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Abstrakt 
Den här uppsatsen syftar till att studera och bilda kunskap om hur pedagoger upplever 

och reflekterar kring lärande för hållbar utveckling i en förskolekontext. För att besvara 

studiens syfte har följande forskningsfrågor identifierats: Hur reflekterar pedagoger 

gemensamt kring lärande för hållbar utveckling i en förskolekontext? Vilka möjligheter 

och hinder i arbetet med lärande för hållbar utveckling framkommer enligt pedagoger? 

Hur upplever pedagoger att barnen har berörts av arbetet med lärande för hållbar 

utveckling? Studiens teoretiska ramverk utgörs av konstruktionistiskt perspektiv. Det 

empiriska materialet har samlats in genom skriftliga reflektioner samt fokusgruppsamtal. 

Totalt har 53 pedagoger deltagit i studien. Studien lyfter fram vad lärande för hållbar 

utveckling kan vara i en förskolekontext. Vi ser i vår studie att pedagogerna upplever det 

som viktigt att de är förebilder för barnen, denna insikt hos pedagogerna är också starkt 

sammankopplat med de förhållningssätt de utövar i verksamheten och vidare de arbetssätt 

de använder sig av. Ur pedagogernas helhetssyn på lärande för hållbar utveckling har det 

också blivit synligt hur barnen berörts av arbetet. I resultatet kan vi se att för de yngsta 

barnen i förskolan har pedagogernas arbeten genererat ett lärande i form av ett medvetet 

görande. De äldre barnen har fått till sig mera kunskaper i ämnet vilket har lett till att de 

kan sätta ord på sina handlingar och sina nyvunna insikter. 

 

 

Nyckelord: Lärande för hållbar utveckling, förskolekontext, kvalitetsarbete, helhetssyn på 

lärande för hållbar utveckling, fokusgruppsamtal, arbetssätt för lärande för 

hållbarutveckling, medvetet görande. 

 

  



 

 

 

Förord 
Vi är två förskollärare som ville bedriva verksamhetsnära forskning i ämnet lärande för 

hållbar utveckling, som examensarbete i utbildningen Pedagogik 3 med inriktning mot 

skolutveckling. Vi ville på detta vis följa hur en kommunal satsning på hållbar utveckling 

tog sig uttryck i en förskolekontext. Det har varit en lång och spännande resa att följa 

pedagogerna i arbetet med lärande för hållbar utveckling.  

 

Främst vill vi tacka de pedagoger som deltagit i vår studie. Tack för att ni låtit oss ta del 

av era berättelser samt givit oss en del av er värdefulla tid. Ett stort tack till våra 

handledare, Eva Alerby och Ulrika Bergmark, för er vägledning och kloka kommentarer 

på vår långa resa.  

 

Vi vill även tacka Anna-Karin Engberg för hennes illustration som finns på vårt 

försättsblad. 

 

 

Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar – Nalle Puh 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor .................................................................................................... 3 

2. Bakgrund ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Vad är hållbar utveckling? ..................................................................................................... 5 

2.2 Varför lärande för hållbar utveckling i förskola och skola? .................................................. 7 

2.2.1 Hållbar utveckling i förskolans styrdokument ................................................................ 8 

2.3 Kvalitetsarbete inom förskola ................................................................................................ 9 

2.4 Skolutvecklingsinsatser ....................................................................................................... 11 

Skolverket .............................................................................................................................. 11 

Energimyndigheten................................................................................................................ 11 

KNUT-projektet .................................................................................................................... 12 

Håll Sverige Rent .................................................................................................................. 12 

Världsnaturfonden WWF ...................................................................................................... 12 

Den Globala Skolan ............................................................................................................... 12 

Smart och förnybart ............................................................................................................... 13 

Naturskoleföreningen ............................................................................................................ 13 

Skola för hållbar utveckling .................................................................................................. 13 

Kommunal satsning för en giftfri miljö i förskolan ............................................................... 13 

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång............................................................................. 14 

3 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 15 

4 Teoretiskt perspektiv .................................................................................................................. 17 

4.1 Konstruktionisktiskt perspektiv ........................................................................................... 17 

5 Metod.......................................................................................................................................... 19 

5.1 Benämning av aktörer i studien ........................................................................................... 19 

5.2 Val av metod ....................................................................................................................... 19 

5.2.1 Skriftliga reflektioner ................................................................................................... 19 

5.2.2 Fokusgrupper ................................................................................................................ 20 

5.3 Urval .................................................................................................................................... 21 

5.4 Etiska överväganden ............................................................................................................ 22 

5.5 Metod för bearbetning och analys av data ........................................................................... 22 

5.6 Reliabilitet och validitet ...................................................................................................... 23 

6 Resultat ....................................................................................................................................... 25 



 

 

6.1 Pedagogen som förebild ...................................................................................................... 25 

6.1.1 Förhållningssätt – hos pedagogen................................................................................. 25 

6.1.2 Arbetssätt ...................................................................................................................... 27 

6.2 Pedagogernas upplevelser av hur barnen berörts ................................................................ 29 

7 Diskussion .................................................................................................................................. 33 

7.1 Metoddiskussion .................................................................................................................. 33 

7.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 34 

Helhetssyn på lärande för hållbar utveckling ........................................................................ 35 

Kompetensutveckling ............................................................................................................ 38 

Hur barnen berörts sett ur ett pedagogperspektiv .................................................................. 39 

7.3 Implikationer för yrkesprofessionen .................................................................................... 40 

7.4 Fortsatt forskning ................................................................................................................ 41 

Referenser ...................................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



 

 



1 

 

1 Inledning 
En av de största utmaningar som människan står inför i dag är, enligt Persson och Persson 

(2011), förändringen av jordens klimat. Att kunskap är viktigt för att uppnå en hållbar 

utveckling finns det många exempel på. Åren 2005-2014 har utsetts till FNs årtionde för 

utbildning för hållbar utveckling. Arbetet leds av Unesco. Temat för årtiondet är att 

integrera principer, värderingar och kunskaper för hållbar utveckling i all utbildning och i 

allt lärande, så att människor ges möjlighet att ställa om samhället och hitta lösningar på 

världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. I en rapport som FN:s 

Brundtlandkommission presenterade år 1987 beskrivs sambanden mellan ekonomisk 

utveckling och miljöförstöring. Här myntades även begreppet hållbar utveckling genom 

definitionen, ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Persson & Persson, 

s.184). 

 

Vidare beskriver Persson och Persson (2011) andra viktiga internationella möten och 

resultat av respektive möte är exempelvis Rio konferensen, även kallad UNCED, år 1992. 

Konferensen resulterade i Agenda 21, Klimatkonventionen (UNFCCC) samt 

konventionen om biologisk mångfald. Vid ett möte i mars 2000 sluter 

utbildningsministrarna i Östersjöregionen en överenskommelse om att utveckla och 

implementera en Agenda 21 för utbildning. Baltic 21 Education4, eller Haga-

deklarationen som den oftare kallas. Där preciseras samarbetet i regionen när det gäller 

utbildning för hållbar utveckling. Där skrivs fram att grundläggande kunskap, kompetens 

och färdighet krävs för att uppnå en hållbar utveckling. Detta innebär, enligt Björneloo 

(2008), att hållbar utveckling bör skrivas in i alla styrdokument gällande utbildning: 

skollag, högskolelag, läroplaner och kursplaner (s. 6). 
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Figur 1 Internationella deklarationer påverkar nationella beslut om lärande för hållbar utveckling 

(Universitets- och högskolerådet, 2013 s. 9). 

