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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie var att beskriva vilka målsättningar och motiv två förskollärare och nio 

barn kan tänkas ha i en aktivitet med lärande för hållbar utveckling i enlighet med 

fenomenografisk analys. Vidare ville vi studera hur och om dessa kommer till uttryck i 

aktiviteten med barnen samt i vilken utsträckning barnen uppfattar dessa målsättningar och 

motiv. Vår studie har genomförts som en fallstudie där vi har använt oss av kvalitativa 

intervjuer med förskollärarna innan vi filmade aktiviteten med barnen. Vi filmade aktiviteten 

med barnen för att sedan kunna göra en stimulated recall med dem. Enligt vår tolkning kunde 

vi se att barnen är medvetna om vad kompostering och sortering innefattar, dock såg vi inte 

att barnen uppfattar vad begreppet hållbar utveckling innebär. Hållbar utveckling innefattar 

mer än bara att vara rädd om miljön, det handlar även om frågor som fattigdom, konsumtion 

och barnadödlighet. Detta är ett arbete som måste ske ända upp på internationell nivå, alla 

måste arbeta i samma riktning. Utbildningen ses som en avgörande faktor för ett mera hållbart 

samhälle och studier visar på vikten av att denna utbildning startar på ett tidigt stadium, redan 

i förskolan. För att vi skall skapa ett hållbarare samhälle krävs inte bara att vi får kunskapen 

utan vi måste förändra hela vår livsstil. Det svar vi fick av båda förskollärarna var att de ville 

göra barnen miljömedvetna, ingen av dem gjorde skillnad på målsättningar och motiv i 

intervjun. 

Sökord; Hållbar utveckling, målsättning, motiv, lärande, förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de två förskollärare och barn som har deltagit i vår fallstudie om 

lärande för hållbar utveckling. Vi vill även tacka vår handledare Steffan Lind. Utan din 

handledning hade vi inte kommit så här långt med vårt examensarbete. Detta examensarbete 

hoppas vi skall bidra till ett arbete där kunskap, lärande och omsorg ska bilda en helhet i vår 

framtida verksamhet. Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer, nära och kära. Både för 

tid, tålamod, boende och mycket mer under dessa år av distansstudier vilket har varit 

ovärderligt. Vi vill även tacka varandra, det goda samarbetet, utvecklande samtal och den 

positiva uppmuntran vi har gett varandra när vi har behövt det som mest. Tack så mycket. 

Mars 2011 

Annika & Fanny 
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Inledning 

Under vår utbildning till lärare mot förskola och förskoleklass blev vi introducerade för ämnet 

hållbar utveckling genom två kurser som ingick under åren. Vi insåg båda ganska snart att 

detta var ett brett och intressant ämne som lämpar sig väl för förskolan. Under arbetets gång 

har vi fått bekräftat det vi redan efter kursen tyckte oss kunna se nämligen vikten av att 

introducera detta tidigt och på sätt kunna skapa en hållbarare livsstil. Under de VFU veckor vi 

har varit ute på har vi däremot tyckt oss kunna se att detta är ett ämne som många anser vara 

viktigt men att det lätt hamnar i skymundan till förmån för bland annat språk och matematik. I 

de fall där de arbetade med hållbar utveckling angav de att det handlade om kompostering och 

sopsortering vilket gjorde oss nyfikna på om hållbar utveckling i förskolan bara handlar om 

att sopsortera och kompostera eller finns det mer? Detta ledde till att vi som vårt 

examensarbete valde att genomföra en fallstudie på två förskolor med avseende att studera hur 

förskollärare hanterar begreppet hållbar utveckling samt hur de kan tänkas omsätta detta i en 

konkret aktivitet med barnen. Vidare vill vi genom denna undersökning söka svar på om 

förskollärarnas målsättningar och motiv med aktiviteten hänger ihop med barnens 

uppfattningar eller om de skiljer sig åt. Vi valde att arbeta med detta ämne då vi upplever att 

det är aktuellt som ämne i förskolan. Trots detta har vi i vår kontakt med olika förskolor 

upplevt att hållbar utveckling är ett ämne som verkar åsidosättas i stor utsträckning. Vi vill se 

hur förskollärare kan förstå begreppet hållbar utveckling och sedan använda det i konkreta 

aktiviteter med barnen.  
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Bakgrund 

Bakgrunden börjar med ett stycke där vi vill belysa de olika aspekterna av hållbar utveckling, 

det handlar inte bara om miljön och att vi skall värna om denna. Ämnet är brett och innehåller 

flera olika aspekter vilket vi vill visa. Hållbar utveckling handlar inte bara om att lära sig utan 

snarare om att förändra sin livsstil. Vidare handlar bakgrunden om hållbar utveckling och 

lärande. Undervisning ses som nyckeln till en hållbar utveckling och det framhålls att detta 

med fördel skall introduceras redan i förskolan. Vi tar även upp några händelser där länder i 

världen har gått samman för att tillsammans förbättra utbildningen för hållbar utveckling, 

ländernas samarbete beror på att detta är ett ämne som måste hanteras på en internationell 

nivå och att samarbete är nödvändigt för att kunna få till stånd en förändring. Sedan kommer 

ett stycke där vi tar upp vad Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), www.skolverket.se samt den 

reviderade upplagan som börjar gälla från 1 juli 2011 säger om hållbar utveckling. Detta tar vi 

upp då det saknas direkta mål och riktlinjer som innefattar ordet hållbar utveckling men om 

man är medveten om de olika aspekterna kan man lätt se att hållbar utveckling finns invävd 

på flera ställen som till exempel innefattar demokrati och allas lika värde. Vidare kommer det 

ett avsnitt om hur förskolan har förändrats och utvecklats genom åren, förskollärarens roll och 

lärande teorier. I slutet av bakgrunden tar vi upp lärande för hållbar utveckling i förskolan. 

Begreppet hållbar utveckling 

Sandell, Öhman och Östman (2003) skrev att hållbar utveckling inte bara handlar om miljön, 

det finns tre dimensioner ekonomisk, social och ekologisk dimension. Utöver miljön 

innefattar det även fördelningsfrågor som till exempel, skillnaden mellan fattiga och rika som 

i sin tur leder till stora skillnader i levnadsstandard. Detta kan inte bara hanteras på lokal nivå 

utan att det måste arbetas på lokal-, internationell- såväl som global nivå, samarbete är 

nödvändigt för att alla skall arbeta mot samma mål. Det som berör allt och alla har ansvar för 

tenderar att bli stillastående då ingen känner ett personligt och specifikt ansvar för uppgiften. 

Därför är det viktigt att väcka intresse för hållbar utveckling redan hos barn och på så sätt 

skapa ett engagemang hos individen. I förskolan kan man följa olika produkters livscykler och 

på så sätt kunna se vilka ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser olika 

konsumtionsval kan få. Effekten av att vi gör miljöförbättringar i produktionen av olika 

produkter uteblir då vi ständigt ökar vår konsumtion. Ett exempel är datorn, tekniken har gjort 

att vi kan se på tv, hämta filmer och spela dataspel på samma skärm. Detta skulle vara bra och 

innebära färre skärmar om det inte vore för vår ökade konsumtion som gör att vi i stället 

placerar en skärm i varje rum. På grund av dagens utveckling i Sverige har vi i stor 

utsträckning förlorat den konkreta kontakt med naturen som det ger när man, odlar sina egna 

grödor, jagar för det egna köttet eller fiskar för att få mat på bordet. Hermele (2006) skrev att 

vi genom ekologiska fotavtryck kan man mäta hur stor ekologiskt produktiv yta ett lands 

livsstil tar i anspråk, per medborgare och år. Dessa ytor beräknas på vad som behövs för att 

absorbera den koldioxid som ett land släpper ut när man förbränner fossila bränslen samt de 

ytor som går åt till att producera den mat och de skogsprodukter som landet förbrukar. Detta 

är ett lands ekologiska fotavtryck, uttryckt i hektar per person. Denna yta kan sedan ställas 

mot den yta som finns att tillgå för världens befolkning, 1,8 hektar per person. Om alla levde 

som vi svenskar gör skulle det behövas 3,4 jordklot. Vår syn på naturen präglas av det 

samhälle vi lever i, hur vår uppväxt ser ut och vilka attityder som skapas samt vilka kunskaper 

vi erövrar.  

 

http://www.skolverket.se/
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Tidigare forskning kring begreppet hållbar utveckling 

I en tidigare studie gjord av Dahlberg och Grahn (2010) stod det att läsa att samtliga 

förskollärare i studien uppfattade begreppet hållbar utveckling som miljöfrågor, människors 

gemensamma ansvar för vår värld och varandra. Detta innefattar förutom att värna om miljön, 

respekt för andras åsikter samt att värna om andra medmänniskor. Hållbar utveckling handlar 

enligt svaren i denna studie om att det skall vara hållbart både i nutid och i framtid, 

resurshushållning, dock var det inte alla i studien som gav uttryck för detta. I studien kan man 

även se frågan om begreppet hållbar utveckling uppfattas som en global och komplex fråga, 

detta var något som endast två förskollärare gav uttryck för. 

Vidare visar studien av Dahlberg och Grahn (2010) att förskollärarna ger uttryck för att 

arbetet för hållbar utveckling i förskolan är ett processinriktat arbete som kännetecknas av 

demokratiprocesser, tema arbete, värdegrunds arbete, planerade aktiviteter samt samlingar. 

Flertalet av förskollärarna i studien gav även uttryck för vikten av kommunikation och 

reflektion tillsammans med barnen. 

Lärande för hållbar utveckling 

Björneloo (2008) ansåg att ”undervisning kan ses som en nyckel till hållbar utveckling och 

lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står 

inför.” (s. 10).  Björneloo (2008) skrev att lärande och hållbar utveckling är tätt 

sammanlänkade, man bör leva som man lär och därför är undervisning för hållbar utveckling 

viktig. Hållbar utveckling och utbildning är inte främst en nationell fråga då både utbildning 

och hållbar utveckling innebär sociala, kulturella, miljömässiga, ekonomiska samt politiska 

händelser på en global nivå. Det är viktigt att arbetet för hållbar utveckling uppfattas som 

meningsfullt för barnen. Hägglund & Samuelsson (2009) skrev att i undervisning för hållbar 

utveckling bör man inte bara leta områden att arbeta med utan man bör integrera olika värden 

i undervisningen som är relaterade till demokrati, solidaritet och rättvisa. Detta är värden som 

är nödvändiga för både jordens och mänsklighetens överlevnad.  

