förskollärare B)  

 

’’Folk är mer medvetna nu, men samtidigt så tyvärr tror jag att folk skiter i det, det är mycket 

slit och släng idag.’’   

(Förskollärare D) 

 

’’Jag har blivit mer medveten hemma också (...) synliggöra det man faktiskt redan gör och 

strukturera upp att det här och det här ligger under hållbar utveckling.’’   

(Förskollärare E)  
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4.3 Förskollärarnas arbete utifrån de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling 

Kategori 1c: Förskollärarna uppfattas arbeta utifrån de tre aspekterna ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt hållbar utveckling. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att tre av förskollärarna arbetar utifrån de tre 

aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Det kännetecknas av att en förskollärare 

uttryckligen påpekar att det arbetar med alla dessa tre aspekter. Det resterande två 

förskollärarna styrker vi med tre citat av vardera förskollärare för att visa på att de också 

arbetar utifrån de tre aspekterna.    

 

’’Lärande för hållbar utveckling det handlar ju inte bara om miljö (...) utan det handlar även 

om sociala och ekonomiska men framför allt om demokrati.’’ 

(Förskollärare C) 

 

Här nedan följer tre citat av förskollärare B: 

 

Förskollärare B lyfte en ekonomisk aspekt av hållbar utveckling.  

’’Resursanvändningen (...) ekonomiska syftet (...) vikariesituationen (...) stödjer upp för 

varandra (...) pengar över till annat.’’  

 

Förskollärare B lyfte en social aspekt av hållbar utveckling.  

’’Barns inflytande som också är en del av hållbar utveckling.’’ 

 

Förskollärare B lyfte även den ekologiska aspekten av hållbar utveckling.  

’’Vi källsorterar (...) de hör ju till hållbar utveckling.’’  

 

Här nedan följer tre citat av förskollärare E: 

 

Förskollärare E lyfte en ekonomisk aspekt av hållbar utveckling.  

’’Resursanvändning att man ska vara rädd om saker och leksaker inte slösa på papper när man 

ritar.’’ 

 

Förskollärare E lyfte en social aspekt av hållbar utveckling.  

’’Sen jobbar vi mycket rent socialt (...) för mycket av hållbar utveckling är även de sociala hur 

man är, hur man ska vara en människa som fungerar i samhället.’’   

 

Förskollärare E lyfte även den ekologiska aspekten av hållbar utveckling.  

’’Vi har en natur och friluftslivsprofil vi är ute mycket vi har nära till skogen nära till vatten 

(...) vi komposterar och sorterar och försöker ha barnen med.’’  
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Kategori 2c: Förskollärarna uppfattas delvis arbeta utifrån de tre aspekterna ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt. 

I denna kategori inryms utsagor som tyder på att förskollärarna delvis arbetar utifrån de tre 

aspekterna ekonomisk, social och ekologisk. Det kännetecknas av att två av förskollärarna 

beskriver att de arbetar med de sociala och ekologiska aspekterna, dock uttrycks inget om att 

det arbetar med den ekonomiska aspekten. Detta styrker vi med två citat av vardera 

förskollärare för att visa på att de arbetar utifrån de två aspekterna.    

 

Här nedan följer två citat av förskollärare A: 

 

Förskollärare A lyfte en social aspekt av hållbar utveckling. 

’’Solidaritet är viktigt (...) inte det här egoistiska tänkande för det är ju som den totala 

motsatsen till hållbar utveckling.’’ 

 

Förskollärare A lyfte en ekologisk aspekt av hållbar utveckling. 

            ’’Vi komposterar dagligen (...) sopsorterar (...) går till sopstationen (...) och de tycker både det 

är roligt och intressant.’’         

 

Här nedan följer två citat av förskollärare D: 

 

Förskollärare D lyfte en social aspekt av hållbar utveckling.  

’’Socialt med kompisar det är också en del av hållbar utveckling.’’ 

 

Förskollärare D lyfte en ekologisk aspekt av hållbar utveckling. 

’’Vi har jobbat om källsortering, varit till sopstationen, åkt till soptippen med barngruppen, vi 

har jobbat om ekologisk mat och gjort en pjäs om en ekologisk pannkaka.’’  
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi inleda med vår metoddiskussion för att sedan granska 

trovärdigheten hos den metod som vi använt. Vidare kommer vi övergå till att avsluta med vår 

resultatdiskussion. 

5.1 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera den metod som vi valt att använda oss av för att 

komma fram till vårt resultat. Under rubriken genomförande i metoddelen har vi gett läsaren 

en tydlig bild av hur vår undersökning gått till och metodens tillvägagångssätt. Detta har 

gjorts för att läsaren ska kunna genomföra en liknande studie och därmed kunna kontrollera 

vårt resultat.  Backman (2008) menar att i metoddelen ges en detaljerad sammanfattning av 

metodens tillvägagångssätt. Syftet med att beskriva detta detaljerat menar Backman dels är en 

evaluering dels en replikation. Definitionen av evaluering och replikation beskrivs enligt 

följande:  

 

Med replikation menas att metoden för någon annan ska vara möjlig att upprepa under 

exakt identiska förhållanden. Det ska med andra ord vara möjligt för en utomstående 

att kontrollera resultaten. Evaluering innebär här en värdering av det empiriska 

förfarandet, dvs. att man kan anlägga synpunkter på vald metodik i sig, men också dess 

korrespondens med problemställningen och dess bärkraft för de slutsatser och 

tolkningar som sedan görs (Backman, 2008, s.41).   

 

Evaluering är därför något som kommer att behandlas i detta avsnitt, som handlar om en 

reflektion kring den metod vi använt oss av i utformningen av vårt resultat.  

