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 Abstrakt 

Mitt syfte med den här studien är att beskriva och ge en förståelse för hur pedagoger i förskolan 

uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbar utveckling och vad det innebär för arbetet i 

barngruppen. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer och en 

videofilmningsobservation som metod. Intervjuerna genomfördes med fyra förskollärare på olika 

förskolor i en och samma kommun. 

I resultatet framkommer det att förskollärarna har stora kunskapsskillnader vad gäller hållbar 

utveckling, även intresse och engagemang varierar bland förskollärarna. Hållbar utveckling och 

lärande för hållbar utveckling är ett komplext begrepp som förskollärarna tolkar och förstår på olika 

sätt. Vilket inte minst syns i filmobservationen där förskolläraren pekar på glädjen från barnen som 

en stor del i ett lärande för hållbar utveckling. Samtidigt som andra intervjuer mer handlar om 

sopsortering och att inte slösa, demokrati, hälsa och förståelse för sin egen roll i ett större 

sammanhang är andra saker som kommer fram i resultatet. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, förskola, lärande 



 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka de personer som deltagit i olika stor utsträckning i min studie, utan er 

hade det inte blivit någon undersökning alls. Jag vill även tacka Anna Wikström som började som 

min handledare, du har bidragit med ny kunskap och många tips i ämnet. Ett stort tack till Steffan 

Lind som fick ta över handledaruppdraget och slutfört arbetet med mig, dina tips och stöttning på 

slutet har gett mig ytterligare motivation den sista biten till ett färdigt arbete. 

Min familj och mina underbara barn vill jag också tacka, för att ni har haft tålamod. Nu kan vi leka 
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 Inledning 

För mig har hållbar utveckling varit ett stort intresse i många år. Jag har försökt tänka hållbart i min 

vardag i så stor utsträckning jag har kunnat och det har alltid legat i bakhuvudet. Men vad är det då 

jag tänker, när jag tänker på hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling för mig är inriktad mot miljöarbete på olika sätt, då jag försökt tänka på min 

belastning av miljön i min vardag. Något jag ofta reflekterar över är orättvisan i världen, att vi i den 

rikare delen utnyttjar så stor del av resurserna både i naturen och ekonomiskt medan de fattiga 

delarna som består av fler människor inte alls har samma möjlighet att hävda sig och leva ett 

drägligt liv. I den bästa av världar skulle vi få ta del av lika mycket och utifrån våra behov. De 

ekologiska fotavtrycken som vi efterlämnar är ett tydligt exempel på hur snedfördelade resurserna 

är och hur ohållbart det är att leva som vi gör. Det finns bara en värld att leva på så vi måste vara 

ödmjuka och bara använda det vi behöver.   

Jag är fullt medveten om att hållbar utveckling inte bara handlar om miljö utan även om ekonomi 

och fördelning som ska komma alla till nytta. Men jag upplever ofta att många relaterar hållbar 

utveckling till enbart miljöfrågor, och det kan vara svårt att visa hur mycket mer som ryms i 

begreppet. Även på de förskolor som jag i olika sammanhang kommit i kontakt med, har jag 

uppfattat det som om inriktningen i mångt och mycket bara handlat om miljöfrågor när de jobbar 

med hållbar utveckling. Om det är en fördom eller ligger någon sanning i det är något jag vill ta 

reda på. Min avsikt med den här uppsatsen är att beskriva och ge en förståelse för hur pedagoger i 

förskolan uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbar utveckling och vad det innebär för arbetet 

i barngruppen. Handlar arbetet mest om sopsortering eller är arbetet inriktat på att skapa en 

förståelse från barnen att vi måste ta vara på det vi har och värna om varandra? 
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BAKGRUND 

Björneloo (2007) menade att hållbar utveckling varit ett ämne som det pratats om på den politiska 

agendan sedan 1980-talet. Hon skriv med hänvisning till Myndighet för skolutveckling: ”Förskolor, 

skolor och vuxenutbildning har i uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

hållbar utveckling”(s. 13). 

 Förenta Nationerna (FN) och United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) har enligt Björneloo (2007) gjort en storsatsning på undervisning för hållbar utveckling 

mellan 2005 till 2014. Även Sverige var med i det beslutet. I mångt och mycket menade Björneloo 

att det gick att hävda att Sverige ligger eller, i alla fall låg i framkant med att lyfta in ett utbildnings- 

och lärandeperspektiv i debatten om hållbar utveckling. Sverige har varit med i överenskommelser 

som Agenda 21 och Haagdeklarationen som båda har lärande för hållbar utveckling som centralt 

begrepp. 

 Hållbar utveckling 
En av de vanligaste beskrivningarna av vad hållbar utveckling är för något, myntades av Gro 

Harlem Bruntland 1987 i den så kallade Bruntlandskomissionen (SOU 2004-104) 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet tar sin 

utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov, 

förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala 

och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade – de är varandras 

förutsättningar och stöd”(s. 10). 

Den sociala aspekten av (SOU 2004-104) hållbar utveckling bygger på solidaritet, rättvisa och 

demokrati, alltså att vi bland annat känner ett gemensamt ansvar mellan generationer; män och 

kvinnor, ung och gammal, olika etniciteter och kulturer, med våra vänner och ovänner. 

Miljöaspekten handlar mycket om ekosystemets hållbarhet, både hur vi behöver nyttja naturens 

resurser utan att för den skull utarma den och även att naturens resurser ska räcka till för oss alla. 

Ekonomiska aspekter brukar sägas vara förutsättningen för utveckling. Där de ekonomiska 

resurserna ska räcka till alla och fördelas på ett rättvisare sätt, och inte ställa vinst intressen mot 

rättvisa och påverkan på naturens resurser. 

Hur hållbar utveckling ur de tre ovanstående aspekterna hänger samman och hela tiden står i ständig 

konflikt med varandra är komplext och något som SOU 2004-104 tydligt poängterade. Det är ytterst 

viktigt att världens länder tar detta på största allvar och tillsammans hittar lösningar, eftersom ett 

ohållbart samhälle påverkar oss alla. 

SOU 2004-104 beskrev att ett samhälle brukar räkna sitt värde i brutto national produkten (BNP), 

alltså ekonomisk tillväxt. För att tillväxt ska kunna ske krävs det att både de sociala aspekterna och 

miljöaspekter också räknas med. Det krävs alltså att välståndet fördelas någorlunda lika, att det 

satsas på hälsa och utbildning så att människorna i samhället ska kunna producera och vara en 

tillgång, känna trygghet och delaktighet. Det krävs också att det inte sker negativ påverkan på 

miljön som skulle betyda att den bara är brukbar/användbar under en kort tid. Att miljön har en bra 

återhämtning är en förutsättning för allt liv både för överlevnad men även för vårt välmående och 

behov av naturens resurser. Naturen ger oss material för att producera och bruka som i sin tur leder 

till ekonomisk tillväxt. Ekorrhjulet är igång. 
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 Historik  
Björneloo (2007) gav en kort historisk tillbakablick i sin avhandling och menar där att år 1972 i 

Stockholm sattes miljöfrågorna på FN:s dagordning. En politisk deklaration och handlingsprogram 

skrevs och United nations environment programme (UNEP) skapades, vilket är FN:s miljöprogram. 

Fem år senare togs miljöundervisningen i världen upp på agendan menade, då i Tbilisi skrev 

Björneloo vidare. Bruntlandskomissionen eller The World Commission for Environment and 

Development, som den egentligen hette, lyfte hållbar utveckling internationellt och med sin 

definition av begreppet blivit väldigt trendskapande men även omdiskuterat. Utbildning för hållbar 

utveckling lyfts fram på agendan i och med att Agenda 21 utformades i Rio de Janeiro 1992. I 

Johannesburg 2002 bestämdes det att all utveckling skulle vara hållbar och att de tre aspekterna i 

hållbar utveckling måste tas i beaktande. Det beslutas även att perspektivet hållbar utveckling ska 

genomsyra all utbildning från förskolan till vuxenutbildning. Dekaden menade Björneloo blev det 

gällande dokument som utformades på konferensen och kom att slå fast att 2005 – 2014 ska ses som 

årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. 2004 fördes en dialog i Göteborg mellan lärare, 

studenter, forskare, tjänstemän och företrädare för frivilliga organisationer för att bena ut vilken roll 

lärande och utbildning kan ha i ett samhälle som strävar mot en hållbar utveckling.  

 Teorier om lärande  
För att förstå vad som påverkar förskolans syn på lärande bör man ha en inblick i olika teorier som 

varit relevanta för förskolan. De teorier jag har för avsikt att presentera förekommer i olika 

utsträckning i dagens förskola. Vilken av dessa teorier som passar in i dagens förskola beror till stor 

del på vilken syn på barn som är aktuell. 

  Konstruktivistisk teori 
Hwang & Nilsson (2003) beskrev konstruktivismen som en teori som bygger på människans 

tankeprocess och hur den är uppbyggnad och utvecklas. Även hur tanken påverkar människans 

uppfattningen och förståelsen av omvärlden och hur den  utmynnar i att påverkar beteendet. 

Konstruktivismen pekar vidare på att människan konstruerar sin egen bild av omvärlden baserad på 

sina tidigare erfarenheter, så lärandet kan ses som en individuell process.  

Jean Piaget (1896 – 1980) utarbetade en stadieteori som representerar konstruktivismen (Hwang & 

Nilsson 2003). De beskrev vidare att Piaget menade att barn i ungefär samma ålder befann sig på 

samma utvecklingsnivå. Utvecklingsnivåerna utformade han i likhet med en trappa, alltså med 

trappsteg. Det krävdes mognad i ett stadium för att kunna klättra ett steg till nästa stadium. 

Mognaden menade Piaget skapas genom att gammal kunskap och nya erfarenheter tillsammans 

bildar en helhet, och blir den nya kunskapen. Lärandet sker genom ett aktivt deltagande av den som 

lär, där denne prövar den nya kunskapen (Dysthe, 2003; Hwang & Nilsson, 2003.) 

Konstruktivismen bygger på en människosyn där människan av naturen är nyfiken och vill lära sig 

nya saker. Dysthe (2003) menade att Piagets stadieteori har haft stor betydelse för förskolans 

pedagogik.  

 Sociokulturell teori 
Vygotskijs (1896 – 1934) syn på barns lärande går att räkna till den sociokulturella teori, där 

kunskap byggs upp utifrån erfarenheter precis som i det konstruktivistiska teorin, men är också 

beroende av sitt sociala och kulturella sammanhang (Hwang & Nilsson, 2003). Vygotskij utformade 

den proximala utvecklingszonen, där han menade att för att en utveckling ska ske måste barnet få 

utmaningar men inte svårare utmaningar än vad de klarar av.  
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En viktig aspekt i sociokulturell teori är enligt Dysthe (2003) att lärande sker i samspel med andra, 

genom dialog och kommunikation. För att en ny kunskap ska kunna skapas behöver deltagarna i en 

grupp bidra med sina olika förkunskaper. Gruppen sätter gemensamt ihop de olika delarna till en 

helhet och ny kunskap bildas. Lärandet påverkas av den kultur som barnet vistas i samtidigt som de 

även påverkar den egna kulturen (Sandberg, 2006). 

 

Förskolans läroplan, läroplanen för förskolan (Lpfö 98), vilar till stor del på den sociokulturella 

teorin (Thulin, 2006), vilket läroplanen exempelvis beskriver genom att säga att vi lär av varandra, 

delaktighet och att verksamheten ska uppfattas som meningsfull är också viktiga delar i läroplanen. 