Utveckling inom undervisning för hållbar utveckling  

Björneloo (2008) framhävde att den första internationella konferensen om miljöundervisning, 

resulterade 1977 i Tbilisideklarationen. Denna deklaration fick stort genomslag i 

läroplanstexter, dels är det fokus på miljöundervisning, dels på det livslånga lärandet. 1987 

publicerades Brundtlandrapporten (WCED 1987:43), uppkallad efter ordföranden Gro Harlem 

Brundtland. Rapporten tar upp tre sammanvävda aspekter, ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbar utveckling, även den globala dimensionen tas upp.  Än i dag används kommissionens 

definition av hållbar utveckling som bas. ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser 

nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillgodose sina behov” (Andersson & Jagers, 2008, s. 16) Vidare skriver Björneloo (2008) att 

år 1997 hålls en konferens om utbildning och hållbar utveckling i Grekland. Slutsatsen blev 

att samhällsvetenskap och humaniora är viktiga för att balansera mot den naturvetenskapliga 

undervisningen. I centrum står nu människans ansvar för samhällsutvecklingens konsekvenser 

i världen.  

Björneloo (2008) ansåg att FN:s millenniedeklaration menar att en global utveckling kräver 

en global helhetssyn kring globala utvecklingsfrågor som utbildning, fattigdomsutrotning, 

jämställdhet, barnadödlighet, mödrars hälsa, säkerställande av en miljömässigt hållbar 
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utveckling, hiv/aids och en förstärkning av det globala partnerskapet mellan rika och fattiga 

länder. 

Björneloo (2008) skrev att miljöministrar från Europa, Kanada och USA samlas i Kiev 2003 

och pekar på vikten av en nyorientering av miljöutbildningen och annan utbildning, detta för 

att tillsammans skapa en kraftfull utbildning för en hållbar utveckling. Utbildning är 

nödvändig för att öka medborgarens vilja och förmåga att lösa miljö- utvecklingsproblem.  

Björneloo (2008) skrev att vid ett möte i mars år 1998 görs en överenskommelse om att 

utveckla och genomföra en agenda som benämns som Baltic 21. Denna agenda vill att hållbar 

utveckling skall skrivas in i alla styrdokument: skollagen, högskolelagen, läroplaner, 

kursplaner. (Björneloo, 2008). 

Björneloo (2008) ansåg att Baltic 21 Education eller Hagadeklarationen som den oftare kallas 

genomförde en handlingsplan som ger begreppet kunskap en bredare betydelse. ”Nyckeln till 

att kunna skapa en mera hållbar och fredlig värld är kunskap. Omvandlingen till ett hållbart 

samhälle beror på invånarnas förståelse och handlingsförmåga.[…] Alla elever ska ha 

kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara kreativa, demokratiska och 

ansvarsfulla medborgare och för att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna delta i beslut 

inom olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle.” (Utbildningsdepartementet 

2002, s.1) 

Läroplaner för förskolan & hållbar utveckling 

Hägglund och Samuelsson (2009) skrev att i Sverige deltar majoriteten av barn i förskolans 

verksamhet redan i tidiga år, vid två års ålder deltar cirka 84 % i förskolans verksamhet. 

Förskolan i Sverige är en del i utbildningssystemet och förväntas vara det första steget mot det 

livslånga lärandet. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), www.skolverket.se innehåller inte 

några exakta mål för specifikt hållbar utveckling däremot innehåller den värden som är 

viktiga för hållbar utveckling som till exempel solidaritet, tolerans, jämlikhet och 

rättvisa.”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet 

i naturens kretslopp och för enklare naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om 

växter och djur” (Lpfö98, sid.9).  

 

Från och med 1 juli 2011 får förskolan en reviderad läroplan. Några av de nya riktlinjerna för 

arbetet med lärandet för hållbar utveckling är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap.” (reviderad Lpfö - 11, s. 10) samt att ”förskollärare ska ansvara 

för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (reviderad 

Lpfö - 11, s. 12). 

 

Från omsorg till lärande i förskolan 

 

Vallberg Roth (2002) ansåg att förhållandet mellan institutionerna för förskoleverksamhet, 

läroanstalter och samhället, i ett historiskt perspektiv inte har varit stabilt utan ständigt 

förändrats. Läroplaner och diskurser för yngre barns utbildning har skiftat under historiens 

gång. Förskolan har utvecklats på andra grunder och meriter än skolan, och bedrivs 

fortfarande på olika sätt på de flesta platser i världen.  
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Hägglund och Samuelsson (2009) framhävde att idén om barns utbildning i Sverige har sitt 

ursprung i en stark relation till Fröbel som var verksam för hundra år sedan.  Hans åsikter om 

hur vi ska utbilda barn i förskoleåldern samt hur vi kan använda barns vardag som en 

referensram, bildar en grundläggande princip i hans pedagogiska teori. Alla aktiviteter som 

utförs i hemmet, som köksarbete, sågning, arbeta med trä arbete, trädgårdsarbete, etc. 

betecknas som grundläggande förutsättningar för lärande. Detta kan ses som ett sätt att 

komma nära barns upplevelser och till vad som är bekant och välkänt för dem. Fröbel hade en 

tankegång kring pedagogiskt arbete som skulle främja barns utveckling. ”Fröbel liknade 

barnet vid en planta, en planta med inneboende anlag, som behövdes vårdas och ansas för att 

så småningom blomstra” (Thulin, 2006, s. 14). Thulin (2006) skrev att Fröbel ansåg att yngre 

barn skilde sig från äldre barn och därför förordade han en pedagogisk metod som byggde på 

lek, lärande och arbete samtidigt som ett ungt barn ska vara aktivt med kroppen och använda 

de olika sinnena för att finna intresse och nya möjligheter till lärande. Fröbel formulerade en 

lekteori, denna lekteori byggdes på ett antal lekgåvor, genom dessa lekgåvor blev innehållet 

synligt och bestod av ett antal olika materialsatser som hade tillhörande beskrivning för dess 

användningsområde. Utgångspunkten med dessa lekgåvor var att stimulera barns geometriska 

och matematiska förmågor. Genom lek med materialet skulle barn dels utveckla matematiska 

kunskaper, dels utveckla en uppfattning om sig själva som strukturerade väsen.  

 

Från barnträdgårdar till förskolan idag 
 

Thulin (2006) ansåg att förr skedde socialisationen tillsammans med familjen, tillsammans 

uppfostrade och utvecklade man barnet i hemma miljö. För hundra år sedan fanns det 

barnträdgårdar där de arbetande kvinnorna utgick ifrån Fröbels ”pedagogik”. Barnträdgårdar 

kan jämföras med dagen förskolor. Miljön i förskolan skulle vara hem- och naturnära. Det 

fanns arbetsförberedande rum också till exempel kök och slöjd rum. Här kunde barnen ta del 

av den vardagliga sysselsättningen som fanns i hemmet.  

Läroplanshistoria 

Vallberg Roth (2002) skrev att det under senare delen av 1800 talet rådde gudstro i skolan och 

samhället och något som skulle kunna kallas ”guds läroplan” gällde. Arbetsstugor var ett 

exempel där alla träffades och där rådde det gudstroende undervisning i en ohemlik miljö. För 

80 år sedan tyckte man att socialisationen skulle ske tillsammans i grupp till exempel i 

barnträdgårdar eller i en arbetsstuga tillsammans med familjen. Kyrkan hade en stor roll i 

vardagen och samhället, en betydlig socioemotionell utveckling i en förändrad värld från 

slutet av 1800-talet till första hälft av 1900-talet. Den så kallade ”guds läroplan” följdes 

senare under 1900 talets första hälft av ”det goda hemmets och hembygdens läroplan” viket 

innebar att intresset för psykologi och pedagogik ökade. Socialpsykologin blev så småningom 

allt mer framträdande och Alva Myrdal föreskrev exempelvis att folkhemmet skulle erbjuda 

flickor och pojkar samma leksaker och att olikheter mellan könen inte skulle suggereras fram.  

Vallberg Roth (2002) skrev att ”Läroplanshistoria visar hur det historiska arvet i stor 

utsträckning fortfarande tar del i den nutida läroplanskonstruktionen. Olika mönster av arv 

från tidigare läroplansperioder blandas med nya inslag på olika nivåer.” (s. 10). Innan 1960-

talet så rådde den modercentrerade perioden, hon skulle vara vårdande och ha en god omsorg 

i familjen, där den yrkesarbetande fadern var utanför hemmet. Under denna period såg man 

barnet som sårbart, beroende och särskilt utsatt i en farlig värld. Skillnaden i nutid är att 

fadern har en större del i familjsammanhang än för hundra år sedan. I dagens samhälle delar 
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vi på vardagliga situationer och det råder demokrati i familjen. Papporna är mer hemma och 

kan ta ut föräldraledighet i samma utsträckning som mamman. Det stora genomslaget när det 

gäller barnomsorg i skolvärlden är det ämnesövergripande intresset inom barnpsykologin som 

har vuxit sedan 1930-talet, vilket innebär att föräldrarnas medvetenhet om barns utveckling, 

framgång och delaktighet gjort barnet mer synligt i samhället. Förskollärare har alltid haft en 

stor roll i barnens värld, vare sig med eller utan titel. förskolläraren var oftast kvinnlig, hon 

skulle ha ett fördelaktigt utseende och ha bra hand om barn, utifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter. Arbetsmaterialet såg ganska lika ut som nu. Skillnaden är att förr satt man 

tillsammans i en grupp eller klass och därigenom fick man lära sig det förskolläraren lärde ut 

och nu handlar det om det enskilda barnets intresse och hur det kan utvecklas.  

Vallberg Roth (2002) ansåg att perioden som stäcker sig från slutet av 1980-talet till nutid 

heter Det situerade (välbärgade) världsbarnets läroplan, här handlar det om individen, det 

enskilda barnet i en förändrad värld. Så här står det även i Lpfö 98 ”Flickor och pojkar skall i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (s. 4). Olika titlar inom skolvärlden har 

uppkommit, till exempel förskollärare.  

Förskollärarens roll 

Thulin (2006) beskrev att förskollärarinnans roll har förändrats radikalt till nutid. Förut 

pekade förskollärarinnan med hela handen och så skulle det vara. Utifrån de olika 

styrdokument som har funnits i vår historia, har barnen också lärt sig olika saker vid olika 

perioder. Detta förändrades under den första hälften av 1900-talet. Nu skulle man inte 

konkurrera med modern i hemmet längre. Samhället i stort krävde mer av barn och föräldrar. 