 

Kvalitativa individuella intervjuer var den metod vi valde att använda oss av. Denna metod 

tyckte vi kändes mest relevant eftersom den skulle ge djupare svar från förskollärarna. Syftet 

med metoden var att få fram förskollärarnas egna tankar och åsikter. Detta styrker vi med ett 

citat vi tidigare tagit med i vårt arbete, ur Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) som menar att 

’’om det handlar om hur människor tänker eller vilka föreställningar, uppfattningar eller 

åsikter de har passar det att intervjua (och/eller eventuellt göra en enkät)’’ (s.71). Vidare 

menar Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) att intervjuer i och med att frågorna bearbetas 

djupare, blir mer precisa än vad en enkät kan bli.  Vi har även utgått från en fenomenografisk 

ansats som vi ansåg vara passande för vår studie. Inom den ansatsen undersöks människors 

uppfattningar om saker och ting vilket Patel och Davidson (2003) menar är viktigt för att 

människan ska kunna bygga upp en relation till sin omvärld och ge ett innehåll mellan sig 

själv och omvärlden.  

 

Vår studie har inletts med att vi breddade vår kunskap inom hållbar utveckling genom att ta 

del av tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Detta underlättade för oss att forma våra 

intervjufrågor på ett sätt som uppfyllde vårt syfte. Innan intervjuerna genomfördes skickade vi 

ut ett personligt informationsbrev (bilaga 1) där informanterna gavs möjlighet att göra ett val 
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om de ville vara delaktiga i studien. Vi har gjort ett riktat urval då vi valt att endast intervjua 

förskollärare, eftersom den yrkeskategorin passade bäst till vår studie.  

 

När uppsatsförfattaren har identifierat de personer som skall ingå i undersökningen och 

fastslagit undersökningsmetod, måste man på något sätt närma sig sina 

undersökningspersoner och etablera en första kontakt. Om författaren till exempel 

avser att göra intervjuer med några personer är det lämpligt att börja med att ta kontakt 

brevledes. (Ekengren och Hinnfors, 2012, s. 112).  

 

I vår studie upplevde vi att våra informanter svarade på våra intervjufrågor med ett stort 

engagemang och väl genomtänka svar. Vissa av dem var väl förberedda på intervjun genom 

att de noga hade läst igenom våra bifogade intervjufrågor och förberett sig på sina svar. På 

detta sätt upplever vi att det har bidragit till en hög reliabilitet. Vi valde att genomföra våra 

intervjuer tillsammans eftersom vi ansåg att vi på så sätt bättre kunde registrera kroppsspråk 

och gester samt att vi kunde komma med öppna följdfrågor och att en av oss kunde anteckna 

samtidigt under intervjuns gång. Patel och Davidson (2003) menar att intervjuaren bör 

behärska intervjupersonens språkbruk, gester och kroppsspråk. Vi valde att spela in våra 

intervjuer för att lättare kunna ta fram det som sagts under intervjun men även för att kunna 

lägga största fokus och intresse på intervjupersonen istället för att endast sitta och anteckna 

det han/hon säger. Som vi tidigare kopplat till Kvale och Brinkmann (2009) menar de att 

ljudinspelning är den mest förekommande sättet att registrera intervjuer. Det medför att 

intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Vidare menar 

Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) att ’’man måste ha ett äkta intresse för vad 

intervjupersonen faktiskt har att säga och gå in för att lyssna noga’’ (s.72).  

  

Transkriberingen valde vi att genomföra enskilt till att börja med genom att vi lyssnade på 

intervjuerna utan att anteckna för att därefter lyssna på intervjuerna igen och föra löpande 

anteckningar. Sedan bestämde vi oss för att träffas och bearbeta intervjuerna tillsammans för 

att sedan komma fram till ett resultat. Vi ansåg att genom att göra på detta sätt medförde det 

att vi kunde fördjupa oss och förstå intervjuerna samt skaffa oss ett helhetsintryck på bästa 

sätt. Detta underlättade att synliggöra likheter och olikheter i svaren för att sedan kunna göra 

en kategorisering och som sista steg se de kategoriska strukturera som på så sätt gett ett 

resultat. Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) framträder de efter flera genomgångar, mönster 

eller kategorier. Något vi däremot inte räknat med var att transkriberingen skulle ta så pass 

lång tid som den gjorde. En positiv sak med att spela in intervjuerna var att vi lättare kunde gå 

tillbaka och lyssna på vad förskollärarna sagt och därmed ta med citat från förskollärarna i vår 

studie. Vi kände också att vi genom att spela in intervjuerna kunde vara mer närvarande vid 

intervjuerna och lägga fokus på intervjupersonerna istället för att endast anteckna det 

informanterna säger. Det som antecknades var endast några stödord för att lättare komma ihåg 

delar från intervjun.  

 

En nackdel som vi kunde se under intervjuerna var att en av våra intervjufrågor var något 

otydlig. Frågan uppfattades av förskollärarna som stor och därmed svår att svara på. Detta 
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ledde till att vi började ställa ledande följdfrågor för att de skulle förstå. Det bidrog till att vi 

inte riktigt fick reda på hur de ställde sig i den frågan, utan vi fick snarare en bekräftelse på 

det vi själva frågade. Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) menar att om du vid en intervju 

inte får svar på din fråga eller får ett annat svar än det tänkta, får du inte försöka styra för att 

få de svar som du vill ha. Utan Rosenqvist och Andren (red.) (2006) menar att det handlar om 

att ’’tränga djupare in i svaren så att du får fram meningen med de svar du faktiskt fick. Du 

måste verkligen vilja veta’’ (s.73-74). 

 

En sista nackdel som vi vill lyfta var den begränsade tiden. Om vi hade haft mer än bara två 

månader på oss, hade vi kunnat göra en mer övergripande studie kring förskollärarnas arbete 

med hållbar utveckling i förskolan. Detta genom att det hade kunnat ge oss möjligheten att 

intervjua fler förskollärare på fler förskolor och dessutom utföra observationer som på så sätt 

skulle ge oss mer material att arbeta med vilket skulle bidra till en mer övergripande studie. 

