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Abstrakt 
Syftet med studien är att analysera och diskutera förskollärares mening om vilka kunskaper 

och kompetenser barn bör ges möjlighet att utveckla för att bidra till en hållbar utveckling. 

Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer där sju pedagoger på tre olika 

förskolor i Norrbottens län deltog. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv då 

pedagogernas mening om kunskaper och kompetenser i relation till en hållbar utveckling 

diskuteras. Resultatet visar på olika kunskaper och kompetenser som pedagogerna menar att 

barnen bör ges möjlighet att utveckla för att bidra till en hållbar utveckling. Pedagogerna 

lyfter dessa på olika sätt vilket tyder på att de brinner för olika delar av perspektivet hållbar 

utveckling, delar som de tillsammans synliggör i relation till varandra. 

 

Sökord: Förskola, hållbar utveckling, kompetenser, kunskaper, lärande för hållbar utveckling. 
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1. Inledning 
Utbildningen har en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Begreppet hållbar 

utveckling innebär en bred och sammanhängande beskrivning där ekologiska, ekonomiska 

och sociala frågeställningar ingår och samverkar med varandra. Vår medvetenhet om att 

miljö- och samhällsfrågor har en lokal, regional och global dimension har ökat, även insikten 

om att våra val påverkar kommande generationer. Denna växande komplexitet för med sig att 

miljöfrågorna uppfattas på olika sätt beroende på socialt och kulturellt sammanhang. Lokalt, 

nationellt och globalt ska dessa olika uppfattningar och intressen bearbetas i en demokratisk 

process. Målet med lärande för hållbar utveckling är att barn, elever och vuxna ska ges 

möjlighet att utveckla sin kunskap och demokratiska kompetens samt att utveckla fungerande 

relationer med andra. Efter avslutad utbildning ska de lärande ha utvecklat sin 

handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt, kritiskt kan värdera olika alternativ, ta 

ställning i frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett 

hållbart samhälle (Skolverket, 2004). 

 

Undersökningar som kartlagt i vilken utsträckning förskolor, skolor och vuxenutbildningar 

arbetar med perspektivet hållbar utveckling har visat att den ekologiska aspekten är den som 

får mest utrymme och förekommer oftare i förskolan och grundskolans tidigare år 

(Skolverket, 2002). Miljöfrågorna kan kopplas till den ekologiska aspekten av hållbar 

utveckling och kartläggningen visar att dessa ofta behandlas när den pedagogiska 

verksamheten ger barnen möjlighet till naturmöten. Det är dock mindre vanligt att sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorer länkas samman så att perspektivet hållbar utveckling 

synliggörs. För mig känns detta ämne aktuellt och jag har, under mina tidigare 

verksamhetsförlagda utbildningar, uppmärksammat att det är ovanligt att perspektivet hållbar 

utveckling synliggörs på annat sätt än genom frågor som berör vår relation till naturen. 

Eftersom hållbar utveckling även handlar om frågor som rör värde, moral, mänskliga 

rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt och samhälleliga 

intressekonflikter (Skolverket, 2002) anser jag att det är intressant att undersöka om dessa 

kopplas ihop med hållbar utveckling i förskolan. 

 

Jag har valt att undersöka vilka kunskaper och kompetenser som förskollärarna menar är 

viktiga att möjliggöra hos barnen för att de ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Denna 

fråga känns meningsfull för mig eftersom det ingår i såväl mitt, som i alla verksamma 

förskollärares uppdrag, att synliggöra perspektivet hållbar utveckling. Sverige har tillsammans 

med många andra länder ingått internationella överenskommelser, till exempel 

Hagadeklarationen (Baltic 21E, 2001) där uppdraget att bidra till en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar utveckling, preciseras ytterligare. 

 

I den nya Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010), berörs inte begreppet 

hållbar utveckling, men jag anser att detta perspektiv genomsyrar stora delar av 

styrdokumentet. Exempel på detta är citatet som följer. 

 
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.  

(Skolverket, 1998, rev 2010, s. 4). 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att analysera och diskutera förskollärares mening om vilka 

kunskaper och kompetenser barn bör ges möjlighet att utveckla för att bidra till en hållbar 

utveckling.  

Den övergripande forskningsfrågan är: 

 Vilka kunskaper och kompetenser menar förskollärarna att barn i förskolan behöver 

ges möjlighet att utveckla för att bidra till en hållbar utveckling?  

 

För att få svar på min forskningsfråga har jag formulerat två vägledande frågor: Hur beskriver 

förskollärarna sin förståelse för begreppet hållbar utveckling? Hur menar förskollärarna att 

dessa kunskaper och kompetenser bidrar till en hållbar utveckling? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden behandlar jag de olika centrala begrepp som ligger till grund för min studie. 

Dessa är: kunskap, lärande, handlingskompetens samt hållbar utveckling.  Jag belyser hur 

perspektivet hållbar utveckling vuxit fram samt de miljöundervisningstraditioner som finns 

inom svensk skola idag. Jag förankrar min studie i styrdokument samt redovisar tidigare 

relevant forskning. Slutligen redogör jag för den teoretiska utgångspunkt som jag använt mig 

av i min studie. 

3.1 Kunskap 

Nationalencyklopedin ger begreppet kunskap innebörden av en välbestämd föreställning om 

förhållande eller sakläge som vi har lagrad i minnet, ofta som resultat av studier (www.ne.se). 

I motsats till denna statiska beskrivning formulerar Liedman (2001) kunskap som ett oändligt 

och oavslutat äventyr, som ett ständigt pågående arbete med att flytta fram positionerna och 

göra det obegripliga begripligt.  

Kunskap är enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) inget entydigt 

begrepp. Där går att läsa att kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika uttryck för kunskap förutsätter och 

samspelar med varandra. Blooms taxonomi, som skapades av utbildningspsykologen 

Benjamin Bloom under 1950-talet för att göra kunskapsbegreppen mer hanterliga, beskriver 

kunskapsskillnader i form av sex kvalitativa nivåer (Sandell, 2004). Syftet med taxonomin är 

att säkerställa att de frågeställningar och arbetsuppgifter som ges stimulerar och utvecklar en 

högre tankeförmåga. Alla barns tänkande behöver utmaning vilket betyder att arbetsuppgifter 

och erfarenheter från samtliga nivåer bör möjliggöras eftersom hjärnan behöver stimulans på 

många olika sätt. Det finns likheter med de kunskapsnivåer som beskrivs i taxonomin och de 

olika uttrycksformer för kunskap som beskrivs i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, 

rev 2010). Nedan beskrivs Blooms taxonomi (Sandell, 2004). 

 

Nivå 1 Faktakunskap 

Återger erfarenheter eller vad de lärt sig i fråga om fakta, termer och metoder. Minnet testas, 

visuellt material eller samarbete kan verka stödjande. 

 

Nivå 2 Förståelse 

Återger information på ett bearbetat sätt. Visar förståelse genom att placera informationen i 

samband med tidigare inlärda begrepp och uppfattningar. 

 

Nivå 3 Tillämpning 

Tillämpar kunskaper praktiskt genom att exempelvis experimentera, konstruera eller tillämpa 

regler, principer och formler på ett nytt område som testar kunskapen och förståelsen. 

 

Nivå 4 Analys 

Förklarar samband mellan delar. Grupperar och kategoriserar information, jämför, ser 

skillnader, analyserar, undersöker och granskar. 

 

Nivå 5 Syntes 

Tänker kreativt. Ser nya vägar, tar risker, överväger det oväntade, formulerar teorier och 

hypoteser. 
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Nivå 6 Värdering 

Kritiskt tänkande. Värderar olika förklaringar av samma problem samt bedömer vilka åtgärder 

som bör vidtas. Bedömer relevans, tillförlitlighet och sanning i information. 

 

I Baltic 21 E (2001) betraktas grundläggande kunskap, kompetens och färdighet som ett krav 

för att uppnå en hållbar utveckling. Jag anser att det här finns kopplingar till Blooms 

taxonomi där grundläggande kunskap kan översättas till nivå 1-2, kompetens till nivå 3-4 och 

färdighet till nivå 5-6. Kunskap beskrivs i Baltic 21 E, även kallad Hagadeklarationen, som 

förståelse och handlingsförmåga där kompetens, värderingar och färdigheter ses som 

förutsättningar för att utvecklas till kreativa, demokratiska och ansvarsfulla medborgare. Ett 

kritiskt förhållningssätt ska vara centralt i ett lärande för hållbar utveckling. Detta innebär att 

intressekonflikter mellan krafter i samhället och hur de påverkar olika parters beskrivningar 

av ett problem eller en fråga ska tydliggöras. Därigenom ges de lärande möjlighet att utveckla 

förmågan att värdera information och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ 

(Skolverket, 2004). 

3.2 Lärande  

Lärande har delvis olika betydelser i olika sammanhang (Illeris, 2007). Han urskiljer fyra 

olika grundbetydelser som på olika sätt finns med i vardagsspråket. 

1. Resultaten av läroprocesserna. Lärande betyder det som man lärt sig eller den 

förändring som skett. 

2. Psykiska processer. Lärandet syftar till det som händer hos den enskilde individen och 

som kan leda till förändring eller resultat. 

3. Samspelsprocesser. Samspelet mellan individen och den materiella eller sociala 

omgivningen är en förutsättning för de psykiska processerna. 

4. Undervisning. Innebär att man inte skiljer på det man undervisar i och det man lär sig.  

Att ordet lärande innefattar olika betydelser gör att det blir svårt att urskilja vilken betydelse 

ordet ges i ett konkret sammanhang. Illeris (2007) ger därför en vid definition av begreppet. 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.

    (Illeris, 2007, s. 13) 

Ett livslångt lärande innebär att den drivkraft som vi människor besitter aldrig upphör. Vår 

nyfikenhet och vilja att lära följer med oss hela livet (Williams & Sheridan, 2011). Skolverket 

(2000) urskiljer två dimensioner av det livslånga lärandet. Den livslånga dimensionen står för 

ett lärande som innebär att vi lär under hela vårt liv. Den livsvida dimensionen innebär ett 

erkännande av formellt, icke formellt och informellt lärande. Det livslånga lärandet består av 

dessa två dimensioner som bildar en helhetssyn på utbildning och lärande som erkänner 

lärande i flera olika miljöer. 

Lärande för hållbar utveckling genomsyras av ett livslångt perspektiv på lärande. Barnen är 

bärare av värden, attityder, kunskaper och färdigheter för ett bättre samhälle utifrån såväl 

miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter. Det livslånga lärandet beskrivs av 

Williams & Sheridan (2011) som vår rätt att vara människa och möjligheten att få lära allt det 

som världen erbjuder. Barnen har rätt till utbildning och delaktighet i formandet av en hållbar 

värld vilket gör att förskolan är central i arbetet för en hållbar utveckling. I Läroplanen för 
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förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) står att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande.  

Skolan är en grundläggande institution som samhället har inrättat för att säkra det lärande som 

är nödvändigt för att samhället ska kunna bevaras och föras vidare (Illeris, 2007), detta är i 

linje med den utbildningsfilosofiska grundtanken, att samhället formar skolan och skolan 

formar samhällets framtid (Richardson, 2010).  

Skolans relation till det existerande samhället kan en aning schematiserat betraktas ur 

två skilda aspekter. Man kan å ena sidan se skolan som en funktion av diverse 

samhällsfaktorer och man kan å den andra sidan betrakta den som ett instrument, med 

vilket de politiska makthavarna mer eller mindre medvetet söker förändra samhället i 

något avseende. Vid studiet av skolans historia söker man i förra fallet svar på frågan 

hur skolan fungerat och varför den fått sin speciella utformning, medan man i det 

senare fallet försöker utröna på vilket sätt skolan förändrat samhället eller skapat 

förutsättningar för förändring.   (Richardson, 2010, s. 11) 

3.3 Lärande och kunskap i ett sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2010) ställer sig kritisk till bilden av att undervisning föregår lärande och anser att 

denna bild av mänsklig kunskapsbildning är något som skapats av skolan. Säljö (2005) 

argumenterar för att lärande utvecklas i olika aktiviteter genom vilka människor, 

organisationer och samhället i sin helhet utvecklar och bevarar insikter, kunskaper och 

färdigheter och får dem att leva vidare. Han poängterar att lärande är ett möjligt resultat av all 

mänsklig verksamhet, det finns alltid en möjlighet att individer eller grupper tar med sig 

någonting från varje händelse, handling eller samtal. Vidare fastslår Säljö att skolans 

undervisning är viktig men ser det som väsentligt att inse att vardagens kommunikativa och 

fysiska aktiviteter som samhället utgör innehåller en pedagogik som många gånger är 

betydligt mer övertygande än formell undervisning. Kunskaper återskapas och utvecklas 

alltjämt i samhället och har gjort så långt innan formell undervisning erbjöds. I grunden 

handlar lärande om vad individer och kollektiv utvecklat i sociala situationer och använder i 

framtida sammanhang.  