Vallberg Roth (2002) skrev att genom styrdokument ska förskolläraren ge budskap/kunskap 

till barnen som i sin tur ger det vidare till nästa generation. I nutid har förskolläraren en stor 

roll i barnets utveckling och framtid, kraven har inte bara blivit högre i barnens värld. 

Förskolläraren har också en större uppgift, det är den enskilda individen som kommer först. 

Barnet ska få en uppfattning om jaget och därigenom alla rättigheter. Enligt Lpfö -98 står det 

att ”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall 

stimuleras.” (s. 5).  

Gannerud (2001) skrev att förskollärarens personliga värderingar är centrala för deras syn på 

sig själva som just förskollärare och för vad de strävar efter att uppnå. Innehåll, arbetssätt och 

organisation skall anpassas så att olika barns individuella behov tillfredsställs. Förskollärarens 

arbete är svårt att beskriva och definiera. Det innehåller många roller – undervisare, förälder, 

domare, vän – som är motsägelsefulla och står i strid med varandra. Kernell (2002) skriver 

”Dagens lärare har förstått hur förändringsprocessen från information till kunskap går till – 

det är ju själva yrkeskaraktären! Vad som däremot ännu inte är lika klart i yrkeskåren är den 

subtila, men mycket viktiga skillnad mellan kunskap och kompetens.” (s. 179).   

 

Barns lärande  
 

Vallberg Roth (2002) ansåg att inne – ute lek är något som också är viktigt för barns 

utveckling och fantasi.  Vallberg Roth (2002) skrev ”en kort stund lek utgjorde ofta en paus i 

ett ibland ensidigt arbete” (s.52). Vi vuxna hade för hundra år sedan en god tankegång kring 

lek, vilket har följt med oss till nutid och har funnit i läroplanerna sedan länge. Den kunskap 

vi har idag om lärande, omsorg och kunskap har förändrats. Den kunskap som psykologer och 
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förskollärare har nu, går inte att jämföra med dåtid. De olika läroplaner som har kommit till, 

det senaste århundradet har förändrats för att teorier och forskning kring kunskap och lärande 

har utvecklats och kommit längre fram i utvecklingen. Det är viktigt att komma ihåg att det 

finns ett syfte med förändrade styrdokument. Som förskollärare bör man uppmärksamma och 

se vardagssituationer som lärandetillfällen samt att alltid utgå från barnens perspektiv och 

livsvärld. Omsorg och lärande är något som har funnits i alla tider, skillnaden är hur man har 

använt den. I Lpfö - 98 står det att ”förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” (s. 8).  

 

Gannerud (2001) skrev att det dagliga arbetet styrs av undervisningsplaneringen men också av 

elevers behov, förutsättningar, motivation och intresse liksom av aktuella händelser inom och 

utanför förskolans verksamhet. Schjellerup och Nielsen (2006) ansåg att det sociala livet utgör 

grundvalar för utveckling och lärande, både på det personliga och kollektiva planet. När den 

sociala dimensionen betraktas som en naturlig och viktig del av det lärande som förskolan 

erbjuder barnen, är det utryck för att barns utveckling tolkas utifrån ett helhetsperspektiv. 

Barns olika sociala världar ska helst gripa in i varandra. Ett sådant samspel underlättar för 

barn att röra sig i olika världar och reaktionsförmågan skärps om de får möjlighet att överföra 

erfarenheter från en social arena till en annan. Dovenborg och Pramling Samuelsson (2006) 

skrev att för att göra bruk av begreppet ”det livslånga lärandet ” krävs att man tar 

utgångspunkt i ett innehåll, det vill säga i de värden, färdigheter eller den förståelsen man vill 

utveckla hos barn. Detta innebär att man anlägger ett perspektiv, som gör synligt att det i 

princip är samma innehåll som barn lär sig om, oavsett var i utbildningssystemet man befinner 

sig, även om komplexitetsnivån är olika. Hwang och Nilsson, 2003 skrev att ”människan ses 

som en tänkande, rationell och medveten varelse som konstruerar sin bild av världen utifrån 

sina erfarenheter.”( s.45).  

 

Egelund, Haug och Persson (2006) hävdade att under början av 2000-talet var 

individualiseringen i förskolan långt gången vilket naturligtvis syftar till att möta barnet där 

det är. Detta trots det faktum att detta eventuellt sker på bekostnad av det sociala samspelet i 

gruppen och det kollektiva samtalet. Individualisering innebär att verksamheten ska läggas till 

rätta så att den enskildes förutsättningar kan komma till sin rätt genom att ta hänsyn till varje 

barns förmåga, intresse och möjligheter. Johansson (2009) skrev att utbildningen är viktig för 

att bistå framtidens vuxna medborgare världen över i strävan mot att bli moraliska och 

respektfulla individer i framtiden. Det finns dock inte ett gemensamt system av värderingar i 

dagens samhälle, tvärtom utvecklas en mångfald av värden och tar form i olika samhällen, 

situationer och faser i livet.  

”Samtliga pedagoger framhäver att samtalet är ett viktigt inslag i deras vardagliga 

arbete med barnen när det gäller lärandet för hållbar utveckling. De anser att det är 

ett viktigt redskap att använda för att väcka barnens intresse, att träna den sociala 

kompetensen och förmedla kunskap om bland annat naturen, kompostering och 

återvinning.” (Gedda & Persson. 2010, s. 20). 

 

Lärandeteorier ur sociokulturellt perspektiv  

Dysthe (2003) ansåg att det sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på 

lärandet. Störst vikt läggs på att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

främst genom individuella processer. Interaktion och samarbete ses inte enbart som en positiv 

del av läromiljön utan ses som helt avgörande. Att delta med andra ses som mycket väsentligt 

inom det sociokulturella perspektivet. 
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Dysthe (2003) beskrev att det finns sex stycken centrala aspekter på den sociokulturella synen 

på lärandet: 

Lärandet är situerat:  

Dysthe (2003) skrev att hur personen lär och i vilken situation han lär är en fundamental del 

av det som lärs. Kognitivismen ser individen som den grundläggande analysenheten och 

kontexten som området runt omkring individen. Det situerade perspektivet fokuserar på mer 

omfattande delar av det system som den lärande är delaktig i. Individen är deltagare i samspel 

med andra som fysiska verktyg till exempel dator och representationssystem till exempel 

språk. Det situerade perspektivet är särskilt riktat mot inlärningskontexten och konsekvensen 

av detta är exempelvis betoningen på autentiska aktiviteter i skolan. Somliga ser detta som att 

skolan skall skapa en läromiljö som i så stor utsträckning som möjligt skall efterlikna livet 

utanför medans andra ser det som att utbildningens mål är att förbereda eleverna för ett 

livslångt lärande. Detta leder till att autentisk aktivitet i skolan är sådant som främjar tänkande 

och problemlösning, sådant som har betydelse utanför skolan. I det andra fallet blir med andra 

ord kriterierna för autenticitet det tänkande och problemlösande som inlärningsaktiviteten 

främjar. 

Lärandet är i huvudsak socialt:  

Dysthe (2003) ansåg att varken kunskap eller färdigheter har sitt ursprung i hjärnan, varken 

kunskap eller färdigheter är lokaliserade där. Den mänskliga hjärnan är dock en viktig 

komponent för att avancerad inlärning skall vara möjlig. Kunskaper och färdigheter som rör 

innebörd och mening uppkommer i samhället under lång tid och dessa blir vi delaktiga 

igenom interaktion med andra människor i samhället. Interaktion med andra och läromiljön är 

av görande för vad som lärs samt hur det lärs. 

Lärandet är distribuerat:  

Dysthe (2003) menade att i en grupp av människor har alla olika kunskaper och alla 

kunskaperna är viktiga för en helhetsförståelse. Lärandet blir socialt eftersom kunskapen är 

uppdelad mellan gruppens deltagare. När alla i gruppen har tagit del av de andras kunskap kan 

även ny kunskap uppkomma av den distribuerade kunskapen. 

Lärande är medierat:  

Dysthe (2003) beskrev att mediering eller förmedling används som olika typer av hjälp och 

stöd i läroprocessen. Detta kan gälla såväl personer som verktyg. Verktyg och redskap är i ett 

sociokulturellt perspektiv de intellektuella och praktiska resurser. Dessa använder vi för att 

kunna förstå vår omvärld och hur vi skall handla. De verktyg och redskap vi har innehåller 

tidigare generationers kunskaper, insikter och erfarenheter, när vi använder redskapen 

utnyttjar vi detta och då krävs det kommunikation och interaktion med andra människor. 

Sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och det är även genom 

kommunikation som den förs vidare. Det finns olika redskap som medierar lärande som 

tillexempel böcker och film som är informationskällor. Penna och anteckningsblock är fysiska 

redskap som medierar till exempel organisation och utveckling av innehållet. Det viktigaste 

medierande redskapet är språket. En viktig del av den sociokulturella inlärningsteorin är hur 

språket kan användas som ett kulturellt, medierande redskap. 
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Språket är grundläggande i läroprocesserna: 

Dysthe (2003) skrev att synen på språket är att det är en avbildning av olika erfarenheter men 

att detta är felaktigt utifrån sociokulturell teori. Om man utgår från den sociokulturella teorin 

innebär språklig framställning både hållning och värderingar som placerar oss både i en 

historisk och en kulturell tradition. Språket är ett kollektivt, interaktivt såväl som individuellt 

sociokulturellt redskap.  

Dysthe (2003) ansåg ”att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell; det ger oss 

tillgång till en kulturell mångfald som hela tiden utvidgas, från den innersta 

familjecirkeln till de talrika och skilda kontexter vi efterhand tar del av och ingår i. 

Inom vart och ett av dessa delvis mycket olika ”diskurssamhällen” lär vi oss att använda 

språket för att påverka andra eller få dem att handla och genom kommunikationen 

formar vi både oss själva och andra.”(s. 48) 

Lärande är deltagande i en praxisgemenskap:  

Dysthe (2003) menade att lärandet sker genom deltagande i grupp, och vad som lärs beror på 

kunskapen som finns inom gruppen och där av främjas lärandet av att gruppen sätts samman 

med personer som besitter olika kunskaper. 