Eftersom vi endast intervjuat några förskollärare kunde en generell bild av hur förskollärare 

arbetar med hållbar utveckling i förskolan inte ges. Förskollärarnas svar gav oss dock 

tillräckligt för att få fram ett resultat, men svaren kändes lika och gav ingen större variation. 

Detta kan bero på att vi har intervjuat tre förskollärare som arbetar på samma förskola men på 

olika avdelningar. Vi hade redan tänkt på detta innan men vi ansåg att förskollärarna i och 

med att de jobbar på olika avdelningar och är olika individer, därmed kan ha olika åsikter och 

tankar vilket skulle ge bredare svar. Vi kom däremot fram till att detta inte förekom på den 

förskolan utan deras svar var lika och vi tror att detta kan bero på att de arbetar på samma 

förskola och har samma värderingar och tankar kring arbetet med hållbar utveckling i 

förskolan. Skulle vi göra om studien skulle en god idé vara att intervjua förskollärare på olika 

förskolor, eftersom de kan arbeta på olika sätt och därmed skulle vi troligtvis få en större 

variation på svaren.  

5.2 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska bli tillförlitlig måste en undersökning av det som är avsett att undersökas 

göras. Rosenqvist och Andrén (red.) (2006) menar att ’’med validitet menas om man fått reda 

på det man vill veta med hjälp av den metod och/eller teknik man använt’’ (s.68). Även Patel 

och Davidson (2003) beskriver validitet med att ’’vi måste veta att vi undersöker det vi avser 

att undersöka” (s.98). Vi anser att vår studie är valid för att vi undersökte det vi avsett att 

undersöka. Detta genom att vi var väl förberedda med våra intervjufrågor och att vi vid våra 

intervjuer har utgått från relevanta frågeställningar och som Patel och Davidson (2003) 

beskriver så ’’som vi frågar vill vi ha svar” (s.51) med det menar de att det handlar om att när 

ett problem formulerats, ges också föreställningar om vilka upplysningar resultatet kommer 

ge.  

 

När vi gjorde valet att båda skulle delta vid intervjuerna, medförde det också att vi hade en 

god flexibilitet i formulerandet av våra frågor. Vi anser att vi fått ta del av flera utsagor som 

var samstämmiga, men vi fick även ta del av olikheter utifrån svaren vi fått av våra 

informanter. När något undersöks måste det göras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att en 

god reliabilitet skapas menar Patel och Davidson (2003). Vi anser att vår undersökning 
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utfördes på ett tillförlitligt sätt eftersom vi båda två var närvarande under intervjuerna och att 

vi spelade in våra intervjuer. På så sätt var vi två som registrerade och tolkade språkbruk, 

gester, kroppsspråk och vad som sades. Genom att vi också spelade in våra intervjuer kunde 

vi återgå till intervjuerna om och om igen och granska det som informanterna, alltså 

förskollärarna sagt och på så sätt försäkra oss om att vi uppfattat förskollärarnas utsagor 

korrekt. Som Patel och Davidson (2003) menar, att fördelen med att göra ljudinspelningar är 

att intervjupersonernas svar exakt registreras. De menar att ’’I och med att verkligheten är 

lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi 

har uppfattat allt korrekt’’ (s.101). 

 

Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet och att våra informanter svarade på ett 

tillförlitligt sätt eftersom de, tack vare att de hade fått intervjufrågorna i förväg, noggrant hade 

kunnat reflektera kring och förbereda sina svar.  

 

Vi har även valt att ha en väl avvägd balans mellan citat och kommenterande text som Patel 

och Davidson (2003) menar är viktigt, för om det är för få citat och den färdiga tolkningen 

överväger, är läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och kan då på så sätt inte avgöra textens 

trovärdighet.  

 

Angående urvalet av förskollärarna till vår studie så anser vi att det är representativt och som 

Kvale och Brinkmann (2009) menar ska intervjupersonerna lämpa sig efter 

intervjuns/studiens syfte. Förskollärarna i vår studie har alla förskollärarutbildning och en 

erfarenhet av arbete i förskolan. Detta anser vi har en stor fördel för att informanterna skulle 

kunna svara på våra frågor.  

5.3 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att se hur arbete med hållbar utveckling kan se ut på förskolor och 

hur förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling visar sig och om det påverkar det 

arbetssätt de använder i förskolan för ett lärande i hållbar utveckling. Syftet med studien var 

också att se om förskollärarna utgår från de tre aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbar utveckling i sitt arbete med hållbar utveckling.  

 

Genom vår färdigställda studie, med utgångspunkt i våra frågeställningar och utifrån 

förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar med hållbar utveckling, visar resultatet på att 

förskollärarna huvudsakligen arbetar utifrån tre områden i arbetet med hållbar utveckling. De 

tre områdena är återvinning, barns delaktighet och att arbeta tematiskt. Resultatet visar tydligt 

på att alla förskollärare i vår studie arbetar med återvinning. Förskollärarna beskrev att de 

arbetar med återvinning där det bland annat använder sig av återvinningsmaterial i skapande 

processer. Förskollärarna berättade även att de besöker återvinningstationer och att de arbetar 

med att barnen ska få en förståelse för varför vi återvinner. Kompostering och odling 

förekommer också där barnen får vara delaktiga i vad som händer och varför. Här kan vi se att 

de förskollärare som vi intervjuat i vår studie har kommit en bra bit på väg i sitt arbete med 

hållbar utveckling om vi jämför med den tidigare forskning som vi har tittat på och som vi har 
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presenterat i bakgrunden, Björneloos (2007) studie: Innebörder av hållbar utveckling - En 

studie av lärares utsagor om undervisning. 