Just känslan av mening i lärandet lyfte även Dysthe (2003) som en viktig aspekt. Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande är också att mänskliga handlingar är situerade i ett socialt sammanhang 

(Dysthe, 2003; Thulin, 2006; Säljö, 2000). 

 

”Barn lär sig tänka, tala, lösa problem och erövra världen i samspel med andra. 

Den bästa utgångspunkten för språkande och lärande är när barn och vuxna 

tillsammans utforskar något som de är genuint nyfikna på” (Lindö, 2009, s.21).  

 

Thulin (2006) menade att lärandet ses som en relationell process. Förståelsen av en situation och 

fenomenet som är i fokus behöver varandra för att förstås. Det fenomen som är i fokus förstås alltså 

för individen utifrån den specifika situation det ingår i. Barn kan heller inte skapa en förståelse för 

något som de inte har någon egen erfarenhet av. Men med varje ny erfarenhet barnet får skapas 

förutsättningar för att barnet ska utveckla sin uppfattning och förståelse av välden på ett nytt sätt. 

Kommunikation och språk är en förutsättning för lärande menade Dysthe (2003). 

 Utvecklingspedagogik 
Som en del av den sociokulturella och konstruktivistiska teorin har Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) gett namn åt något som de kallar utvecklingspedagogik. 

Utvecklingspedagogiken utgår till stor del från det fenomenografiska forskningen, då den i mångt 

och mycket bygger på den lärandes perspektiv (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003), 

men även mötespunkten mellan individ och miljö är en del i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. 

En barnsyn som speglar det kompetenta barnet där leken är en förutsättning för socialt samspel 

mellan barn och vuxna. Att arrangera eller fånga situationer i vardagen är pedagogens roll. Barn lär 

genom leken menade Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Utvecklingspedagogiken betonar 

barns perspektiv, där barnet själv får vara med och lämnar sitt bidrag. Barnets åsikt får en plats att 

höras då barnet är med och delger sin mening om lärandets innehåll och fokus. Att barnen är en del 

och bidrar med sina åsikter ses som en tillgång och används som innehåll i verksamheten (Thulin, 

2006). 

 

En viktig del av barns lärande är att lärandeobjektet ska göras synligt och att  barnet  tänker och 

reflekterar runt detta, eller som man också kan säga att metakognitionen av samtalet hjälper till att 

göra fenomenet synligt.  

 

 Barns lärande 
Människan som varelse lär under hela livet. Redan i moderlivet menade Björkvold (1991) att det 

sker ett intensivt lärande. Barnet hör människorna där utanför, barnet registrerar de personer som 

finns närmast, hur de låter och vad de gör. Det syns tydligt när de väl kommer ut genom att de 

tydligt visar igenkännande av mamman och andra som finns i närheten, exempelvis pappan och 

syskon. Även aktiviteter och musik som vanligen har förekommit när barnet varit i magen känner 

de igen. Lärandet är ständigt närvarande hos barnen, de vill lära sig och förstå sin omvärld. För att 
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förstå använder de sig av alla sina sinnen. Att i förskolan låta reflektion och diskussion med andra 

både barn och vuxna vara en genomgående del uppmuntrar till lärande, även lek och 

kommunikation är viktiga beståndsdelar (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 1997). Även Thulin 

(2006) menade att barn har en medvetenhet om sitt eget lärande. Hon beskrev även barn som 

kompetenta och redan som väldigt liten har en förmåga att kunna ta någon annans perspektiv.  De 

strävar även efter samarbete och engagerar sig i hur andra barn har det då till exempel etiska 

dilemman uppstår. 

 

Stödstrukturen kring det enskilda barnets läroprocess uppstår om barnet kan relatera till det 

fenomen som är i fokus för lärande, och att situationen upplevs som meningsfull. Genom att 

förskolan utgår från barnets erfarenhetsvärld samtidigt som utmaningar skapas ges möjlighet till ny 

utveckling. Stödstrukturer som hon nämner är bland annat dialog och samarbete Thulin (2006). 

Även Dahlberg, Moss, Pence (2001) beskrev lärande som en process som bygger på 

medkonstruktion, som i samspel och dialog med andra blir meningsfull och barnet får då en 

förståelse för ny kunskap. Variation är en annan viktig aspekt som Thulin (2006) pekade på, genom 

att det nya får en innebörd för barnet kan ett lärande ske. Innebörden kan ges exempelvis genom att 

det nya får provas i olika varierade sammanhang och situationer. Samtidighet är också en viktig 

beståndsdel, det är när ett nytt fenomen möter ett sedan tidigare upplevt fenomen och tillsammans 

bildar en ny förståelse.  
 

Björneloo (2007) menade att syn på barn som passiva mottagare av kunskap har övergetts 

framförallt inom forskningen och istället har en syn på elever som aktiva och kritiska i lärandet 

vuxit fram. Ett aktivt barn behöver själva få vara med i läroprocessen, då är den pedagogiska 

dokumentationen ett bra verktyg för förskolan. Den hjälper till att synliggöra barnens läroprocess, 

den bjuder också in barn och pedagoger att tillsammans reflektera och utveckla verksamheten. 

Genom pedagogisk dokumentation får barnen vara en del av en demokratisk process där de kan 

vara med och påverka sin egen vardag. Att utgå från den pedagogiska dokumentationen är något 

som läroplanen och forskning gemensamt förespråkar (Dahlberg m.fl. 2001; Taguchi, 1997). 

Dahlberg m.fl. (2001) menade även att lärandet sker genom konkret handlande. 

 

Språket har stor betydelse för barns inlärning skrev Lindö (2009). Människan är en social varelse, 

kommunikation är själva kärnan i vårt sociala samspel för att vi ska må bra. I kommunikationen 

menar hon, är vi delaktiga med våra medmänniskor, vi bekräftar och utmanar, något som är oerhört 

viktigt inte minst i förskolan. I samtal tar både barn som vuxna in en hela situationen, iakttar gester, 

ord och minspel och koppling görs till var man befinner sig i förståelsen Thulin (2006).   

 Pedagogens roll 
I och med att barnet har fått en aktivare roll har även pedagogens roll förändrats skrev Dahlberg 

m.fl. (2001). Pedagogen befinner sig i dialog med barnen där de reflekterar tillsammans och 

konstruerar lärandeprocesser. De visade på pedagogen som den som styr och presenterar 

problemställningar och teman samtidigt som de andra gånger assistera barnen där barnen får initiera 

och styra (Dahlberg, m.fl. 2001). Granberg (2003)  beskrev pedagogens roll där dialog och samspel 

med barnen är primär. Hon menade att undervisning där vuxna lär ut något till barnet inte hör 

hemma bland små barn. Den vuxne måste ha tillit till barns vilja att förstå och upptäcka världen, det 

blir då förenligt med demokratiska värderingar och ger möjlighet för barnet till delaktighet (Thulin, 

2006).  

 

Utgår pedagogen från den proximala utvecklingszonen kan barnen inte lämnas för sig själv i 

avvaktan på att inre mognad ska ske. De aktiviteter som genomförs och det innehåll som väljs 
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måste utgå från barns erfarenhetsvärld samtidigt som utmaningar måste skapas i riktning mot ny 

möjlig utveckling (Thulin, 2006). Lpfö 98 lyfter pedagogens ansvar för att fånga och skapa 

situationer för lärande. Samtidigt som barnet får skapa sin egen mening och förståelse. Att ta vara 

på ögonblickssituationer är pedagogens ansvar, om det så sker i hallen när barnen ska gå ut, vid 

matbordet eller på utflykten. Genom att barnen får vara med och kan sätta saker i ett sammanhang 

får den nya kunskapen en större innebörd från barnet (Thulin, 2006).  

 

I och med att förskolan får en ny läroplan som börjar gälla 2011 kommer arbetslagets och 

förskollärarens ansvar att förändras, som det nu är delar förskollärare och andra pedagoger på 

ansvaret men med det nya kommer ett större fokus finns på förskollärarens roll och ansvar för den 

pedagogiska verksamheten. Förskolläraren kommer att få ansvar över att barnens lärande utifrån 

läroplanen efterlevs. De ska säkerställa den pedagogiska kvaliteten genom att göra uppföljning och 

utvärderingar för att utveckling av verksamheten hela tiden ska ske (Lpfö98 Reviderad 2010). 

 

 Lärande i förskolan 
Förskolan fick sin första läroplan 1998, tidigare har bland annat socialstyrelsen gett ut pedagogiska 

program för förskolans pedagogik (Vallberg Roth, 2001). Hägglund och Pramling Samuelsson 

(2009)  menade att genom att förskolan är en del av utbildningssystemet numera ses den nu som en 

av de första byggstenarna i ett livslångt lärande.  

 Historia 
Under 1900-talet däremot sågs barnet utifrån sin biologiska mognad, vilket påverkat utformningen 

av förskolans verksamhet. Barnets utveckling har varit det primära. Synen på barn har efter hand 

förändrats till att mer bygga på en social inriktning, där samhället, familjen och miljön spelar större 

roll (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Däremot har synen på barn som ett aktivt 

barn i aktiviteten för att lärande ska ske hela tiden funnits (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Förskolan har haft olika roller att spela genom historien. Bland annat har den varit 

en del av den politiska utvecklingen, då den i början av 1900-talet sågs som en brygga där kvinnor 

och barn från olika samhällsklasser kunde mötas. Den hade också en stor del i uppbyggnaden av 

folkhemmet för att underlätta barnpassning för alla som skulle arbeta, både män och kvinnor. Det 

lever till viss del fortfarande kvar, vilket syns i den nu aktuella läroplanen där vikten av omsorg och 

ett stöd till hemmet poängteras (Vallberg Roth, 2001). En annan viktig aspekt är att pedagogiken 

har gått från att tidigare påverkas av religiösa värden till att nu bygga på demokratiska (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

  Nutid 
Idag är det läroplanen, Lpfö 98, som styr hur förskolans verksamhet ska utformas. Den poängterar 

vikten av ett barn som genom nyfikenhet, företagsamhet och intresse vilja lära sig nya saker. Lek, 

fantasi, kommunikation och samarbete i en social kontext är några verktyg som framkommer i 

läroplanen. Läroplanen beskriver också vikten av barnens möjlighet till medskapande och möjlighet 

till påverkan som viktiga förutsättningar för att ett lärande ska ske (Lpfö98).  
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 Lärande för hållbar utveckling  
”När lärande sker så att hållbar utveckling gynnas griper lärdomarna in över en 

bred repertoar av människors sätt att tänka, värdera och agera. I sin förlängning 

räcker det inte med att förstå sammanhangen mellan företeelser som hotar den 

ekologiska balansen eller fördjupar klyftorna mellan rika och fattiga för att en 

hållbar utveckling ska kunna byggas upp. Tankegångar och föreställningar 

behöver göras om till handfast agerande där individer och kollektiv tar hänsyn till 

vad man vet om orsakssammanhangen”(SOU 2004:104. s.68). 

Renton och Butcher (2009) visade på svårigheten som dagens barn har att ställa sig emot när vuxna 

säger ”live more sustainably and reduce waste, but spend and consume more to keep the economy 

afloat and assert your individuality”( Renton och Butcher, 2009, s. 1). Dagens barn är de som ska 

ta över i framtiden, därför är det viktigt att de får möjlighet att skaffa sig erfarenheter och kunskap 

för att kunna leva hållbart i en framtid som inte är så långt bort.  