Sandberg och Targama (1998) skrev att i arbetet för att en organisation ska utvecklas till en 

lärande organisation, innebär att vi måste utgå från verksamheten och uppdraget. Detta 

förutsätter i sin tur att alla medarbetare måste samtala om uppdraget för att tydliggöra och 

förstå hur vi själva och andra uppfattar det. Vi måste därför organisera vårt arbete så att vi 

skapar utrymme för sådana samtal. Reflektion och analys är nödvändiga förutsättningar för en 

professionell yrkesutövning. Kommunikation är en viktig dela av lärandet men samtidigt är 

det viktigt att kunna föra den nya kunskapen vidare mellan människor samt från generation 

till generation. Lärande sker genom interaktion med andra människor, lärande sker inte enbart 

individuellt. ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till nästa.” (Lpfö – 98, s. 5). 

Dysthe (2003) beskrev att lärandet sker i samspel mellan individerna och den sociala 

läromiljön, vilken grundsyn man än har på lärande är motivation och engagemang en 

avgörande faktor. Motivation är något som skall finnas i förskolan. I det sociokulturella 

perspektivet inom lärandet så lär sig deltagarna i gruppen av varandra då alla har olika 

kunskaper om ämnet, och detta kan leda till en helhetsförståelse. Stor vikt läggs på dialog och 

samspel för att uppnå lärande samtidigt som interaktion och samarbete inte enbart ses som en 

positiv del av läromiljön utan ses som helt avgörande. Dahlin, Dahlin och Ingelman (2002) 

skrev att förskollärarens engagemang är en avgörande faktor i lärandet, vilket gör att barnen 

blir mer mottagliga och nyfikna. Förskolläraren måste ha känslor för det hon/han gör, väcka 

barnens intresse genom variation och flexibilitet i undervisningen. Att uppmuntra barnen och 

låta dem bli sedda har en stor betydelse för deras utveckling. En förskollärare som baserar sin 

undervisning på ett besjälat lärande, och samtidigt har egen fantasi och kreativitet gör lärandet 

mer intressant för barnen.  
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Lärande för hållbar utveckling i förskolan   

Hägglund & Samuelsson (2009) ansåg att när det gäller utbildning för hållbar utveckling är 

det viktigt att förskolläraren får möjlighet att utveckla och konkretisera sina idéer vad gäller 

hållbar utveckling och vad det kan betyda i små barns vardag. Utbildningen har en mycket 

viktig roll i arbetet för hållbar utveckling, det har tagits fram mycket litteratur och dokument 

som visar vilken roll utbildning har, som en stark kraft för att förbereda människor världen 

över på den förändring som sker och få dem att agera. Samtidigt har väldigt lite 

uppmärksamhet har riktats mot hur förskoleverksamheten skall och bör delta. Detta ledde till 

en Workshop på Göteborg universitet 2007, anordnad av UNESCO. Denna workshop 

handlade om vilken roll förskolan skulle ha i arbetet för hållbar utveckling. Resultatet av detta 

var att deltagarna ur olika perspektiv kunde se förskolan som en bidragande i arbetet för 

hållbar utveckling vilket ledde till att deltagarna var överens om att förskolan uppfyllde alla 

krav för att bidra till utbildningen för hållbar utveckling. Daries m.fl. (2009) skrev att barn bör 

få vara aktivt deltagande i utvecklingen av utbildningen lika väl som de vuxna för att på så 

sätt behålla den viktiga kontakten med barnens vardag för att de skall kunna utvecklas till 

aktiva medborgare med en hållbarare livsstil. Erfarenhet och forskning visar att små barn har 

förmåga att tänka kring både sociala - och miljöfrågor samt att med tidigare introduktion av 

hållbar utveckling skapas ett mer positivt resultat.  Barn har ofta inflytande på familjen och 

därför kan de påverka sina nära mot ett mer hållbart tänkande och beteende, där av är det 

viktigt med undervisning redan i tidig ålder. Små barn är av naturen nyfikna, sökare av svar 

och lösningar för att skapa en mer hållbar vardag.  

 

 

Figur 1. (Fortbildning ab/Förskoletidningen, 2008) Bilden visar på vilken bredd som arbetet 

med hållbarutveckling innehåller och vad det innebär för verksamma förskollärare.  

Fortbildning ab/Förskoletidningen (2008) menade att arbetet för hållbar utveckling i förskolan 

startade som en miljö och naturengagemang och utvidgades till att handla om organisation, 

pedagogisk inriktning och praktiskt pedagogiskt arbete sett i ett helhetsperspektiv. Hermele 

(2006) skrev att ”det tar tid att lära och skapa långvariga attityder. Lärandet bör därför börja i 

tidig ålder och fortsätta i högre årskurser”. (s.10). 
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Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva vilka målsättningar och motiv förskollärare  kan 

ha i aktiviteter med lärande för hållbar utveckling i förskolan.  

Frågeställningar 

1. Vilka målsättningar och motiv kan en förskollärare ha inför en aktivitet kopplad till 

lärande för hållbar utveckling?  

2. Vilka uttryck tar sig målsättningar och motiv under aktivitetens faktiska 

genomförande?   

3. Hur uppfattar barnen aktiviteten och hur överensstämmer dessa uppfattningar med 

förskollärarens målsättningar? 

Precisering och avgränsning 

Vi anser att målsättningar är de mål vi ska sträva mot enligt styrdokumenten. Vi arbetar 

utifrån de mål som finns uppsatta i läroplanen för förskolan. Målsättningar handlar om vart 

jag vill komma med aktiviteten. Vad vill jag att aktiviteten ska leda till. Utifrån de mål vi 

arbetar med i praktiken varje arbetsdag. Förskollärare/lärare lägger upp långa och korta mål 

för verksamheten samt för varje enskild barn. Genom olika motiv kan vi arbeta mot dessa 

mål, där vi använder oss av olika verktyg och tillsammans med arbetskamrater och barn 

jobbar vi mot styrdokument och de målsättningar som finns skrivna i läroplanen för förskolan.  

Målsättningar för en aktivitet kan ses som vad jag vill uppnå med barnen i denna aktivitet 

medans motiv handlar om varför jag skall genomföra aktiviteten och vad jag vill att 

aktiviteten skall leda vidare till. Till exempel målsättningen med aktiviteten är att barnen skall 

kunna kompostera medans motivet blir att barnen skall bli medvetna om att man inte kan 

slänga hur mycket som helst samt hur man skall ta reda på det avfall man skapar. 
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Metod  

Inledning       

Vi började med att utarbeta ett syfte för vår studie. Vidare tog vi kontakt med två förskolor 

belägna i norra Sverige. Anledningen till detta är att vi är bosatta i olika kommuner och 

studerar på distans. För att deltagarna i vår fallstudie skall förbli anonyma har vi i studien 

kallat förskollärarna Åsa och Karin. Vi informerade Åsa och Karin om syftet med vårt arbete 

samt framförde vår förfrågan om att delta i vår fallstudie. Efter att förskollärarna accepterat 

vår förfrågan delade vi ut papper för godkännande av de berörda barnens medverkan till 

föräldrarna. Utifrån syftet formulerat vi några frågeområden.  

Fenomenografi 

Patel och Davidsson (2003) skrev att fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt som 

har fokus på att studera olika uppfattningar. Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot 

hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. I uppfattningen av ett fenomen antas 

människan ge innehåll i relation mellan sig själv och omvärlden. Att uppfatta något är att 

skapa mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltar. Från uppfattning 

utgår vi också ifrån hur vi handlar och resonerar. Ansatsen utvecklades av den svenske 

pedagogen Marton under 1970-talet som en kvalitativ metod att studera lärande, men 

ambitionen var också att ta forskningen vidare. Detta yttrade sig i att fokus inte längre 

riktades mot att studera hur mycket som lärdes utan istället mot vad som lärt. Metoden är 

dock inte begränsad till att studera lärande.   

 

Johansson (2005) beskrev att dessa olika sätt att förstå kan beskrivas med hjälp av olika 

kritiska aspekter. Lärande ses som en breddning av den repertoar av uppfattningar som 

människor bär med sig. Till exempel att man får tillgång till fler kritiska aspekter. Lärande 

sker genom urskiljning, variation och samtidighet. Patel och Davidsson (2003) skrev att denna 

process är induktiv och innebär att forskaren läser och sorterar materialet tills mönstret blir 

tydliga. Mönstret består först av olika kategorier under vilken intervjupersonernas olika 

utsagor kan sorteras. Fenomenografisk ansats kan kort beskrivas som att, kunna beskriva 

förståelsen för och innan och därigenom kunna få möjlighet att fånga in kunskapen.  

Fallstudie 

Patel och Davidsson (2003) skrev att en fallstudie är när man gör en undersökning på en 

mindre grupp. Man kan välja att studera ett eller flera fall till exempel två olika förskolor. I en 

fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som 

det bara går. Fallstudie lämpar sig när man bland annat vill studera processer eller 

förändringar. Med denna metodinriktning ligger fokus på frågorna hur och varför. Vidare 

handlar detta om att kunna göra analytiska generaliseringar snarare än att skapa en statistisk 

generaliserbarhet. När man gör en fallstudie kan man ta två fall som skiljer sig åt och sedan 

diskutera resultatets generaliserbarhet i förhållande till en tänkt population. När man gör en 

fallstudie är det vanligt att man samla in information av olika karaktär för att på så sätt kunna 

ge en så tydlig bild som möjligt. Man kan till exempel kombinera intervjuer och 

observationer. Att få tillgång till förskollärarnas och barnens egna svar och reflektioner var 

viktigt för att kunna se om förskollärarnas målsättningar hänger ihop med barnens 

uppfattningar av aktiviteten.  Yin (2007) skrev att det som är viktigt angående datainsamling 

under en fallstudie är att det inte enbart handlar om att samla och registrera data på ett 

mekaniskt sätt. Man måste också kunna tolka informationen då den samlas in och på så sätt få 
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en direkt bild av om exempelvis viss information kan vara motsägelsefullt mot annan data och 

därigenom kan det finnas behov av ytterligare information.  

För att kunna besvara fråga 1, Vilka målsättningar och motiv kan en förskollärare ha inför en 

aktivitet kopplad till lärande för hållbar utveckling? använde vi oss av intervju som 

datainsamlingsmetod. Intervjun tog ungefär 40 minuter för både Annika och Fanny på 

respektive bostadsorter. Intervjuerna filmades och sedan skrev var och en ut sin intervju. 