Illustrationen ovan (Figur 1) ger en schematisk bild över hur internationella deklarationer 

påverkar nationella beslut, och i vårt fall vad vi har att förhålla oss till i förskola och 

skola. I den nya skollagen under avsnitten ”Skolans värdegrund och uppdrag”, som gäller 

från 2011, (Skollag 2010:800) slås fast att var och en som verkar inom utbildningen ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling (1 kap 5§). 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr11) är frågor om 

hållbar utveckling ett tydligt inslag i så väl grundläggande värden och perspektiv, som 

mål och riktlinjer (Skolverket, 2011b). I Lgr11, har lärande för hållbar utveckling 

förstärkts och betonas på ett flertal ställen. I läroplanens inledning återfinns bland annat 

följande formulering: 

 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
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miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (s. 11).  

 

Förskolans pedagoger har i uppdrag att arbeta utifrån Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2011a). Där uttrycks det att förskolan bland annat ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor, att ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 

förskolans verksamhet.  

 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 

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

(Skolverket, 2011a, s. 7). 

 

Varje år börjar många barn i förskolan, i ett samhälle som är i ständig förändring. För att 

våra barn ska kunna möta och hantera dessa förändringar blir förskolan, menar vi, en 

viktig arena. Där får barnen tillsammans med andra, både barn och pedagoger, en 

möjlighet att förvärva kunskaper som gör det möjligt för dem att påverka hur deras och 

samhällets framtid ska utvecklas. 

 

Inledningsvis vill vi förtydliga att vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans. Vi har 

arbetat fram text och innehåll samt genomfört fokusgruppssamtalen och transkriberingen 

av dessa tillsammans. Vad gäller de skriftliga reflektionerna har vi gemensamt 

introducerat dessa för pedagogerna samt gjort analysen av dessa gemensamt. Även 

analysen och diskussionen har vi arbetat fram tillsammans. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Den här uppsatsen syftar till att studera och bilda kunskap om hur pedagoger upplever 

och reflekterar kring arbetet med lärande för hållbar utveckling i en förskolekontext. För 

att besvara studiens syfte har följande forskningsfrågor identifierats: 

 

Forskningsfrågor 
 Hur reflekterar pedagoger gemensamt kring lärande för hållbar utveckling i en 

förskolekontext? 

 Vilka möjligheter och hinder i arbetet med lärande för hållbar utveckling 

framkommer enligt pedagoger? 

 Hur upplever pedagoger att barnen har berörts av arbetet med lärande för hållbar 

utveckling? 
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2. Bakgrund 
Det internationella arbetet för hållbar utveckling leds av FN. Från början låg fokus enbart 

på miljöfrågor och ekologi, men efter hand har även ekonomiska och sociala aspekter 

tagits med. Därför är så många som ett 40-tal olika FN-organ idag som är involverade i 

arbetet. 

 

Viktiga milstolpar som Björneloo (2008) tar upp är två arenor för Sverige, vid sidan om 

arbetet med hållbar utveckling inom EU. Dessa två arenor är det så kallade 

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

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

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

Östersjöregionen. Huvudämnet från den handlingsplanen är att utbildning ska ses som 

nödvändigt i arbetet med att öka människors vilja och förmåga att lösa miljö och 

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

kunskap. Handlingsplanen uppmanar politiker på alla nivåer att ge tydliga signaler om 

vikten av utbildning för hållbar utveckling. Detta innebär att hållbar utveckling bör 

skrivas in i alla styrdokument: högskolelag, skollag, läroplaner och kursplaner. I förslag 

till lagrådsremiss (SOU 2002:121) om ny skollag står att läsa följande ”Begreppet 

respekten för vår gemensamma miljö byts ut mot det vidare begreppet en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling” (s. 167). 

 

I Agenda 21:s  kapitel 28, lokala myndigheters initiativ till stöd för agenda 21, står att 

läsa ”Som den styrelseform som ligger närmast människorna, spelar den en central roll 

för att upplysa och aktivera allmänheten samt svara mot allmänhetens krav när det gäller 

att främja en hållbar utveckling” (Agenda 21, 1992, s. 285). Som ett steg i detta arbete 

valde aktuella kommunen som vår studie är genomförd inom, att arbeta utifrån 

Energimyndighetens projekt ”Uthållig kommun” (2013) som vi kommer att beskriva 

mera utförligt senare i bakgrundstexten. 

 

2.1 Vad är hållbar utveckling?  
Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett 

intresse av det. Samtidens och framtidens stora frågor angår alla och utmaningarna måste 

hanteras genom ett internationellt samarbete (SOU 2004:104). Rockström och Klum 

(2012) menar att vi påverkar allt och alla genom vårt sätt att leva, både lokalt och globalt. 

De menar vidare att det ger oss människor ett stort ansvar och placerar oss i förarsätet 

som förvaltare av hela planeten jorden. ”Vi har tagit steget in i Antropocen, en ny 

geologisk tidsålder, i vilken människa själv utgör den största drivkraften för förändring 

på jorden” (s. 13). 
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Även Skolverket (2012b) använder detta vidare begrepp, en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar utveckling. Följande definition av hållbar utveckling finns att läsa hos 

Skolverket (ibid.) 

 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre huvudområden miljö/ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa områden ska inte ses som separata delar 

utan bilda en helhet. […] Exempelvis en livsstilsfråga gällande konsumtion har bäring 

på samtliga tre huvudområden inom begreppet hållbar utveckling” (s.1).  

 

Skolverkets definition av hållbar utveckling kan visualiseras i nedanstående figur (se 

Figur 2).   

  

 
Figur 2 Visuell tolkning av begreppet hållbar utveckling. 

(http://wessmantorp.blogspot.se/2012/02/hallbar-utveckling.html) 

De centrala aspekterna i begreppet hållbar utveckling är enligt Universitets- och 

högskolerådet (2013) frågor om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden. De 

ekologiska aspekterna handlar om livsuppehållande system om vad som händer i 

atmosfären, i vattnets kretslopp, i mark och jord och i den biologiska mångfalden. 

Ekonomiska aspekter innehåller frågor om utbyte av varor och tjänster mellan individer, 

företag, organisationer och länder och dess konsekvenser för miljö och mänskliga 

förhållanden. De sociala aspekterna berör relationer mellan individer och samhällen som 

vilar på värderingar, normer och lagar, om rättigheter och skyldigheter.  

 

Slutsatserna i Sveriges Agenda 21 uttrycker att Sverige har kommit långt både gällande 

de sociala och de ekonomiska faktorerna och har därför valt att lägga sitt fokus kring den 

ekologiska hållbara utvecklingen (SOU 1997:105). 
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I kommunen, där föreliggande studie genomfördes, hade man under 2014 som centralt 

utvecklingsområde för samtliga förskolor: ”Normer och värden – hållbar utveckling”. 

Detta arbete hamnar, enligt oss, under social hållbarhet. För skolans del i kommunen har 

man bland annat medvetet arbetat med att minska matsvinnet i skolrestaurangerna. Detta 

ser vi som ett uttryck för både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa två goda 

exempel tycker vi berör flera av punkterna vi kommer nämna nedan som Universitets- 

och högskolerådet (2013) lyfter fram. Vi tycker oss kunna se att kommunen aktivt arbetar 

med alla tre aspekterna av hållbar utveckling. 