Det mänskliga lärandet kan, enligt Säljö (2010), förstås genom ett kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv. Hur vi lär är enligt det sociokulturella perspektivet en fråga om hur 

vi tillägnar oss resurser för att tänka och handla som är delar av vår kultur och vår omgivning. 

Kunskaper och färdigheter är i detta perspektiv inte någon biologisk företeelse med ursprung i 

vår hjärna utan kommer från de insikter och handlingar som byggts upp historiskt i ett 

samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. Alla processer 

bygger på interaktion mellan människor. Det är genom denna som sociokulturella resurser 

skapas och förs vidare. Det centrala innehållet i Baltic 21E (2001) är kunskap för att kunna 

delta i demokratiska processer, de demokratiska processerna är i allra högsta grad kopplat till 

samspelet människor emellan. 

Kunskap levandegörs i samspel mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde 

individen och dennes tänkande och handlande. Kunskapen kommer sedan tillbaka i nya 

kommunikativa och historiska sammanhang. Våra barn föds in i en värld som ständigt 

befinner sig i förändring. Den historiska dimensionen medför att kunskapen förändras och 

värdesätts olika beroende på tid och plats. Denna process är styrd av historiska och kulturella 

utvecklingsgångar. Barnens utveckling är därför enligt Hundeide (2006) en kulturellt styrd 

process. Med anledning av detta ser kunskapen olika ut exempelvis beroende på var i världen 
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du bor eftersom livets förutsättningar och erfarenheter är kopplat till den kultur du befinner 

dig i, något som Vygotskij i (Dysthe, 2003) beskrev som att vara barn av sin tid och sin miljö.  

3.4 Handlingskompetens 

Att utveckla handlingskompetens är centralt i lärande för hållbar utveckling. Genom 

demokratiska arbetssätt, kontakter med närsamhället och med andra länder kan förskola, skola 

och vuxenutbildning bidra till att de unga får handlingskompetens att medverka till att 

utvecklingsfrågorna får en lösning och att hållbar utveckling blir möjlig (Skolverket 2004). 

Denna handlingskompetens, beskrivs av Schnack (1994) som en förmåga att involvera sig 

som person, tillsammans med andra, i ansvarsfulla handlingar för en mänskligare värld med 

grund i kritiskt tänkande och ofullständig kunskap. Schnack framhäver betydelsen av kunskap 

som underlag för handling samtidigt som han konstaterar att fullständig, slutgiltig kunskap är 

något vi sällan kan förvänta oss. Att agera på ofullständigt kunskapsunderlag, med beredskap 

att ompröva beslut och handlingar när kunskapen förändras, är väsentligt och ligger i 

handlingskompetensens innebörd. Eftersom hållbar utveckling är ett föränderligt mål med 

många osäkerhetsfaktorer, ställer det krav på att utbildning för hållbar utveckling främjar 

handling grundad på dynamiskt och kritiskt tänkande (ibid, 1994).  

 

Almers (2009) synliggör olika aspekter av handlingskompetens. Handlingskompetens 

beskrivs där som en personlig kapacitet som inte avser endast kognitiva/intellektuella aspekter 

utan bildar en helhet där även sociala, värdemässiga och personlighetsmässiga aspekter kan 

urskiljas. Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen & Schnack (1999) beskriver de sociala 

aspekterna av handlingskompetens som insikt i och konkreta erfarenheter av hur man ensam 

eller tillsammans med andra handlar på ett demokratiskt och ansvarsfullt sätt. De 

värdemässiga aspekterna innebär en förmåga att normativt definiera vad som är problem samt 

att ta ställning till alternativa lösningar, visioner och handlingsalternativ. De 

personlighetsmässiga aspekterna består av vilja, mod och lust att involvera sig och handla 

med ansvar för egen och andras existens, samt att ha tillit till sin egen handlingskraft och 

möjlighet att påverka. De kognitiva aspekterna beskrivs som kunskap om problems 

grundläggande orsaker, möjliga lösningar samt handlingsalternativ och påverkansmöjligheter. 

Almers (2009) sammanfattar dessa aspekter av handlingskompetens för hållbar utveckling i 

punkterna nedan: 

 

 Vilja, mod och lust att handla för hållbar utveckling 

 Förmåga att agera på väl övervägt om än ofullständig kunskapsunderlag 

 Kunskaper och aktivt kunskapssökande när det gäller problembild – om ohållbara effekter och 

konsekvenser för människor och ekosystem 

 Kunskaper om strukturella orsaker till ohållbara förhållanden 

 Kunskaper om påverkansmöjligheter och förmåga att tillämpa dem 

 Att söka lösningar och kritiskt förhålla sig till olika förslag till lösningar 

 Reflekterat ställningstagande till olika handlingsalternativ (Almers, 2009, s. 35) 

 

Denna handlingskompetenstradition leder till en utbildning med sakligt och kritiskt 

ansvarstagande i relation till problem och till handling mot bakgrund av de svar man kommit 

fram till. Detta är en utmaning för en utbildning som stimulerar utvecklingen av ett 

demokratiskt och hållbart samhälle. Schnack (1994) anser att utbildningsmål ofta formuleras 

som bedömningsbara och förutbestämda medan handlingskompetens som bildningsideal 

består av öppenhet och dynamik. Handlingen i Schnacks beskrivning av denna kompetens 

avser en mer human värld och riktas mot ansvar för det gemensamma. Handlingskompetens 
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för hållbar utveckling är enligt SOU (2004:104) centralt i en utbildning för hållbar utveckling 

och innebär enligt Almers (2009) en precisering av en riktning eftersom den etiska grunden i 

handlingen ska omfatta ansvar för kommande generationer och det globala samhället, samt 

det samtida och lokala. 

3.5 Hållbar utveckling 

WCED, World Commission on Environment and Development (1987), har i rapporten Our 

Common Future slagit fast att hållbar utveckling inte bara handlar om ekologisk hållbarhet 

utan även inkluderar ekonomisk och social utveckling. Definitionen av hållbar utveckling 

blev med denna rapport ett internationellt vedertaget och erkänt begrepp och lyder som följer:  

En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.  

(WCED 1987:43) 

Definitionen ovan av hållbar utveckling återfinns också på Skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se). Där poängteras vårt gemensamma ansvar att verka för solidaritet mellan 

generationer och könstillhörighet och mellan folkgrupper och länder. Skolverket konstaterar 

på sin hemsida att världens länder är sammanflätade och beroende av varandra som aldrig 

tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. Sverige har inte bara ett 

ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett eget intresse av det 

(Skolverket, 2012). 

Sedan 1960-talet har miljöundervisning varit en del i den svenska skolans vardag, då med 

fokus på naturmiljön och de skador den åsamkats. Under en konferens om miljö i Stockholm 

(FN, 1972) fastslogs att undervisning om miljöfrågor är väsentligt. Under 70-talet breddades 

innehållet i miljöundervisningen och kom att inbegripa även sociala, kulturella, ekonomiska 

och politiska frågor, något som framgår av konferenserna i Belgrad (UNESCO, 1975) och 

Tbilisi (UNESCO, 1977). Under 1990-talet konstaterades att denna vidgade syn på 

miljöundervisningen inte fått något större genomslag i skolorna. Under en konferens i Rio de 

Janeiro (FN, 1992) talade man därför om ”Utbildning för miljö och utveckling”. 

Miljöundervisningen har därefter kompletterats med begrepp som hållbar utveckling och 

hållbarhet. Inom ramen för Baltic21 E (2001) har de nordiska ländernas utbildningsministrar 

enats om en utbildning vars mål är hållbar utveckling. Enligt denna ska utbildningen finnas på 

alla nivåer, integreras i alla ämnen samt utvecklas till ett eget perspektiv. Utbildningen kräver 

processorienterade och dynamiska undervisningsmetoder med betoning på kritiskt tänkande 

och demokratiska processer (Baltic 21 E, 2001). 

FN (2002) antar förslaget om ett årtionde med särskilt fokus på lärande för hållbar utveckling. 

Detta årtionde, 2005-2014, får namnet The Decade of Education for Sustainable 

Development. Dekaden innehåller centrala teman där biologisk mångfald samt hållbar 

produktion och konsumtion är några exempel. UNESCO beskriver uppdraget som lärande för 

hållbar utveckling innebär på följande sätt i Dekaden: 

This educational effort will encourage changes in behavior that will create a more 

sustainable future in terms of environmental integrity, economic viability and a just 

society for present and future generations. (www.unesco.org 2012-04-16) 

3.6 Miljöundervisningens historia 

Uppsala och Örebro universitet gjorde 2002 en kartläggning av svensk miljöundervisning på 

uppdrag av Skolverket (Skolverket, 2002). Kartläggningen resulterade i tre beskrivningar av 

http://www.unesco.org/
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miljöundervisningstraditioner som kan ses som olika sätt att uppfatta vad som är den rätta 

miljöundervisningen i skolan. Traditionerna är förenklingar och i praktiken består 

undervisningen ofta av en blandning av perspektiv men lärare befinner sig ofta huvudsakligen 

inom en av traditionerna. Miljöundervisningstraditionerna har fått namn utifrån huvudsakliga 

inriktningar och beskrivs mer ingående nedan. 

3.6.1 Faktabaserad miljöundervisning 

I denna tradition beskriver Skolverkets kartläggning (Skolverket, 2002) miljöproblematiken 

som en vetenskaplig, främst som en ekologisk fråga. Människors problem går enligt en 

faktabaserad miljöundervisning att lösa med vetenskapen, med åtgärder som mer forskning 

och information till allmänheten. Stor tilltro läggs på de vetenskapliga experterna som 

förväntas lösa miljöproblemen. Naturen betraktas som skild från människan och vår uppgift är 

att kontrollera den. Naturen värderas utifrån den nytta den har för människan.  

Fokus i undervisningen är grundläggande ämneskunskaper. De nutida och lokala 

miljöproblemen behandlas och bakgrund och orsaker till dessa förklaras med vetenskaplig 

fakta. Undervisningsformen är lärarledda lektioner som bygger på förmedling av objektiva 

fakta. Eleverna förväntas ta ställning till och handla utifrån dessa (Skolverket, 2002). 

3.6.2 Normerande miljöundervisning  

Den normerande miljöundervisningen ser miljöproblematiken som en värdefråga och 

betraktas som en konflikt mellan människa och natur (Skolverket, 2002). Miljöproblemen 

anses kunna lösas om människan antar miljövänliga värderingar, det vill säga om människan 

anpassar sitt liv och samhället efter den vetenskapliga kunskapen om naturen. Experter inom 

området bör vara de som vägleder människan hur de bör tänka kring miljöfrågor och bygga 

upp miljövänliga värderingar. Människan ses som en del av naturen och bör därför anpassa 

sig till naturens lagar. 

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla miljövänliga värderingar och 

beteenden utifrån vetenskapliga kunskaper. Eleven ska också utveckla en förmåga att 

verkställa sina handlingar. Undervisningen syftar till att människan ska anpassa sig efter 

naturens hälsa, detta för att trygga naturens och människans hälsa i framtiden. Undervisningen 

har till stor del ett ämnesövergripande innehåll där naturvetenskapen har en central roll men 

även samhällsvetenskapen ses som viktig i sammanhanget. Miljöundervisningen behandlar 

lokala och globala miljöproblem med grund i vetenskaplig fakta men även värderingar och 

känslomässiga aspekter uppmärksammas. Utgångspunkten tas i elevernas erfarenheter och 

föreställningsvärld och baseras på grupparbeten för att undervisningen ska få önskad effekt 

(Skolverket, 2002). 