Lantz (2007) ansåg att när utskrift av intervjun sker är det viktigt att den som skriver ut är väl 

medveten om syftet med intervjun, detta för att ingen viktig information skall falla bort 

genom att råmaterialet komprimeras. Närvarande under Annikas intervju var Annika och Åsa 

och under Fannys intervju närvarade Fanny och Karin. Vi valde att börja med att utgå ifrån de 

kvalitativa intervjuernas förfaringssätt i samtalet med förskollärarna innan aktiviteten. Detta 

eftersom dess syfte är att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos den 

intervjuades livsvärld” (Patel & Davidsson, 2003, s. 78). Vi har valt denna metod eftersom vi 

anser att den passar bra för första delen av vårt syfte. En anledning till att vi tycker detta är för 

att Patel och Davidsson (2003) skrev att ett förfarandesätt baserat på kvalitativa intervjuer 

innebär att intervjuaren aldrig i förväg kan vara säker på vilka svar som den intervjuade 

kommer att ge, eller avgöra vilket som är det ”sanna” svaret på en fråga.  

För att kunna besvara fråga 2, Vilka uttryck tar sig målsättningar och motiv under aktivitetens 

faktiska genomförande? samt för att få ett underlag för fråga 3, Hur uppfattar barnen 

aktiviteten och hur överensstämmer dessa uppfattningar med förskollärarens målsättningar? 

använde vi oss av videofilmning. Kvale (1997) skrev att videofilmning ger flera fördelar 

bland annat att man förutom ord kan se miner och kroppshållning, vilket leder till en rikare 

möjlighet för tolkning. Videoinspelningar ger även en möjlighet att analysera samspelet 

mellan människor. Genom observation kan vi undersöka skeenden i dess naturliga 

sammanhang och i samma stund detta sker. Observationer ger en bra grund för fortsatt 

undersökning med andra metoder. Aktiviteten som filmades med videokamera varade ungefär 

40 minuter. 

För att få svar på fråga 3, Hur uppfattar barnen aktiviteten och hur överensstämmer dessa 

uppfattningar med förskollärarens målsättningar? gjorde vi en stimulated recall med barnen. 

Haglund (2003) skrev att Stimulated recall kan anses vara ett samlingsnamn för olika intervju 

tekniker, i vilka man använder sig av video- eller bandinspelning för att stimulera personen 

man intervjuar. Det som utmärker studier gjorda med hjälp av stimulated recall är att 

personerna i fråga är antingen videofilmade eller att en bandspelare har använts. Denna film 

skall sedan visas för den intervjuade som under tiden får kommentera materialet vilket leder 

till att personen påminns om hur han/hon tänkte under den inspelade sekvensen. Detta kan 

leda till en detaljerad beskrivning av hur personen tänkte, dock är detta en tidskrävande 

metod. I samråd med de båda förskollärarna bestämdes en tid då Annika och Fanny gavs 

möjlighet att titta på den filmade aktiviteten med barnen som deltagit på respektive förskola. 

Ljudupptagning gjordes under detta tillfälle för att kunna få samma fördelar som tidigare 

nämnts, då det blev dags att gå tillbaka och analysera efteråt. Under filmens gång gjordes ett 

antal stopp där Annika och Fanny frågade barnen vad de gjorde, vad de pratade om samt 

varför de gjorde så. Vid vissa tillfällen blev barnen tillfrågade om de eventuella konsekvenser 

som skulle kunna inträffa i de fall de inte gjorde som förskollärarna berättade att man skulle 

göra. Detta tillfälle varade ungefär 40 minuter. 
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Datainsamling   

Deltagare 

Annika, Fanny och två förskollärare på två olika förskolor samt nio barn, fördelat på två 

grupper. 

Etisk hänsyn 

För att de medverkande skall förbli anonyma har förskollärarna fått fingerade namn (Åsa och 

Karin) samt att vi inte har namngett de orter där studien har genomförts. Kvale (1997) skrev 

att det är viktigt att värna om den intervjuades anonymitet. Därför bör man redan i 

utskriftsstadiet dölja människor, platser, verksamheter som kan tänkas avslöja den 

intervjuades identitet.  

Validitet och Reliabilitet 

I vår studie tycker vi att det är viktigt att reflektera över begreppen validitet och reliabilitet.  

Validitet innebär att forskaren måste veta att hon eller han verkligen studerar det som var 

avsikten att studera, det vill säga syfte. Vilket innebär att man har en god validitet på studien. 

Studien avsåga att klargöra vilket innehåll förskollärare hade i en aktivitet i lärande för hållbar 

utveckling. Vad det gäller studiens validitet handlar det om att resultatet stämmer överens 

med verkligheten vilket vi anser att det gör.  

Kvale (1997) skrev att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och noggrannhet samt i vilken 

utsträckning metoden är tillförlitlig. Resultatet skulle kunna upprepas genom en ny studie. 

Patel och Davidsson (2003) skrev att beskrivningen av tillförlitligheten kan påverkas av 

intervjuarens förhållningssätt mot den intervjuade.  

Undersökningspersoner 

Vi valde att arbeta med en förskollärare, var på den ort vi är bosatt på, samt en mindre 

barngrupp bestående av barn i åldern 5-6år. Vi valde 5-6 åringar för att de flesta av dem 

har kommit långt i den kognitiva utvecklingen och har ett relativt stort ordförråd. Detta är 

en fördel för att kunna delta i samtal och diskussion. Hwang och Nilsson (2003) skrev att 

språket ligger till grund för att barnet skall kunna medverka i olika sociala sammanhang 

och konkreta dialoger, men även föra inre dialoger samt förmågan att resonera med sig 

själv vilket ledet till att utveckla tänkandet.  

Intervjuer 

Trost (2010) påpekade att han varnar för att använda för detaljerade guider. Det är bättre med 

färre punkter som täcker ett större område. Med fördel skall man låta den intervjuade prata på 

men att det kan vara bra att ha några punkter för att inte sväva ut från ämnet för mycket. Att 

vara följsam under intervjun är A och O. I de fall man är fler än en som intervjuar måste inte 

frågorna vara exakt de samma men de måste vara inom samma frågeområde. Vi kommer att 

intervjua verksamma förskolelärare för att få svar på våra forskningsfrågor om lärandet för 

hållbar utveckling. Efter intervjuerna kommer vi att filma aktiviteten med barnen dels för att 

kunna titta på hur målsättningarna och motiven tar sig uttryck i aktiviteten, men även för att 

kunna gå tillbaka och göra en stimulated recall med barnen och på så sätt få svar på om deras 

uppfattningar överensstämmer med förskolläraren målsättningar och motiv.  
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Kvale (1997) skrev att det betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren har 

förberett sig. En väsentlig del av undersökningen bör ha ägt rum innan 

bandspelaren/videokamera sätts på i den faktiska intervjusituationen. Annika träffade efter 

överenskommen tid Åsa på dennes förskoleavdelning medans barnen hade utevistelse. 

Intervjun bör ske på en plats där den intervjuade känner sig trygg samtidigt som det är viktigt 

att få sitta ostört. Kvale (1997) ansåg att ”de första minuterna av en intervju är avgörande. 

Den intervjuade vill ha en uppfattning om intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och 

yppar erfarenheter och känslor för en främling. […] Intervjun är en scen på vilken kunskap 

byggs upp genom samspelet mellan intervjuare och intervjuperson.” (s. 120). Ur den 

intervjuade och intervjuarens synvinkel finns fördelar såväl som nackdelar beroende på om 

man är en eller två som intervjuar. Två intervjuare kan vara tryggt och ett bra stöd om man är 

ovan som intervjuare samtidigt som detta kan få den som intervjuas att känna sig i underläge. 

När man är ensam intervjuare saknar man däremot stöd men samtidigt upplevs inte samma 

maktövertag av den som intervjuas. Intervjun spelades in för att intervjuaren inte skall missa 

något utan ha möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna efteråt samt för att Fanny skall få 

tillgång till intervjun. Trost (2010) ansåg att en av fördelarna med att spela in ljudet under 

intervjun är att man kan lyssna till den intervjuades tonfall och ordval upprepade gånger. 

Fanny träffade Karin på överenskommande tid och plats, vi träffades på Karins arbetsplats. 

Karin hade önskemål om att få ta med sig intervjufrågorna hem under en helg, för att 

förbereda sig. Vilket vi kom överens om. Samtidigt bokade vi en ny tid för träff där vi 

tillsammans skulle gå igenom frågorna. Kvale (1997) skrev att forskningsintervjun är en 

mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse.  Det 

är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. 

Filmning 

Efter intervjun med förskollärarna valde vi att filma aktiviteten med barnen samtidigt som vi 

observerar aktiviteten. Patel och Davidson (2003) skrev att observation är en metod som är 

relativt oberoende av om alla deltagare är villiga att lämna information eller inte. Detta gjorde 

vi för att sedan kunna göra en stimulated recall med barnen vid ett senare tillfälle. I samråd 

med de bägge förskollärarna bestämdes en tid för den planerade aktiviteten som filmades och 

observerades av Annika och Fanny på respektive bostadsorter. Den inspelade filmen 

kopierades och Annika skickade kopian till Fanny, Fanny skickade sin kopia till Annika.  

Analysen 

Vi har i analysen arbetar med den fenomenografiska ansats, där forskaren, alltså vi har arbetat 

med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna/förskollärarna beskriver sin 

uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter genomförandet av intervjuerna sker den 

fenomenografiska analysen i fyra steg 

 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.  

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i de utsagorna i intervjuerna.  

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningar i beskrivningskategorier, samt; 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystem.  