 

Syftet med Björneloos studie var att utveckla kunskap och förståelse om hur lärare i förskola 

och grundskola uppfattar hållbar utveckling som ett innehåll i deras undervisning. I 

Björneloos studie har lärarna fått berätta om deras val av undervisningsinnehåll i deras 

undervisning för hållbar utveckling. I Björneloos (2007) slutkommentar beskriver hon att 

mångfalden av exempel på undervisning överraskade henne. Hon hade inte föreställt sig att 

lärarna skulle prata om sagoskrivning, rollspel, matlagning, och besök i forntidsbyar. Hon 

trodde istället att lärarnas berättelser skulle handla om arbete med komposter, idéer om 

återbruk och odlingar på skolgårdar.  Här har vi tydligt kunnat se att våra informanter kommit 

längre i sitt arbetssätt eftersom de använder sig av både återbruk, kompostering och odling.  

 

När förskollärarna vidare beskrev hur de arbetar med hållbar utveckling framkom det tydligt 

att alla arbetar med barns delaktighet. De talade om att stärka barnens självkänsla, att barns 

åsikter är värdefulla och att det är viktigt att barn ska få eget inflytande. Det framkom även att 

förskollärarna fokuserade på identitet, empati och medkänsla. De beskrev också att barnen ska 

ges de rätta verktygen för att fungera socialt. Här kan vi se att förskollärarna arbetar med det 

som Sandahl (2012) menar kännetecknar lärande för hållbar utveckling, att eleverna ska göras 

delaktiga, kritiskt tänkande och utgå från demokratiska värderingar. Vi kan även koppla till 

Sandell, Öhman och Östmans (2003) beskrivning av miljöundervisningsformen: 

Undervisning om hållbar utveckling, där det betonas att alla människors synpunkter och 

värderingar är lika viktiga och där barnen ska engageras i demokratiska samtal om hur ett 

uthålligt samhälle och värld ska utformas. Tittar vi även på Pramling Samuelsson och 

Mårdsjö Olsson (1997) beskrivning av den utvecklingspedagogiska lärandeteorin, som vi 

presenterat i bakgrunden, kan barn inte erövra eller skapa sig en förståelse för något de inte 

har erfarenhet av. Det är först när barnet har upplevt, alltså fått nya erfarenheter, som deras 

medvetande förändras och de förhåller sig till världen på ett nytt sätt. Av detta kan vi dra 

slutsatsen att om pedagoger på förskolor arbetar med att barnen får vara delaktiga och främja 

barns inflytande inom hållbar utveckling, så kommer barnen få nya erfarenheter och deras 

medvetande kan förändras och de kommer förhålla sig till världen på ett nytt sätt.  

 

Det sista området utifrån förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar med ett lärande för 

hållbar utveckling, är det området som endast två av informanterna beskrev, att de arbetar 

med hållbar utveckling utifrån tema. Den ena av de två förskollärarna talade om att de arbetar 

med temat dinosaurier, och den andra förskolläraren talade om att de har två rollfigurer som 

besöker barnen och spelar teater utifrån olika tema inom hållbar utveckling Detta är inte ett 

arbetssätt som är att föredra i arbetet med hållbar utveckling, enligt Björneloo (2007) som 

menar att riktlinjerna för hållbar utveckling i förskola och skola vuxit fram från år 1962 till 

där vi är idag. Det har vuxit från att vara endast miljöundervisning till att idag genomsyra hela 

undervisningen. Vi kan därmed dra slutsatsen att ett arbete med hållbar utveckling är ett 

arbete som inte ska bedrivas i temaform utan något som ska finnas med i hela undervisningen 

och verksamheten. Det ska heller inte endast handla om en miljöundervisning. Även de andra 
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förskollärarna som kommit längre i sitt arbetssätt påpekade uttryckligen att arbete med hållbar 

utveckling inte ska ses som ett projektarbete, utan ett arbete som ska ske dagligen i 

verksamheten.  

Vidare visar vår studie på att förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling påverkar det 

arbetssätt de använder i sitt arbete med hållbar utveckling. Det visar sig tydligt då vi kopplar 

förskollärarnas beskrivning av hållbar utveckling till det konkreta arbetssätt som de använder 

sig av i undervisningen. De förskollärare som beskriver att deras förståelse av hållbar 

utveckling handlar om att de har en medvetenhet och en insyn i hållbar utveckling och att de 

inte arbetar i projekt, och som beskriver att de dagligen arbetar med hållbar utveckling genom 

att öka barnens inflytande. Hos dessa förskollärare ses det tydligt att de har ett bredare 

arbetssätt. Detta visar sig också genom att de mer utförligt kan beskriva sitt arbete med 

hållbar utveckling och att de har kommit till insikt att de ska arbetar utifrån det tre aspekterna 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Hos de förskollärare som däremot 

beskriver att det finns mycket kvar att göra och att de behöver en ökad medvetenhet, hos de 

förskollärarna kan vi tydligt se att de har ett smalare arbetssätt, där de inte kan ge en så tydlig 

beskrivande bild av sitt arbetssätt. Vi kan också se att de ännu inte har kommit så pass långt i 

sitt arbete med hållbar utveckling, att de kan se eller planera sitt arbete utifrån de tre 

aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, utan de har endast börjat 

arbeta med det sociala och ekologiska.  