 

2.2 Varför lärande för hållbar utveckling i förskola och skola? 
I Statens offentliga utredningar Lärande för hållbar utveckling (SOU:104, 2004) uttrycks 

följande: 

 

Utvecklingen i samhället och vetskapen om att dagens generation bär ansvaret för att kommande 

generationer i alla världens länder ska ha möjlighet att tillgodose sina behov ställer krav på 

omedelbara och kraftfulla åtgärder. Lärande är en förutsättning för att människor ska kunna möta 

de utmaningar som världen står inför. Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är 

avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig (s.9). 

 

Mer konkret vad detta kan innebära för förskola och skola uttrycks enligt Universitets- 

och högskolerådet (2013) som att lärande för hållbar utveckling bör:  

• integreras i skolans olika ämnen  

• vara ämnesövergripande  

• ha ett lokalt och globalt perspektiv 

• använda en mångfald av pedagogiska metoder  

• göra elever delaktiga och kritiskt tänkande  

• utgå från demokratiska värderingar  

• starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år (s. 8). 

 

I samband med upprättandet av Agenda 21 (1992) betonades utbildning och undervisning 

som viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Det fastslogs också att alla barn och 

ungdomar bör involveras i miljöfrågor och deras attityder och åsikter är viktiga för 

världen både idag och i framtiden (ibid.). Det är i förskolan som intresset grundläggs 

gällande natur, miljö och naturvetenskap (Pramling Samuelsson, 2008). Det är också 

förskollärarens uppdrag enligt läroplanen för förskolan att skapa lärandemiljöer som 

stimulerar barnens intresse för detta (Skolverket 2011a, s. 9).  

 

Pramling Samuelsson (2011) har i en artikel sammanställt forskning kring tidig 

undervisning av barn i förskoleåldern och visar på att ens värderingar och attityder 

grundläggs redan när man, enligt författarna, är barn och att det som man får lära sig i 

förskolan påverkar resten av ens skoltid. Vidare visar hon på att det inte finns någon 
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kvantitativ studie för huruvida tidig undervisning i hållbar utveckling har någon positiv 

påverkan på framtiden, men eftersom det däremot finns forskning inom andra 

ämnesområden som visar på att barns liv formas redan i tidigare år, kan man anta att det 

skulle vara samma effekt för undervisning inom hållbar utveckling (ibid.).  

 

I rapporten Hållbar utveckling i skolan – var god dröj från Naturskyddsföreningen (2014) 

presenterar man en enkätundersökning som genomfördes 2013 bland Sveriges kommuner. 

Syftet var att få en översikt över arbetet med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. 

Resultatet av enkäten visar att kommunerna anser att målen kring hållbar utveckling är 

tydliga i skollag och läroplan, men nästan hälften av kommunerna menar att staten brister 

i att ge tillräckliga förutsättningar för skolorna i arbetet med hållbar utveckling. Det som 

framförallt efterfrågas är riktade statsbidrag, kompetensutveckling, tydliga direktiv och 

uppföljning. Man fann också i undersökningen att lärande för hållbar utveckling är 

nedprioriterat i många kommuner. ”Enbart fyra av tio kommuner har en särskild strategi 

för att utveckla och förbättra arbetet med hållbar utveckling i skolorna, och enbart var 

femte kommun har avsatt särskilda medel för kompetensutveckling för lärare i hållbar 

utveckling” (s. 4). Vidare presenterar Naturskyddsföreningen (2014) förslag för att stärka 

arbetet med hållbar utveckling i skolan. Exempelvis vill man att satsningar görs på 

kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling och att lärarutbildningen ses 

över i detta hänseende. I många fall är avsaknad av kunskap och kompetens orsaken till 

brister i lärande för hållbar utveckling. Önskvärt är också att kommunerna prioriterar 

lärande för hållbar utveckling. I rapporten framgår vidare att kommunerna har med sitt 

ansvar för grundskolorna stort inflytande över hur undervisningen bedrivs. Därför 

uppmanar Naturskyddsföreningen Sveriges kommunpolitiker att sätta upp tydliga mål för 

att främja lärande för hållbar utveckling och att följa upp målen.  

 

2.2.1 Hållbar utveckling i förskolans styrdokument  

I och med att vår studie gjorts i en förskolekontext kommer vi fortsättningsvis att lägga 

störst vikt vid litteratur som belyser förskolans värld. Björneloo (2007) har gjort en 

översikt kring hur hållbar utveckling går att utläsa i läroplaner för skolan och förskolan 

genom historien. Den första läroplanen för förskolan kom 1998 och den gäller även idag, 

med  revideringar 2010 och 2011. När läroplanen publicerades 1998 hade hållbar 

utveckling inte särskilt stor plats i innehållet, utan det var i och med revideringen 2010 

som frågan fick en mer framträdande roll (Skolverket, 2011a). Naturvetenskap och teknik 

i förskolan var ett av de områden som utvecklades och det motiverades bland annat med 

att lärandet skulle präglas av ett förhållningssätt som bidrog till hållbar utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010).   

 

I de nya styrdokumenten för förskola och skola framgår det tydligt enligt Skolverket 

(Skolverket, 2012a) att utbildningen generellt syftar till att utveckla kunskaper och 
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förmågor som bidrar till en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. I den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) anges under rubriken Förskolans 

uppdrag att ”Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid”(s.7) 

 

Vad gäller förskolans strävansmål ska verksamheten arbeta för att varje barn utvecklar 

bl.a. intresse och förståelse för ”naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra. sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, 

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

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

samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2011a, s. 10).  

 

2.3 Kvalitetsarbete inom förskola 

Under följande rubrik kommer vi att presentera Skolverkets syn samt aktuell forskning på 

kvalitetsarbete inom förskolan.  

Tanken med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera 

utvecklingsområden för att uppfylla nationella mål (Skolverket, 2015). Håkansson (2013) 

menar att ett systematiskt kvalitetsarbete kan bidra till utvecklings- och 

förbättringsarbeten med sikte på högre måluppfyllelse och förbättrad verksamhet. Det är 

också en process där det kontinuerligt sker en insamling av information om verksamheten. 

Informationen kan samlas in genom olika metoder som exempelvis intervjuer, 

pedagogisk dokumentation eller enkäter. 

 

Enligt Skolverket (2012a) ansvarar kommunerna för att upprätthålla ett system som ska 

följa upp, utvärdera och föreslå åtgärder som ska kvalitetssäkra förskolans verksamhet. 

Detta görs genom ett systematiskt kvalitetsarbete där förskolans måluppfyllelse 

kontinuerligt följs upp och utvärderas. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att 

identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla nationella mål (Skolverket, 

2015). 

 

Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2011a) har uppdraget att dokumentera och följa 

upp verksamheten förtydligats genom dess andra revidering 2011. Då fick läroplanen ett 

nytt kapitel, 2.6 uppföljning, utvärdering och utveckling. Här står bland annat att 

läsa ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

(Skolverket 2011a, s. 14). 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en process där det kontinuerligt sker en insamling av 

information om förskolans verksamhet. Informationen kan samlas in genom olika 
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metoder som exempelvis intervjuer, pedagogisk dokumentation eller enkäter. Den 

insamlade informationen behöver sedan analyseras genom diskussioner inom arbetslaget 

men även tillsammans med barn och vårdnadshavare (Håkansson, 2013). Diskussionerna 

kan sedan ge en ny tolkning och djupare förståelse av läroplansmålen för att sedan 

konkretisera dem i förskolans vardag och på så sätt utveckla verksamheten (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009). Utvecklingen av verksamheten sker genom värdering av 

analysen. Denna värdering visar på vad som behöver utvecklas i verksamheten men även 

hur utvecklingen är tänkt att genomföras (Håkansson, 2013). Meningen med det 

systematiska kvalitetsarbetet är att det ska leda till en förändring i verksamheten som ska 

göra så att den bättre bidrar till barns utveckling och lärande (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009).  