 

Förskolan fick som tidigare nämnts sin första läroplan 1998. Enligt Björneloo (2007) gick det att 

bilda sig en uppfattning om hur synen på undervisningen har förändrats genom tiden genom att se 

till hur skolan har utformat sin läroplan genom historien. 1969 gick det för första gången att finna 

miljöbegreppet i en läroplan. 1980 fanns beteckningar som ” hushålla med jordens resurser” 

(Björneloo, 2007, 36) med. Läroplanen poängterade även en helhetssyn av natur och samhälle. 

1994/98 fanns Miljöundervisning och Hållbar utveckling med i olika sammanhang. Läroplanen 

trycker på fyra perspektiv som ska ge stöd i undervisning för hållbar utveckling; Historiskt-, 

internationellt-, Etiskt- och Miljöperspektiv. Skolan har gått från en syn på miljöundervisning till en 

undervisning för hållbar utveckling.  

Öhman och Östman (2004) menade att det traditionellt har funnits två olika förhållningssätt till 

miljöundervisning i skolan, faktabaserad och normbaserad. De menade att båda dessa finns i dagens 

undervisning. Den faktabaserade består till största delen av vetenskaplighet och fakta, medan den 

normbaserade bygger på att förmedla normer och livsstil för att skapa en samhällsförändring. 

 Tidigare forskning med utgångspunkt i skolan 
Wickenberg & Öhman (2008) menade att forskning rörande utbildning för hållbar utveckling är ett 

ganska nytt område och att det därför inte är forskat så väldigt mycket angående det. 

Björneloo (2007) skrev en avhandling om lärares tankar rörande undervisning för hållbar 

utveckling. Där visade hon att undervisning för hållbar utveckling består av en etisk riktning där 

etiken är både mål och medel. Målet menade hon är att undervisningen ska utveckla barns 

”kunskaper, förståelse, attityder och grundläggande värderingar som främjar en hållbar utveckling 

i världen” (s. 143). Medlet är då att medvetenhet och moraliska förhållningssätt kring hållbar 

utveckling ska prägla undervisningen. Björneloo menade även att det outtalat finns förväntningar 

om att skolan ska förmedla och överföra ”rätt” åsikter, vilket hon kunde skönja från flera av lärarna.  

Björneloo (2007) beskrev även undervisning för hållbar utveckling som ett kulturbygge. Hon 

menade att hållbar utveckling blir en gemensam kultur när idéer och erfarenheter kan spridas mellan 

olika generationer samtidigt som den i takt som nya erfarenheter möts, utvecklar och omformulerar 

kulturen. Hon fann en önskan från många lärare att ge barnen en inblick i hur allt hänger ihop, både 

historiskt och miljömässigt. Kritisk granskning och att tillåta egna uppfattningar är något som 

Björneloo ofta återkom till, när det gäller hur skolan svarar upp till detta menade hon beror på 

barnens ålder. Utifrån den undersökning Björneloo gjort upplevde hon att många lärare redan sedan 

tidigare tyckte att de jobbat med undervisning för hållbar utveckling exempelvis när det gäller 
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utomhuspedagogik, språkutveckling och samhällskunskap och att de i dagsläget inte gör så mycket 

annat. Utifrån undersökningen uppvisade Björneloo därför en viss osäkerhet för om lärarna vet vad 

undervisning för hållbar utveckling egentligen är och efterlyser därför en bredare debatt i ämnet. 

 Almers (2009) har skrivit en avhandling om handlingskompetens för hållbar utveckling. Hennes 

avhandling tyder på att skolan har haft en liten roll i att skapa elevers handlingskompetens, medans 

föreningslivet och andra aktörer har varit mer stöttande. Tidiga miljöupplevelser menade Almers är 

en viktig eller kanske till och med den viktigaste faktorn till att utveckla miljöengagemang. Hon 

beskrev även miljöupplevelserna som en väg till social gemenskap som i sin tur hade betydelse för 

handlingskompetens. Almers forskning visade även på vuxnas roll att ge tillit och frihet som också 

stimulerar till handlingskompetens. Vidare menade hon att lärarens roll är bidragande till att ge 

barnen synen att genom mänskligt handlande kan världen bli bättre. Dessa lärare beskrev hon som 

engagerade, betonande av individers val och förespråkare av språket som verktyg för att lösa 

konflikter. Lärare som tillåtit kritiskt tänkande, visade på elevernas rätt och möjligheter att påverka, 

men även människors lika värde, att vi skulle ha respekt för naturen och varandra. Tyvärr så visade 

hennes studie även det motsatta där bråk och ointressant undervisning tagit över. Enligt Almers så 

bygger utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling i första hand på att det finns 

relationer som känns tillitsfulla och närstående förebilder. Almers menade även att skolorna måste 

börja fundera i termer som om de är de som är mest lämpade att skapa ett lärande för hållbar 

utveckling, annars kan det behövas externa aktörer som bjuds in för att lärandet ska ske. Almers 

avslutade med att uttrycka en oro för hur eleverna skulle kunna få tid till eftertanke och möjlighet 

att utveckla en djupare förståelse tillsammans med vuxna i en skola som till stor del bygger på 

utvärdering av enkla mätbara kunskaper. 

Hedkvist(2010)  menade att genom pedagogernas arbete med den sociala miljön, lika värde genom 

demokratiska arbetssätt förbereder barnen för framtiden. Ett demokratiskt arbetssätt som ger barnen 

möjlighet att påverka, vara ideésprutor och ta ansvar är andra delar som Hedkvist studie visade på 

som viktigt. Att barnen ser sin egen roll genom sociala aktiviteter menade Hedkvist leder till 

beteenden som är hållbara på längre sikt. Hedkvist fortsätter sitt resonemang om att 

fritidspedagoger genom sitt värdegrundsarbete bidrog till att stimulera ett lärande för hållbar 

utveckling, då de erbjuder ett positivt socialt klimat för barnen där trygghet och acceptans är ledord. 

Detta menade hon är en förutsättning för lärande.  

Johansson och Ökvist (2010) fann i sin studie att hållbar utveckling var mer än bara miljöfrågor. De 

menar att vi som individer och hur vi värnar om vår omgivning och framtiden också är hållbar 

utveckling. Engagemang och tid visade deras studie var faktorer som påverkade om lärarna arbetade 

med hållbar utveckling. De framskrev eldsjälar bland lärarna som pådrivande i det framåtskridande 

arbetet med hållbar utveckling. Johansson och Ökvist kom även fram till att olika skolor la olika 

stor vikt vid olika delar av begreppet hållbar utveckling och tolkar det som en orsak som beror på 

begreppets bredd. En aspekt som lärarna i deras studie framhöll är vikten och en önskan om att 

fortbildning på området måste till för att arbetet ska kunna bli bättre. 
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 Lärande för hållbar utveckling i förskolan 
Lpfö 98 pekar på pedagogik och omsorg som viktiga i förskolan. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2001) sa istället att det behövdes ett samspel mellan omsorg och lärande där omsorgen 

är en del av pedagogiken. Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) menade att lärande för 

hållbar utveckling så som solidaritet, demokrati och rättigheter behöver omvårdnad för att kunna 

ske. 

Hållbar utveckling ska betraktas som ett perspektiv snarare än ett enskilt ämne (Öhman och 

Östman, 2004). Lärande för hållbar utveckling bör bygga på en tvärvetenskap eftersom det är ett 

mångfaldigt begrepp som innehåller så stor variation. Eftersom hållbar utveckling är så brett måste 

undervisningen därför vara ämnesövergripande. Enligt SOU 2004-104 fanns klara brister i 

ämnesövergripandet i skolverksamheter, alltså även i förskolan. Hållbar utveckling som perspektiv 

måste genomsyra hela verksamheten. Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) skrev istället att 

förskolan bisatt en potential i samband med lärande för hållbar utveckling, genom att den bygger på 

en hög professionell kompetens och att arbetssätten är tvärvetenskapliga. Författarna menade då att 

förskolan hade fått mer och mer välutbildad personal och förskolan inte som skolan jobbar med 

undervisning som är ämnesrelaterad utan lärande situationer integrerades i verksamhetens alla 

situationer. Förskolans verksamhet utgick från barnens vardag, där många barn med olika 

förutsättningar och kulturer möts och lär sig av varandra. Hägglund och Pramling Samuelsson 

beskrev även att konflikter uppstår och löses i ett lärande sammanhang. Hållbar utveckling kan 

därför sägas finnas naturligt i förskolans förutsättningar. Moraliska, etiska och sociala situationer 

mellan olika personer förekommer dagligen på förskolan. För att barnen ska kunna förstå och känna 

meningen med lärande för hållbar utveckling menade Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) 

att barnen behövde få förståelse för att det vi gör nu får konsekvenser för andra, även i ett längre 

perspektiv, och att kunskapen de tar till sig är hållbar och riktig och kan nyttjas både nu och i 

framtiden. 

 Tidigare forskning med utgångspunkt från förskolan 
Karlsson (2009) menade att ” …barnens handlingar är ansvar, omsorg och respekt 

meningsbärande drivkrafter som skapar maktrelationer så att händelseförloppet äger rum” (s.169). 

Hon hade delat upp barnens demokratiprocesser i fyra olika handlingsutrymmen där de utövade 

inflytande. 

Handlingar av ansvar menade hon är att barnen tar ansvar när de kan följa som hon kallar det 

institutionella regler. Det visade barnen när de återkopplar till andra liknande situationer som de 

upplevt. De stöttar och informerar varandra skrev Karlsson vidare. Barnen tar även ansvar för att 

konflikter löses. Vidare menade hon att de institutionella reglerna följs parallellt med barnens lek, 

och när det finns andra regler i leken utmanar barnen pedagogernas makt och gör att pedagogen kan 

delta på samma villkor. Egna ställningstaganden och tillfällen att motivera dem sker i leken så även 

turtagning. 

Handling av omsorg, menade Karlsson är när barnen visar omsorg genom att intressera sig för 

andras välbefinnande både i små och stora grupper. De stöttar då varandra och känner av varandras 

osäkerhet. Vid konflikter stöttar barnen varandra även om de inte själva är med i konflikten, då de 

vill synliggöra den för att en lösning ska bli möjlig. Pedagogen hämtas ibland menade Karlsson 

men annars löser barnen konflikten själva. 

Handling av respekt, beskrev Karlsson som när barnen visar respekt i sin vardag, genom att olika 

turordningssystem följs. Hon menade även att barnen visar respekt för pedagogen och dennes 

kunskap så att alla får vara med på det sätt som pedagogen säger. Mot varandra i leken kommer 

respekt fram framförallt genom att de tillåter varandra att delta på sina villkor, vilket betyder att 

flera lekar kan pågå parallellt.  
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Flickors handlande präglades i Karlssons studie av en vänskaplig kontroll av varandra där de 

påminner varandra att göra vad som förväntas av dem. Pojkar menade Karlsson söker snarare efter 

personliga likheter hos varandra när de ingår i en gemenskap. Flickor i studien är mer verbala och 

kommunicerar mer, medans pojkar tar enligt Karlsson mer konkret hand om varandra.  

Lundström (2008) hade undersökt hållbar utveckling i förskolan genom att göra en jämförelse av en 

traditionell förskola och en förskola som profilerar sig för hållbar utveckling. Hon hade kommit 

fram till att båda förskolorna strävade mot att barnen skulle utvecklas till demokratiska medborgare. 

Barninflytande, miljö och naturvård syntes tydligt att den profilerade förskolan jobbat mest med 

menade Lundström även om den mer traditionella förskolan också jobbat med dessa frågor. 