 

Idag ska arbete med hållbar utveckling inte endast innefatta den ekologiska aspekten av 

hållbar utveckling utan det ska även innehålla de sociala och ekonomiska aspekterna av 

hållbar utveckling, som Björneloo (2008) menar, är de tre bärande principerna i begreppet 

hållbar utveckling. Där den ekonomiska tillväxten är en förutsättning för utvecklingen i ett 

land, där den sociala utvecklingen är en förutsättning för att det ska bli ett resultat av en 

ekonomisk hållbar utveckling och där den sista ekologiska hållbarheten ska integreras med de 

andra två aspekterna. Det kan vara så att dessa förskollärare inte riktigt har skaffat sig en klar 

bild av vad hållbar utveckling är. Här kan vi återigen koppla till Björneloos (2007) tidigare 

forskning, där hon beskriver att ifall lärarna inte vet vad hållbar utveckling är, så vet de heller 

inte hur de ska få in dessa frågor i sin undervisning. Hon menar också att om barnen ska lära 

sig något som kan bidra till en hållbar framtid i världen så behöver lärarna vara medvetna om 

vad de gör.  

 

Resultatet i vår studie visar ändå på att majoriteten av förskollärarna utgår från de tre 

aspekterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt av hållbar utveckling i sitt arbete med hållbar 

utveckling i förskolan och att det genomsyrar hela verksamheten. Det visar sig genom att de 

uttryckligen kan beskriva att arbetet med hållbar utveckling inte bara handlar om miljö och att 

de kan även tydligt kategorisera vad i sitt arbete som infaller under det tre aspekterna, 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.  

 

Det vi slutligen också vill visa på utifrån våra intervjufrågor (bilaga 3) är att de förskollärare 

som beskriver att de har hög standard på kompetensutveckling och fortbildning, är de 
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förskollärarna som har en högre förståelse och också ett bredare arbetssätt inom hållbar 

utveckling. Alltså kan en viktig parallell dras med att kompetensutveckling är en viktig del för 

att skapa kunskap och förståelse för vad hållbar utveckling är hos förskollärare på förskolor. 

Det speglar alltså vad förskollärarna vet om hållbar utveckling kopplat till hur de arbetar med 

ett lärande för hållbar utveckling. Slutsatsen blir att bra kompetensutveckling ger kompetenta 

förskollärare med en bredd kunskap om hållbar utveckling som i sin tur gör att förskollärarna 

kan bedriva ett bra arbete inom hållbar utveckling.  

 

Vill vi även lyfta ett citat från läroplanen för förskolan med anknytning till arbete med hållbar 

utveckling. Vi vill med detta visa på att alla som arbetar på förskolan har en skyldighet att 

arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor med barnen på förskolan. Läroplanen är det 

arbetsverktyg som alla verksamma i förskolan ska följa och arbeta efter.  

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid. 

(Skolverket, 2010 s.7).  

 

Avslutningsvis anser vi, utifrån det vi lärt oss i vår studie, att det är viktigt som förskollärare 

att sätta sig in i vad hållbar utveckling är och vad det innebär. Vi anser även att det är viktigt 

att gå till sig själv och ställa sig frågan: Vad är hållbar utveckling för mig? Vad innebär det 

för mig och den verksamhet som jag arbetar i och vad kan jag/vi göra tillsammans med 

barnen för att vi ska kunna arbeta för en hållbar utveckling? För att få ett så bra arbete med 

hållbar utveckling i förskolan som möjligt anser vi att det är viktigt att ta fasta på de tre 

aspekterna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, eftersom arbetet med 

hållbar utveckling idag inte bara handlar om ett ekologiskt arbete. Vi anser avslutningsvis att 

vi har fått svar på alla våra forskningsfrågor och att syftet med vår studie därmed är uppnådd.  

5.4 Fortsatt forskning  

Under vårt gemensamma arbete och vår studie har det hos oss väckts nya tankar och 

funderingar om en eventuell fortsatt forskning. Vi tycker att det skulle vara intressant att ta 

fasta på vad förskollärare har för framtidssyn på lärande för hållbar utveckling, hur de ser på 

framtiden och barnens medverkan i ett lärande för hållbar utveckling. Detta är något som inte 

har blivit synligt i vår studie, men med denna studie kopplat till fortsatta intervjuer av 

förskollärare inom detta ämne skulle det kunna ge oss svaret.  

 

Något som också skulle vara extra intressant att forska vidare kring är barnens syn på hållbar 

utveckling. Här kan vi dock inte koppla till vår studie utan här skulle en ny form av 

forskningsstudie byggas upp med fokus på att intervjua barn i ämnet. Vi vill avsluta med ett 

citat kopplat till förslaget på fortsatt forskning ur Myndigheten för skolutveckling (2005) 
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’’Utmaningen blir att levandegöra ett samtal om framtiden utifrån alla frågor och påståenden 

som barn har’’ (s.3).  
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BILAGA 1 

Mejl till förskolor 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som läser vår sista termin. Vi 

håller nu på att skriva vår C-uppsats, som är den avslutande delen i vår utbildning. 

Syfte med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete med hållbar 

utveckling, samt hur pedagogers förståelse av hållbar utveckling påverkar det arbetssätt de 

använder i sitt arbete med hållbar utveckling. 

Ni är en av de som fått utmärkelsen ’’En förskola för hållbar utveckling’’ och vi tänkte därför 

fråga om vi skulle kunna få göra en intervju innefattande 6 frågor med någon av er 

pedagoger? (Bifogar intervjufrågorna nedan). Om ni har möjlighet och vill vara med i vår 

intervju, får ni gärna mejla tillbaka ert svar samt datum och tid då det passar att vi besöker er. 

 Vi vill helst spela in intervjuerna för att underlätta vårt arbete, det är endast vi två som 

kommer lyssna på inspelningen men om ni inte vill bli inspelade får ni meddela oss detta. Ni 

kommer såklart vara helt anonyma i vårt arbete, vi kommer inte lämna ut några namn eller 

vilken förskola samt vilken kommun ni arbetar i. 