 

Förskolans pedagoger ska således följa barns lärande och utveckling och genom detta få 

fatt i förskolans kvalitet. Eidevald (2013) skriver att detta kan uppfattas som ett dilemma 

i vad som ska dokumenteras. Han uttrycker det som: ”Ska dokumentationen ske i relation 

till enskilda barns lärande och utveckling eller i relation till hur verksamheten stöder 

barns lärande? ” (s. 11). 

 

Eidevald (2013) menar sig se en skillnad i vad kvalitetsarbete kan innebära i förskolan. 

Tidigare förväntades förskolläraren beskriva vad man gjort. Nu förväntas förskollärare, 

genom systematiska analyser, visa på vilket sätt det man gjort har gjort skillnad. Denna 

betraktelse tycker vi att vi kan styrka i följande utdrag från Lpfö 98; ”Syftet med 

utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011a. s. 14).  

 

Den aktuella kommunen, där studien genomförts, har sedan länge haft ambitionen att ta 

hållbarhetsfrågor på allvar. Som en del av detta gick kommunen med i 

Energimyndighetens projekt, Uthållig kommun (2013). Uthållig kommun är ett av många 

stöd Energimyndigheten förmedlar till svenska kommuner. Stödet till kommunerna inom 

ramen för Uthållig kommun består av kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan 

samt hjälp med strukturer för nätverk.  

 

Som en del av arbetet i projektet ingick att kommunerna skulle utarbeta en klimat- och 

energiplan, som utgör en del av kommunens strategiska arbete för en social, ekonomisk 

och ekologisk hållbar utvecklig. Klimat- och energiplanen är en av flera planer och 

program som ska komplettera varandra och vara styrande i kommunens arbete med 

hållbar utveckling. Kommunens alla förvaltningar skall ha egna hållbarhetsmål. För 

utbildningsförvaltningen föll valet på att alla skolor och förskolor ska ha fått skolverkets 

utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” innan 2020. I åtgärd nummer 31, Lärande för 
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hållbar utveckling, i kommunens klimat-och energiplan kan man läsa följande: ”Utveckla 

pedagogernas förhållningsätt utifrån praktisk kompetens om hållbar utveckling stärka 

helhetsperspektiv på hälsa och miljö i livslångt lärandet. Främja lärandet via praxisnära 

forskning och utbyte av erfarenheter” (s. 15). Vidare kan man läsa att Barn- och 

utbildningsnämnden har ansvar för måluppföljning och deras indikator är följande: 

antalet skolor som har blivit utmärkta ”Skola för hållbar utveckling”. Senast 2014 har 

kommunen som delmål att 50 % av förskolor och skolor ska ha ansökt om certifiering 

för ”Skola för hållbar utveckling”. Detta har man klarat under 2014, då 55 % av 

kommunens förskolor har fått eller lämnat in denna ansökan (Lokal dagstidning, 2015-

02-25). 

 

För förskoleområdet, där studien genomförts, startades certifieringsarbetet upp under 

höstterminen 2013 genom en introduktionsföreläsning som erbjöds till kommunens 

samtliga förskolor. När arbetet med uppsatsen avslutas har alla i förskolor i 

förskoleområdet ansökt om certifieringen och vidare fått utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling.  

 

2.4 Skolutvecklingsinsatser 
Under följande rubrik kommer vi att presentera olika skolutvecklingsinsatser som för vår 

studie är relevanta då de erbjudits kommunens pedagoger. Arbetet med att utveckla 

lärande för hållbar utveckling sker inom ramen för flera myndigheter och aktörer. 

Pedagogerna i studien har under året vi följt dem fått ta del av kommunens 

skolutvecklingssatsningar där vissa av nedan aktörer varit verksamma. Några av 

aktörerna är nationella och andra lokala. Vid sidan av Skolverket har Energimyndigheten 

ett stort ansvar. Som vi tidigare nämnt har den aktuella kommunen, i samarbete med 

Energimyndigheten, som mål att uppnå Uthållig kommun. 

 

Skolverket 

Skolverket är sedan 2004 ansvarig för utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” som 

syftar till att ”stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar 

utveckling” (Skolverket, 2010. s. 2). 

 

Energimyndigheten 

Energimyndigheten har sedan 2008 uppdrag i regleringsbrevet att vända sig till barn och 

ungdomar, då det är av vikt att ”insikter och kunskaper om energi- och klimatfrågor ökar 

hos barn och ungdomar. Skolan är en primär målgrupp.” (Naturskyddsföreningen, 2014. 

s.6). 
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KNUT-projektet 

KNUT- Kunskap, Naturvetenskap, Utveckling och Teknik (Knutprojektet, 2015) är ett 

skolutvecklingsprojekt vars syfte är att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och 

engagemang för energi-, resurs-och klimatfrågor. Projektet initierades 2008 och är ett 

nationellt skolutvecklingsprojekt som vill bidra till en hållbar samhällsomställning och 

stärka Sveriges roll som en ledande kunskapsnation inom området samt öka intresset för 

naturvetenskapliga och tekniska studier. Energimyndigheten beviljade i början av 2013 

en förlängning av KNUT-projektet på två år. Den innevarande perioden inriktas mot 

förankring hos skolhuvudmän, fortbildning av pedagoger och fortsatt nätverksbyggande 

för att lyfta vikten av lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor. 

 

Håll Sverige Rent 

Stiftelsen Håll Sverige Rent stöttar skolor och förskolor att arbeta kontinuerligt och 

handlingsinriktat med hållbar utveckling, bland annat genom verktyget Grön Flagg. I 

dagsläget är det över 2600 skolor och förskolor som är anslutna till ”Grön Flagg” i 

Sverige (Håll Sverige Rent, 2015c). När en förskola eller skola arbetar med Grön Flagg 

innebär det att hela verksamheten är involverad i ett arbete för hållbar utveckling. Alla 

barn, personal, ledning och föräldrar är insatta i detta och arbetar aktivt med det. När man 

fått sin certifiering måste man fortsätta att arbeta med hållbarhetsfrågorna då upplägget i 

Grön Flagg fungerar cykliskt där varje period är på ett till två år. Inom varje cykel väljs 

tre områden som förskolan eller skolan ska utveckla. Under cykelns gång utses ett råd, 

det görs upp en handlingsplan, man arbetar efter nyckeltal, och dokumenterar 

kontinuerligt med hjälp av ett verktyg på Grön Flaggs hemsida. Till sist rapporterar man 

in till Håll Sverige Rent och efter sitt första godkännande får verksamheten visa upp detta 

genom att de får och kan hissa den Gröna Flaggan (Håll Sverige Rent, 2015d). 

 

Världsnaturfonden WWF 

Världsnaturfonden WWF har under lång tid bedrivit påverkansarbete för att stödja och 

påskynda implementering av läroplanernas intentioner rörande hållbar utveckling. På 

dess hemsida finns material, för både förskola och skola, att använda i verksamheten 

(Världsnaturfonden, 2015). 