3.6.3 Lärande för hållbar utveckling  

Miljöfrågor ses inom denna tradition som konflikter mellan olika mänskliga intressen. 

Miljöproblematiken betraktas därav som en politisk fråga. Vetenskapen ger ingen entydig 

vägledning eftersom olika grupper av människor med skilda synsätt och värderingar betraktar 

olika problem på olika sätt. Miljöbegreppet har därför ofta ersatts av begreppet hållbar 

utveckling, som innefattar såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet. Hela 

samhällsutvecklingen är kopplad till detta konfliktbaserade perspektiv och sätter därför de 

demokratiska processerna i fokus. Alla människors olika värderingar och åsikter är lika 

viktiga för miljöproblematikens avgörande och den demokratiska debatten kan tolkas som ett 

samtal om ett samhälle där förutsättningar för en god livskvalité skapas för människan nu och 

i framtiden (Skolverket, 2002). 
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Undervisningen inom denna tradition behandlar samspelet mellan de lokala och globala 

problemen såväl som förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Fokus i undervisningen är 

hållbar utveckling där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter samspelar med varandra. 

Perspektivet hållbar utveckling är integrerat i all undervisning. En viktig del i arbetssättet är 

samtalet där olika vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, moraliska och etiska aspekter 

diskuteras. Samtalen blir en utgångspunkt i undervisningen och eleverna ansvarar själva för 

planeringsarbetet med handledning av läraren (Skolverket, 2002). 

3.7 Undervisning om eller för hållbar utveckling 

Forskning om lärande fokuserar ofta på effekter och resultat, sällan behandlar forskningen 

lärandeprocessen (Björneloo, 2007). Det finns dock tendenser att söka nya synsätt inom 

lärandeforskningen, en sådan tendens är att synen på barnen som passiva mottagare av 

kunskap har övergetts av synen på barnen som aktiva medskapare av kunskap med möjlighet 

till kritiskt tänkande. Det finns kopplingar mellan detta och den begreppsändring som skett 

från undervisning om hållbar utveckling till undervisning för hållbar utveckling (ibid). Både 

lärare och elever förväntas inta en aktiv hållning och agera i sitt lärande för en hållbar 

utveckling. När det fortfarande endast var företrädare för de naturvetenskapliga ämnena som 

ansågs berörda av hållbar utveckling handlade det om undervisning om hållbar utveckling. 

Detta betraktar Öhman (2008) som en undervisning med normativa inslag. När nu även 

ekonomiska och sociala aspekter av begreppet hållbar utveckling innefattas samt forskningens 

betoning på handlingskompetens som betydelsefullt har det inneburit att lärandet nu sker för 

en hållbar utveckling.  

En annan förklaring till utbytet av prepositionen om till för kan enligt Björneloo (2007) vara 

att det på engelska heter Education for Sustainable Development. Jickling (1994) ställer sig 

dock kritisk till detta och argumenterar för att prepositionen för står för en normativ 

undervisning. Denna normativa undervisning menar han är något som läraren uppfattar har ett 

speciellt innehåll vilket ska få människor att agera på ett visst sätt. Undervisning ska resultera 

i självständiga människor, framhäver Jickling, inte få alla att tänka och agera på samma sätt. 

Världen har en snabb förändringstakt och läraren måste därför verka stödjande för att våra 

barn ska kunna värdera, agera och fatta egna beslut. Denna oro Jickling beskriver i sin artikel 

kan dock ses som en motsägelse till det centrala innehållet i Agenda 21, nämligen kunskap för 

att kunna delta i demokratiska processer, det vill säga kritiskt tänkande och förmåga att fatta 

egna beslut. 

3.8 En komplex förståelse för hållbar utveckling 

Öhman (2008) använder begreppet pluralism när han beskriver den komplexa förståelsen för 

hållbar utveckling utifrån den senaste av miljöundervisningstraditionerna: undervisning om 

hållbar utveckling (Skolverket, 2002). Pluralism är något som Öhman anser karaktäriseras av 

en strävan efter att synliggöra olika perspektiv, synsätt och värden i frågor som behandlar vår 

världs framtid. Även Jonsson (2007) beskriver denna komplexa förståelse av hållbar 

utveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter är beroende av och samverkar 

med varandra. Han konstaterar att förståelsen för dessa aspekters samspel är avgörande för att 

förstå vad en hållbar utveckling innebär. Detta benämner Jonsson som mångsynthet. En 

studie, genomförd av Jonsson (2007) fokuserade på den komplexa förståelsen för hållbar 

utveckling och vad framgångsrikt lärande kan innebära. Denna visade att det är möjligt att 

göra dessa aspekters samspel synliga för de deltagande eleverna i studien. Jonsson (2007) 

framhäver att det viktiga är att de som arbetar med lärande för hållbar utveckling förstår och 

kan praktisera perspektivet med vad han benämner som mångsynthet. 
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Strävan efter ämnesintegrering, holism och utvecklandet av komplexa synsätt genomsyrar 

hela Baltic 21 E (2001). Dewey (2004), som lade grunden för den progressiva pedagogiken, 

förespråkade holistiskt tänkande och ansåg att helheter, organiska samband och dynamiska 

förlopp skulle utgöra grunden i det pedagogiska arbetet. Holism eller helhetstänkande är även 

något som Björneloo (2007) beskriver som genomgående i läroplaner och kursplaner där 

innehållet i undervisning om hållbar utveckling är komplext och inte låter sig inordnas under 

skolämnesrubriker. I Palmbergs studie (2000) framkom att elever har svårt att finna samband 

med undervisning för hållbar utveckling och verkligheten. Hon rekommenderar därför en 

samlad undervisning som innebär ett helhetstänkande kring både kunskap och värderingar. 

Palmberg föreslår att fakta och förståelse bör kompletteras med arbete om attityder, 

värderingar och handlingsberedskap. 

3.9 Tidigare forskning om lärande för hållbar utveckling 

Björneloo (2007) fann i sin studie en mångfald av exempel på undervisning för hållbar 
utveckling. Däremot fann hon att hållbar utveckling inte diskuterades på förskolorna och 

skolorna i särskilt stor utsträckning, vare sig som fenomen i samhället eller i undervisningen. 

Läromedel, lokala kursplaner eller andra dokument som tar upp något om Dekaden eller vad 

Myndigheten för skolutveckling skriver om hållbar utveckling nämndes inte. Björneloo tror 

att 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. Innehållet i lärande 

för hållbar utveckling ändrar karaktär beroende på hur världen ser ut och på hur människor ser 

på världen och frågor om hållbar utveckling måste ständigt ställas och hållas levande. 

Björneloo konstaterar i enlighet med SOU (2004:104) att utbudet av forskningsstudier om 

innehåll i lärares undervisning för hållbar utveckling är ännu tämligen begränsat.  

 
Skolverkets kartläggning (2002) tyder på att det finns svårigheter med att integrera sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska verksamheten. Kartläggningen visar 

även att ämnesövergripande verksamhet verkar vara vanligast i förskolan och i grundskolans 

tidigare år medan lärare i de högre åren tycks mer orienterade mot kunskapsförmedling i 

traditionell mening. Enligt Skolverket (2004) pekar tidigare studier på att den 

tredimensionella definitionen med integration av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

dimensioner inte nått någon större utbredning. Det finns dock tidigare forskning som visar att 

lärande för hållbar utveckling har vidgats i samband med att ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande har antagits. En viktig utgångspunkt i detta perspektiv är den kultur vi lever i och hur 

människor skapar mening och handlingsmönster i sociala sammanhang. Eftersom 

miljöproblemen är konstruerade av oss människor blir det aktuellt för våra barn att lära sig att 

vara kritiska och kommunikativa, något som kännetecknar det sociokulturella perspektivet 

(Björneloo, 2004). 

 

Sund & Öhman (2011) argumenterar för att utmaningen inom lärande för hållbar utveckling 

är att finna en balans mellan de normativa inslag detta perspektiv besitter och de olika 

sammanhang som ett lärande för hållbar utveckling innebär. Deras forskning visar att olika 

intressen och värderingar står i kontrast med de utmaningar vi står inför, exempelvis rättvisa 

handelsavtal och klimatförändringar. Detta medför att lärande för hållbar utveckling är i 

ständig förändring och att lösningar på ohållbarhet är beroende av universella 

ansvarstaganden och värderingar samtidigt som hänsyn måste tas till lokala behov som ofta är 

djupt rotade i historien. 

 

Det ges möjligheter att på olika sätt se ett moraliskt ansvar för miljö och samhälle i relation 

till en ekonomisk vinning, detta fann Andersson, Öhman & Östman (2011). Ett sätt att se på 
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det moraliska ansvaret är att begränsa sig till att följa lagar och tillgodose efterfrågan på 

produkter som finns i samhället, ett annat sätt är att företagsamhet kan vara ett verktyg för 

förändring, något som antyder ett lärande för hållbar utveckling. Torbjörnsson, Molin & 

Karlberg (2011) lyfter i sin forskning tre värderingar som är grunderna i lärande för hållbar 

utveckling. Studien fokuserade på gymnasieelever och deras attityder angående tre 

grundläggande värderingar: respekt för naturen, solidaritet och jämställdhet. Resultatet kom 

att visa på stora skillnader i relation till kön, stads- eller landsortsmiljö och vilket 

gymnasieprogram de valt att påbörja. Torbjörnsson, Molin & Karlberg anser att det finns stora 

brister i kunskapen om hållbarhets värderingar och efterlyser mer forskning inom området. 

Persson, Lundegård & Wickman (2011) kom i sin studie fram till att elevers oro inför vår 

världs framtid kan förvandlas till hopp om en hållbar utveckling då eleverna ges möjlighet till 

reflektion kring problematiken en hållbar utveckling innebär. Handlingskompetens och 

beslutstagande spelar en viktig roll och studien visar att då eleverna ges möjlighet till detta 

växer också deras hopp om framtiden. 

 

En viktig del i undervisning för hållbar utveckling är att olika uppfattningar lyfts fram och 

diskuteras (Skolverket, 2002), (Jonsson, 2007) och (Öhman, 2008). Moraliska och etiska 

aspekter blir då centrala och mångfalden av värderingar bör utgöra grunden i undervisningen 

för hållbar utveckling. Mångfald, mångsynthet (Jonsson, 2007) eller pluralism (Öhman, 2008) 

innebär att olika sätt att förstå och tolka världen lyfts fram och bemöts med öppenhet för att 

eleverna ska lära att aktivt och kritiskt värdera och ta ställning i olika frågor. Demokratin ska 

vara integrerad i lärandeprocessen och en naturlig del av hela verksamheten.  

 

Även om forskning om lärande för hållbar utveckling är tämligen begränsat finns än mindre 

som fokuserar på lärande för hållbar utveckling i förskolan. Davis (2009) studerade små barns 

lärande för hållbar utveckling i Australien och fann att de få vetenskapliga artiklarna som 

handlade om detta berörde barnens relation till och om miljön, ingen forskning berörde barns 

relation för miljön, något som är relevant för barns möjligheter att agera i miljöfrågor. Davis 

(2009) poängterar att denna avsaknad av forskning om de allra yngsta barnens lärande för 

hållbar utveckling är oroväckande eftersom det är våra barn som är vår framtid. 

3.10 Förankring i lagar och styrdokument 

Förskolan ska enligt Skollagen (2010:800) ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning. ”(kap 8 §2) Allsidiga kontakter och social 

gemenskap är en bra grund i undervisning om hållbar utveckling där demokratiska processer 

betonas (Baltic 21E, 2001).  

En del av förskolans uppdrag innebär enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 

2010) att i samarbete med hemmen främja barnens utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. Förskolans verksamhet ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro samt medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vidare ska 

verksamheten hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö i nutid och i framtid (Skolverket, 1998, rev 2010).  