Vi hoppas att ni har möjlighet och vill delta i intervjun och därmed bidra till en viktig del i 

vårt arbete. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar/ Emma Pettersson och Jeanette Persson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor  

 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit verksam i förskolan? 

1. Hur arbetar ni med ett lärande för hållbar utveckling i er verksamhet? 

2. Vad är hållbar utveckling för dig? 

3. Vilken kompetensutveckling inom området hållbar utveckling har ni fått ta del av? 

4. Är det något i ert arbete med hållbar utveckling som varit lätt respektive svårt? 
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Förskollärarnas beskrivningar utifrån våra intervjufrågor   

 

1. Hur arbetar ni med ett lärande för hållbar utveckling i er verksamhet? 

 

Förskollärare A beskrev att de i sin verksamhet har arbetet med temat dinosaurier, där de 

tillsammans med barnen har byggt upp en värld för dinosaurierna, samt dinosaurier av 

återvunnet material.  

 

Pedagogen beskrev vidare att de har en god föräldrasamverkan genom att föräldrarna är 

delaktiga i insamlandet av återvinningsmaterial. Förskollärarna tillsammans med barnen 

besöker återvinningstationen när tillfälle ges. Barnen är delaktiga i sorteringen och 

pedagogerna arbetar med att skapa en förståelse hos barnen för de olika materialen. 

Kompostering av matrester sker dagligen, även ett samarbete med köket finns, vilket har lett 

till att sockerintaget har minimerats, samt att ekologisk mjölk och fil används. 

 

Livsstil och hälsa är också en del av verksamheten, där barnen med hjälp av gymnastik och 

promenader får röra på sig. Förskollärare A framhåller även att de arbetar med genus. De 

arbetar även med att stärka barnens självkänsla genom att de visa att barnens åsikter är 

värdefulla och att de ska få känna att de har inflytande. De arbetar även med empati och 

medkänsla.  

 

Förskollärarna känner att de är lyckligt lottade eftersom att de arbetar i ett mångkulturellt 

område där det finns barn från många länder eftersom det också är en viktig del i hållbar 

utveckling. Barnen får då ta del av olika kulturer.  

 

Förskollärare B beskrev att de i sin verksamhet arbetar med olika ansvarsområden, vilket 

innebär att de ansvarar för områden som IT, inne, ute och miljö. Vidare beskrevs att 

vikariesituationen är en stor ekonomisk fråga. De menar att de genom att hjälpa varandra får 

pengar över till annat, samt att det är en stor trygghet för barnen. Barnen sover ute vilket 

medför friskare barn, vilket även stärker samhället ur en ekonomisk synpunkt eftersom 

föräldrarna då kan jobba.   

 

De besöker återvinningsstationen en gång i veckan samt har en egen på sitt ’’torg’’. På 

förskolan odlar barnen potatis, jordgubbar och rabarber. Förskolan tituleras som en natur och 

friluftslivs - förskola där de har nära till skog och vatten. Det anordnas skräpplockardag, 

höstlopp samt skidlopp. En stor del av verksamheten flyttas ut i naturen och de arbetar med 

teman som trädet, identitet, och känsel. 

 

 

 



 

 

s.2(6) 

 

Ingen information ges ut i pappersform utan via mail för att minska på pappersanvändningen. 

De flesta lampor är sensorstyrda, de har timer till bilarnas motorvärmare samt golvvärme 

finns installerat. Inga handdukar används utan endast pappershanddukar, för hygienens skull. 

Höj och sänkbara skötbord finns även på förskolan för att spara personal. Inga ekologiska 

produkter används på förskolan, detta för att det är något som styrs av kommunens 

kostkontor.  Förskolläraren framhåller även att de har ett gott samarbete med föräldrarna, 

genom att de har ett samråds forum där föräldrarna bland annat anordnat en loppis. 

 

Förskollärare C framhöll att deras arbete med ett lärande för hållbar utveckling inte bara 

handlar om miljö utan att det handlar om sociala och ekonomiska och framför allt om 

demokratifrågor. Eftersom det är en natur och friluftslivs förskola beskriver förskolläraren att 

deras arbete med miljö blir naturligt. Vidare så beskrivs det att de arbetar med den sociala 

biten hela tiden. De arbetar med barnen i grupp, med fokus på identitet, självkänsla och hur vi 

ska vara mot varandra samt att de arbetar med att vara nära barnen och ge dem de rätta 

verktygen för hur de fungerar socialt. Vidare så har leksaker av återvunnet material inhandlas. 

Miljöarbetet delges till föräldrarna under bland annat föräldramöten där de visar en Power 

Point och förklarar utmärkelserna Grön flagg samt Skola för hållbar utveckling. En 

Skräpplockardag anordnas varje år, där barnen får plocka skräp, som de sedan sorterar utifrån 

materialet. Materialet som sorteras är bland annat papper, metall och plast och det sorteras på 

förskolans egna återvinningstation. Det besöker ofta även en återvinningstation som finns i 

förskolans närområde, även studiebesök har gjort på kommunens stora återvinningsstation. 

 

Förskolläraren ansvarar för miljöarbetet på deras förskola, och ingår även i en miljögrupp, 

tillsammans med andra förskollärare, lärare samt rektorer från andra förskolor och skolor. 

Förskolläraren och en annan ur miljögruppen har fått delge andra pedagoger ute i andra 

verksamheter. De har även haft studiebesök av 70 personer från två olika rektorsområden som 

ville ta del av deras arbete och deras välstrukturerade verksamhet med ett arbete för hållbar 

utveckling. Rektorerna tycker att detta är en bra insats av pedagogerna ifrån miljögruppen, när 

de går ut och informerar om sitt arbete i verksamheten, för att det ger en bra bild utifrån 

verkligheten. Vidare så har förskolan inhandlat en ny varmkompost. Barnen har fått vara med 

och installerat den och de är även delaktiga i hela förloppet med kompostering. Förskolan har 

även sensorstyrda lampor, timer till motorvärmare, golvvärme och de använder inte handukar 

utan endast pappershanddukar.   