 

Den Globala Skolan 

Globala skolan, som verkar inom ramen för myndigheten Universitets- och 

högskolerådets verksamhet för internationellt samarbete, erbjuder utbildning för 

skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Målet 

är ”att på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens 

vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle” (Globala 

skolan, 2015). 

 

http://www.programkontoret.se/denglobalaskolan
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Smart och förnybart 

Smart och Förnybart är ett skolprojekt i samarbete mellan den aktuella kommunen och 

Teknikens Hus i Luleå. Syftet är att öka elevers och pedagogers kunskap och 

engagemang kring frågor som rör energi och hållbar utveckling. Projektet är treårigt och 

finansieras av Energimyndigheten. Projektet arbetar med att skapa en ”Grön tråd” från 

förskola till och med skolår 9 för undervisningen kring hållbar utveckling och energi. 

(Smart och förnybart, 2015). 

 

Naturskoleföreningen 

Fortbildningarna Skogen som klassrum och Mer friluftsliv i skolan genomförs av 

Naturskoleföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen, med finansiering av 

Svenskt Friluftsliv. I den aktuella kommunen tar Naturskolan emot besökande klasser för 

att ge stöd och fördjupning i ämnena biologi och teknik samt konkreta tips till 

pedagogerna för deras egen verksamhet. De bedriver även uppsökande tematisk 

verksamhet med utomhuspedagogik som en del av detta. De arbetar med utmärkelsen 

Skola för Hållbar utveckling, vilket är ett steg i att göra den aktuella kommunen till en 

uthållig kommun (Naturskolan, 2015).  

 

Skola för hållbar utveckling 

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är en certifiering verksamheter kan få tilldelat 

sig av Skolverket. Syftet med utmärkelsen är att stödja och inspirera i det pedagogiska 

arbetet med hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning. Utmärkelsen delas ut av 

Skolverket, efter egen inskickad intresseanmälan. Arbetet för en intresseanmälan börjar 

med att förskolan eller skolan bestämmer sig för detta. Ledningen, pedagogerna och 

barn/elever arbetar tillsammans med kriterierna i intresseanmälan. Denna mall för 

intresseanmälan finns på Skolverkets hemsida. Denna ansökan rapporteras sedan in till 

Skolverket. Certifiering ges slutligen till skolor och förskolor som arbetar med hållbar 

utveckling ur ett framåtsyftande perspektiv och uppfyller de kriterier som är uppdelade 

mellan pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete. (Skolverket, 2010). 

 

Den skola eller förskola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda 

utmärkelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om skolan/förskolan 

innan treårsperiodens utgång skickar in en förnyad ansökan av hur verksamheten har 

arbetat med hållbar utveckling. Ansökan ska avse alla kriterier som anges i föreskrifterna. 

Exempel på kriterierna är delaktighet och kompetensutveckling (Skolverket, 2010). 

 

Kommunal satsning för en giftfri miljö i förskolan 

Utbildningsförvaltningen, i den aktuella kommunen, har av fullmäktige under 2014 fått i 

uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en giftfri miljö i kommunens förskolor. Projektet är 

kommunövergripande och olika funktioner behöver samverka. I planen står att läsa om 
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att kommunen utåt sett måste vara en organisation som ställer miljökrav och arbetar 

samlat för barnen bästa. Handlingsplanen är utarbetad utifrån Naturskyddsföreningens 

projekt kallat Operation Giftfria förskolor (Naturskyddsföreningen, 2015).  

 

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Den här litteraturgenomgången har gett en bakgrund till innebörden av hållbar utveckling 

men också i vilken plats hållbar utveckling har i förskolans värld samt hur förskolans 

uppdrag kring systematiskt kvalitetsarbete ser ut. Utifrån denna bakgrund kommer det 

nedan undersökas närmare hur pedagoger arbetar med lärande för hållbar utveckling i sin 

verksamhet samt hur upplevelserna runt detta ser ut och vidare hur dessa tagit sig 

konkreta uttryck i verksamheten.  
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3 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt behandlas tidigare forskning relaterat till forskningsfrågorna. 

I en studie av Björneloo (2007) undersöks hur lärare i förskola och grundskola uppfattar 

hållbar utveckling som ett innehåll i deras undervisning. I studien har lärarna fått berätta 

om deras val av undervisningsinnehåll i sin undervisning för hållbar utveckling. Det 

visade sig i studien att lärarna hade olika föreställningar och möjliga förhållningssätt till 

undervisning för hållbar utveckling.   

 

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

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

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

olika frågor och perspektiv hela tiden skiftar, det krävs till exempel att frågor kring 

hållbar utveckling ska erbjudas i verksamheten. I Björneloos (2007) studie ges vissa 

uttryck för att lärarna anser att de alltid har undervisat för en hållbar utveckling och att 

det tar för givet att hållbar utveckling passar in i vad de alltid gjort. Björneloo (ibid.) 

beskriver vidare att om lärarna inte vet vad hållbar utveckling är, så vet det heller inte hur 

de ska få in dessa frågor i sin undervisning. Lärarna i studie formulerar en vilja till etiskt 

ansvar och Björneloo (ibid.) beskriver att hon uppfattar att deras ansvar riktar sig mot 

både nuvarande och framtida generationer och mot natur och miljö. Det visar sig i studien 

att lärarnas personliga ställningstagande får genomslag i undervisningen. I Björneloos 

(ibid.) slutkommentar beskriver hon att mångfalden av exempel på undervisning 

överraskade henne. Hon hade inte föreställt sig att lärarna skulle prata om sagoskrivning, 

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

skulle handla om arbete med komposter, idéer om återbruk och odlingar på skolgårdar. 

Björneloo (ibid.) beskriver att det inte verkade som att lärarna i särskilt hög utsträckning 

diskuterar hållbar utveckling, vare sig som fenomen i samhället eller i undervisningen. 

Hon avslutar sin slutkommentar i avhandlingen med raderna: 

    

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

eleverna ska lära sig något som eventuellt kan bidra till en hållbar framtid i världen så behöver 

lärarna vara medvetna om vad de gör och vad det ska leda till (s.163). 

 

Hensvold (2006) belyser problematiken med att införa nya arbetsmodeller och därigenom 

en förändring av yrkesprofession. Hensvold (ibid.) beskriver, att för att en sådan 

förändring skall kunna vara möjligt behövs en ny syn på kunskap och lärande enligt. För 

att skapa detta krävs ett långsiktigt kompetensarbete och fortbildning och det tar tid. Här 

beskrivs att mycket av gamla arbetssätt bedrivs parallellt med att de nya håller på att få 

fotfäste. Lärarrollen förändras, främst med anledning att handledningsuppgifter ökat och 

bl.a. har elever fått större handlingsutrymme, personligt och kollektivt. 

Handledningsrollen kan jämföras med den roll pedagoger har som medforskande i 
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förskolan. Detta har många likheter med verksamheten som förekommit vid förskolorna i 

Reggio Emilia. Här beskrivs av författarna Kerchevsky och Mardell (2001/2006) att en 

central fråga har varit hur lärande i grupp sker. Detta sammanfattas i fyra punkter. Att 

både barn och vuxna ingår i grupperna är första punkten. Kerchevsky och Mardell (ibid.) 

menar att ”… vuxna och barn har olika roller i en lärande grupp, men vi tror ändå att 

varje medlem i en lärande grupp är engagerade i sökande. Alla individer i en förskola 

eller en skola ingår i undervisnings- och lärandekulturen” (s. 287). I punkt två ingår att 

dokumentation och medföljande reflektion samt analys. ”… eftersom det ofta är genom 

diskussioner med andra som vi blir mer medvetna om våra övertygelser och värderingar, 

blir samarbete med kollegor en särdeles betydelsefull del av processen” (ibid, s. 289). 