 

”Fenomenografisk ansats som innebär att barnet och dess uppfattningar sätts i fokus i en för 

barnet naturlig miljö. Resultaten är samstämmiga om att barn är viktiga för varandras 

utveckling, både kognitivt och socioemotionellt.” (Johansson, 2005, s. 50.)  
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Eftersom Annika och Fanny är bosatta på olika orter var det även viktigt med ljudupptagning 

i syfte att kunna göra en gemensam analys av allt material. Vi bokade in varsin intervju med 

en förskollärare på den ort där vi är bosatt. Eftersom endast vi själva och förskolläraren 

närvarade på respektive ort gjordes en ljudupptagning som respektive person skrev ut för att 

lättare kunna analyseras. Denna ljudupptagning samt utskrift skickade vi sedan till varandra 

och intervjuerna diskuterades via Skype (samtal via internet med kamera och ljud). Denna 

diskussion ledde till att vi kunde se likheter och olikheter i aktiviteten samt i målsättningar 

och motiv. När båda intervjuerna var gjorda och vi diskuterat igenom svaren bokade vi in en 

tid för den planerade aktiviteten på de respektive förskolorna. Aktiviteten filmades för att 

underlätta analysen, vara ett underlag för den stimulated recall som senare gjordes med 

barnen men även för att vi skulle få tillgång till båda aktiviteterna. Kopiorna skicka vi till 

varandra innan vi möttes via Skype för att tillsammans göra en analys och se om 

förskollärarens målsättningar och motiv kom till uttryck i aktiviteten eller ej. Sedan var det 

dags att boka en tid för att göra en stimulated recall med barnen som tidigare deltagit i 

aktiviteten. När vi gjorde stimulated recall på de respektive förskolorna gjorde vi en 

ljudupptagning för att tillsammans kunna ta del av resultatet trots att vi är bosatta många mil 

ifrån varandra. Även detta skrev vi ut för att lättare kunna göra en analys tillsammans. Under 

det kommande Skype mötet tittade vi på vilka likheter och olikheter som fanns samt hur vida 

barnens uppfattning verkligen stämde överens med vad förskollärarna i intervjun angett som 

målsättningar och motiv för den genomförda aktiviteten. Genom hela processen har vi fört 

löpande anteckningar. Patel och Davidsson (2003) skrev att löpande anteckningar bidrar till 

att man får möjlighet att överskåda arbetets utveckling över tid men också att man lättare 

fokuserar på det som verkligen är väsentligt för arbetet. Bearbetningen med fördel varvas med 

text från intervjuer samt egna tolkningar, kommentarer samt text baserad på vetenskaplig 

grund inom det berörda ämnet. Detta bidrar till en struktur för läsaren likaväl som det stärker 

trovärdigheten för studien.  
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Resultat  

Vi har valt att presentera resultatet av vår studie uppdelat i tre delar, en för varje 

forskningsfråga. Detta har vi valt att göra eftersom samtliga tre forskningsfrågor är författade 

på ett sådant sätt att de leder vidare i en följ de kommer. För att kunna få svar på 

forskningsfråga nummer två är det nödvändigt att ha tillgång till svaret på fråga nummer ett, 

för att få svar på forskningsfråga nummer tre behövs svaret på forskningsfråga ett och två. 

Patel och Davidsson (2003) beskrev att inom den fenomenografiska ansatsen ska kategorierna 

skilja sig och inte överlappa varandra. Det ska vara entydigt till vilken kategori en utsaga kan 

hänvisas. Det sista steget innebär att de olika kategorierna kan organiseras i relation till 

varandra. Systemet av kategorier kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver sålunda 

uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av analysen. Eftersom människors 

uppfattningar kan förändras till exempel genom lärande och utveckling, syftar inte 

fenomenografin till att finna teorier i form av slutgiltiga svar. 

Beskrivning av aktiviteten 

Annika 

Annika började med att ställa i ordning rummet som användes samt att placera ut kameran. Vi 

började med att tillsammans, Annika, Åsa samt fyra barn äta lunch. Under lunchen pratade vi 

om hur skollunchen ser ut i andra länder. Efter lunchen, när barnen skulle plocka undan fick 

de skrapa matresterna i en komposthink som de senare skulle ta ut till komposten som de har 

ute på skolgården. Åsa pratade om vad man får slänga i komposten och om att i höstas har de 

satt maskar och jord i komposten så nu fick maskarna äta matresterna.  

Åsa tog fram en bricka med olika material, plast, metall och glas, samt lådor som var märkta 

för sortering av dessa material. Vidare pratade Åsa om vilka material som sorteras och var 

materialen tar vägen efter det att man har lämnat dem på återvinningsstationen.   

Som avslutning pratade Åsa med barnen att man även kan släcka lampor när man lämnar 

rummet för att inte slösa på ström, detsamma tog hon upp gällande kläder. Hon tog upp att 

man kan ge bort sina kläder som man ledsnat på eller som har blivit för små. 

Fanny 

Tillsammans började Fanny och Karin förbereda ett annat rum än det befintliga ”matrummet”. 

Där vi tillsammans under lunchen skulle delta i aktiviteten. Jag och Karin kom överens om 

detta, vi valde att göra på detta sätt pga. ljudupptagningen inte skulle störas under denna 

aktivitet. Denna förskola har ganska många barn, så att på bästa sätt kunna fånga upp allt som 

händer under denna aktivitet, förberedde vi ett annat rum. Karin och jag samt fem barn ska 

delta under denna aktivitet.   

Jag började med att berätta för barnen att jag är där för att filma. Jag har placerat kameran på 

bästa möjliga sätt, så att jag ska få en möjlighet att se alla barn och förskolläraren. Karin 

återberättade för barnen vad som skulle hända under lunchens gång. Karin har planerat att 

under denna aktivitet ska vi arbeta med sopsortering.  

Karin började med att fråga barnen om de kommer ihåg att de har en kompost som de har 

arbetet med tidigare under hösten. Vilket barnen kommer ihåg. Karin påminner barnen om att 

de har gjort en kompost på förskolan mellan två glasskivor men ramar av trä, så att barnen 
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kan få tillfälle att se utvecklingen i komposten under några veckors tid. I denna aktivitet ska 

Karin på bästa sätt försöka få barnen att förstå varför de använder sig av kompost tunna och 

på så sätt skapa en miljömedvetenhet hos barnen. Som avslutning i denna aktivitet gjorde vi 

en kort reflektion om vad vi har lärt oss. 

Målsättningar och motiv 

Utifrån vår studie har vi tolkat förskollärares målsättningar och motiv som att det i bägge 

fallen handlade om att göra barnen miljömedvetna. Vad som menas med miljömedvetenhet 

förklarade ingen av de tillfrågade närmare men enligt vår tolkning bör miljömedvetenhet 

utöver kunskapen om hur man gör, även innefatta kunskap om varför. Det fanns dock 

skillnader mellan fallen, den ena ansåg att de var viktigt att väcka tankar hos barnen medans 

den andra talade om vikten av tidig introduktion. Det var även bara ett av fallen där 

styrdokumenten och kommunens mål nämndes, den andra förskolläraren nämnde inte någon 

förankring till styrdokumenten. Förskollärarnas pedagogiska ansvar skrivs nu in i den nya 

reviderade läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också 

förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 

dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. (reviderad Lpfö - 

11). 

Enligt tolkningen av de svar vi fick av förskollärarna i vår studie avseende målsättningar och 

motiv tycker vi oss kunna se att även då styrdokument anges som den del i målsättning och 

motiv, verkar svårigheten vara att sedan omsätta detta i praktiken. Enligt vår erfarenhet sker 

mycket i det dolda. Det som sker enligt vår tolkning är att förskollärarna i vår studie, mycket 

väl kan vara medveten om de styrdokument som de skall arbetar utifrån. Under intervjuerna 

har vi fått svar på våra frågor som låter jätte bra skriftligt. Vår tolkning av resultatet är att i 

praktiken skedde detta inte i ett av fallen. Däremot kunde vi i det andra fallet se, trots att 

denna förskollärare inte hänvisat till styrdokumenten, att det användes praktiskt. 

Målsättningarnas och motivens uttryck i aktiviteten 

I vår studie valde båda fallen som aktivitet att arbeta med sopsortering och kompostering, 

detta genomfördes även på ett snarlikt sätt i bägge fallen. Enligt vår tolkning i denna studie 

var det endast i ett av fallen där förskolläraren pratade om att man inte får slänga metall, glas 

och plast i naturen eftersom de materialen inte kan tas omhand av naturen på samma sätt som 

till exempel ett äppelskrutt. Förskolläraren hittade en metallburk på vägen till förskolan, 

denna visade hon samtidigt som hon förklarade att den kan inte naturen ta hand om. Åsa tog 

fram en bricka med olika material samt lådor som var märkta för sortering av olika material. 

”Vi har pratat om miljön, vad har vi pratat om då?” frågar Åsa. Ett barn svarar ”att återvinna 

och kompost”. Ett annat barn svarar att ”se till så vi inte förstör naturen”.  I båda fallen visade 

förskollärarna praktiskt hur man skall sopsortera men varför det skall göras saknades i ett av 

fallen. Annika frågade ”Finns det något annat än det här med att sortera som du tycker att man 

kan ha i förskolan?” Åsa svarade ”Jag tycker att det är lättast det här med att sortera för det är 

som konkret vi använder matrester vi tar rätt på metall till miljöstationen och sen så går de 

vidare därifrån.”.  

I aktiviteten komposteringen som båda visade praktiskt kunde vi i båda fallen se 

målsättningarnas och motivens uttryck. Barnen fick vara med om hela händelseförloppet och 

se från det att maskarna fick maten tills dess att det blev jord längst ner i komposten. Vidare 
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kom målsättningar och motiv till uttryck genom att förskollärarna tog upp vad jorden från 

komposten kan användas till vilket kan leda till en medvetenhet om hur naturen tar hand om 

matresterna. Fanny frågar ”Vilka målsättningar har du med denna aktivitet?” Karin svarar 

”målsättningarna med denna aktivitet är att arbete utifrån den aktuella läroplanen samt att 

försöka göra barnen medvetna om vad naturens kretslopp, sopsortering, alternativ energi och 

alternativ energi förbrukning samt kollektiv trafik innebär för naturen i framtiden. Att vi helt 

enkelt måste vara rädd om vår planet.”. Vidare frågade Fanny ”vilka motiv har du med denna 

aktivitet?” Karin svarar att ”lära försöka göra barnen medvetna på ett naturligt sätt vad 

sopsortering/källsortering innebär utifrån kommunens målriktningar.”. Vår tolkning av 

aktiviteten visar på att aktiviteten tydligt innehåller vad man skall sopsortera och kompostera. 

Det samma gäller hur detta skall utföras, tyvärr faller ofta eller alltid fråga om varför bort. Det 

saknas tydliga och återkommande kopplingar till varför i det ena fallet. 

Överensstämmer barnens uppfattningar med förskollärarens målsättningar och motiv 

I vår studie ville vi se om barnens uppfattningar stämmer överens med förskollärarens 

målsättningar och motiv. Barnens uppfattning tolkar vi som vad barnen ger uttryck för att de 

har lärt sig. Alla individers uppfattningar är olika och beroende av erfarenheter, 

förutsättningar, kunskaper och så vidare. Därför ville vi se på filmen tillsammans med barnen 

för att kunna tolka vad de gav uttryck för, hade de lärt sig det som förskollärarna angav att de 

avsåg att lära barnen eller berättade barnen om något annat. 