 

Förskolans uppdrag kan enligt mig tolkas som ett arbete för de aspekter begreppet hållbar 

utveckling innefattar, de sociala, ekologiska och ekonomiska. Även de mål förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar, normer och värden, utveckling och lärande samt barns 

inflytande anser jag vara mål som bidrar till en hållbar utveckling. Exempel på dessa går att 

läsa nedan. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra, 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

(Skolverket, 1998, rev 2010, s. 8) 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra. 

(Skolverket, 1998, rev 2010, s. 10)  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 

och 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

(Skolverket, 1998, rev 2010, s. 12) 

I handlingsplanen för Baltic 21 E (2001) finns ett förslag till lagrådsremiss om ny skollag där 

det föreslås att begreppet respekten för vår gemensamma miljö bör bytas ut mot det vidare 

begreppet en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Detta för att uppmana 

politiker att ge tydliga signaler om vikten av en utbildning för hållbar utveckling. Förslaget 

ledde dock inte till något utbyte av begreppet, i den reviderade läroplanen för förskolan har 

inga förändringar av begreppet respekten för vår gemensamma miljö skett. 

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.  

(Skolverket, 1998, rev 2010, s. 4). 

3.11 Sociokulturell lärandeteori som teoretisk ansats 

Eftersom lärande för hållbar utveckling är kopplat till hela samhällsutvecklingen medför det 

att de demokratiska processerna sätts i fokus. Björneloo (2008) poängterar att lärande och 

hållbar utveckling är tätt sammanlänkande samt att lärande handlar om att få tillfälle att agera 

och söka mening i olika sociala praktiker. Den sociokulturella lärande teorin, där språket 

enligt Säljö (2010) är centralt och utgör länken mellan barnet och omgivningen, är därför 

relevant då man talar om lärande för hållbar utveckling.   

 

Grundtankarna i den sociokulturella lärandeteorin är att kunskap är något som inte endast 

finns inom oss människor, utan framför allt mellan människor. Kunskap utvecklas och 

bemästras i huvudsak genom samspel mellan människor som försöker samordna sina 

perspektiv och hantera situationer gemensamt. Kunskapens ursprung är därmed i själva 

interaktionen, inte i våra interna psykologiska förlopp (Säljö, 2010). Den sociokulturella 

lärandeteorin står för en kunskapssyn där språket är ett grundläggande redskap, det är med 

språkets hjälp som vi förstår verkligheten. Kunskapen är något som byggs upp i samspelet 
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mellan individer och går inte att övertas eller kopieras av någon annan, var och en måste 

konstruera sina egna kunskapsstrukturer (Dysthe, 2003).   

 

Mänsklig verksamhet sker i sociala kontexter där tanke, språklig kommunikation och 

handling integreras. Språket är med och skapar vår verklighet, en verklighet som inte är 

entydig utan finns i ett komplext samhälle med olika, ofta motstridiga förklaringar och 

tankesätt. Språket är vårt redskap för att förstå detta komplexa samhälle där förklaringar och 

tankesätt är situerade och beroende av ett sammanhang. Människan har under sin livstid 

utvecklat erfarenheter av språklig och kulturell natur vilket gör att vi kan bli kompetenta 

samhällsaktörer (Säljö, 2010). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är mentala processer inget som finns i sig, utan dessa är alltid 

beroende av de krav och möjligheter som erbjuds från den omgivande världen. Människans 

historia utmärks av skapandet av både fysiska och intellektuella redskap som förlängt och 

förändrat våra resurser och våra möjligheter att hantera världen för våra syften. Fysiska 

aktiviteter, exempelvis odling, bidrar till utvecklandet av intellektuella redskap, i detta fall 

medvetenhet om tid och det ställer även krav på planering och förutseende. Aktiviteter som 

dessa påverkar oss därmed inte bara i en yttre mening, utan bidrar till utvecklandet av oss 

själva och hela samhället (Säljö, 2010).  

 

Eftersom jag intresserar mig för förskollärarnas mening om vilka kunskaper och kompetenser 

de anser viktiga att möjliggöra hos barnen för att kunna bidra till en hållbar utveckling är det 

sociokulturella perspektivet relevant som min teoretiska ansats. För att få svar på mina frågor 

krävs ett ömsesidigt samspel mellan mig och de pedagoger som deltar i min studie. 

Kunskapen som jag söker är beroende av det samspel som jag, pedagogerna, miljön och 

innehållet utgör. Jag anser mig vinna den förståelse jag söker genom att delta i de 

sammanhang som de berörda pedagogerna representerar.  

  



14 
 

4. Metod 
Nedan beskrivs den metod jag valt att använda i min studie. Jag behandlar kort två skilda 

forskningsinriktningar samt de två metoderna kvalitativ intervju och observation. Jag 

beskriver även urvalet och vad som ligger till grund för detta samt hur studien genomförts. 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Inom forskningen finns två skilda inriktningar, den kvantitativa och den kvalitativa, dessa 

representerar olika kunskapsperspektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Om syftet med studien är 

att få svar på hur många gånger exempelvis ett begrepp används, är den kvantitativa 

inriktningen att föredra. Om syftet däremot är att få en djupare förståelse för något, 

exempelvis en känsloupplevelse, är den kvalitativa inriktningen ett självklart val. Vilken typ 

av forskning som tillämpas är därmed beroende av vad forskaren önskar veta (Kylén, 2004). 

Något förenklat kan skillnaderna mellan den kvantitativa och den kvalitativa inriktningen 

förklaras med hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den insamlade 

informationen. Den kvantitativa inriktningen beskrivs som en forskning vilken innebär 

mätningar vid datainsamlingen och statiska bearbetningsmetoder och analysmodeller. 

Kvantitativ metod skapar ett resultat som bygger på exempelvis enkätsvar. Den kvalitativa 

inriktningen däremot är en forskning som innebär att datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” 

data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidsson, 2011). 

Resultatet i en kvalitativ metod bygger på socialt samspel och mänsklig interaktion, metoden 

är djupgående och handlar om specifika kontexter (Svenning, 2003).  

Eftersom min studie är inriktad på att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som 

pedagogerna menar är viktiga för barnen att utveckla i relation till en hållbar utveckling 

genom ett sociokulturellt perspektiv, har jag samlat empiri främst genom kvalitativa intervjuer 

men observationer har också utförts i samband med intervjuerna. 

4.1.1 Kvalitativ intervju 

Intervjuer är ett enkelt och direkt tillvägagångssätt när man vill få en djupare förståelse för 

något (Hwang & Nilsson, 2003). Kvale & Brinkman (2009) betonar dock att även om 

intervjun kan framstå som en enkel och okomplicerad uppgift är det svårt att göra det bra. Att 

intervjua i forskningssyfte är ett professionellt samtal som har sina egna regler och tekniker, 

intervjun är ett samtal med struktur och syfte. Trost (2010) understryker vikten av att ställa 

öppna frågor vid en intervju, det ger intervjupersonen möjlighet att svara på sitt eget sätt. 

Ledande frågor ska undvikas eftersom svaren ofta blir påverkade av sådana formuleringar. 

Samtalet under forskningsintervjun är inte likställt mellan forskaren och den som blir 

intervjuad eftersom det är forskaren som väljer samtalsämnet och följer kritiskt upp den 

intervjuades svar. Precis som med all forskning är målet med en kvalitativ intervju att 

producera kunskap (Kvale & Brinkman, 2003). 

Intervjuforskning är en social praktik där kunskap konstrueras i samspelet mellan intervjuaren 

och den intervjuade. I intervjun sker ett utbyte av åsikter mellan personer som samtalar om ett 

tema av gemensamt intresse (Kvale & Brinkman, 2009). Författarna menar i likhet med Säljö 

(2005, 2011) att mänsklig interaktion och kunskapsproduktion är ömsesidigt beroende av 

varandra, därför har de intervjuer som genomförts i denna studie skett i grupp. Antalet 

intervjuade har inte varit fler än 3 vid något tillfälle och kan därför inte benämnas som 

fokusgruppsintervjuer, där antalet intervjuade ofta är uppemot 8-10 (Olsson & Sörensen, 

2011). Däremot är de gruppintervjuer som genomförts fokuserade, något som innebär att flera 

människor är involverade i samma situation, de samtalar om ett aktuellt ämne. Att utföra 
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intervjuer med flera deltagare samtidigt är en fördel om man vill lyfta fram variationer. Andra 

fördelar med metoden är att på kort tid få fram mycket information samt att gruppdeltagarna 

ofta upplever att de ger varandra support och inspiration (ibid).  

4.1.2 Observation 

Patel & Davidsson (2011) anser att observationen är vårt främsta medel för att få information 

om vår värld. Detta är något vi gör mer eller mindre slumpmässigt men alltid med grund i 

våra egna erfarenheter, behov och förväntningar. Även Cato & Björndal (2005) ser 

observation som något alla människor gör i sin vardag och ger observation innebörden att 

iaktta eller undersöka. Observation är också en vetenskaplig teknik för att samla information 

och får i detta sammanhang inte vara slumpmässig utan svara mot de krav som ställs på en 

vetenskaplig teknik. Observation ger oss möjligheten att studera beteenden och händelser i ett 

naturligt sammanhang när de inträffar, den är inte beroende av individer med en tydlig 

minnesbild och förmåga att vidarebefordra information (Patel & Davidsson, 2003). 

Observationer är något som har en pedagogisk betydelse. Att observera är en del av 

förskollärares arbetsuppgifter och används för att få ett bredare och djupare lärande (Cato & 

Björndal, 2005). Förberedelserna för en kvalitativ intervju kan med fördel ske genom 

observationer (Patel & Davidsson, 2011).  

4.2 Urval  

Min studie är genomförd på tre förskolor i Norrbottens län där jag samtalat med sju 

pedagoger. Eftersom studien fokuserar på hållbar utveckling och de kunskaper och 

kompetenser som detta perspektiv förutsätter valde jag att kontakta förskolor med 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
1
. Utifrån denna situation valde jag att genomföra ett 

så kallat ändamålsenligt urval (Hartman, 2001). Detta innebär att man i planeringen av sin 

studie väljer intervjupersoner utifrån de data man vill ha insamlad. Urvalet har gjorts utifrån 

frågan vem som kan hjälpa mig med studiens mening. Urvalet kan även uppfattas som 

elitistiskt eftersom pedagogerna som deltagit i min studie har arbetat aktivt för att deras 

verksamheter ska erhålla en utmärkelse för lärande för hållbar utveckling. Elitintervjuer görs 

med personer som är ledare eller experter på ett område i samhället (ibid) och jag anser att 

pedagogerna kan ses som experter på lärande för hållbar utveckling inom förskolans 

verksamhet. 

Antalet intervjupersoner bör utgöra en balans som innebär att om antalet är för många 

tenderar resultatet att bli ytligt analyserat och om antalet är för få tenderar det att bli svårt att 

generalisera (Kvale & Brinkmann, 2009). Min studies syfte är inte att få ett så ytligt resultat 

som möjligt, därför tror jag att det krävs ett fåtal intervjuer för att nå ett tillfredsställande 

resultat. När man fått svar på det som undersöks har man gjort nog många intervjuer, 

poängterar Kvale & Brinkmann.  

På den ena förskolan som jag besökte hade de två förskollärarna varit verksamma inom yrket i 

12-13 år, varav ca 8 år på samma förskola. Under dessa åtta år har de arbetat på samma 

                                                           
1
 Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ansvarar Skolverket för. Utmärkelsen syftar till att stödja och vara en 

inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten 

uppfyller ett antal kriterier och visar att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del i det pedagogiska arbetet. 

Utmärkelsen riktar sig till alla skolformer inom det offentliga skolväsendet samt fristående skolor och 

riksinternatskolor. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om ny ansökan av hur verksamheten har arbetat 

med hållbar utveckling skickas in (www.Skolverket.se). 
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avdelning i 3 år. De arbetade i dagsläget på olika avdelningar men med samma åldersgrupp, 

barnen var mellan 1-6 år. 