 

Vidare lyfter Kerchevsky och Mardell (2001/2006) under punkt tre att emotionella, 

estetiska och intellektuella dimensioner är viktiga att dokumentera. ”… lärarna söker 

efter studieobjekt och projekt som kan vara intellektuellt och emotionellt stimulerande 

också för vuxna. De har en känsla för äventyr och en vilja att ta risker genom att följa 

variationen i barnens intressen” (s. 291). Under punkt fyra lyfter författarna att även 

viktiga beståndsdelar för hur lärande sker i grupp lyfts kollektiv kunskap och förståelse. 

”... lärandes fokus går bortom individuellt lärande till målet att utveckla själva kunskapen. 

Istället för att slutföra en rad åtskilda aktiviteter och skoluppgifter känner barn och vuxna 

att de bidrar till ett större, mer meningsfullt helt, ett som kan dela med varandra och 

kommunicera till andra” (ibid, s. 293). 

 

I sammanfattningen av rapporten Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan - 

En kunskapsöversikt (Hensvold, 2006) gör författaren en inramning som kan beskrivas på 

följande sätt. Att införa nya arbetssätt i skolan är en lång och svår process och att få dem 

att leva kvar i vardagen ännu svårare. Det handlar om lärarens kompetens och den 

pedagogiska kulturella miljön i skolan. Frågan om lärarens kompetens kan formuleras 

enligt Hensvold (ibid.) vad behöver en lärare för stöd för att bli förtrogen med nya 

arbetssätt? Vidare beskrivs av författaren att för att arbetssätten skall fortleva behövs ett 

forum, eller nätverk av likasinnade, då även teoretiska tankegångar diskuteras och 

möjliggör fördjupning. Vidare lyfts i rapporten frågan om hur olika aspekter i den 

pedagogiska och kulturella miljön påverkar implementeringen av nya arbetssätt. Det görs 

en betoning av ett behov av en dialog mellan olika nivåer i kommunen och 

skolledningens engagemang (ibid.). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
Under detta avsnitt kommer vi att tydliggöra varför vi valt vårt teoretiska perspektiv för 

studien. Valet av teoretiskt perspektiv avgränsar vad som kan undersökas och vilka frågor 

som kan ställas. Svensson (2012) menar att teorier är betydelsefulla i empirisk 

samhällsvetenskaplig forskning eftersom de vägleder och begränsar de sätt på vilka vi 

upplever och förstå världen. 

 

4.1 Konstruktionisktiskt perspektiv 
Vi har gjort en kvalitativ studie utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Ett 

konstruktionistiskt perspektiv grundar sig på tanken att individens handlingar är direkt 

beroende av gruppen. Dysthe (2003) menar att: 

 

Med detta perspektiv är individens inre läroprocesser mindre viktiga då man menar att 

det är i samspelet man lär och att de individuella läroprocesserna beror på utvecklingen i 

gruppen. Eftersom samspelet är kärnan för lärande är kommunikation och språk av 

största vikt (s. 61).  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2009) menar att konstruktionistiskt 

perspektiv på lärande är ett sätt att se på lärande som någonting som är i rörelse och som 

förändras och skapas mellan dem som deltar, materialet och platsen. Ett lärande som då 

påverkar och förändrar dem som deltar och deras förståelse av ämnet, både lärande och 

lärare. ”I ett konstruktionistiskt synsätt menar man att alla har med sig unika erfarenheter 

som påverkar hur var och en förstår det man själv gör, själv och tillsammans, i relation 

till varandra och sammanhanget” (Elfström et. al. 2009, s. 32). 

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver den konstruktionistiska kunskapssynen så här; 

 

Världen vi lever i är vår verklighet, så som vi uppfattar den. Den är inte färdig kategoriserad med 

en underliggande ordning och sanning för människan att finna. Kulturen, kontexten och 

sammanhanget är avgörande för hur fenomenen ska förstås. Det är vi människor som konstruerar 

verkligheten genom rådande diskurser som styr vårt sätt att tala och tänka kring olika saker (s.44). 

 

Genom att utgå från detta teoretiska perspektiv är det därför intressant att undersöka vad 

lärande för hållbar utveckling kan innebära i en förskolekontext, utifrån deras verklighet. 

Det är vidare också intressant att undersöka om dessa uppfattningar och uttryck 

förändrats över tid. Elfström el. al (2009) menar att läraren behöver kunna se sig själv 

som involverad i lärande- och förändringsprocessen tillsammans med barnen och vara 

öppen för att även själv påverkas och förändras, liksom barnen påverkas och förändras.  
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5 Metod 
I metoddelen kommer vi att redovisa vilka metoder vi valt för att uppnå vårt syfte, det vill 

säga: skriftliga reflektioner och fokusgruppssamtal. Dessa två metoder kompletterar och 

berikar varandra, då den ena möjliggör för pedagogerna att enskilt uttrycka sig varpå den 

andra möjliggör för samlärande och samspel. Detta sätt att tänka om lärande tycker vi 

överensstämmer med vårt teoretiska perspektiv på studien. Vi kommer även i den här 

delen av studien att förtydliga aktörerna, val av metoder och även presentera dessa. 

Vidare presenterar vi urval och etiska överväganden samt hur vi har bearbetat vår data. 

 

5.1 Benämning av aktörer i studien 

I denna studie har vi valt att använda oss av benämningen pedagog som ett samlingsnamn 

för alla som arbetar inom förskolan, vilket inkluderar förskollärare, förskolepedagoger 

(barnskötare som läst en valideringsutbildning vid universitet) och barnskötare. 

 

5.2 Val av metod 

Alvehus (2013) menar att kvalitativ metod intresserar sig för meningar eller innebörder, 

snarare än för statistiskt verifierbara samband. Vi har valt att angripa våra 

forskningsfrågor via triangulering då vi har använt oss av följande två metoder. Skriftliga 

reflektioner, både individuellt och inför samtal i fokusgrupper samt samtal i fokusgrupper. 

Alvehus (ibid.) skriver att tanken med att använda sig av triangulering är att med flera 

metoder på ett effektivare sätt ringa in och fastställa det empiriska fenomenet. Vi tänker 

oss att dessa tre metoder kompletterar varandra då de möjliggör för oss att bilda kunskap 

om hur pedagoger upplever och reflekterar kring arbetet med lärande för hållbar 

utveckling. 

 

5.2.1 Skriftliga reflektioner 

Vi inledde studien med att låta pedagogerna via individuella reflektioner i skrift uttrycka 

sin upplevelse av vad lärande för hållbar utveckling innebär för dem. Denna typ av 

skrivande brukar ibland kallas för fri skrivning (Dyste, 1995). Hon menar att anledningen 

till att man använder denna typ av skrivande verkar kunna generera kreativa tankar. 