 

Förskollärare D beskrev att de arbetar mycket utifrån drama och teater när de arbetar med 

hållbar utveckling. Förskollärarna använder sig av två rollfigurer, utifrån dessa figurer spelar 

de upp teater för barnen med olika teman inom hållbar utveckling. De har haft en teater där 

figurerna skulle baka en ekologisk pannkaka, men den ena rollfiguren hade köpt fel 

ingredienser och glömt köpa ekologiska produkter. Vidare beskriver förskolläraren att de 

källsorterar samt att de ibland besöker återvinningstationen. De använder även 

återvinningsmaterial i sitt skapande och ett studiebesök på soptippen har gjorts.  
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Hygien är också något som de beskriver att de arbetar med inom hållbar utveckling. 

Förskolläraren berättar att de pratar mycket med barnen om att inte äta sand och snor samt att 

tvätta händerna och att detta är viktigt för att hålla sig frisk. De har även tillsammans med 

barnen gjort en ramsa som barnen använder i samband med toalettbesök samt före och efter 

måltider. Syftet med ramsan är att den tid det tar att läsa ramsan den tiden ska räcka för att 

tvätta händerna och där av menar de att det också får in en vattenbesparingsaspekt. 

 

Vidare menar förskolläraren att arbetet med att barnen ska vara en bra kompis också är en 

viktig del av arbetet med hållbar utveckling.  

 

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område. Förskolläraren beskriver att de på så sätt har 

mycket gratis då det handlar om att få en insikt i människor från andra länder. Det är också 

något som de tar till vara på och de brukar arbeta med hur andra människor har det i andra 

länder. 

                               

Förskollärare E berättade att de är en förskola med en natur och friluftslivsprofil. Barnen 

vistats mycket ute och de har nära till naturen. Förskollärarna bedriver mycket av den 

pedagogiska verksamheten utomhus och de arbetar med att bygga ’’uterum” på sin gård. De 

planerar att utforma ett ’’vattenrum’’ och ett ’’utebyggrum’’. I ’’utebyggrummet” ska barnen 

kunna bygga med material från naturen som till exempel kottar, stenar, pinnar och saker som 

hämtats från naturen.  

 

Förskolläraren beskriver att de komposterar och att förskolan nyligen har fått en kompost, där 

barnen fått vara med och bygga upp den. Barnen är delaktiga i att fylla på komposten och de 

pratar om vad som händer när vi komposterar och varför vi gör det. De sorterar också papper 

och pratar med barnen om varför vi sorterar och vad som händer när vi återvinner papper. 

Vidare berättar förskolläraren att de tänker på att arbeta med resursanvändning. De pratar med 

barnen om att inte slösa med papper när de ritar och att barnen ska tänka på att vara rädda om 

leksakerna. Förskolläraren förklarar att de mailar föräldrarna för att spara på pappret.  

 

Förskolläraren framhåller också att det sociala är en del av hållbar utveckling och där 

tyngdpunkten är på hur man är och hur man ska vara en människa som fungerar i samhället. 

Det arbetar med samarbetsövningar för att bygga en stabil grund på det sociala. Vidare så 

beskriver förskolläraren att de har sensorstyrda lampor, timer på motorvärmare och att det har 

dimmer i alla rum. Det odlar också potatis och morötter i pallkragar barnen har där fått 

plantera och dokumentera vad som händer sedan har det slutligen fått äta det har odlat de har 

bland annat kokat palt förskolläraren förklarar att det vill som få in ett kretsloppstänk att 

barnen ska se helheten.  
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2. Vad är hållbar utveckling för dig? 

 

Förskollärare A ansåg att detta var en stor fråga men menade att det är viktigt att tänka på 

vad barnen kommer att ta med sig i framtiden, ’’ att de får med sig att vara rädda om varandra 

och oss allihopa, i det innebär att vara rädd om naturen, en förståelse om att alla måste hjälpas 

åt, att det inte bara är andra utan att alla är delaktiga.’’ Vidare beskrev förskolläraren att 

solidaritet är viktigt och inte det här egoistiska tänkande för det är ju som den totala motsatsen 

till hållbar utveckling.’’  

 

Förskollärare B menar att hållbar utveckling är allt vi gör, förskolläraren menar att det är ett 

samarbete och att vi ska delge andra samt öppna förskolan för andra människor. Vidare 

menade förskolläraren att nu finns en större medvetenhet och insyn i hållbar utveckling, men 

att hela tiden så gör personalen nya ’’aha – upplevelser’’. Förskolläraren lyfte också fram att 

ett arbete med hållbar utveckling inte ska ses som ett projekt utan något som pågår hela tiden. 

Det är något som sker dagligen tillsammans med barnen genom deras inflytande. 

 

Förskollärare C beskriver att det till viss del handlar om miljö, men att det handlar mycket 

om det lilla som varje människa gör men att det internationella spelar en stor roll. 

Förskolläraren menar också att det är i-länderna som är bovarna och som tär mest på jordens 

kapacitet. 

 

Förskolläraren benämner sig själv som en natur- och friluftsmänniska. Sopsortering samt 

sparande av energi är något som förskolläraren ser som en viktig del av vardagen och är något 

som förmedlas till barnen i familjen.  

 

Vidare beskriver förskolläraren att det sociala också är en stor del av hållbar utveckling, där 

identitet, våga säga vad man tycker och tänker samt att förstå att alla är olika är viktiga bitar.  