Lundström poängterade att även utan profilering ingick natur och miljövårdsfrågor i alla förskolors 

uppdrag eftersom det är något som läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid. Skillnaden mellan 

de båda förskolornas förhållningssätt och engagemang till dessa frågor ansåg Lundström berodde på 

det olika fokus de hade på framtiden, då den profilerade förskolan även beskrev det de gjort med ett 

framtidsperspektiv.  

Dahlberg och Grahn (2010) hade i sin studie mött förskollärare som visade på en förståelse för att 

lärande för hållbar utveckling innebär att det som barnen lär sig ska vara hållbart både nu och i 

framtiden, och menar att det är naturen, människan och miljön som det bör värnas om. Den form av 

arbete som Dahlberg och Grahn beskrev sker i huvudsak i form av temaarbeten där djur och natur är 

mest representerade. Demokratiska processer är också något som de talar om men de uttrycker en 

viss saknad av den aspekten hos de som ingick i deras undersökning. Även om alla pedagogerna 

förespråkade barnens delaktighet och påverkan är det lätt att missa i praktiken ansåg Dahlberg och 

Grahn.  

 Grön flagg 

I förskolan har myndigheten för skolutveckling utformat en utmärkelse för att uppmana fler 

förskolor att arbeta aktivt med hållbar utveckling. Denna utmärkelse bygger på att barnen i 

förskolan ska få vara mer aktiva i verksamhetens innehåll, att hållbar utveckling ska utformas med 

ett pedagogiskt perspektiv och att barnen ska få finnas i en verksamhet som bygger på 

demokratifrågor som aktivt lyssnande och empati (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

Dokument som Lärande för hållbar utveckling som skolverket publicerat menar på att förskolan 

vanligtvis arbetar med miljöfrågor. Naturmöten genom utomhuspedagogik är populärt. Hälsa, 

värdegrundsfrågor och jämställdhetsfrågor är också vanligt då nära relation med pedagogerna är en 

viktig förutsättning i arbetet på förskolan. De anger även bristen på kompetens av lärare i hållbar 

utveckling som en anledning till varför hållbar utveckling inte fått större genomslag i hela 

skolväsendet.  
 

 Hållbar utveckling i Lpfö98  
Orden hållbar utveckling finns inte att hitta i den nu aktuella läroplanen. Även om det anses som ett 

mode uttryck, i samhället i stort (Björneloo 2007) som fått mer och mer genomslag har läroplans 

författarna valt att beröra hållbar utveckling på andra sätt. Lpfö98 inleds med texten  

” Förskolan vilar på demokratisk grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 

verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö”(Lpfö98, s. 3). 
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 Även om det inte står hållbar utveckling i citatet ovan kan det vara en beskrivning av vad begreppet 

betyder. Att alla är lika mycket värda och har samma rätt att leva ett likvärdigt liv och att vi har ett 

gemensamt ansvar jämte varandra och miljön. Läroplanen använder också ord som solidaritet, 

tolerans, medkänsla, empati, respekt, ord som också är centrala i ett arbete för hållbar utveckling. 

”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. Verksamheten 

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

bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid”(Lpfö98, s. 7). 

Läroplanen bygger på mål att sträva mot och inte specifika krav att kunna. Eller som Hägglund och 

Pramling Samuelsson (2009) beskrev det, att utbildning för hållbar utveckling i förskolan är en 

vision och inget specifikt innehåll.  

”The lack of a curriculum explicitly formulating goals directed towards 

sustainable development, changes in governing structures, and the expected re-

organisation of teacher training may contribute to a less powerful position for the 

pre-school to support social justice and equality” (Hägglund & Pramling 

Samuelsson,2009, s.55). 

 Hägglund och Pramling Samuelsson menade alltså att det finns svagheter i att hållbar utveckling 

inte benämns i läroplanen. Den svagheten återfinns även i den nya läroplanen som börjar gälla i 

hösten 2011. 

 Lpfö98 Reviderad 2010 
Inte heller i den nya läroplanen finns hållbar utveckling benämnt med ord men dess betydelse och 

innebörd går att finna. En tydlig markering på att de sociala och miljömässiga aspekterna är viktig 

finns fortfarande kvar från Lpfö98. Mycket av texten är detsamma som i Lpfö98. Även de 

ovanstående citaten finns kvar. Skillnader i de olika läroplanerna är små, men en tydligare tyngd på 

naturvetenskap och matematik finns i den nya.  
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 Syfte 
Mitt syfte är att beskriva och ge en förståelse för hur pedagoger i förskolan uppfattar och förhåller 

sig till begreppet hållbar utveckling och vad det innebär för arbetet i barngruppen.  

  Frågeställningar 
 Hur uppfattar förskollärare begreppet lärande för hållbar utveckling?  

 Hur beskriver förskollärare hur de konkret arbetar med lärande för hållbar utveckling? 

 Hur kan en aktivitet som syftar till lärande för hållbar utveckling se ut? 



18 

 

 Metod 

Utifrån mitt syfte har jag gjort en undersökning för att undersöka hur pedagoger i förskolan 

uppfattar och förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. Jag har även försökt ta reda på och vad 

pedagogernas förhållningssätt innebär för arbetet i barngruppen. 

 Fenomenografisk utgångspunkt 
Vid kvalitativ forskning menar Patel & Davidsson (2003) används ofta den fenomenografiska 

ansatsen som metod, vars syfte är att beskriva uppfattningar av ett fenomen. ”Fenomenografin 

koncentrerar sig sålunda på beskrivningar av människors uppfattningar av fenomen i omvärlden” 

(Thulin, 2006, s. 41). Den fenomenografiska ansatsen används enligt Patel & Davidsson (2003) ofta 

inom pedagogisk forskning. Forskarens uppgift blir att se människors olika sätt att förstå ett 

fenomen, ofta då med hjälp av kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna ges möjlighet att 

beskriva sina uppfattningar.  Intervjun i den här metoden genomförs i samtalsform, som sedan 

skrivs ner för att sammanställas och analyseras av forskaren. Den processen möjliggör för forskaren 

att undersöka hur uppfattningarna förhåller sig till varandra med likheter och skillnader och till 

fenomenet. Fenomenografisk ansats menar Thulin (2006) ger en förståelse för hur andra tänker, den 

ska inte hitta en sanning.  

 Kvalitativ studie 

Genom att göra en kvalitativ studie avser jag ge en förståelse för vad hållbar utveckling innebär i 

förskolan.  

För att veta vad som tidigare är forskat om och att använda den forskningen i mitt eget arbete 

började jag med att ta del av annan forskning för att underbygga min egen undersökning. 

Genom att samla in information av olika karaktär och för att få en så bred bild som möjligt av hur 

pedagogerna uppfattade hållbar utveckling avsåg jag som Patel & Davidsson (2003) kallar det göra 

en liten fallstudie om hållbar utveckling i förskolan. Patel & Davidsson menar att insamling av 

information på olika sätt ger en vidare bild av undersökningen. Jag har haft som avsikt att utgå från 

ett helhetsperspektiv på lärande för hållbar utveckling, för att få så övergripande bild som möjligt av 

pedagogernas syn på perspektivet. Därför har jag förutom fakta från tidigare forskning och 

intervjuer även valt att filma hur en av pedagogerna konkret gör i sin vardag. Filmen är tänkt att ge 

ytterligare en dimension av pedagogernas förhållningssätt och ger stöd till en av pedagogernas svar 

i intervjustudien.  

 Intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att genomföra en intervju är ett hantverk som kräver övning för 

att lära sig. De menar att en forskningsintervju är som ett samtal. Den kvalitativa intervjun kallas 

ibland för den ostrukturerade eller den icke- standardiserade intervjun. Då det inte finns så många 

givna regler och strukturer för att utföra intervjun krävs det många metodbeslut under själva 

intervjun. Den som utför intervjun behöver därför ha goda kunskaper i ämnet och även de 

metodiska alternativen. Intervjuaren bör även ha insikt i de svårigheter som ett samtal kan föra med 

sig. Samtidigt menar de att intervjun ska ses som ett privilegium med tillträde till människors 

upplevelser av sin värld. Dessa åsikter delas av May (1997) som även poängterar den stora friheten 

som en kvalitativ intervju medför. Den för med sig ett djup utan begränsningar och möjliggör att 

intervjupersonen får möjlighet att prata utifrån sin egen referensram. Alternativet till den kvalitativa 
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intervjuformen hade varit en kvantitativ intervju- eller som May också kallar den en strukturerad 

intervju. Då hade intervjun varit styrd med fasta frågor, eller som det också kallas ett 

intervjuschema. May menar att den typen av intervju mest lämpar sig för marknadsundersökningar 

där jämförelsen av svar är det viktigaste. Det är inte syftet i min studie därför har jag valt den 

kvalitativa intervjuformen. 

Jag fortsatte sen med att genomföra en intervjustudie som innefattade fyra stycken intervjuer av fyra 

förskollärare. I likhet vad Patel & Davidsson (2003) beskriver ville jag genom intervjustudien 

komma närmare och få en bredare förståelse om vad pedagoger i förskolan menar med lärande för 

hållbar utveckling. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver intervjun som ” varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (s. 43). Intervjufrågorna, se bilaga 1,utformades som 

ett stöd men var inte tänkta att följas blint, en så kallad intervjuguide. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att intervjuguiden mer eller mindre stakar ut intervjuns struktur. Guiden kan se ut på lite 

olika sätt antingen bara som stödord runt ett tema eller med mer detaljerade frågor. För att inte styra 

intervjuerna för mycket var de utformade som öppna frågor för att på så sätt lätta upp samtalet. 

Patel & Davidsson (2003) menar även på att öppna frågor ge utrymme för svar med egna ord istället 

för ja och nej. 

 Deltagare 

Intervjuerna har skett i en och samma kommun. Jag har valt att intervjua pedagoger i åldern 28 till 

58 år. Dessa pedagoger är alla förskollärare som arbetar på olika förskolor. Jag har försökt få ett 

stort ålderspann ifall det finns olika sätta att se på begreppet beroende på när man utbildat sig och 

hur länge man jobbat inom förskoleverksamhet. Det finns de som utbildat sig från mitten av 1980 

till början av 2000-talet. Min tanke med att försöka få pedagoger från olika förskolor har varit att 

verksamhetens upplägg kan se olika ut på olika förskolor. De barn som befinner sig på de 

avdelningar som de intervjuade pedagogerna arbetar på är mellan 1-5 år, fördelningen är dock lite 

olika på de olika avdelningarna. 

Med på filmen finns 10 barn i åldern 3-4 år, och två förskollärare. En av förskollärarna är en av de 

som även deltar i intervju och genomgång av filmen tillsammans med mig. 

De som deltagit i studien har alla varit kända för mig sen tidigare genom vfu, verksamhetsförlagd 

utbildning, och vikariat, jag har dock inte jobbat direkt med någon av dem. Att var är kända för 

varandra ser jag som en möjlighet att samtalen blir mer trygga och avslappnade.  

  Genomförande 

Jag utförde fyra stycken intervjuer.  För att det skulle kännas mer avslappnat utfördes intervjuerna 

på respektive förskollärares förskola. Vi satt i respektive personalrum. Intervjuerna var i lite 

varierande längd beroende på hur insatt pedagogen var i begreppet hållbar utveckling, de var mellan 

10 och 20 minuter långa. Intervjuerna utgick från intervjuguiden och bandades för att jag bättre 

skulle kunna koncentrera mig på det som sades och ha en bättre möjlighet att vara en aktiv lyssnare. 