Backman, et.al. (2012) uttrycker att skriftliga reflektioner även kan utveckla ”wished-for 

experiences” vilket vi tolkar kan vara önskvärda och framåtsyftande tankar. “One reason 

for choosing written reflection as a method in this study is that a writer can remember and 

reflect on past experiences, which can help in formulating wished-for experiences” (s. 22) 

 

Dyste (1995) skriver att man kan skilja på två former av skivande, dels att skiva för att 

tänka, dels skiva för att kommunicera. I vårt fall fyller de skriftliga reflektionerna båda 

formerna. Genom att vi på detta sätt möjliggör för pedagogerna att uttrycka sig får de ett 

tillfälle att individuellt reflektera över sin upplevelse av vad lärande för hållbar 

utveckling men även genom skrift kommunicera detta till oss. 
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De skriftliga reflektioner pedagogerna gavs möjlighet till att göra har skett på två sätt och 

under tre olika tillfällen. Det första var individuellt via post-it lappar, innan pedagogerna 

deltagit i introduktionsföreläsningen. Vi informerade då om vår studie där vi 

inledningsvis ville skaffa oss ett nuläge om hur lärande för hållbar utveckling upplevs av 

pedagogerna. De fick möjlighet att individuellt skriftligt reflektera kring detta. 

 

Det andra (se bilaga 1) och tredje tillfället (se bilaga 2) genomfördes i anslutning till 

fokusgruppssamtalen, då pedagogerna arbetslagsvis fick i uppgift att beskriva goda 

exempel på arbete inom lärande för hållbar utveckling samt hur barnen berörts av detta. 

Informationen skickades ut via mail till förskolorna. De 13 arbetslagen fick två veckor på 

sig att göra en kort beskrivning som senare låg till grund för deras bidrag i 

fokusgruppssamtalen. Denna dokumentation bad vi arbetslagen att skicka till oss i förväg 

innan samtalen ägde rum i syfte att vi skulle kunna vara förbered på de olika goda 

exemplen. Alvehus (2013) menar att inför ett fokusgruppssamtal är det av största vikt att 

moderatorn som håller i samtalet är insatt i det ämnet som avhandlas.  

 

5.2.2 Fokusgrupper 

De som använder sig av fokusgrupper arbetar inom ramen för kvalitativ forskning. Det 

betyder att det uttalat är inriktat på att få fram hur deltagarna upplever den frågeställning 

man presenterar för dem, och därför utformar forskaren en förhållandevis ostrukturerad 

situation där deltagarnas åsikter och synsätt ska kunna komma till uttryck, (Bryman, 

2009). Wibeck (2010) menar att man också genom denna metod intresserar sig för 

interaktionen deltagarna emellan. 

 

Vi ville genom fokusgrupperna möjliggöra för pedagogerna att inspirera varandra och 

dela med sig av goda erfarenheter. Detta är i enlighet med vårt teoretiska perspektiv då 

Dyste (2003) menar att eftersom samspelet är kärnan för lärande är kommunikation och 

språk av största vikt. Enligt Wibeck (2010) har fokusgrupper använts för att undersöka 

människors uppfattning och åsikter om ämnen som är komplexa, vilka kan vara svåra att 

prata om i en enskild intervju. Vidare menar Wibeck (ibid.) att i en fokusgrupp har 

deltagarna istället fördelen av att kunna ställa frågor till varandra och gemensamt 

utveckla sina tankegångar. Alvehus (2013) uttrycker att fokusgrupper har en högre grad 

av autenticitet än intervjuer, eftersom de i mindre utsträckning är kontrollerade av den 

som genomför dem. En kritik som dock har riktats mot metoden är att man inte tagit 

interaktionen i beaktande under analysen. Enligt Wibeck (2010) har det dock under 

senare år kommit en hel del litteratur som behandlar möjligheten att studera interaktionen 

i data som samlats in, till exempel genom samtalsanalytiska metoder. För vår studie har 

vi inte valt att fördjupa oss i denna metod. 



21 

 

Målet för en kvalitativ studie är vanligtvis att man ska få fram deltagarnas synsätt och 

uppfattning. Följaktligen ska tillvägagångssättet inte vara strukturerat och styrande. Det 

finns därefter en tendens hos forskarna att använda sig av ett mindre antal allmänna 

frågeställningar för att styra fokusgruppsmötena (Bryman, 2009). Studiens fokusgrupper 

genomfördes i totalt tre grupper. Dessa grupper träffade vi vid två tillfällen med ett års 

mellanrum (se bilaga 1). På detta vis ville vi få fatt i hur ett kvalitetsarbete kan utvecklas 

över tid (se bilaga 2). Två av fokusgruppssamtalen genomfördes på respektives förskolor 

med dess pedagoger. I den tredje fokusgruppen deltog totalt fem pedagoger från två 

förskolor, två pedagoger från ett arbetslag och tre från ett annat. Vi valde att i den tredje 

gruppen sammanföra dessa två förskolor för att det annars var vår bedömning att 

gruppens deltagare blivit för få. Alvehus (2013) rekommenderar att varje fokusgrupp ska 

bestå av mellan sex och tolv personer. I våra samtal har vi dock haft som mest fem 

pedagoger i samma grupp. Bryman (2009) menar dock att en fokusgrupp kan bestå av 

minst fyra personer för att få kallas fokusgrupp. 

Dessa diskussioner dokumenterades med hjälp av anteckningar och bandupptagning. 

Anledningen till att vi valde dessa två sätt att dokumentera var att inte gå miste om något 

som pedagogerna förmedlade. En av oss fungerade som moderator och den andra som 

medhjälpare så som Alvehus (2013) föreslår. För oss innebar moderatorns roll att vara 

den som såg till att gruppen höll sig till ämnet, det vill säga utbyte av goda exempel från 

deras arbete med lärande för hållbar utveckling samt hur barnen berörts av detta. Vidare 

såg moderatorn till att fördela ordet så att alla fick möjlighet att komma till tals. En fördel 

med att ha en medhjälpare som för kontinuerliga anteckningar om vad som pågår (som en 

komplettering till bandupptagning) är att kroppsspråk och andra reaktioner kan sparas. 

Alvehus (ibid.) menar att om man helt förlitar sig på vad moderatorn kommer ihåg gör 

informationen mer osäker och därmed analysen mer vansklig, därav valde vi dessa 

kompletterande roller. Samtalen hölls i ett personalrum på respektive förskola. Samtalen 

varade i två timmar vardera. 

 

5.3 Urval 

Informanterna som ingår i studien är 53 pedagoger som alla är verksamma inom 

förskolan i ett förskoleområde i en norrbottnisk kommun. Inledningsvis i vår studie gavs 

alla 53 pedagoger möjlighet att uttrycka sin upplevelse om vad lärande för hållbar 

utveckling innebar för dem vid skriftliga reflektioner. När vi sedan genomförde 

fokusgruppssamtalen valde vi att bjuda in en representant från varje arbetslag. 

Arbetslagen valde själva vem som skulle representera dem. Detta innebar att det blev 

totalt 13 stycken pedagoger som deltog i fokusgruppssamtalen. Genom de skriftliga 

reflektioner, som gjordes inför varje fokusgruppssamtal, möjliggjorde vi för att alla 53 

pedagogernas upplevelser skulle få komma fram. De 13 pedagoger som fysiskt närvarade 

vid fokusgruppssamtalen förde alltså sitt arbetslags talan. 
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Bryman (2009) skriver att man som forskare kan göra val vid denna typ av gruppering, 

antingen välja människor som inte känner varandra eller använda naturliga grupper. Det 

senare var också vår önskan därför valde vi att gruppera pedagogerna med kollegor inom 

respektive förskola. 