Enligt vår studie tycker vi oss se att samtliga barn visade goda kunskaper om hur man 

sopsorterar och komposterar. De visade på medvetenhet om hur man sorterar olika material 

samt hur de tas om hand, det samma gäller komposteringen. Karin säger – ”men barn om vi 

skrapar ned vår mat i”, hon avbryts av ett barn som säger – ”ned i komposten”. Karin säger 

igen, ”precis ned i komposten” och frågar barnen. – ”vad är en kompost?” Tre barn svarar i 

kör, det är där man slänger maten när vi har ätit färdigt, Karin fortsätter med frågan ”vilken 

tunna ska man slänga komposten i?” I den bruna svarar fyra av fem barn. Det femte barnet 

flikar in att hennes mamma har en gång råkat slänga i fel ”tunna” och Karin frågar, ”men vad 

fick ni göra då?” ”Vi fick tippa tunnan och ta ut skräpet och flytta det till den gröna tunnan”. 

Karin frågar barnen ”vad händer med all mat när den kommer till sopstationen, sätter man all 

skräp på samma ställe?” Det femte barnet säger att lastbilen lastar på olika ställen och att 

maten blir jord. Karin frågar ”men hur kan det bli jord?” Ett barn svarar att det torkar.  Åsa 

pratar om att i höstas har de satt maskar och jord i komposten sedan frågar hon vad maskarna 

äter? Barnen svarade att de får matrester. Åsa frågar vidare ”vad får de för matrester?” Barnen 

svarar majs och frukt. Vidare pratade de om vad som sker när maskarna äter maten. Barnen 

svarade att den försvinner. Vart försvinner det? Inn i maskarnas mage. Vad blir det sen då? 

Jord. De tittar tillsammans på jorden som har blivit längst ner i komposten. Mer matrester bli 

mer jord, maskarna har tagit rätt på våra matrester. ”Vad gör vi med jorden sen då?” undrar 

Åsa. ”Vi gör blommor”, svarar barnen. ”Ja, vi planterar blommor i jorden” svarar Åsa. Ett av 

barnen säger att då behöver vi inte köpa jord vilket Åsa håller med om.  

Karin frågar barnen om det kommer ihåg vad sopsortering är för något? Ett av barnen svarar – 

”Man måste lägga soporna i rät tunna, annars blir det fel och då måste man plocka upp den 

igen”. Karin frågar då – ”måste man plocka upp det igen, vad händer sedan?” Barnet svarar – 

”sen går man och sätter det i rätt tunna”. Karin säger – ”ja det var en bra ide. Vad ska man 

göra efter det?” Barnet svarar – ”Då kommer det en lastbil och slänger upp det på taket med 

en lång arm”. Karin frågar då – ”vart åker lastbilen med soporna?” Ett annat barn svarar – ”till 

soptippen”. Karin säger ”precis den åker till en soptipp, men hur ser det ut där?” Första 
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barnen svarar ”det är en massa sopor där”. Åsa tog fram en bricka med olika material samt 

lådor som var märkta för sortering av olika material. ”Vi har pratat om miljön, vad har vi 

pratat om då?” frågar Åsa. ”Ett barn svarar att återvinna och kompost”. Ett annat barn svarar 

”att se till så vi inte förstör naturen”.   

Däremot kunde vi inte se att barnen skulle visa på en medvetenhet om varför, konsekvenser 

av att inte sopsortera eller kompostera. Endast vid ett tillfälle var det ett barn som svarade att 

man skulle sopsortera och kompostera för att annars kan naturen dö. Miljömedvetenheten som 

förskollärarna i vår undersökning angav som både målsättning och motiv bör innefatta 

frågorna hur, vad och varför. Alla dessa frågor kan ses som viktiga för att kunna se helheten 

vilket kan leda till en miljömedvetenhet.  

Ett av barnen säger att hon har hittat en död fågel en gång och den hade flugit in i ett gult hus. 

Karin frågar vad ska man göra med en död fågel? Tre barn säger att man ska begrava den, 

men man måste ha på sig vantar för annars kan man bli sjuk, fågeln kan smitta, man måste gå 

och tvätta sig på en gång om an inte har handskar. Karin drar en parallell och frågar om man 

kan ta i gammal mat?   Två barn säger Jo och tre barn säger Nej. Maten kan lukta illa och då 

kan man kräkas säger ett barn. Karin säger att det kan finnas bakterier i gammal mat, men att 

de bakterierna är bra att ha i en kompost. Varför det? -frågar två barn. Bakterierna är 

kompisar med maskarna och när de är tillsammans i komposten så äter maskarna och 

bakterierna maten och sen bajsar dem ut maten som i sin tur har blivit jord. Karin frågar 

barnen om de kommer ihåg hur många maskar det var från början i komposten? Alla barnen 

svarar att det var fem stycken, men nu är det bara tre kvar, maskarna har nog dött och har nog 

blivit jord dem också. Precis som fågel blir när jag begravde den säger barnet som pratade om 

att de hade hittat en död fågel en gång.  

Karin frågar vad har vi lärt oss idag? Barnen säger att de har lärt sig att maskarna lever i en 

kompost och i komposten finns det en massa jord.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en fallstudie då vi ansåg att detta passade vårt syfte på ett bra sätt så vi ville 

studera en process i tre steg. Patel och Davidson (2003) anser att göra en fallstudie lämpar sig 

bra när man vill studera processer eller förändringar. Det krävs inget stort antal fall föra att 

kunna genomföra studien, det är möjligt att jämföra resultatet mot en tänkt population. 

Förskollärarna intervjuades för att de med egna ord skulle kunna ge uttryck för sina 

målsättningar och motiv med den planerade aktiviteten. Vi anser att reliabiliteten i vår studie 

är god eftersom vi utförligt har redogjort för vårt tillvägagångssätt samt urval i vår 

undersökning.  

Eftersom vi är bosatta på olika orter var endast en av oss närvarande vi intervjuerna på 

respektive ort. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara ensam under intervjun. 

Fördelen är att man får stöd när man är två intervjuare samtidigt som nackdelen då kan vara 

att den som blir intervjuad känner sig i underläge. Intervjuerna spelades in med videokamera. 

Lantz (2007) skriver att risken med att bara anteckna under intervjuns gång är att man kan 

missa viktiga saker just för att man inte hinner anteckna allt samtidigt som man intervjuar 

men även att det finns en fara att man ”hör det man vill höra”.  

Valet att filma aktiviteten gjordes dels av praktiska skäl, då vi bor på olika orter men även för 

att ge underlag för att kunna göra en stimulated recall med barnen. Kvale (1997) beskriver att 

när man videofilma det man vill studera underlättar och förhindrar att man missar något som i 

sig kan vara obetydligt, men som kan spela en betydande roll för helheten. Dessutom ger 

videofilmning möjlighet till en rikare tolkning samt att man har möjligheten att gå tillbaka 

upprepade gånger. När vi använde oss av stimulated recall i samtalet med barnen efter den 

filmade aktiviteten. Haglund (2003) skriver att genom att titta på en videofilm eller fotografier 

påminns den intervjuade och kan då kommentera skeendet. I de fall då den intervjuade fastnar 

och bara tittar på sig själv kan den som intervjuar ställa frågor för att komma vidare. Detta var 

en metod som fungerade bra, dock inte helt felfritt. Under vår stimulated recall kunde vi 

märka att alla barn inte var vana att diskutera och reflektera över det egna görandet. Vi 

upplevde att några av barnen mest fastnade i att titta på sig själv snarare än att titta på 

skeendet i filmen vilket enligt vår tolkning kan ha bidragit till problemet med att diskutera och 

reflektera över aktiviteten vilket även Haglund, (2003) tar upp. Vår tolkning är att stimulated 

recall är en bra metod men att det kräver att barnen skall få träna detta upprepade gånger för 

att inte bara fastna i bilden av sig själv.  

Ejvegård (1993) framhäver att ett sätt att öka förståelsen av undersökningsobjektet i en 

aktivitet med lärande för hållbar utveckling, är att konstruera en teori för hur det är tänkt att 

ske. Teorin är således inte en beskrivning av en aktivitet med lärande för hållbar utveckling 

(undersökningsobjektet) sker eller ser ut i vissa avseenden, utan en förenklad bild av hur vissa 

delar kan tänkas hänga ihop och fungera. Fakta är det vi först och främst utgår ifrån. 

Dessutom finns det vissa företeelser som vi ställer oss frågande till, dessa två ingredienser är 

ofrånkomliga, utan dessa frågor skulle vi inte söka svar och därför inte genomfört denna 

studie. Vi har nu lagt fram fakta och härleder er till våra tolkningar, vilka vi anser svarar på 

våra frågor. Från de tidigare fakta eller andra inte ännu angivna fakta ställs vi inför nya 

tolkningar. På så sätt kan vi få ett helt nytt nät av fakta och tolkningar. Det är detta som bildar 

teori.  Riktningen på utvecklingen av teorin är inte alltid klar. Det är vissa frågeställningar vi 

vill ha besvarade.  
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Vi menar att resultatet som framkommit, inte med säkerhet kan sägas vara giltig för alla 

förskollärare i verksamheter över hela landet. Utifrån resultatet har vi tolkat att detta hade 

blivit det samma även om undersökningen hade skett på ett större antal förskolor. Även om vi 

vid första kontakten med förskollärarna gav dem information om undersökningens syfte anser 

vi inte att detta har påverkat deras svar i någon hög grad. Vi anser inte heller att vårt 

förhållningssätt har påverkat undersökningens resultat. 

Resultatdiskussion   

Syftet med vårt examensarbete är att studera vilka målsättningar och motiv förskollärare kan 

ha med aktiviteter för hållbar utveckling i förskolan, handlar det bara om miljön eller tar det 

ett vidare perspektiv. Vidare vill vi titta på om dessa målsättningar hänger ihop med barnens 

uppfattningar av aktiviteten. Vi vill få en fördjupad förståelse för om förskollärarna skapar 

möjlighet för barnen att få en inblick i hållbarutveckling samt förståelse för vikten av att 

återanvända de resurser som finns i miljön. ”Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur 

vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 

framtid.”(Lpfö98, sid.7). Vi ser det som viktigt att väcka ett intresse hos barnen för att 

engagera sig i vår omgivning och minimerar sin egen miljö påverkan så mycket som möjligt 

och därför ser vi ämnet som viktigt att introducera tidigt. Förskollärarnas pedagogiska ansvar 

skrivs nu in i den reviderade läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för 

till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till 

målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. 