Det underlättar även efterarbetet att spela in intervjun eftersom allt finns kvar och risken att missa 

något väsentligt blir mindre (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Jag närvarade vid en musiksamling på en av förskolorna, jag var lite känd för några av barnen 

eftersom jag tidigare gjort vfu på en annan avdelning och vi då träffats ute på gården. Samlingen 

ägde rum i förskolans lekhall och 10 barn i 3-4 års åldern samt två förskollärare närvarade. 
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Min avsikt var att vara med och filma när pedagogen ansåg att de jobbade med hållbar utveckling, 

jag beskrev inte i vilket sammanhang och hur det tillfället skulle läggas upp. Pedagogen fick fritt 

välja och valde då musiksamlingen. 

Jag satt en bit ifrån och videofilmade för att inte störa i samlingen. Filmningen skedde lite före 

samlingens början och under hela samlingen.  Filmen räcker 20 minuter.  

När jag valt flera olika insamlingsverktyg för datainsamlingen menar Patel & Davidsson (2003) att 

fallstudien blir fylligare. 

 

 Etiska avväganden 
May (1997) menar att etik bland annat bygger på när forskare kritiskt reflekterar över sina egna 

eller andras synpunkter.  I ett forskningsarbete menar han uppstår det ibland etiska dilemman, som 

till exempel, vilken handlingsinriktning forskningen bör ta, moraliskt rätt och fel och egna 

värderingar. May menar att målet med forskningen aldrig får trampa på någon. ”Målet kan med 

andra ord inte helga medlen” (s. 83).  Vidare menar May att deltagarna i en studie alltid har rätt att 

först ta del av studiens mål, och även informeras om deras frivillighet att delta och att deras identitet 

då skyddas. 

Vetenskapsrådet (1990) kom ut med forskningsetiska principer för att säkerställa kvaliteten och 

väsentligheten i den forskning som bedrivs. De bygger på fyra huvudkrav som alla gemensamt är 

till för att skydda individens skydd:   

 Informationskravet 

 Samtyckekravet  

 Konfidentialitetskravet  

 Nyttjandekravet 

 Informationskravet består bland annat av att deltagandet i en studie är frivilligt och att information 

om och hur studien ska presenteras alltid ska informeras innan en person ställer upp i en studie. 

Samtyckeskravet innebär att den som är aktivt med i en studie alltid ska ge sitt samtycke om denne 

ska vara med. Konfidentialitetskravet består av att deltagandet skyddas av sekretess och känsliga 

uppgifter inte ska gå att härleda till en individ. Nyttjandekravet menar att information som insamlas 

i undersökningssyfte bara får nyttjas i den och inte för annat bruk. 

 Att skydda personernas identitet i studien har jag gjort genom att inte benämna någon med namn 

eller skriva ut vilken kommun min studie är utförd. Det klargjordes för de pedagoger som blev 

tillfrågade vid ett telefonsamtal där jag både informerade om vad studien skulle innehålla och om de 

kunde tänka sig vara med. Något separat informationsbrev skickades inte ut. Informationen 

upprepades sedan ytterligare en gång när vi träffades för intervju. Inför videofilmningen 

informerades de föräldrar vars barn blev berörda muntligt av pedagogen. Separat informationsbrev 

skickades inte ut eftersom förskolan tidigare fått föräldrarnas tillåtelse att filma och fotografera 

barnen i olika sammanhang och till olika ändamål.  

 Databearbetning och analys  
Efter att alla intervjuer var genomförda lysnade jag igenom dem så ingenting hade fallit bort av 

någon anledning. Sedan valde jag att göra en så kallad transkription av intervjuerna, vilket innebar 

att intervjuerna rakt av utan att något plockades bort skrevs ut på datorn, detta därför att jag lättare 

skulle få syn på likheter och skillnader i svaren, kunna se mönster och strukturer som senare skulle 

underlätta bearbetningen och sammanställningen av dem. Patel & Davidsson (2003) menar på att 
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analys utifrån transkriptionen och med ett fenomenografiskt förhållningssätt, hjälper till att 

presentera helheten av den information som samlats in. Likheter och skillnader i intervjuerna 

uppmärksammas, underlättande av kategorisering samt hitta strukturer i kategorierna. Jag skrev 

även ut filmen på papper där det jag såg och hörde blev nerskrivet. Utskriften av filmningen 

använde jag som ett komplement när jag analyserade den, och därigenom kunde jag se filmen ur 

olika perspektiv. Jag upptäckte att videofilmen och utskriften av den gav mig en mer 

mångfacetterad bild av vad som hände under samlingen. För att få förskollärarens syn på vad som 

var meningen med samlingen och vad hon ansåg var ett lärande för hållbar utveckling återvände jag 

till förskolan så vi gemensamt kunde titta på filmen. Hon fick titta och stanna där hon ville påpeka 

något. Under det här samtalets gång förde jag anteckningar för att komma ihåg vad hon sa. 

De transkriberade texterna har jag läst om och om igen, detta för att inte missa något som de 

intervjuade har sagt. Det behövdes även att jag tittade på filmen många gånger och utskriften av den 

för att få en uppfattning om vad de gjorde och vad i den som speglade ett lärande för hållbar 

utveckling. Samt att samtalet med förskolläraren om filmen blev det underlag som jag utgått ifrån i 

den fortsatta analysen. 

Vidare reducerade jag materialet och icke relevant material plockades bort, med icke relevant 

material avses sådant som inte svarar mot syftet och frågeställningarna. Därefter formulerades 

uttalanden till mer precisa och konsistenta enligt principen om meningskoncentrering (Kvale, 

1997). 

Jag bildade kategorier eller teman utifrån vad intervjupersonerna uttalar sig om. Fyra kategorier 

utkristalliserades (Kvale 1997, Svenning 2003). De olika kategorierna blev: 

 

 Tidigare kunskap om begreppet; Utbildning, samtal i arbetslag 

 Betydelse och upplevelser; för dig, för barnen, läroplanen  

 Konkret arbete; intervjuer 

 Konkret arbete; film 

 

Uppdelning under respektive kategori utifrån hur intervjupersonerna uttalat sig samt en uppdelning 

på likheter och skillnader i intervjuerna brukar enligt Svenning (2003) benämnas analytiska 

jämförelser med hjälp av samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden.  

Utifrån mina forskningsfrågor går det att se på svaren, att den första frågan som var hur uppfattar 

förskollärare begreppet lärande för hållbar utveckling? är en stor fråga, med väldig variation i 

svaren. Därför valde jag att här presentera den i de två första kategorierna. Den tredje och fjärde 

kategorin är mina två återstående forskningsfrågor. Kategorierna innehåller väldigt skilda svar så 

därför fann jag det nödvändligt att även dela in dem i likheter och skillnader. 
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 Resultat 
Resultatet utkristalliserade sig i fyra olika kategorier. Med utgångspunkt i mina forskningsfrågor 

delade jag utifrån intervjuerna upp den första frågan i två kategorier. De återstående två frågorna 

belyser jag i den tredje och fjärde kategorin. De fyra pedagogerna kallas i resultatet för A, B, C och 

D för att särskilja dem åt. 

 Tidigare kunskap om begreppet; Utbildning, samtal i arbetslaget 

I förskollärarutbildningen förekom hållbar utveckling inte hos de som utbildade sig på 1980 - och 

90 - talet, medan de två som gick utbildningen i början av 2000- talet har fått det i olika hög grad.  

Samtalet kring hållbar utveckling har varit varierande på de olika förskolorna. Pedagog A menar att 

det förekommit en dialog inom kommunen för några år sedan men uttrycker en tvekan inför att 

något sådant samtal förekommit på förskolan. Pedagog B menar att de inte pratat om begreppet alls.  

 

Pedagog C och D upplever att de är de som lyfter upp hållbar utveckling i sina arbetslag. Och 

hänvisar tillbaka till förskollärarutbildningen som den som tydligt markerat vad lärande för hållbar 

utveckling är. De ser det också som deras uppgift att delge sin kunskap till de som inte har den, för 

att kunna nyttja det i förskolans arbetsätt. Dessa två pedagoger lyfter även riktlinjer som kommunen 

har som de anser poängterar vikten av hållbar utveckling. Riktlinjerna menar de bygger på ett 

hälsofrämjande arbete där kost och hälsa är stora arbetsområden. Pedagog C uttrycker en saknad av 

att inte alla pedagoger har det här tänket som hon anser att arbetet med hållbar utveckling innebär, 

eftersom hon tycker lärande för hållbar utveckling bygger på medvetna pedagoger som har det i 

bakhuvudet hela tiden. 

 

  Betydelse och upplevelser; för dig, för barnen, läroplanen  

Alla fyra intervjupersoner uttrycker i första hand miljörelaterade aspekter av hållbar utveckling. Då 

i första hand att värna om miljön nu och i framtiden, källsortering, mathushållning, utemiljön som 

vattnet, luften och skogen kom upp. Pedagog C och D ville även lyfta in aspekter som hälsa, men 

framförallt kommer de tillbaka till att hållbar utveckling för dom är ett förhållningssätt eller en 

känsla. 

”Om jag säger, det är det jag gör och det jag lever och det jag lär barnen, är 

någonting som dom kan ha med sig till nästa generation, alltså förut tänkte jag 

när jag hörde hållbar utveckling att det var bara sortering av miljömaterial …Det 

är egentligen mer att man får pedagogen att förstå det, att det är liksom mer ett 

förhållningssätt. Och att det här är ett övergripande , det är ju inte som att nu ska 

vi jobba med hållbar utveckling, för då blir det sortering av papper... ... nu är jag 

i en musikgrupp, och jag kan ändå tänka att jag ska jobba med hållbar utveckling 

på något vis”(D).  

Även pedagog A nämner kroppen och motorik när hon pratar om hållbar utveckling, även 

om miljön och naturen kommer i första hand. Pedagog B uttrycker under hela samtalet en 

osäkerhet om vad begreppet betyder, men tror sig veta att det har något med miljö att göra. 
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Utifrån den miljöaspekten så nämner hon även källsortering och kretslopp efter en stunds 

fundering.  

Pedagog A, C och D tycker att hållbar utveckling är viktigt, men pedagog C och D tycker att 

begreppet ofta används fel. Pedagog A menar att det är livsviktigt med hållbar utveckling och 

menar att vi måste få en förståelse för att vi kan påverka, kanske inte förändra världen, men 

förändra där vi är i det lilla. För Pedagog C är hållbar utveckling något som hela tiden finns med i 

bakhuvudet i allt arbete som förekommer på förskolan. Genom arbetssättet och tanken som de utgår 

från menar hon att de nyttjar hållbar utveckling i sin vardag, som exempel ger hon att skapa 

förståelse för varandra och mig själv samt hur det påverkar oss längre fram. Hon vill gärna sätta in 

hållbar utveckling i ett större historiskt perspektiv där det vi har gjort påverkar det vi gör i dag och i 

framtiden, då hänvisar hon inte bara till miljön utan även sociala orättvisor i världen och hur de har 

påverkat både natur, människor och ekonomier. Pedagog D menar att det är ett begrepp som är lätt 

att ta till för att det låter bra, men vad vi gör med det är det som är viktigast. 

Pedagog A , C och D tycker att de kan se hållbar utveckling i läroplanen på många olika sätt. 

Pedagog A hänvisar till att läroplanen vilar på en demokratisk grund. Hon lyfter upp hänsyn till 

varandra, medvetenhet om barns rättigheter och att få vara den man är oberoende av religion, kön 

och ras som delar av hållbar utveckling. 

”I Förskolans värdegrund och uppdrag så står det nått, att alla som är i förskolan 

ska se varje människas egna värde och även nått om respekt för miljön…nått sånt. 