På den andra förskolan jag besökte deltog en förskollärare som varit verksam inom yrket i 13 

år samt en barnskötare som varit verksam inom yrket i 32 år. De hade arbetat på förskolan i 2 

respektive 5 år. Förskolläraren arbetade i en barngrupp med åldrarna 1-5 år, barnskötaren med 

barn mellan 4-5 år.  

På den tredje förskolan som jag besökte deltog tre förskollärare i min studie. De hade varit 

verksamma inom yrket i 20, 38 respektive 32 år. På nuvarande förskola hade de arbetat i 5, 3 

respektive 30 år. Samtliga förskollärare arbetade med barn mellan 3-6 år.  

4.3 Genomförande 

Min empiriska studie inleddes med att formulera intervjufrågor som jag ansåg relevanta för 

syftet i studien. Därefter kontaktades via telefon en förskola som jag blivit informerad 

arbetade aktivt för en hållbar utveckling. Syftet med telefonsamtalet var att få reda på om de 

ville delta i min studie. Jag informerade om syftet med studien samt varför det var intressant 

att intervjua dem. De beslöt sig för att delta och jag mailade därefter en form av intervjuguide 

till dem (Bilaga 9.1). 

Eftersom jag ville erhålla information från fler verksamma pedagoger inom förskolan ringde 

jag till ytterligare förskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. De informerades 

om min studie och varför jag ansåg dem som intressanta att intervjua samt att deltagandet var 

frivilligt. Vetenskapsrådet (2005) betonar att intervjupersonerna alltid ska informeras om att 

deras deltagande är frivilligt. Slutligen återkom två av de förskolor jag kontaktat via telefon. 

De hade i samtal med sina kollegor beslutat sig för att ge de intervjuer jag behövde för empiri 

till min studie. 

Mitt besök på den första förskolan, som skedde under ca 1 timme, inleddes med en 

rundvandring på en av avdelningarna där den ena förskolläraren var verksam. Förskolläraren 

berättade hur de samlat ihop återvunnet material, visade på barnens tillgång till detta samt 

visade olika skapelser detta resulterat i. Observationerna under denna rundvandring var inget 

jag planerade att genomföra men var mycket berikande eftersom de synliggjorde deras 

lärande för en hållbar utveckling. 

Intervjun med de två förskollärarna, som var verksamma på olika avdelningar, genomfördes 

under deras gemensamma planeringstid. I gruppintervjun deltog jag och de två förskollärarna 

och den genomfördes på förskollärarnas arbetsplats i ett mindre rum. De intervjuade upplever 

ofta att de ger varandra stöd, inspiration och näring när det ges möjlighet att bli intervjuade 

samtidigt (Kvale & Brinkmann, 2009). I enlighet med sociokulturell teori anser jag att 

kunskap byggs i interaktionen mellan människor, därför valde jag att genomföra intervjun 

som ovan beskrivet. Detta skapar också ett tryggt samtalsklimat. Trost (2010) och Stukát 

(2005) poängterar vikten av att deltagarna upplever trygghet i samband med studien.  

Vårt samtal spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Jag informerade pedagogerna om att 

det endast var jag som skulle komma att använda mig av materialet och att inspelningen 

skulle vara till stor hjälp vid bearbetningen av detta material. Gruppintervjun pågick under 

cirka 30-40 minuter, varav inspelad tid ca 25 minuter. Varför inspelningen var kortare än vårt 

samtal beror på att samtalet fortsatte efter att jag ansåg mina frågor vara besvarade och 

avslutade inspelningen. 
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På den andra förskolan jag besökte deltog en förskollärare och en barnskötare i 

gruppintervjun. Jag informerade dem återigen att jag önskade spela in vårt samtal, vilket de 

inte motsatte sig. Samtalet utspelade sig i ett rum inom förskolans lokal och spelades in med 

en mobiltelefon. Samtalet pågick under ca 40 minuter och resulterade i en lika lång 

inspelning. Därefter erbjöds jag att besöka en avdelning för att se hur den inre miljön var 

utformad samt titta på de skapelser som lärandeprocesserna resulterat i. 

På den tredje förskolan deltog tre förskollärare i gruppintervjun. Besöket på förskolan började 

med en kort rundvandring tillsammans med en av förskollärarna som berättade om olika 

miljöer för lärande och vilka möjligheter de erbjöd barnen, jag tog också del av olika 

skapelser vilket bidrog till en tydligare bild av det som förskollärarna kom att samtala om 

under intervjun. Eftersom vår mailkontakt inte fungerat, vilket berodde på ett missförstånd, 

började jag vårt samtal med att läsa det mail som var tänkt att vara dem tillhanda två veckor 

tidigare. Jag hade via telefon förklarat mitt syfte med studien men kände att det var 

nödvändigt att informera dem på plats. Jag informerade dem om att jag gärna ville spela in 

intervjun och varför det var en fördel för mig. Gruppintervjun pågick och spelades in under ca 

35 minuter. Därefter fick jag med mig en kopia av det kompendium pedagogerna arbetat fram 

och skickat till Skolverket för att erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. 

4.4 Etiska riktlinjer 

Förskollärarnas mening om vilka kunskaper och kompetenser barnen bör utveckla för att 

bidra till en hållbar utveckling ligger till grund för min studie. Därför är deras deltagande 

mycket betydelsefullt för mig. När forskning involverar människor ska de, med få undantag, 

ges information om syftet med studien samt fritt kunna välja om de vill medverka eller inte 

(www.codex.se). Pedagogerna informerades om att deras deltagande och materialet som 

intervjuerna utgör endast kommer att användas i mitt forskningssyfte och att det behandlas 

helt konfidentiellt. Detta benämner Kvale & Brinkman (2009) som en av de fyra etiska 

riktlinjerna inom forskningen, informerat samtycke, vilket innebär att forskaren och 

intervjupersonerna bör vara helt överens om hur materialet ska användas. 

Konfidentialitet är den andra riktlinjen, vilken innebär att jag som forskare inte kan avslöja 

information som kan identifiera studiens deltagare. Denna konfidentialitet är viktig för att 

värna om intervjupersonernas privatliv (Kvale & Brinkman, 2009). Jag är därför noggrann 

med att inte skriva ut någon som helst information som kan tänkas identifiera de deltagande 

förskollärarna eller förskolorna. Om forskaren ska offentliggöra material som kan identifiera 

deltagarna måste samtycke om utlämnande av denna information ges. Forskarens ansvar för 

de människor han eller hon forskar på framhålls även på codex hemsida (www.codex.se).  

Den tredje riktlinjen är konsekvenser, detta innebär att ställning till vilka konsekvenser studien 

kan medföra måste tas. Fördelarna för en deltagare måste uppväga att deltagaren tar skada av 

sitt deltagande i studien, denna risk skall vara så liten som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). 

Forskarens roll är den fjärde och sista riktlinjen som Kvale & Brinkman (2009) anser är 

avgörande för studiens kvalitet. Forskarens integritet betonar de som viktig vid intervjuer 

eftersom det är främst genom forskaren som kunskapen erhålls.  

4.5 Datainsamlingsmetod 

Merriam (1998) anser att då syftet i en studie är att få reda på så mycket som möjligt av ett 

fåtal personer är intervjuer att föredra. Eftersom jag vill få grepp om pedagogernas mening 

om vilka kunskaper och kompetenser som hållbar utveckling förutsätter anser jag att intervju 

http://www.codex.se/
http://www.codex.se/
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är den insamlingsmetod som på bästa sätt kan hjälpa mig med mitt syfte. I samband med 

besöket på den första förskolan gjordes, på deltagarnas eget initiativ, en rundvandring i 

lokalerna där de visade olika kreationer och material. Detta resulterade i att en form av 

observation också kan inkluderas i datainsamlingsmetoden. På de resterande två förskolorna 

var det ett medvetet val att komplettera intervjuerna med observationer. 

Kvale & Brinkman (2009) behandlar olika sätt att registrera intervjuer för dokumentering och 

analys exempelvis genom ljudinspelning, videoinspelning, genom att föra anteckningar eller 

genom att förlita sig på sitt eget minne. Vanligast förekommande är ljudinspelningen, vilket 

ger intervjuaren möjlighet att fokusera på samtalets ämne och dynamiken i detta. 

Registreringen blir med ljudinspelningen permanent och ger intervjuaren möjlighet att 

återvända till samtalet gång på gång. De intervjuer som jag utförde dokumenterades med hjälp 

av en mobiltelefon där ljudinspelningen registrerades. 

4.6 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon där ljudet registrerades. Steg 2 i 

processen blev att det inspelade materialet lyssnades igenom av mig för att få en överblick av 

vad som sagts. Steg 3 blev att registrera ljudmaterialet i skrift. Patel & Davidsson (2011) 

anser att det sker en påverkan på underlaget för analysen i denna transkriptionsprocess. De 

understryker att talspråket och skriftspråket inte är samma sak och att gester, betoningar och 

kroppsspråk försvinner i denna transkription. Mina inspelningar har transkriberats och i 

största möjliga mån motsvarar den skriftliga dokumentationen inspelningarna. Detta medför 

dock att texten kan uppfattas som osammanhängande men eftersom jag har tillgång till 

inspelningarna och kan återgå till dessa om och om igen anser jag att den påverkan som Patel 

& Davidsson anser sker i transkriptionsprocessen inte har någon större betydelse för min 

analys. Nästa steg i processen var att urskilja kärnan i intervjun, jag gjorde en 

meningskoncentrering av råmaterialet, vilket innebär att långa meningar förkortas till ett fåtal 

ord (Kvale, 1997).  Jag kunde då urskilja en gemensam förståelse hos pedagogerna som blev 

min huvudrubrik i resultatet. Denna förståelse visade sig bestå av olika kunskaper och 

kompetenser som de ansåg vara viktiga att möjliggöra hos barnen. Dessa kunskaper och 

kompetenser redovisas som underrubriker i resultatet.  En bra kvalitativ analys kännetecknas 

av en bra inre logik där olika delar kan relateras till en helhet (ibid). Min studies 

sociokulturella perspektiv visar sig i resultatet där jag beskriver pedagogernas förståelse för 

begreppet hållbar utveckling som en gemensam förståelse som skapas i interaktionen dem 

emellan. 

Analysen av texten som intervjuerna resulterat i har gjorts löpande. Det är en fördel anser 

Patel & Davidsson (2011) att göra detta för att få idéer om hur man ska gå vidare. Väntar man 

för länge med att påbörja analysen är det också svårare att få ett förhållande till materialet 

anser de.  
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5. Resultat 
I resultatet har jag sammanställt det jag tolkar är pedagogernas förståelse för en hållbar 

utveckling. Utifrån denna förståelse redogör jag för de kunskaper pedagogerna menar bör 

möjliggöras hos barnen och som jag kan urskilja i min genomgång av materialet som 

intervjuerna utgjort. Detta kommer att styrkas med citat från intervjuerna. Citat ska synliggöra 

uppfattningar och förhållningssätt och därigenom ge läsaren av studien möjlighet att göra 

egna värderingar av resultatet (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Jag har delat in resultatet i fyra kategorier med utgångspunkt i den förståelse för en hållbar 

utveckling som pedagogerna uttrycker. Pedagogernas förståelse för begreppet hållbar 

utveckling är vad som ligger till grund för vilka kunskaper och kompetenser de menar att en 

hållbar utveckling förutsätter. Jag börjar därför med att redogöra för denna förståelse. På 

samma sätt som förståelsen ligger till grund för vilka kunskaper och kompetenser en hållbar 

utveckling förutsätter så bildar kunskaperna och kompetenserna denna förståelse. Detta 

framkommer ur figuren nedan. I resultatet benämner jag de deltagande förskollärarna och 

barnskötaren som pedagoger. Jag har sammanställt resultatet från de tre förskolorna. 

Förståelsen som pedagogerna uttrycker har en distans i såväl moral som tid och rum. Detta 

innebär att pedagogerna menar att vi har ett moraliskt ansvar för kommande generationer. 