 

Under intervjun kom förskolläraren även in på ekologiska produkter, där hon belyste 

bananproduktionen och de farliga gifterna som de besprutas med. Förskolläraren ville även 

lyfta en reflektion angående bananer och att barncancern i Sverige ökar. Förskolläraren menar 

att ’’det finns ju inget land som äter så mycket bananer som Sverige och det finns inget land 

heller där barncancern ökar så mycket som i Sverige och bland det första man ger ett barn och 

äta det är ju banan, så jag brukar säga till alla som har barn, ge/köp KRAV bananer till era 

barn ’’  

 

Förskollärare D anser att det är både svårt och lätt, och menar att ” Hållbar utveckling det är 

att vi ska ha en jord om 100, 200 år”. Vidare beskriver förskolläraren att vi människor måste 

tänka på att tvätta fulla maskiner, dra ur laddare till mobiltelefoner samt tänka ekologiskt när 

det gäller mat. Förskolläraren menar att vi bör tänka stort och smått.  
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Förskolläraren framhåller att människor idag är mer medvetna om hållbar utveckling, men 

ändå tyvärr struntar i det. Idag är det ett mer ’’slit och släng’’ samhälle där människor inte är 

rädda om de saker det har, och går en TV-apparat sönder kastas den och en ny köps in. Vidare 

menar förskolläraren att det kanske räcker med att köpa tre till fyra julklappar istället för tio 

stycken. Att sopsortera är något som förskolläraren länge har ansett som en viktig del i arbetet 

med hållbar utveckling.  

 

Förskollärare E berättade att det handlar om en medvetenhet som förskolläraren inte haft 

förut, där det till exempel handlar om att handla ekologiskt och att det även handlar om det 

sociala. Förskolläraren beskriver att även hemma har medvetenheten ökat, eftersom 

förskolläraren måste efterleva det på jobbet, även hemma försöker förskolläraren uppfostrar 

sina barn till att bli fullt välfungerande sociala människor som sen ska fungera i samhället. 

Även sortering sker i hemmet, men förskolläraren berättade att det kan slinka ner en plastburk 

ibland i soporna. Förskolläraren framhåller starkt att det främst handlar om att synliggöra det 

som faktiskt görs och strukturera upp vad som ligger under hållbar utveckling och att vi sätter 

ord på det vi gör. 

 

3. Vilken kompetensutveckling inom området hållbar utveckling har ni fått ta del av? 

 

Förskollärare A förklarade att de har fått information på personalkonferenser samt att de där 

fört diskussioner inom ämnet. De har fått information om Håll Sverige rent, mejl, broschyrer, 

tips på miljökurser och de har även gått miljömålsutbildningen Grön flagg.  

 

Förskollärare B ansåg att de hade fått ta del av flera goda kompetensutvecklingar bland 

annat Grön flagg samt utbildning av lokala aktörer inom ämnet en Skola för hållbar 

utveckling, även diskussioner och utbildningar har förekommit på personalkonferenser. ’’Vi 

får bra kompetensutveckling utifrån de behov vi har och vad skolverket rekommenderar”   

 

Förskollärare C ansåg att det har fått bra med kompetensutveckling genom åren. För en kort 

tid sedan hade de fått kompetensutveckling av kommunens samordnare i ämnet Skola för 

hållbar utveckling. Kommunen har satt upp som mål att alla förskolor och skolor ska fått 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling till år 2016.   

 

Förskollärare D förklarade att de inte får mycket kompetensutveckling. Oftast slänger 

kommunen in saker som ska göras men det ges sällan någon utbildning i ämnet. Som ett 

exempel på detta när Skräpplockardagen infördes i kommunen. Av kommunen fick de sagt att 

en Skräpplockardag skulle införas, men ingen information eller utbildning gavs.    

 

Förskollärare E beskrev att de får ta del av kompetensutvecklingar genom föreläsningar. 

4. Är det något i ert arbete med hållbar utveckling som varit lätt respektive svårt? 
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Förskollärare A beskriver att i början av arbetet var det inte lätt för att det hela tiden 

utvecklas i små steg och att det finns mycket kvar att göra. Förskolläraren menar att vi måste 

ställa oss frågan: ’’Vad är frågan hållbar utveckling för mig, för oss och verksamheten.’’ 

Vidare menar förskolläraren att ’’får man in tänket så ger det ena det andra och man blir mer 

medveten.’’  

 

Förskollärare B framhåller att det som är svårt är att få in ekologiska produkter i förskolans 

verksamhet eftersom detta inte är något som de kan styra över utan det är något som styrs av 

kommunens kostkontor. Vidare beskriver förskolläraren att det som också har varit svårt är att 

se det som redan görs som är hållbar utveckling.  

 

Förskollärare C förklarar att det inte är något som känts svårt i arbetet med hållbar 

utveckling eftersom förskolan har inriktningen naturförskola. Det har snarare känts självklart. 

  

Förskollärare D framhåller att det som är lätt i arbetet med hållbar utveckling är att barn är 

så mottagliga. Vidare framhåller förskolläraren att arbetet med rollfigurerna har varit till stor 

hjälp och gjort att det varit lätt att arbeta med hållbar utveckling. Genom dessa figurer anser 

de att de har kunnat nå fram till både barn och föräldrar i ämnet. Förskolläraren beskriver 

också att det som är lätt är att hitta bra arbetsmaterial i ämnet via Internet. Det som däremot är 

svårt, anser förskolläraren, är att de inte får någon information samt utbildning i ämnet hållbar 

utveckling. Förskolläraren lyfter även fram att det är svårt att påverka det ekologiska valet av 

matprodukter då det är något som styrs från annat håll. 

 

Förskollärare E önskar att de ska kunna göra barnen ännu mer delaktiga genom att barnen 

ska få en ökad förståelse i varför förskolan arbetar med hållbar utveckling och låta barnen 

medverka i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. 

 