Tror också det står nått om att miljö och naturvårds frågor är viktigt. Men det 

finns mer, öh… för om man som tittar med hållbar utvecklings glasögonen då kan 

man ju se hållbar utveckling nästan överallt. Men mycke av de som finns i 

läroplanen kan jag ju använda för att arbeta med hållbar utveckling, eftersom jag 

tycker att det ä så mycke som samlas under det här begreppet”(C).  

Pedagog D ser också hållbar utveckling i läroplanen men uttrycker samtidigt en viss saknad av att 

det inte står tydligare. Hon menar att det krävs att man själv vet vad man letar efter. 

” Men det är ju klart, man måste få dom ögonen själv när man läser, så det hade 

ju inte varit dumt om det hade stått någonting om det” (D). 

Pedagogernas upplevelser av om barnen tar till sig hållbar utveckling och är intresserade av det 

skiljer sig lite. Konkret i arbetet menar pedagog A och C att barnen har tagit till sig vad de har 

jobbat med och att barnen själva praktiserar den kunskapen. De säger samtidigt att det är svårt att 

veta med säkerhet.  

”..ja, de är jätteintresserade och det hörs ju när de tar hem, för då har de juh 

burit hem det här och sagt att det här har vi sett idag, och idag har vi gjort det 

här… jo, det är jätteintresserade, och de är verkligen mottaglig”(A). 

”Jag upplever dock att de flesta barn tycker om att ta ansvar för sitt tex skrapa av 

tallriken i komposthinken efter maten samt använda sig av ”skräp” för att skapa 

olika saker. Och det är ju hållbar utveckling på deras nivå”(C).  

Samtidigt säger pedagog C att hon tror att barnen inte vet att det är just ett lärande för 

hållbar utveckling de håller på med, men att få barnen att förstå sammanhang och sin del i 

något större är viktigt. Det är en del i det livslånga lärandet. 

  

Barnens delaktighet i utformande av verksamheten och lärotillfällen som pedagogerna härleder till 

hållbar utveckling utgår för alla fyra pedagogerna på barnens intressen, de anser alla att pedagogen 

måste sätta upp ramar men barnen får påverka innanför dessa ramar i olika utsträckning. Pedagog A 
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menar även att ge barnen för stort ansvar och valmöjligheter som de inte klarar av är inte 

demokratiskt. 

” Men , så att det är ju deras intresse som styr, vad jag då sen tar tag i för tråd 

och så sedan får jag juh se var det bär hän. Men visst så styr ju jag, det gör jag 

ju, men det kommer man inte ifrån, men att de är absolut delaktig” (D). 

 Konkret arbete; intervjuer 
Pedagogerna beskriver miljöarbetet i första hand när de beskriver vad de gör tillsammans med 

barnen som är en del av lärande för hållbar utveckling. Att vara ute både för upplevelsen och för ett 

hälsofrämjande perspektiv är något som pedagog A menar att de gör. Vidare menar hon att barnen 

utomhus får möjlighet att träna upp sin kropp motoriskt och använda fantasin i en konkret kontext. 

Naturens växlingar som exempelvis årstider och olika kretslopp är en naturlig del av deras vardag i 

den utomhuspedagogik som bedrivs på pedagog A:s förskola menar hon. Att lära barnen att inte 

slösa på resurser är något som pedagog A ser som viktigt, exempelvis att inte spola i toaletterna i 

onödan eller bara rita ett streck på ett papper och sen ta ett nytt. Pedagog C försöker visa barnen på 

hur olika saker påverkar oss, allt ifrån miljömässigt till hur det påverkar de själva då i form av 

fysisk och psykisk hälsa. Hon ville ge barnen många olika delar för att de senare i livet ska få 

möjlighet att knyta ihop det till en livsstil som innehåller hållbar utveckling  

 Pedagog A och C lyfter fram vikten av att använda den mångfald som finns i samhället som en del 

av lärande för hållbar utveckling. Pedagog B jobbar inte med hållbar utveckling i det vardagliga 

arbetet och uttrycker en stor osäkerhet vad i deras verksamhet som kan tänkas vara en del av hållbar 

utveckling. Så kommer hon på att de faktiskt källsorterar, konkret är det nog det som hon anser är 

den aktivitet som främst riktar in sig på hållbar utveckling på hennes förskola.  

”Men, vi har ju mjölkkartonger och papper och sådant där, som vi går till 

källsorteringen med, vi har ju skrivit det där i kvalitetsredovisningen år efter år 

att vi har varit dålig på det, men nu har det blivit bättre”(B). 

Förskolan som pedagog C arbetar på har en stor spridning på nationaliteter och den mångfalden blir 

då en naturlig del av verksamheten. 

 ”Efter som jag arbetar i ett område med många olika nationaliteter så har vi 

möjlighet att kunna se hur det ser ut i andra delar av världen på att naturligt sätt. 

Vi ser olikheter som en tillgång och använder oss av det i vårt arbete. Vilket gör 

att vi skapar en grund för att se hur olika saker påverkar olika platser och olika 

människor”(C).  

Vidare menar pedagog C att de sparar mycket som kan anses vara skräp som de senare använder i 

den skapande verksamheten, då gammalt blir nytt fast på ett annat sätt. Att vistas ute är ett bra 

hälsofrämjande verktyg, hon menar även att andra kroppsrelaterande aktiviteter kan ingå. Just nu är 

deras projekt kroppen. 

 Att skapa en miljö för barnen som gynnar deras hälsa genom bland annat 

utevistelse, massage och ett projekt kroppen som alla på förskolan har som grund 

just nu. Vi lär oss hur vi ska bete oss för att kroppen ska må så bra som möjligt 

och hur vår kropp och de olika val vi gör påverkar resten av världen”(C). 

Pedagog D använder musik som ett verktyg att nå lärandet. 

För att barnen ska förstå och känna mening med det vi gör menar pedagog A måste lärandet få 

bygga på konkret arbete som barnen kan vara med och delta i. När hon är ute i naturen med barnen 

beskriver hon även demokratiska processer där barnen är med och röstar och bestämmer i olika 

situationer som uppstår på plats. Vilket hon också efter en stund härleder till hållbar utveckling. 
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 Konkret arbete; film 

En inspelad observation av det konkreta arbetet på en förskola resulterade i många situationer som 

just lyfter ett lärande för hållbar utveckling. Pedagog D som tidigare intervjuats deltar som den som 

leder samlingen, här kallas hon pedagog 1, med i samlingen är även en annan pedagog, benämnd 

som pedagog 2 och 10 barn. 

Pedagog 2 lägger ut en grön rund matta med färgglattmönster på golvet. Då 

tappar barnen intresset för mig och springer glatt iväg och sätter sig. De sitter 

där och lyssnar på en musikskiva som har varit på sen jag kom in i rummet, några 

av barnen sjunger med. Pedagog 2 går ut och gör annat men barnen sitter ändå 

kvar. 

 Förväntan sprids i rummet, ett intresse som tidigare skapats som barnen tycker om och ser som 

meningsfullt och lustfyllt. Barnen visar upp att de vet vad som kommer att hända snart. Det tar en 

stund innan de kommer igång så några av barnen börjar cirkulera i rummet, både genom lek men 

även röra sig till musiken. Pedagogerna som ska delta i övningen kommer in och går ut ur rummet 

några gånger, de väntar på några barn som precis kommit till förskolan. När alla är på plats och 

pedagogerna tillsammans kommer in i rummet är det som en magnet finns på mattan för alla barnen 

finner snabbt någonstans att sitta. 

En flicka går bort till instrumenten som pedagogerna tittade på. Pedagog 1 

lämnar sin plats och går till flickan medans hon säger. ” Kom, kom” och flickans 

namn.” Kom vi ska börja. Var på flickan protesterar och säger ” Men jag vill ha 

den”. ” Jo jag vet, men kom så ska vi se var vi ska resa”, fortsätter pedagog 1 

och motar flickan lite försiktigt in i ringen. De tar varandra i handen. Pedagog 1 

pratar fortfarande med flickan. ” Vi ska ju ut och resa idag”.” Ställ dig bredvid 

en kompis” flickan står nu kvar ”Vill du stå bredvid mig?” flickan nickar och får 

stå bredvid pedagogen. 

 En möjlighet till medbestämmande till viss del men inte allt. Utifrån att samlingen har ett upplägg 

så barnen vet vad som ska hända kan flickan följa med pedagogen med vetskap att instrumenten kan 

komma senare. Genom att börja trumma visar pedagog 1 att nu är de redo. Hon hade tänkt börja 

med en välkomstsång men barnen ville något annat. En ramsa som de brukar läsa tillsammans är 

önskemålet från en pojke som själv börjar med den. De läser den och resan är igång. De reser till 

grodan och pedagogen visar upp ett kort ur en resväska. De samtalar tillsammans om kortet och 

hittar på sånger som de sen sjunger tillsammans. Resan fortsätter till tre nya ställen och samma 

förfarande utspelar sig i varje gång på något som resulterar i ett samtal om kortet och sen några 

sånger. Sång och rörelse är en stor del av den här samlingen, tillsammans med samtal och dialog 

mellan pedagog och barn, men även till viss del mellan barnen emellan.  

De sjunger och dansar runt. Föreställer olika djur som sången innehåller, tiger, 

elefant och apor. De dansar i ring själva och tillsammans med en kompis. De 

väljer helt själva. Det blir lite rörigt och de går lite huller om buller. Men 

pedagogerna dansar runt i ringen och hjälper barnen som hamnar åt fel håll 

genom att dansa med dem. 

 

Gemensamt beslutas att sista resan ska göras och efter den avslutas samlingen med en 

avslutningssång. När den är avslutad springer barnen iväg.  
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 Utifrån filmen fick pedagog 1 syn på nya saker på ett konkret sätt. Det hon framförallt pekar på 

som hållbar utveckling är den glädje barnen visar. Att barnen vill ha samling visar att de ser fram 

emot det och hon tolkar det som glädje och intresse för vad de gör, det anser hon är hållbar 

utveckling. Hon lyfter även barnens delaktighet som en viktig aspekt. Att barnen kan vara med och 

påverka händelseförloppet och turordningen i samlingens upplägg kan också räknas till hållbar 

utveckling. Hon berättar att ramsan handlar om fordon som inte släpper ut så mycket avgaser och 

kollektiva fordon vilket också är hållbar utveckling, det är något som hon inte tänkt på tidigare. 

Gå, gå gå, gå (Alla går med ena handens fingrar på den andra) 

 Tramp,tramp,tramp,tramp( Trampa på platsen du står) 

 cykel,cykel,cykel,cykel (Cykla med armarna)  

 pling, pling,pling,pling (Sväng med en arm i sidled) 

 buss,buss,buss,buss (böj fingrarna i 90grader så de formar ett tak vid huvudet 

och för framåt ( buss på teckenspråk)) 

brum, brum, brum, brum (kör bil med armarna på platsen du står) 

 båt, båt, båt, båt (för ihophänderna till en plog och för framåt (båt på tecken)) 

 gung, gung, gung, gung (Gunga med armar och kropp i sidled) 

 ooohhhiii!( Hoppa rakt upp)  

Musiksamlingen innehåller känslor, rörelse, och olika miljöer vilket allt är hållbar utveckling menar 

pedagogen. Om bara hållbar utvecklingsglasögonen är på så ser vi det nästan överallt avslutar hon 

med. 

 

 Sammanfattning av resultatet 

De likheter som jag ser hos pedagogerna är främst att de alla talar om miljö och natur när de ska 

beskriva hållbar utveckling, svar som att det handlar om kretslopp och sopsortering ger de alla fyra. 