(reviderad Lpfö - 11).  Enligt Björneloo, (2008) samt Hägglund och Samuelsson, (2009) skall 

arbetet för hållbar utveckling vara meningsfullt för barnen, det skall inte bara innehålla 

områden att arbeta med utan undervisningen skall integreras med värden som demokrati, 

solidaritet och rättvisa. Om vi börjar arbeta med förståelse för vår miljö och hur det kan 

påverka oss i tidig ålder, kommer resultatet att visa sig tidigare. För de yngre barnen i 

förskolan och förskoleklasserna är hållbar utveckling, som vi ser det, barnens första steg till 

att få en möjlighet att ”utforska” detta breda om vittomfattande ämne. Vi tror att många barn 

inte har så stora kunskap inom detta område utan att det är i olika arbeten och projekt inom 

förskola som barnen får lära sig om detta. ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla 

förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Lpfö98, 

s.7). Sandell, Öhman och Östman (2003) skriver att det är viktigt att redan tidigt väcka ett 

intresse för hållbar utveckling hos barn för att på så sätt kunna väcka ett engagemang hos 

individen. 

I vår studie tyckte vi oss kunna se att förskollärarna visade på en väldigt smal syn på vad 

hållbar utveckling kan innebära för förskolan. Det handlar inte bara om miljön utan det finns 

så mycket mer i arbetet för hållbar utveckling. Sandell, Öhman och Östman (2003) anser att 

begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner, ekonomisk, social och ekologisk 

dimension. De menar därför att hållbar utveckling utöver miljön även innefattar bland annat 

fördelningsfrågor som till exempel rika, fattiga och så vidare. Enligt vad vi kunde se arbetade 

förskollärarna endast utifrån den ekologiska dimensionen. Vi ser det som viktigt att 

förskollärarna själva blir medvetna om vad hållbar utveckling innebär, vår uppfattning är att i 

ganska stor utsträckning så arbetar man på förskolor med hållbar utveckling utan att vara 

medveten om detta. För att våra barn skall bli medvetna krävs det att förskollärarna i ett första 

steg själva blir medvetna. I likhet med Dahlberg och Grahns (2010) studie om hur 
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förskollärare uppfattar begreppet hållbar utveckling visade det att förskollärarna uppfattade 

hållbar utveckling som att värna om miljön och hållbarhet i nutid så väl som framtid. Sandell, 

Öhman och Östman (2003) anser att hållbar utveckling handlar inte enbart om att vara rädd 

om miljön i sig, det innefattar även bland annat fördelningsfrågor. Att vi tillsammans gör 

arbetet för hållbar utveckling synligt samt att vi kommer bort från de gamla hjulspåren med 

endast sopsortering och kompostering, nog för att även detta är viktigt.  

När sedan förskollärarna är medvetna bjuds de större möjligheter till att kunna anpassa 

undervisningen till barnen och deras intresse för att fånga deras nyfikenhet. När man jobbar 

med yngre barn inom detta område är det viktigt att se till att barnen förstår vad det handlar 

om, att de kan sammankoppla det till något som barnen är intresserade av eller att göra det till 

en lek.  

När man jobbar med så pass små barn som vi i framtiden kommer att göra kan det även vara 

bra att låta dem jobba med olika sinnena eftersom barnen lättare kan koppla ihop och ta till sig 

saker då. När de får möjlighet att använda sig av olika sinnen och både kan känna, höra, se 

och lukta och dessutom erbjuds konkreta och fysiska exempel klarar barnen att skapa sig en 

bättre förståelse. Men det är också viktigt att inte ha bråttom, den breda kunskapen får barnen 

på sikt. Barn i denna åldersgrupp behöver variation i sitt kunskapssökande. Det kan vara 

bättre att ha ett tema, med varierande arbetssätt, som sträcker sig under några veckor och som 

kommer att ta en tid, detta beroende på att barn i tidig ålder inte orkar och lätt tappar intresset 

om det blir långa och enformiga aktiviteter inom ett och samma ämne eller område. Dahlberg 

och Grahn (2010) menar i sin studie att förskollärarna uppfattar arbetet med lärande för 

hållbar utveckling som ett processinriktat arbetet som innefattar tema arbete, värdegrunds 

arbete, planerade aktiviteter och samlingar. Det var även flera i studien som även gav uttryck 

för vikten av kommunikation och reflektion tillsammans med barnen. 

Även leken är en viktig del i barns utveckling och leken kan man med fördel använda inom 

många olika lärandeformer, anpassade till barnens nivå. Förskolans läroplan, Lpfö - 98, menar 

att det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla ”sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera 

och ge uttryck för sina uppfattningar” (s. 9). Genom att börja i det lilla, skapa en 

grundförståelse och inte nödvändigtvis en helhetsbild direkt eftersom de är så små, anser vi att 

man som förskollärare kan nå otroligt långt i sitt arbete med barn i dessa åldrar. Hur vida vår 

studie är giltig för alla förskolor i är svårt att sia om men att få liknande svar som pekar mot 

samma håll från två slumpmässigt utvalda förskolor på två olika orter i Sverige kan i alla fall 

ses som en fingervisning även om det inte bevisas vara är gällande för alla förskolor i landet. 

Kunskapen om hur man bör agera för att skapa ett lyckat lärtillfälle, samt hur man bör 

formulera sig för att undvika onödiga missförstånd och olyckliga tolkningar står enligt vår 

mening för en betydande del i hur lyckat lärtillfället kommer att bli. Vikten av att verkligen ha 

detta i åtanke verkar, som vi ser det, vara något som de förskollärare som vi intervjuat är 

medvetna om och försöker tänka på. Thornberg (2006) anser att det finns så mycket som 

barnen tänker på som inte alltid går att uttrycka i ord, men det finns andra sätt att göra det på, 

till exempel genom teckningar eller kroppsspråk. Det är viktigt att förskollärarna 

uppmärksammar dessa signaler. Att kunna ”läsa av” vissa uttryck och signaler, gör det lättare 

för ett barn att känna sig stolt, förskollärarna måste kunna ge ett medgivande till barnet att vi 

är här för att hjälpas åt. Hur ska förskollärare göra sitt bästa för att visa barnen att jag ska 

vägleda er till det bästa resultatet? Precis så här är det i det vardagliga livet med egna barn 

samt att ha denna yrkesroll inom skolan eller förskolan. Att vara ledare inom så många olika 
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kategorier som innefattar både hemmaförhållanden och skolförhållanden, men detta gäller inte 

bara yrket förskollärare, utan genom hela livet som person.  

En viktig del i vårt arbete tillsammans med barn är vårt förhållningssätt. Det är även viktigt att 

vi vuxna reflekterar kring vårt förhållningssätt, eftersom det är genom detta som vi ska 

förmedla vår professionella kunskap vidare till barnen. Vi ska som förskollärare se till allas 

olika behov och se till så att alla har det bra. Men viktigast av allt är att vi vuxna har en 

reflektion med oss själva om våra egna värderingar och förhållningssätt till varandra och 

barnen. Vuxnas förhållningssätt är något som är viktigt för våra barn, vi ska förmedla och ge 

vidare kunskap på ett sätt som vi själva står för. Vidare är det viktigt att förskollärare ständigt 

håller sig uppdaterade och får nödvändig fortbildning även i detta område men fråga är om det 

har hög prioritet eller om det är ett ämne som hamnar i skymundan och kanske till och med 

glöms bort. De flesta barn vet idag att vi alla måste vara rädda om vår miljö.  

”Samtliga pedagoger var överens om att barnens sociala kompetens har stor 

betydelse för ett hållbart samhälle. Deras förhållningssätt när de lär ut den sociala 

aspekten är att barnen genom bland annat lek ska kunna känna sig trygga, våga 

uttrycka sina åsikter samt ha respekt för dem som tycker annorlunda. Pedagogerna 

framhäver vikten av att synliggöra för barnen vad de olika demokratiska 

processerna innebär.” (Gedda & Persson. 2010, s. 20). 

I detta arbete vi vill se om förskollärarna värdesätter och prioriterar ämnet hållbar utveckling 

eller om det prioriteras bort till förmån för andra ämnen. Vi hoppas att tidiga insatser med 

hållbar utveckling skall leda till ett annat helhetstänk hos barnen när de växer upp, en större 

förståelse för vad vi gör i vårt samhälle, vilka konsekvenser de kan ha för vår natur och 

framtid, inte bara att förändringarna sker i vår närmiljö. Det arbete som vi, tillsammans gör 

för miljöns skull, kommer ha en stor betydelse för vår gemensamma framtid tillsammans. 

Dahlin, Dahlin och Ingelman (2002) poängterar att för att utveckla en lärandemiljö så måste 

man börja ända från botten, det måste finnas en bra arbetsplan. På förskolan ska det finnas 

material, resurser och hjälpmedel för barnen så att de kan få hjälp, genom detta utvecklas 

barnen och förskollärarna tillsammans. Det är också viktigt att tänka på att i förskolan ska 

miljön vara på så sätt att barnen känner samhörighet, till exempel genom att ha bord och stolar 

placerade så att barnen ser varandra.  

Förslag till framtida forskning 

Under vårt arbetes gång har vi fått många funderingar väckts kring lärandet för hållbar 

utveckling. Vi använde oss av fallstudier i detta arbete, i framtiden skulle det vara intressant 

att forska vidare med hjälp av andra metoder. Vad kan arbete för hållbar utveckling i 

förskolan vara mer än sopsortering och kompostering, det finns så många fler spännande 

områden att utforska tillsammans med barnen. Det vore intressant att vidare undersöka vilka 

andra aktiviteter och områden för hållbar utveckling som skulle kunna erövras i förskolan.  
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Slutord 

Vi har genom en fallstudie visat på hur målsättningar och motiv genomsyrar förskollärares 

arbete för hållbar utveckling.  

Studiens syfte var att undersöka vilka målsättningar och motiv förskollärare kan ha med 

aktiviteter för hållbar utveckling i förskolan samt om dessa hänger samman med barnens 

uppfattning av aktiviteten. Den stora frågan var, arbetar förskollärarna utifrån tänket i lärande 

för hållbar utveckling i praktiken? 

I praktiken visar det sig att det är svårt att skapa en förståelse hos barnen för hållbarutveckling 

och vi ser vidare i vår undersökning att detta kan bero på förskollärarnas kompetens i ämnet 

hållbar utveckling. Genom att använda sig av de ”rätta” verktygen, kan den vardagliga 

aktivitet där sopsortering och kompostering används, skapa förståelsen och medvetenheten 

hos barnen. Förutsättningarna för att barnen ska skapa en medvetenhet och förståelse sitter 

hos förskollärarnas kompetens och egna uppfattning av ämnet. Förskollärarnas kunskap i vad 

deras mål och motiv är, utifrån deras styrdokument kan tyvärr användas på ”fel” sätt i 

praktiken. 
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