Ansvaret sträcker sig från nutid till framtid och från det lokala till det globala. Utifrån denna 

förståelse ger pedagogerna uttryck för olika kunskaper och kompetenser som de anser viktiga 

att möjliggöra för barnen. Dessa är: ansvar för miljön, ekologiska insikter, 

handlingskompetens och framtidsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En översikt av resultatets utformning 
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5.1 En förståelse med distans i moral, tid och rum 

Pedagogernas förståelse har en distans i såväl moral som tid och rum. De menar att vi har ett 

ansvar för kommande generationer vilket synliggör deras grundläggande moral i arbetet för en 

hållbar utveckling. 

 
- För mig är hållbar utveckling en utveckling som tillfredsställer de behov vi har idag 

utan att äventyra förutsättningen för framtiden och för de som kommer att leva då. 

Att vi inte lever över våra tillgångar. Vi ska ju bygga någonting, inte bryta ner. Vi 

måste ju använda men inte tära för mycket. 

Pedagogerna framhåller också att hållbar utveckling innebär att ansvaret för vår värld sträcker 

sig från nutid till framtid. 

- Jag känner såhär att vi har jorden till låns. Den ska räcka inte bara till oss utan även 

till kommande generationer. Hållbar utveckling är ett sätt att vara. Det handlar inte 

bara om det vi gör här och nu, utan även långt framåt i tiden. 

Att våra val påverkar människor på andra platser i världen framkommer också som en del i 

pedagogernas förståelse.  

- Allt går ihop, det jag gör får konsekvenser för andra människor som bor på andra 

platser. 

Förståelsen för de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekternas beroende av varandra 

synliggörs i pedagogernas resonemang. I barngruppen förklarar pedagogerna detta 

beroendeförhållande på ett sätt som är relevant för små barn. Exempelvis har de på en av 

förskolorna samtalat om varför de återvinner, att det finns ekonomiska fördelar eftersom det 

är billigare. Även den ekologiska aspekten har synliggjorts då de samtalat om sopor, och 

förklarat varför naturen mår bättre om vi minskar våra sopberg. Den sociala aspekten har 

blivit synlig då de pratat om barn i andra länder, hur blir de påverkade av vår konsumtion?  

- Det är ju så stort det här med hållbar utveckling det är ju alltifrån hälsa och livsstil, 

vad man stoppar i sig, till miljön. Allting hänger ihop. 

 

- Hållbar utveckling blir ju aktuellt när något går sönder också. Barnen tycker ofta att 

det är ju bara att köpa nytt men ekonomin tillåter inte det. Då får barnen lära sig att 

man tager det man haver, gamla material får nya användningsområden, vi 

återvinner. 

5.2 Kunskaper och kompetenser 

Pedagogerna lyfter fyra olika kunskaper och kompetenser som de menar är viktiga att 

möjliggöra för barnen. De menar att de olika kunskaperna och kompetenserna bidrar till en 

hållbar utveckling dels genom att barnen utvecklar en förståelse för allas olika sätt att vara 

och det värde som finns i vår mångfald. På så sätt kan alla bidra och genom den insikten vågar 

barnen bjuda på sina egna erfarenheter och kunskaper, påpekar pedagogerna. Kunskaperna 

och kompetenserna bidrar också till att barnen ser sig själva som aktörer i ett större 

sammanhang, de är medkonstruktörer av nya tankar som är viktiga för att i nuet och på lång 

sikt utveckla ett hållbart samhälle för alla. 

5.2.1 Ansvar för miljön 

Pedagogerna lyfter ansvaret för miljön som en kunskap barnen bör ha med sig för att bidra till 

en hållbar utveckling.  
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- Barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen. 

 

- Vi tror att de barn som får vistas mycket i naturen är de som växer upp till vuxna 

som värnar om naturen. Får man inte möjlighet att vara i ett sammanhang så har 

man svårare att förstå det.  

Ansvaret för miljön visar sig inkludera solidaritet gentemot varandra såväl som vår natur, 

vilket pedagogerna anser är viktigt att vi lär oss. 

- Miljötänket är viktigt, vi återvinner och sopsorterar men hållbar utveckling är så 

mycket mer än att sopsortera. Vi måste lära oss att ta hand om varandra, djur och 

natur. Hur man är mot kamrater, att man behandlar varandra väl, man måste lära sig 

att samsas och människors lika värde. 

På en förskola förklarade pedagogerna att miljöbegreppet inkluderar både den mjuka miljön, 

som består av våra tankar och handlingar, och den hårda miljön, som består av djuren, 

växterna, leksakerna, lokalerna och oss själva. Miljön är alltså både barnet och materialet men 

också barnets tankar och handlingar. Vi måste fundera över hur våra värderingar och 

handlingar påverkar miljön och därigenom även vår hälsa menar pedagogerna.  

5.2.2 Ekologiska insikter 

Vår påverkan på djur och natur och hur allting i slutändan hör samman benämner 

pedagogerna som att hushålla med resurser. Kretsloppstänket är tydligt hos pedagogerna 

vilket tyder på att de vill att barnen utvecklar ekologiska insikter.  

- Barnen ska på ett lekfullt sätt lära sig om naturens resurshushållning och få en 

förståelse för naturen, djuren och växterna. 

Att de yngre barnen ska utveckla ekologiska insikter ser inte pedagogerna som ett problem. 

Det finns många tillfällen där man kan synliggöra detta menar de. 

- Är man 1 år finns inget roligare än att spola vatten i kranen men även de allra 

minsta kan lära sig att hushålla med resurser. 

Att förklara varför man häller vatten i ett stort kar istället för att låta vattnet rinna direkt från 

kranen tycker pedagogerna att man kan göra för de små barnen också. De kanske inte 

utvecklar en förståelse för vattnets kretslopp men de får en förförståelse, vid nästa tillfälle 

ytterligare förståelse och allt eftersom utvecklar barnen ekologiska insikter. 

- Någonting fastnar ju alltid. Man upprepar sig ofta i arbetet med barnen och det är 

viktigt. 

5.2.3 Handlingskompetens 

Jag fann att handlingskompetens kommer till uttryck på olika sätt i pedagogernas samtal. Dels 

som motivator för barnen, att det de gör spelar en roll. Pedagogerna ser det som avgörande för 

att barnen ska vilja fortsätta.  

- Barnen måste få en känsla av att de kan vara med och påverka, de kan göra 

skillnad. Annars är det lätt att de tappar lusten. 

Pedagogerna lyfter delaktighet och vikten av att utgå från barnens intressen för att motivera 

dem i sitt lärande. Om man gör det känner barnen sig viktiga och delaktiga i sammanhanget. 

Att lyfta fram barnens tankar och kunskaper gör att de förstår att de är viktiga, på så sätt blir 

de delaktiga i sammanhangen också, menar pedagogerna.  
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- Barnen blir en medkonstruktör av nya tankar, kunskaper och kompetenser som är 

viktiga att ha med sig för att i nuet och på lång sikt utveckla ett hållbart samhälle 

där alla ska kunna leva. 

Handlingskompetensen kommer också till uttryck i form av att vara en god förebild. 

Pedagogerna menar att den sociala miljön är viktig, att barnen har människor runt omkring sig 

som verkar som goda förebilder. De vuxna spelar en viktig roll, anser pedagogerna, vi måste 

leva som vi lär. 

- Föräldrar, all personal, de som städar och kökspersonalen. Alla kan ju bidra. 

 

- Vi lär av varandra. De stora lär av de små och vice versa. De små barnen ser upp till 

de stora och ser hur man ska göra och vara, det förs som vidare. 

Pedagogerna lyfter också de demokratiska processerna som en del av handlingskompetensen 

och ser det som väsentligt att kunna uttrycka sig och samarbeta, både lokalt och globalt, för 

att bidra till en hållbar utveckling. 

- Hållbar utveckling handlar om demokrati, om att samarbeta. Barnen lär sig att prata 

inför grupp och att stå för sina åsikter.  

 

- Varje individ ska få en förståelse för att de alla arbetar för samma mål oavsett var 

de bor. Vi kan tillsammans bidra till en bättre värld nu och i framtiden. 

Att kunna lyssna, återge och reflektera över sina kunskaper, intressen och erfarenheter anser 

pedagogerna är viktigt för att öka förståelsen för sig själva och sina kamrater. Insikten att alla 

är lika mycket värda trots våra olikheter är grundläggande för att vi ska kunna delta i de 

demokratiska processer som vårt samhälle och en hållbar utveckling är beroende av. 

- Det är viktigt att barnen utvecklar kunskaper som att lyssna, återge och reflektera 

eftersom det är en ström av information idag som barnen har med sig. Då är det 

viktigt att kunna lyssna och ta till sig information som är relevant. 

5.2.4 Framtidsperspektiv 

Jag fann också att pedagogerna hade ett framtidsperspektiv i sina resonemang om vilka 

kunskaper och kompetenser en hållbar utveckling förutsätter. 

- Vi ska ju lägga grunden så att de blir såna individer som kan påverka och jobba 

vidare på det här. Det ska vara ett fungerande samhälle o miljö i framtiden, det är ju 

målet. 

Pedagogerna betonar att samhället ser mycket annorlunda ut i förhållande till när de var små, 

vilket innebär att det är svårt att veta vad framtiden behöver för kunskaper och kompetenser. 

Pedagogerna anser att det är utifrån deras egna och barnens tolkningar av världen som denna 

avvägning görs.  

- Vi måste ställa oss frågan vad kan vi ge våra barn och vad kan barnen ge oss och 

samhället och framtiden? För det vi gör, gör vi för framtiden. Barnen ska ha med 

kunskaperna in i framtiden.  

De uttrycker också en önskan om engagemang för vår världs framtid hos barnen och 

pedagogens roll att se denna framtid positivt.  
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- Barnen måste få en framtidstro, för det är mycket negativa signaler som sänds ut i 

media. Jag tror att där har vi en mycket viktig uppgift som handlar om hållbar 

utveckling. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar olika kunskaper och kompetenser som pedagogerna menar är viktiga att 

möjliggöra hos barnen. För att förstå varför pedagogerna anser att dessa kunskaper och 

kompetenser är viktiga och hur de bidrar till en hållbar utveckling, tolkade och beskrev jag 

deras förståelse för begreppet. En förståelse som har distans i moral, tid och rum. Denna 

förståelse innebär att vi har ett ansvar för kommande generationer, ansvaret sträcker sig från 

nutid till framtid och från det lokala till det globala. 

Utifrån pedagogernas förståelse kunde jag urskilja fyra huvudsakliga aspekter på innehåll i 

lärande för hållbar utveckling, vilka pedagogerna menade var viktiga att möjliggöra hos 

barnen. Dessa är: 

 Ansvar för miljön 

 Ekologiska insikter 

 Handlingskompetens 

 Framtidsperspektiv  

Jag fann att fokus på de olika aspekterna skiljde sig åt mellan förskolorna och att de på den 

ena förskolan fokuserade mest tid åt att utveckla ansvar för miljön, gärna i samband med 

utflykter och utomhusaktiviteter, medan den andra förskolan ägnade mycket tid till att 

utveckla ekologiska insikter. På den tredje förskolan var handlingskompetensen det som var 

mest närvarande i vårt samtal om lärande för hållbar utveckling. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt framkommer huruvida mitt resultat överensstämmer med mitt ursprungliga 

syfte. Jag diskuterar min studies tillförlitlighet i termerna reliabilitet och validitet. Slutligen 

diskuteras metodvalen samt resultatet jag kommit fram till. 

6.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet innebär att man ser över forskningsresultatets tillförlitlighet, det vill 

säga om mina intervjuer och observationer stämmer överens med det intervjupersonerna 

menat (Kvale & Brinkman, 2009). Reliabiliteten kan översättas till hur bra ett mätinstrument 

är på att mäta.  

Kvalitativ forskning har kritiserats med motiveringen att resultatet är beroende av vem som 

gör tolkningen (Stukát, 2005). Jag är medveten om att det är min tolkning som ligger till 

grund för resultatet och anser att reliabiliteten hade ökat om jag hade haft någon att jämföra 

anteckningarna gentemot det inspelade materialet med. Då hade våra olika tolkningar kunnat 

jämföras och eventuella misstolkningar minimerats. Till min fördel hade jag tillgång till det 

inspelade materialet och kunde återgå till detta för omlyssning när det krävdes, vilket ökade 

reliabiliteten i min studie. 