Tre av fyra är också helt överens om att hållbar utveckling är viktigt att tänka på, då även på 

förskolan. 

Skillnaderna bland pedagogerna är större, det märks tydligt att de har olika vetskap om vad 

begreppet hållbar utveckling står för och vad det innebär. En av pedagogerna kan nästan citera 

Bruntlandskommissionens förklaring som jag tidigare genom SOU 2004-104 beskrivit. Två av 

pedagogerna som mest nyligt slutfört sina förskollärarutbildningar beskriver lärande för hållbar 

utveckling och hållbar utveckling delvis som skilda saker. De har även ett litet bredare perspektiv 

när de förklarar hållbar utveckling, och säger att det inte är något som går att lära in hos barnen utan 

mer är ett förhållningssätt och ett tänk i hur vi ska förhålla oss till varandra och se vår delaktighet i 

det vi gör som påverkar andra. 
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 Diskussion 

 Metoddiskussion 
En svårighet som jag ser i resultatet av min undersökning är att frågorna och samtalen riktar in sig 

på att förskollärarna har viss förkunskap av vad lärande för hållbar utveckling är och när inte alla 

vet det så blir intervjun bristfällig och visar på stora luckor. Det är något som i ett fortsatt arbete 

måste tas i beaktande. 

Vid en av intervjuerna fortsatte samtalet när bandspelaren var avstängd, där jag förklarade lite mer 

vad jag ansåg som hållbar utveckling. Det blev ett trevligt samtal där pedagogen kom på väldigt 

många nya saker som i sitt eget arbetssätt kunde handla om hållbar utveckling. Hon blev inspirerad 

att ta med det till sitt arbetslag och fortsätta diskussionen där. Det här lärde mig hur viktigt ett öppet 

klimat är i intervjusammanhang och att jag som utför intervjun måste bli mer noga med att inte 

intervjun blir frågor och svar utan verkligen ett samtal.  

Att göra en filminspelning krävs lite träning på, för som det nu var blev jag lite osäker på vad jag 

skulle följa från början. Efter ett tag lät jag kameran vara stilla och fick med det mesta ändå. Om 

inte annat så finns ljudet från det som händer utanför bilden med. Samtidigt ser jag filmen som ett 

bra verktyg att verkligen få fatt på saker som annars inte upptäcks och i ett bra reflekterande samtal 

med pedagogen i efterhand. Även här precis som med ljudupptagningen är det viktigt att komma 

ihåg att ha med extra batterier och band om något skulle ta slut mitt i som även Kvale & Brinkmann 

(2009) poängterade. Jag hade förberett mig med de delarna, och slapp användning för dem. 

 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet menar Kvale & Brinkmann (2009) är hur sanningsenligt resultatet av min undersökning 

är. Har intervjupersonerna blivit påverkad av mig och mina frågor? Förändras deras svar under 

intervjuns gång? Har jag påverkat utskriften av intervjuerna? Svenning (2003) menar även att hög 

reliabitet visar en undersökning då andra forskningsundersökningar som haft liknande syfte och 

metod gett liknande resultat. Utifrån att pedagogerna i min undersökning visade på stort intresse 

och engagemang under intervjuerna kan undersökningens reliabilitet styrkas. Även det faktum att 

jag valt att spela in dem stärker reliabiliteten. Ljudinspelning menar Svenning (2003) är ett krav vid 

intervjuer för att den som utför intervjun inte ska missa kroppsspråk, ögonkontakt och annan 

information som kan göras om intervjuaren måste koncentrera sig på antecknande. Däremot menar 

han vidare att vissa anteckningar är bra ifall att tekniken skulle krångla exempelvis om bandet eller 

batterierna tar slut. Det faktum att intervjuerna var inspelade möjliggjorde även att det gick att gå 

tillbaka och lyssna vilket minimerade risken för feltolkningar.  Mina intervjuer hölls i form av 

öppna frågor utifrån en intervjuguide där ögonkontakt och direkt bekräftelse och respons kunde ges. 

Att jag inte förde anteckningar gjorde att vid den intervjun där intervjupersonen hade små 

förkunskaper och samtalet var mer givande efter att bandspelaren stängdes av missades helt, 

minskar reliabiliteten.   

Validitet menar Kvale & Brinkmann (2009) är om jag har utfört min undersökning i enlighet med 

mitt syfte och fått fram svar på det. Forskarens egna värderingar kan påverka frågor och 

förhållningssätt i intervjuerna menar Svenning (2003). Jag anser att frågorna i min intervjuguide var 

högst relevanta för undersökningens syfte vilket kan säga stärker validiteten, det faktum att frågorna 

krävde en viss förkunskap om vad hållbar utveckling är för något kan ha påverkat validiteten 

negativt. Att jag inte hjälpte till för att förklara och erbjuda lite stöd på vägen när begreppet var nytt 
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för vissa påverkar också det validiteten, samtidigt som det inte heller hade varit bra om jag styrt 

samtalet så att mina åsikter hade kommit fram. Nu fick intervjupersonen istället visa på att det här 

var ett nytt begrepp, och att alla inte vet vad det är vilket min undersökning faktiskt gick ut på. 

Frågorna utgick från en intervjuguide, vilket möjliggör ett öppet förhållningssätt där egna tankar 

och utveckling av dem får stort utrymme. Alla intervjuerna genomfördes på liknande sätt och 

samma intervjuguide följdes för att alla intervjuerna skulle ske under samma förutsättningar, för att 

stärka validiteten. Genom att utföra intervjuerna på en för intervjupersonen trygg och bekant miljö 

valde jag att genomföra dem på respektive förskollärares arbetsplats i enlighet med Svenning 

(2003). Han poängterar även vikten av att en undersökning måste bygga på undersökningspersoner 

från rätt urvalskategori. Min undersöknings syfte var att undersöka förskollärares syn på hållbar 

utveckling och hur det ser ut i praktiken, därför är alla deltagarna nu verksamma på olika förskolor 

vilket stärker validiteten. I undersökningen genomfördes både intervjuer och en videoinspelning i 

observationssyfte vilket enligt Svenning (2003) stärker validiteten då han menar att validiteten 

omfattar teori och emperi som överrensstämmer med varandra. Validiteten hade däremot kunnat bli 

ännu högre om ett större antal intervjuer hade genomförts, då ett större underlag hade möjliggjort 

bättre analys.  

 Resultatdiskussion  

Det resultat jag har fått fram av min undersökning är att det finns en stor skillnad i syn på hållbar 

utveckling vilket bland annat visar sig bero på när intervjupersonerna har utbildat sig. Jag har även 

funnit att det finns en stor skillnad mellan vad som anses som hållbar utveckling. Det finns en viss 

skillnad i pedagogernas egna engagemang vad gäller hållbar utveckling och jag anser det som en 

faktor till varför det skiljer så markant i pedagogernas kunskap. 

 Hur uppfattar förskollärare begreppet lärande för hållbar utveckling?  
De som utbildat sig under 1980- och 90- talet har haft andra förutsättningar att ta till sig en 

grundsyn för hållbar utveckling och vad ett lärande för hållbar utveckling innebär. Detta både 

beroende på avsaknaden i utbildningen men även att hållbar utveckling är ett så nytt begrepp att 

dess inträde på utbildningsområdet inte börjat diskuteras då (Björneloo, 2007), forskningen på 

området är också väldigt ny (Wikenberg och Öhman, 2008). Björneloo (2007) menar hållbar 

utveckling i undervisningssammanhang började inte diskuteras förrän på 1990 - talet.   

Något som är väldigt tydligt och jag själv också fått lära mig under det här arbetets gång är att det 

finns en skillnad med hållbar utveckling i allmänhet och lärande för hållbar utveckling i synnerhet. 

Flera av pedagogerna jag mött under arbetet ser hållbar utveckling och lärande för hållbar 

utveckling som samma sak. På olika sätt har tre av pedagogerna hänvisat till 

Bruntlandskomissionens definition (SOU 2004-104). Definitionen är ett vedertaget sätt att se på 

begreppet och jag förstår det som att det är det pedagog A hänvisar till då hon hört kommunen 

diskutera begreppet tidigare. Men att lärande för hållbar utveckling ska ske måste ett sätt att tänka, 

värdera och agera finnas med som visar på en djupare förståelse av vad som orsakar vad och hur vi i 

vårt agerande är med och påverkar. Även som bland annat Björneloo (2006) menar om kritiskt 

granskande och olika åsikters möjlighet att finnas med i debatten är också viktiga i en förskola som 

ska präglas av ett lärande för hållbar utveckling.  

Alla fyra deltagarna i min studie uttrycker i första hand på miljörelaterade aspekter av hållbar 

utveckling såsom att värna om miljön nu och i framtiden, källsortering, mathushållning, utemiljön, 

precis som jag inledningsvis trodde. Intervjupersonerna visar däremot i högre grad upp en vidare 

förståelse då pedagog A, C och D även lyfter in aspekter som hälsa. Pedagog C och D visar att de 

har en djupare förståelse och ser hållbar utveckling på olika sätt mot ett lärande för hållbar 
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utveckling då de återkommer till att hållbar utveckling för dom är ett förhållningssätt eller en 

känsla. Däremot så finner jag även hos dem en brist i förståelse då de oreflekterat växlar mellan 

begreppen och ibland även använder dem synonymt. Då menar jag främst när känslan inte så ofta 

beskrivs i förväg, vilket jag menar filminspelningen exempelvis är ett exempel på. Där blev det en 

samling vilken som helst men pedagogen hittade många aspekter som hon tycker passar in i ett 

förhållningssätt som passar in i ett lärande för hållbar utveckling. I enlighet med Björneloo (2007), 

går denna brist att styrkas då hon beskriver att medvetenhet och moraliskt förhållningssätt ska 

prägla undervisningen. Samtidigt som hon ifrågasätter de ”rätta” åsikterna som ska förmedlas från 

läraren. Det gör inte denna pedagog alls eftersom hon reflekterar i efterhand istället. 

 

Jag ser det som en stor brist och förstår svårigheten för pedagoger att förstå och ta till sig vad 

hållbar utveckling är för något när jag har lusläst läroplanen för förskolan. Eftersom inte hållbar 

utveckling står benämnt som ett eget begrepp och därför inte poängterar vikten av att integrera det i 

allt så behöver pedagoger egen kunskap om hållbar utveckling från andra håll för att kunna få syn 

på det i den egen verksamhet. Detta är också något som pedagog B faktiskt efterfrågar. Även 

pedagog C efterfrågar en större kunskap från sina kollegor och det skulle lösas om styrdokumenten 

i förskolan tydligt skulle visa på det. Wickenberg & Öhman (2008) som menar att det finns lite 

forskning på området har också en poäng. Utan forskning hur och vad lärande för hållbar utveckling 

är och leder till är det svårt att styrdokumenten ska ändras i den riktningen. Och då är det som jag 

ser det heller inte rimligt att kräva att pedagogerna i förskolan ska förstå hur det hänger ihop, även 

om det är önskvärt. Då blir det nog som Almers (2009) och även Johansson och Ökvist (2010) 

menar, att det är de mest engagerade pedagogerna som arbetar med dessa frågor. 

SOU 2004-104 menar att det finns dåligt med undersökningar som kartlägger hur förskolan 

förhåller sig till hållbar utveckling, men att det verkar finnas stora skillnader mellan olika 

kommuner och även lokalt stora variationer. Att det finns stora skillnader visar min utvalda grupp 

av förskollärare. Även fast de jobbar i samma kommun så uppfattar de riktlinjer och arbetssätt 

olika, då tänker jag framförallt på att två av förskollärarna inte anser att det finns något hållbarhets 

tänk medan två faktiskt hänvisar till ett dokument.  