Jag är också medveten om att mitt resultat sett annorlunda ut om jag inte valt, eller av annan 

anledning, inte spelat in samtalen med pedagogerna. Då hade jag inte kunnat återgå till dessa 

och försäkra mig om vad som egentligen sades. Om jag genomfört intervjuerna och 

observationerna tillsammans med någon hade dock reliabiliteten ökat eftersom jag är 

medveten om att två personer kan se och uppleva samma situation på olika sätt.  

Det är viktigt att formulera och ställa öppna frågor vid en intervju, detta för att inbjuda till 

personligare svar från intervjupersonen (Trost, 1997). Jag har varit noggrann med att inte 

formulera ledande frågor och anser att gruppsamtalen med pedagogerna inbjöd dem att berätta 

fritt inom ramen för samtalsämnet. Detta anser jag har bidragit till förhöjd reliabilitet. 

6.2 Validitet 

Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska 

undersöka och vad vi faktiskt undersöker. När vi har definierat vad det är som ska undersökas 

kan vi konstruera ett instrument som ska mäta detta och då gäller det att vårt instrument mäter 

det som avses, att instrumentet har god validitet. Validiteten i en kvalitativ studie är inte 

relaterad endast till själva datainsamlingen utan genomsyrar forskningsprocessens samtliga 

delar (Patel & Davidsson, 2011). En hög reliabilitet bidrar nödvändigtvis inte till en hög 

validitet eftersom det kan hända att fel saker mäts (Stukát, 2005). 

Begreppet triangulering är något som Patel & Davidsson (2011) behandlar. Detta innebär att 

flera olika datainsamlingsmetoder används och materialet från dessa sammanställs för att få 

en så bred bild av undersökningsområdet som möjligt. Resultatet kan då överensstämma eller 

skilja sig åt. Jag valde i studiens inledande fas att endast förlita mig på metoden kvalitativ 

intervju för att erhålla empiri till min studie. Att endast använda en form av 

datainsamlingsmetod resulterar i minskad validitet därför kompletterades intervjuerna med 

observationer för att få ett rikare material och jag fick även ta del av det kompendium som en 

av förskolorna skickat till Skolverket i samband med sin ansökan om att bli en certifierad 

förskola och erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Dessa olika typer av 
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datainsamlingar har jag sammanställt i resultatet och materialet visade sig både 

överensstämma och skilja sig åt.  

Som jag skrev i databearbetningsmetoden anser Patel & Davidsson (2011) att det sker en 

påverkan på underlaget för analysen i transkriptionsprocessen. De understryker att talspråket 

och skriftspråket inte är samma sak och att gester, betoningar och kroppsspråk försvinner i 

denna transkription. Patel & Davidsson upplever det som lockande att hoppa över sådant för 

att tydligare synliggöra resultatet men understryker att det är viktigt för validiteten att 

forskaren är medveten om att detta kan påverka analysen. Stukát (2005) anser att talspråk ger 

ett vardagligt intryck och att citaten endast bör återges ordagrant om det är relevant för 

tolkningen, huvudsaken är att texten är behaglig för läsaren. Jag har valt att följa Stukáts råd 

och bortsett från att skriva ut pauser och liknande som kan upplevas som hinder vid läsningen 

av studiens resultat.  

Om jag återkommit till pedagogerna med min transkribering av materialet kunde validiteten 

ha ökat. Då hade pedagogerna fått möjlighet att omformulera, lägga till eller ändra i materialet 

för att deras mening ska bli korrekt. Detta uteslöt jag, trots att det skulle ha bidragit till ökad 

validitet, eftersom det vore tidskrävande både för pedagogerna och för mig själv.  

6.3 Metoddiskussion 

Jag ville analysera och diskutera förskollärares mening om vilka kunskaper och kompetenser 

barn bör ges möjlighet att utveckla för att bidra till en hållbar utveckling. För att göra detta 

utformade jag en övergripande forskningsfråga och två vägledande frågor som sedan bröts ner 

till sex intervjufrågor med en förhoppning om att dessa skulle hjälpa mig nå ett resultat. 

Genom kompletterande observationer fick jag även en bild av vad de gjorde för att möjliggöra 

ett lärande för hållbar utveckling på de tre deltagande förskolorna.  

Varje intervju genomfördes på 30-50 minuter, vilket är något längre än de 30 minuter som jag 

uppskattade att det skulle ta. Detta kan bero på mitt val av att genomföra intervjuerna i grupp, 

samtalen kan då tendera att bli längre. 

Att min empirinhämtande metod i huvudsak bestod av gruppintervjuer (Kvale & Brinkman, 

2009) beror på, som jag motiverat tidigare, att jag anser att meningsskapande är beroende av 

mänsklig interaktion. De tre gruppintervjuerna, som vid varje tillfälle bestod av mig och 2-3 

pedagoger, anser jag vara ett bra sätt för att skapa mening kring det aktuella ämnet. Genom 

gruppintervjuerna gavs jag möjlighet att ta del av pedagogernas mening, något som var av stor 

vikt med tanke på mitt val av teoretisk utgångspunkt. För att få svar på mina forskningsfrågor 

ansåg jag att det var nödvändigt att gå tillväga på detta sätt. Om jag istället använt mig av 

kvalitativ intervju där endast jag och en intervjuperson deltagit tror jag att pedagogens mening 

kunnat bli platt och sakna den dynamik som uppstår i samspelet mellan arbetskollegor som 

samtalar om ett ämne som är av intresse för dem. 

Att jag överlämnade intervjufrågorna innan det var dags för genomförandet av dessa var 

uppskattat från pedagogernas sida. De kände sig förberedda och mer avslappnade eftersom de 

då hade getts möjlighet att förbereda sig inför samtalet. Överlämnandet av intervjufrågorna 

skedde via mail, en av förskolorna mottog dock inte dokumentet och efter några försök 

gjordes slutligen överlämnandet av intervjufrågorna muntligt, via telefon. 

Gruppsamtalen inleddes med en öppen fråga där pedagogerna gavs möjlighet att berätta om 

hållbar utveckling och vad detta begrepp innebär för dem. Jag upplevde att en sådan fråga 
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bidrog till att pedagogerna gav rika och spontana meningar om begreppets innebörd för dem, 

något som styrks av Kvale & Brinkman (2009). 

Gruppsamtalen skedde på pedagogernas arbetsplats vilket underlättade deras deltagande i 

studien, bortsett från tidsaspekten som våra samtal innebar, behövdes inga tidskrävande 

transporter göras. Hur miljön, där den empiriska studien genomförs, påverkar resultatet är 

något forskaren bör reflektera över (Trost, 1997). De gruppsamtal som utfördes i min studie 

utspelade sig på de aktuella förskolorna. Rummen var inbjudande och användes i 

verksamheten av pedagogerna under planeringstid och arbetsplatsträffar. Miljöerna erbjöd det 

som var dess syfte, att tillgodose de behov som finns under ett gruppsamtal, en plats att sitta 

ner och samtala ostört.  

Att jag var ensam intervjuare vid samtliga gruppsamtal och de intervjuade var minst två 

pedagoger vid varje tillfälle kan ha bidragit till att det underläge som intervjupersonen ofta 

upplever vid en kvalitativ intervju, framför allt om det är två intervjuare, minimerades. Detta 

styrks av Kvale & Brinkman (2009). Att de intervjuade hade tillgång till frågorna i förväg 

anser jag också har bidragit till att denna aspekt minimerats. Att vara ensam intervjuare har 

också nackdelar, eftersom två personer kompletterar varandra och minimerar risken att viktig 

information går förlorad eller analyseras felaktigt. En annan nackdel kan vara att en 

intervjuare erhåller mindre mängd förtydligad information eftersom följdfrågorna är 

begränsade till denna person. Vid analys av gruppsamtalen framkom information som jag inte 

reflekterat över vid samtalen, därför var det värdefullt att ha materialet inspelat. 

Den första observationen kan tolkas som slumpmässig eftersom jag ej planerat att utföra en 

sådan, något som ej får vara fallet om metoden ska tolkas som vetenskaplig (Patel & 

Davidsson, 2011) Jag vill dock poängtera att mina iakttagelser var fokuserade på det 

pedagogerna ansåg viktigt att visa mig i förhållande till det aktuella ämnet hållbar utveckling. 

Jag hade för avsikt att ta reda på vad det var barnen skulle lära sig i de processer som 

resulterade i skapelser och av det material som fanns tillgängligt i förskolans lokaler, trots att 

den första observationen inte var planerad. 

6.4 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar jag resultatet utifrån studiens syfte; att analysera och diskutera förskollärares 

mening om vilka kunskaper och kompetenser barn bör ges möjlighet att utveckla för att bidra 

till en hållbar utveckling. För att söka mening med detta ansåg jag det nödvändigt att ta reda 

på vilken förståelse pedagogerna har för begreppet hållbar utveckling. Jag börjar med att 

diskutera denna förståelse för att sedan övergå till diskussion av kunskaperna och 

kompetenserna som pedagogerna menar viktiga i relation till en hållbar utveckling. 

6.4.1 Pedagogernas förståelse 

Resultatet kom att beskriva en förståelse för begreppet hållbar utveckling hos pedagogerna. 

En förståelse som stämmer överens med det som Skolverket (2002) anser bör karaktärisera 

lärande för hållbar utveckling, nämligen att belysa samspelet mellan de lokala och globala 

problemen såväl som förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Fokus i lärande för hållbar 

utveckling är de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekternas samspel och 

beroendeförhållande (Skolverket, 2002). Pedagogerna är medvetna om begreppets 

komplexitet och belyser på olika sätt sammanhang och beroendeförhållanden mellan olika 

aspekter. Moralen är återkommande i samtalen, vi har ett ansvar menar pedagogerna, ett 

moraliskt ansvar för kommande generationer som innebär att vi måste kunna stå till svars 

inför dem. Därav har pedagogernas förståelse en distans i moral. Framtiden är också i fokus, 
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det vi gör nu har betydelse för hur människor ges möjlighet att leva i framtiden. Jag har med 

grund i detta dragit slutsatsen att pedagogernas förståelse har en distans i tid. Distans i rum, 

som jag också inkluderar i pedagogernas förståelse, kommer till uttryck i deras sätt att 

resonera kring konsekvenserna vårt handlande får. Handlandet har inte bara betydelse för 

framtiden utan även för människor på andra platser i världen. Sambandet och beroendet 

mellan de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna synliggjordes i min analys av 

gruppintervjuerna, men detta beroendeförhållande var inte något pedagogerna uttryckte i 

klarhet. Även Björneloo (2007) fann i sin studie att pedagogerna inte diskuterade de samband 

som en hållbar utveckling innebär i särskilt stor utsträckning. Däremot ser jag likheter med 

pedagogernas förståelse och tidigare forskning som belyser vikten av att se samband mellan 

olika aspekter i lärande för hållbar utveckling. Jonsson (2007) och Öhman (2008) beskriver en 

komplex förståelse i termer som mångsynthet och pluralism vilket de anser vara avgörande 

för att förstå vad en hållbar utveckling handlar om. Strävan efter att synliggöra olika 

perspektiv, synsätt och värden i frågor som rör vår världs framtid karaktäriserar denna 

förståelse (ibid). 

Resultatet visar att de deltagande pedagogerna hade stor kunskap inom området vilket kan 

bero på att hållbar utveckling var en självklar del i deras verksamheter. Pedagogerna uttryckte 

aldrig att de jobbade med hållbar utveckling under vissa tider eller perioder, perspektivet sågs 

som en naturlig del av förskolornas vardag. Flera av pedagogerna uttryckte att läroplanens 

mål också var mål för att utveckla ett hållbart samhälle. En av pedagogerna uttryckte ett större 

engagemang under tiden som de skulle certifiera sin förskola. Detta engagemang bidrog till 

att förskolans alla arbetslag jobbade intensivt, inte bara eldsjälarna, vilket ledde till att hållbar 

utveckling blev en naturlig del av hela förskolan. Detta tyder på att hållbar utveckling innebär 

ett helhetstänkande på förskolorna, något som ses som nödvändigt för att synliggöra samband. 

Holism, ämnesintegrering och komplexa synsätt är aktuella begrepp även i Baltic 21 E (2001) 

och Björneloo (2007) beskriver holism och helhetstänkande som genomgående i läroplaner 

och kursplaner där innehållet i hållbar utveckling är komplext och inte låter sig inordnas 

under skolämnesrubriker. Skolverket (2004) visar att helhetstänkande är vanligast 

förekommande i förskolan medan det blir allt ovanligare att perspektivet hållbar utveckling 

genomsyrar utbildningen i grundskolans senare år. Detta kan bero på det Björneloo 

konstaterar, att hållbar utveckling inte går att inordna under skolämnesrubriker, något som 

pedagogerna i studien har insikt i då de menar att hållbar utveckling är en naturlig del av 

verksamheterna. 

6.4.2 Kunskaper och kompetenser 

Pedagogerna uttrycker olika former av kunskap och kompetenser som nödvändiga för att 

kunna bidra till en hållbar utveckling, dessa är; ansvar för miljön, ekologiska insikter, 

handlingskompetens samt framtidsperspektiv.  

Ansvar för miljön är det som är mest närvarande i pedagogernas samtal om vilka kunskaper 

och kompetenser ett lärande för hållbar utveckling förutsätter. De uttrycker att ansvaret för 

miljön inkluderar såväl djur som natur. Att känna ett ansvar för vår natur innebär att vi måste 

utveckla en relation till denna, något som Skolverket (2004) belyser som en av de frågor 

hållbar utveckling handlar om. Tidigare studier, bland andra Skolverket (2002), har visat på 

olika sätt att tolka miljöundervisningen och vilka traditioner som finns närvarande i dagens 

skolor. Hållbar utveckling visar sig där vara ett ämne som oftast behandlas under 

naturkunskapen och då främst som en ekologisk aspekt. Att ansvaret för miljön är det som är 

mest närvarande i pedagogernas samtal om hållbar utveckling kan bero på just detta, att 

traditionen är närvarande även idag när hållbar utveckling kommit att inkludera även sociala 
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och ekonomiska aspekter som tillsammans med den ekologiska aspekten samspelar och är 

beroende av varandra.  

I pedagogernas samtal inkluderas djur, växter och natur men också människor i den miljö 

pedagogerna menar att vi ska utveckla ansvar för. De uttrycker att solidaritet människor 

emellan är en del av det ansvar vi har för vår miljö. Solidaritet är en del av förskolans 

värdegrund, vilket pedagogerna lyfter som ett arbete för en hållbar utveckling. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 

förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

    (Skolverket, 1998, rev 2010, s. 4) 

En annan kunskap som pedagogerna uttrycker att barnen bör tillägna sig är ekologiska 

insikter. Detta benämner de som att allting hör samman och genom exempelvis kretsloppstänk 

kan barnen se de delar, helheter och samband som vår värld är beroende och består av. Att se 

på världen i helheter och organiska samband är något som Dewey (2004) förespråkade. Han 

ansåg att detta borde vara grunden i all pedagogisk verksamhet. Alla kretslopp är beroende av 

en välmående ekologi och jag anser att barnen bör ges möjlighet att förstå värdet i de 

komponenter som kretsloppen består av. Värdefrågor lyfter Skolverket (2004) som centralt i 

lärande för hållbar utveckling. Denna ekologiska insikt är i likhet med ansvaret för vår miljö i 

huvudsak kopplad till den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Pedagogernas 

resonemang kring vad som inkluderas i begreppet miljö gör att även den sociala aspekten är 

aktuell då de samtalar om att verksamheten ska ge möjligheter för barnen att utveckla ansvar 

för vår miljö. Miljö och ekologi har i pedagogernas resonemang en framträdande roll i lärande 

för hållbar utveckling. Jag kan dock inte dra någon slutsats om att pedagogerna anser att detta 

är viktigare än något annat eftersom de på olika sätt belyser kunskapers och kompetensers 

relationer till varandra. 

Handlingskompetens, tillämpat inom utbildning, innebär att det inte kan vara förutbestämt vad 

undervisningen ska resultera i eftersom innebörden i begreppet är beroende av den handlande 

(Almers, 2009). Även de deltagande pedagogerna ifrågasätter en förutbestämd kunskap och 

anser att det är nästintill omöjligt att veta vad som kommer att förväntas av oss i framtiden. 

De utgår ifrån barnens intressen, läroplanen och sin egen mening om vilket lärande som ska 

möjliggöras och uttrycker handlingskompetensen på olika sätt. Handlingskompetensen anses 

viktig som motivator, att barnen får uppleva att handlingarna får önskade konsekvenser. Att 

kunna agera för en hållbar utveckling är också värdefullt för att verka som en god förebild, 

där är vi alla viktiga betonar pedagogerna. Handlingskompetensen är framför allt viktig att 

möjliggöra hos barnen för att de ska kunna delta i de demokratiska processer som vårt 

samhälle utgör och är beroende av för att en hållbar utveckling ska bli verklighet, anser de. 

Demokrati och delaktighet är frågor som Skolverket (2004) lyfter som viktiga i lärande för 

hållbar utveckling, dessa är även något som hela vårt samhälle grundar sig i.  

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

   (Skolverket, 1998, rev 2010, s. 4) 

Att agera för en hållbar utveckling förutsätter därigenom att vi har förståelse för varandras 

olikheter och lika värde. Precis som pedagogerna påpekar får de handlingar vi gör 
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konsekvenser för andra människor på andra platser likväl som för kommande generationer. 

Att erhålla kunskaper för att utveckla ett framtidsperspektiv samt innebörder av de mänskliga 

rättigheterna, som hållbar utveckling handlar om (Skolverket, 2004), blir centralt i en 

demokratisk process för att vi tillsammans ska finna lösningar som är hållbara. I 

pedagogernas resonemang om vikten av att utveckla handlingskompetens och 

framtidsperspektiv är den sociala aspekten av hållbar utveckling tydligast framträdande. I min 

tolkning av pedagogernas mening om vilka kunskaper och kompetenser de anser viktiga att 

möjliggöra har jag funnit att dessa belyses på många olika sätt. Att pedagogerna framhäver 

olika kunskaper och kompetenser tyder på att de brinner för olika delar av en hållbar 

utveckling, delar som de tillsammans synliggör i relation till varandra. 

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, 

demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och 

vår relation till naturen. Hur dessa frågor behandlas och integreras i den pedagogiska 

verksamheten/undervisningen så att de bildar en helhet blir centralt i ett lärande om 

hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2004, s. 7) 

Den ekologiska aspekten av hållbar utveckling är den som framträder tydligast i pedagogernas 

resonemang om ansvar för miljön samt vikten av att barnen ges möjlighet att utveckla 

ekologiska insikter. Även den sociala aspekten framkommer då pedagogerna uttrycker att 

handlingskompetens och framtidsperspektiv är viktiga delar av lärande för hållbar utveckling. 

Den ekonomiska aspekten belyses mer sällan i pedagogernas samtal, denna aspekt visar sig 

endast aktuell då de samtalar om ansvaret för vår miljö och som förklaring till varför barnen 

bör ges möjlighet att lära sig att återvinna. Jag tror att detta har att göra med att den 

ekonomiska aspekten är den del av hållbar utveckling som pedagogerna har svårast att 

synliggöra, för hur belyser man denna aspekt på annat sätt än genom att förklara hur och 

varför vi återvinner för barnen? Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) 

ska verksamma inom förskolan förmedla en positiv framtidstro, att belysa den ekonomiska 

aspekten genom att förklara sociala och ekonomiska förhållanden och orättvisor genom 

exempelvis barnarbete eller våra ohållbara konsumtionsmönster anser jag vara ett hinder i vår 

roll som förmedlare av denna positiva framtidstro.  
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7. Implikationer för framtiden 
 

I arbetet med denna C-uppsats har jag blivit mycket inspirerad av de pedagoger som deltagit 

och bidragit med sin mening om lärande för hållbar utveckling. De har synliggjort många av 

de delar som en hållbar utveckling står för och berättat om vad de menar att barnen ska ges 

möjlighet att lära samt visat hur detta lärande kan möjliggöras. I mitt kommande yrke har jag 

därför med mig nya tankar om vad och hur jag önskar möjliggöra ett lärande för hållbar 

utveckling i förskolan. Det pedagogerna menade inkluderades i miljön är ett sådant exempel, 

att utveckla ansvar för vår miljö är inte begränsat till den natur vi ser runtomkring oss utan 

inkluderar även oss själva, våra tankar och våra handlingar gentemot varandra. Det som jag 

anser vara det mest väsentliga för att kunna bidra till en hållbar utveckling är just detta, att vi 

utvecklar solidaritet och medmänsklighet. Empatin mot miljön och allt som inkluderas i denna 

blir då grunden i lärande för hållbar utveckling. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom forskning inom området lärande för hållbar utveckling är begränsat och än mindre 

av denna är inriktad på hållbar utveckling inom förskolan är det främst forskning om de yngre 

barnens lärande för hållbar utveckling jag föreslår. Våra barn är vår framtid och därför behövs 

forskning som är inriktad på dem och deras sätt att lära för en hållbar utveckling. Förskolan 

spelar en viktig roll i strävan efter en hållbarare värld, därför vore det intressant att studera 

vilken relation de små barnen har för naturen. Om denna forskning fanns skulle det bidra till 

en ökad insikt om lärande för hållbar utveckling för pedagogerna i förskolan och de skulle då 

kunna utgå från denna relation i de små barnens lärande för en hållbar utveckling.  

En annan intressant forskning skulle vara om och i vilken utsträckning pedagogerna ges 

möjlighet till kompetensutveckling inom området hållbar utveckling. Vilken inställning har 

rektorer och skolledning till hållbar utveckling och hur påverkar det pedagogerna och i sin tur 

barnens möjligheter att lära för en hållbar utveckling?   
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10. Bilagor 
 

10.1 Brev till förskolorna 

Hej! 

Jag vill börja med att tacka för att ni valt att delta i min studie. Nedan följer en form av 

intervjuguide. 

Syftet med att genomföra intervjuerna med er är att få underlag till min C-uppsats. Jag önskar 

få en inblick för att beskriva förskollärares mening om vilka kunskaper och kompetenser 

verksamheten bör erbjuda barnen att utveckla för att bidra till en hållbar utveckling.  

Jag vill ta del av era tankar och åsikter kring kunskap och kompetens i förhållande till 

perspektivet hållbar utveckling och för att synliggöra detta har jag valt att använda intervju 

som kvalitativ forskningsmetod. Vid samtycke från er skulle jag vilja spela in intervjun, 

endast för att det ska bli enklare för mig att behandla materialet i efterhand. Det är ingen 

annan än jag som kommer att ha tillgång till materialet. Jag kommer självklart vara noggrann 

med att inte skriva ut någon som helst information som kan tänkas identifiera varken 

förskolan eller ni pedagoger som deltar i studien. 

Nedan finns frågorna som återkommer i mitt samtal med er. 

 

Kan ni berätta om hållbar utveckling?  

Vad innebär begreppet för er? 

 

Vilka mål har verksamheten i arbetet med en hållbar utveckling? 

Vilket innehåll behandlas?  

 

Vilka kunskaper behöver barnen utveckla för att bidra till en hållbar utveckling?  

På vilket sätt bidrar dessa kunskaper till en hållbar utveckling? 

 

Tack på förhand!  

Mvh, Pia Eriksson 

 



 
 

10.2 Intervjufrågor 

 

Kan ni berätta om hållbar utveckling?  

Vad innebär begreppet för er? 

 

Vilka mål har verksamheten i arbetet med en hållbar utveckling? 

Vilket innehåll behandlas?  

 

Vilka kunskaper behöver barnen utveckla för att bidra till en hållbar utveckling?  

På vilket sätt bidrar dessa kunskaper till en hållbar utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

  