En annan stor svårighet med hållbar utveckling är det som Öhman och Östman (2004) tar upp om 

det stora tolkningsutrymmet som begreppet ger. De visar på att förståelse och tolkning av vems 

ansvar hållbar utveckling är kan skilja sig väldigt beroende på vems perspektiv man har. 

Exempelvis har vi ansvar för varandra i närmiljön eller för fattiga söder om Sahara, vem ska 

prioriteras när deras behov ställs mot varandra? Eller är det så att hållbar utveckling är ett verktyg 

för lärare att tillsammans med barnen välja ut vad som ska ingå i verksamheten och ett 

förhållningssätt mot varandra?  

”Det råder, som jag uppfattar det, viss begreppsförvirring mellan begreppen 

miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling. Wickenberg (1999) 

konstaterar att det sistnämnda har en bredare ansats och inriktning. I arbete med 

undervisning för hållbar utveckling ”måste vi som lärare förhålla oss till andra 

och i sammanhanget viktiga frågeställningar som värde, moral, mänskliga 

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

intresse46 konflikter” (Skolverket, 2002, s. 21).”(Björneloo,2007, s.45).  

Begreppsförvirringen som Björneloo (2007) beskriver tror jag är överhängande och kärnan 

i osäkerheten vad gäller hållbar utveckling i förskolan. Även pedagogerna i min studie 

beskriver en syn på barnens delaktighet i arbetet måste ske konkret och på barnens nivå. 

Och som pedagog C uttrycker det låta barnen få en förståelse att de finns med i ett 
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sammanhang och är en del som också kan påverka och granska, men att det är något som 

sker under lång tid och förståelsen för det stora kanske inte kommer i förskolan men är en 

del i det livslånga lärandet. 

 

 

 Hur beskriver förskollärare hur de konkret arbetar med lärande för hållbar 

utveckling? 
Liksom Lundström (2008) poängterar, framkommer det även bland de som deltagit i min 

undersökning att miljö och natur frågor finns med i stor utsträckning på alla förskolor. Vikten för 

dessa frågor har fått ta ganska stor plats i Lpfö98, vilket kan vara den enkla anledningen till att de 

har tagit sån stor plats även i verksamheten. För framförallt två av pedagogerna, men delvis även för 

en tredje pedagog, finns ändå mer som de anser ingår i arbetet med hållbar utveckling. I samtalet 

om hur de konkret arbetar kommer främst temaarbeten och andra vardagligt förekommande 

händelser som till stor del handlar om miljö och natur. Ett djupare eller bredare arbete runt dessa 

frågor menar Lundström (2008) kräver ett extra engagemang från pedagogerna vilket även syns i 

min studie, de som tagit till sig vad hållbar utveckling är anser det vara viktigt. De leder även 

diskussionen om det på sina arbetsplatser eftersom det saknas från rektorer och andra. 

Samtliga pedagoger i min undersökning ser barnens delaktighet i utformande av verksamheten och 

lärtillfällena som primära i utformningen av förskolans verksamhet. Just demokrati och delaktighet 

är även detta något som tydligt lyfts i läroplanen (Lpfö98) Däremot är skillnaden tydlig hos tre av 

pedagogerna som kan se att barns inflytande också har stöd i ett lärande för hållbar utveckling. 

Medans pedagog B enbart ser det som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Pedagog A menar 

även att ge barnen för stort ansvar och valmöjligheter som de inte klarar av inte är demokratiskt. Så 

utförligt beskrivet som Karlsson(2009) gör i sin studie är det ingen i min undersökning som gör, 

huruvida konflikthantering och ansvarstagande i leken ingår i deras åsikt för lärande för hållbar 

utveckling kan jag inte säga. Däremot säger både pedagog A och C att barnen utifrån sina 

förutsättningar och ålder kan ta visst ansvar för vissa saker och ting. Även i filmen syns det tydligt 

att barnen kan vara med och påverka i leken, det sker då utan att det benämns så mycket. 

När Björneloo (2007) beskriver att det finns förväntningar att skolan ska förmedla ”rätt” åsikter och 

att hon även möter det från lärarna är jag böjd att hålla med, framförallt en av de som deltog i min 

studie vidhåller det, speciellt när hon uttrycker det som att barnen måste se sitt eget resursslöseri 

och dess konsekvenser. Att inte slösa kan jag också hålla med om, däremot saknar jag möjligheten 

för barnen att få en djupare förståelse och reflektera över varför. Samtidigt menar Björneloo (2007) 

att den kritiska granskningen och möjligheten till egna uppfattningar måste utgå från barnens ålder. 

Möjligen är det så denna pedagog har tolkat situationen här. Två av pedagogerna menar snarare att 

det är ett förhållningssätt och inget man bara enkelt kan lära barnen. 

 Hur kan en aktivitet som syftar till lärande för hållbar utveckling se ut? 
Att välja musiken som väg för att visa på lärande för hållbar utveckling finner jag väldigt intressant. 

Musiken tränar många färdigheter på ett lustfyllt sätt, som ex, kognitiva förmågor, motoriken, 

språket och den sociala kommunikationen (Lindö, 2009). Många barn upplever sång och musik som 

väldigt lustfyllt så också under den aktuella musiksamlingen. Pedagogen fick själv välja en samling 

som hon ansåg kunde visa på hållbar utveckling, och eftersom hennes inställning var att det finns i 

allt så var den här samlingen ett ypperligt tillfälle att få visa det. 
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I likhet med Dahlberg m.fl. (2001) finner jag det viktigt att låta lärandet ske genom dialog mellan 

pedagoger och barn där de tillsammans reflekterar och konstruerar lärandeprocesser. Ett växelspel 

mellan vem som styr och följer mellan pedagogerna och barnen är något jag återser i filmen. Även 

om ramarna är satta av en vuxen kan barnen vara med och påverka innehållet och ordningsföljden. 

Pedagog 1 tar ner en trumma och de båda går och sätter sig i ringen som barnen 

har format. Pedagog 2 ber barnen att ställa sig upp för nu ska de börja....Nu 

börjar en pojke gunga i takt och säger ”Gå, gå, gå gå...”. 

 Pedagogen hade tänkt börja med en välkomstsång men barnen ville något annat. Att pojken blir 

delaktig i turordningen av samlingen här ser jag som att pedagogen har ett tänk av att ha lärande för 

hållbar utveckling för ögonen.  

Granberg (2003) syn på att dialog och samspel och att vuxna inte ska lära ut något till barnen utan 

barnen själva och tillsammans med den vuxne upptäcka världen återspeglas också genom hela 

filmen. I enlighet med Lpfö 98 är barnen här med och skapar förståelse för känslor och olika 

naturfenomen på ett lustfyllt sätt. 

Pedagogerna går till resväskan och öppnar den. I resväskan hänger det ett snöre 

och på det hänger ett kort med en groda på. ” Men var åkte vi idag då?” Nu får 

pedagogen barnens all uppmärksamhet. ” Till grodan” säger barnen tillsammans. 

” Åkte vi och hälsa på grodan. Men. Hur, kommer ni ihåg hur det var med grodan 

egentligen?” Hon hukar sig ner så hon kommer på samma nivå som barnen. De 

sitter nu mitt framför för att kunna se. ” Lässen” säger en flicka. ” Var han 

ledsen, varför, hur var det egentligen med grodan. Hade han inte fått, var han 

ledsen, varför var han ledsen? Nu var det så länge sen vi läste grodan. Han hade 

väl inga...” ”Kompisar” säger barnen. ” Så han var ledsen för han inte hade 

några vänner” ” men visst var det så att han hittade en nallebjörn som han blev 

kompis med, visst var det så?” barnen nickar och säger försiktigt ja.  

I dialogen som följer när kortet på grodan visas ser jag mycket av lärande för hållbar utveckling. 

När de pratar om känslan att vara ledsen och inte ha några kompisar. Det märks tydligt på barnen att 

de tar grodans känsla till sig vilket de visar genom sitt kroppsspråk som blir försjunket och rösten 

som blir liten och ledsen. Musiksamlingen är även väldigt konkret för barnen och erbjuder 

medbestämmande på ett lekfullt sätt.  

Samarbete både mellan barnen och mellan barn och pedagog är också inslag i samlingen då de ska 

kunna dansa runt på mattan utan att krocka och göra illa någon annan, det krävs därför stort fokus 

från barnen på det de gör. Rörelse och kroppskontroll vilket jag anser som viktiga ingredienser i ett 

lärande för hållbar utveckling präglar också samlingen. 

 Mitt eget lärande och fortsatt forskning 
Som jag tidigare har skrivit i diskussionsdelen, har jag genom mitt gedigna förarbete i sökandet 

efter mer kunskap om hållbar utveckling, har jag nu fått en större förståelse för att hållbar 

utveckling i sig och lärande för hållbar utveckling skiljer sig åt. Hållbar utveckling är fortfarande ett 

stort intresse och en del av en livsstil för mig, vilket även lärande för hållbar utveckling visade det 

sig vara. Jag har nu fått väldigt mycket ny kunskap som jag uppskattar och hoppas att genom 

diskussioner och samtal med andra människor nu dela med mig av och utveckla ytterligare. 

För mig står det klart att dekaden 2005-2014 aldrig har fått något större genomslag ner på 

förskolenivå, vilket jag finner väldigt tråkigt. Den forskning som Wickenberg & Öhman (2008) 

menar är väldigt ny och inte så många har hunnit forska på märks tydligt i den svårighet jag funnit 

att hitta andra att underbygga min studie mot, så det finns massor att fortsätta göra. Exempelvis 

skulle det vara spännande att forska vidare i hur hållbar utveckling kan bli ett naturligt inslag i 
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förskolan utan att behöva ledas av eldsjälar som redan anammat lärande för hållbar utveckling. 

Ytterligare komplettera min egen studie med större underlag skulle vara spännande, för att kunna 

bidra till att kompetensen höjs på området. Jag ser massor av lärande som bygger på samma sak 

som pedagogerna förmedlar även om de själva inte är medvetna om att det är lärande för hållbar 

utveckling de håller på med som måste komma fram. Lärande för hållbar utveckling är för mig 

sättet för nästa generation att nå ett hållbart samhälle där alla får plats och drägliga liv. Så vi har alla 

ett ansvar att vara med och förändra.  
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Bilaga 

Förslag på intervju frågor: 

Ålder 

Vad har du för utbildning? Ingick hållbar utveckling? 

När utbildade du dig? 

I vilken typ av verksamhet har du varit verksam? 

Vad är hållbar utveckling för dig? 

a  Hur ser hållbar utveckling ut i ditt arbete med barnen i verksamheten?  

b.Vad gör ni? 

 Vad tycker du om hållbar utveckling? 

Är hållbar utveckling ett viktigt begrepp? 

a. Är det något som bör arbetas med i förskolan? 

b.Varför, varför inte? 

a. Går det att rangordna olika delar av hållbar utveckling? 

b. Om det går hur skulle en sån rangordning se ut? 

Tycker du att hållbar utveckling finns med i läroplanen, på vilket sätt i så fall? 

När det bestäms vad som ska ingå i arbetet med hållbar utveckling vem bestämmer det och på 

vilket sätt? 

När du arbetar med barnen med något som innehåller hållbar utveckling, hur tar de till sig det? 

På vilket sätt lägger du upp lärotillfället? 

Anser du att barnen finner hållbarutveckling intressant och meningsfullt eller inte? 

 

 

 

a  
 

 