 

 

5.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra grundkrav som ska uppfyllas för god etik i 

svensk forskning. De är följande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet.  Vad gäller informations- och samtyckeskravet har vi inledningsvis talat 

om vårt syfte med studien till pedagogerna. Vi berättade också att det var frivilligt att 

delta och att var och en hade rätt att avbryta sitt deltagande i varje skede av studien. 

Genom att pedagogerna lämnade ifrån sig sina enskilda skriftliga reflektioner gav de även 

sitt samtycke till deltagande i studien. Vad gäller konfidentialitets- och nyttjandekravet 

har vi tydliggjort för pedagogerna att inga namn eller förskolor kommer att nämnas i 

studien och att det insamlade materialet endast kommer att användas i studien. 

 

5.5 Metod för bearbetning och analys av data 

Enligt Svensson (2012) är tolkning av data grundläggande i all samhällsvetenskaplig 

forskning men är speciellt tydlig inom kvalitativ forskning där forskaren befinner sig 

förhållandevis nära de miljöer och de människor som studeras. Vidare menar Svensson 

(ibid.) att alla data måste fångas upp av den enskilde forskaren själv, med hjälp av hans 

eller hennes sinnesorgan. Inte heller finns det på förhand konstruerad analysmodell eller 

statisk teknik som genomför analysen för forskarens räkning, utan forskaren måste själv 

ge mening åt sitt material. 

 

Arbetet med textanalys inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material 

som analyseras. De teman som framkommer illustreras ofta på ena eller andra sättet, till 

exempel i form av korta citat (Bryman, 2009). Vi har bearbetat materialet från de 

skriftliga reflektionerna och det transkriberade materialet från fokusgrupperna i tre steg. 

Vi bekantade oss först med vårt insamlade material där vi skapade oss en helhetsbild, i 

andra steget kategoriserade vi fram olika teman. Wibeck (2010) skriver att beroende på 

vilken typ av analys man vill göra av materialet blir kraven på bearbetning av data från 

fokusgrupperna olika. Transkribering kan göras på flera olika nivåer, allt ifrån att skriva 

ned ordagrant vad som sägs till att ändra det talade språket till skriftspråk.  Genom att 

göra liksom Bryman föreskriver ovan fann vi olika teman. I vårt fall fann vi två olika 

teman där det första temat innehåller två underrubriker. Detta genom att göra en 

meningskoncentrering av vad som uttrycktes i fokusgruppsamtalen.  En 

meningskoncentrering görs genom att många och ibland långa utsagor koncentreras till 

kortare och koncisa formuleringar (Kvale, 1997). I tredje steget identifierade vi skillnader 
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och likheter över tid. Slutprodukten av bearbetningen är ofta en text där citat från 

intervjuerna varvas med kommentarer och tolkningar, med tonvikt på att den slutgiltiga 

texten författas så att den är tillgänglig för läsaren (Patel & Davidsson, 2003). Detta 

tillvägagångssätt har vi försökt anamma. 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma 

resultat när de studerar ett material. Reliabiliteten ökar, enligt Wibeck (2010), om samma 

moderator får leda alla de fokusgrupper som ingår i en studie. Som vi nämnt tidigare i 

studien ansvarade samma moderator för fokusgruppsamtalen. En annan aspekt som 

stärker studiens reliabilitet menar Wibeck (ibid.) är att materialet jämförs inom och 

mellan fokusgrupperna vilket är en fördel med just fokusgrupper jämfört med annan 

kvalitativ forskning. Detta har vi också gjort och även jämfört samtalen över tid.  

 

Wibeck (2010) menar att validitet har att göra med tolkning av det som observerats. Hon 

nämner forskning som betonar möjligheten att triangulera – jämföra – data från 

fokusgrupper med data som samlats in med andra metoder. I vårt fall har vi samlat in 

skriftliga reflektioner från 53 pedagoger, uppdelade på 13 arbetslag, Wibeck (ibid.) 

menar att fokusgruppens validitet kan visas genom att demonstrera hur dess resultat 

överlappar resultat som uppnått av en annan teknik. Studien har en induktiv ansats. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) innebär detta att forskaren drar generella slutsatser utifrån en 

mängd enskilda fall. Vi har uttolkat teman/generella slutsatser utifrån det data som 

framkom både från de skriftliga reflektionerna samt under fokusgruppssamtalen. Denna 

data utgörs av 53 pedagogers utsagor vilka 13 pedagoger, en representant för varje 

arbetslag, deltog i fokusgruppssamtalen. På detta vis blev dessa 13 pedagoger språkrör 

för sitt arbetslags upplevelser av lärande för hållbar utveckling. Vidare menar Fejes och 

Tornberg (ibid.) att genom observationer och erfarenheter söker sig forskaren till en 

slutsats. Svaren kan inte ses som allmängiltiga och resultatet går inte att överföra till 

andra kommuner och är inte aktuella när det kommer till en helhetsbild av förskolorna i 

Sverige (ibid.). Dessutom är det värt att påpeka att svaren inte ger en direkt bild av hur 

det går till ute i förskolorna utan det vi har fått reda på beskriver en förskolekontext.  
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6 Resultat 
Resultatdelen struktureras i två identifierade huvudteman, Pedagogen som förebild och 

Pedagogernas upplevelser av hur barnen berörts. Det första temat har även två 

underrubriker, Förhållningsätt – hos pedagogen och Arbetssätt. Det första temat lyfter 

fram den vuxnes viktiga roll i att göra medvetna val då det får konsekvenser för både 

pedagogerna själva men också för andra, både lokalt och globalt. I det andra huvudtemat 

lyfts hur pedagogerna upplever att barnen har berörts av arbetet med lärande för hållbar 

utveckling exempelvis genom reflektioner och frågor i ämnet. 

 

I våra teman, som redogörs för i resultatet, exemplifieras kortare eller längre citat från det 

empiriska materialet som består av individuellt skriftliga reflektioner av 53 pedagoger, av 

de arbetslagsvisa inskickade skriftliga reflektionerna inför fokusgruppsamtalen samt det 

transkriberade materialet från båda fokusgruppsamtalen. 

 

6.1 Pedagogen som förebild 

Inledningsvis av vår studie uttryckte pedagogerna utsagor, via skriftliga individuella 

reflektioner, som vi tolkar att vuxna bör vara goda förebilder i arbetet med lärande för 

hållbar utveckling. En pedagog uttrycker: ”att vi alla måste hjälpas åt att göra det bästa 

för vår värld, för det vi fortsätter med ska våra barn ta över. Vi måste alla tänka om.” 

 

Man beskriver vikten av att ta hand om sig själv genom bra hälsa och motion, göra kloka 

och medvetna val vid inköp, tänka på sin konsumtion, att åka kollektivt samt öka sin 

medvetenhet kring att handla ekologiskt och närodlat. En pedagog uttrycker dessa 

insikter på följande sätt via skriftliga individuella reflektioner: ”Viktigt att tänka vad man 

kan göra i vardagen för att sopsortera, vad man väljer att handla, spara ström och vatten – 

återanvända saker.” Vidare anser pedagogerna att när det gäller arbete med lärande för 

hållbar utveckling har de en viktig uppgift att sprida detta till barnen. En pedagog 

uttrycker, via de skriftligt individuella reflektionerna det så här: ”En medvetenhet om att 

det jag gör påverkar vår planet jorden och våra barns framtid.” Under året som vi följt 

dessa pedagoger genom vår studie har dessa insikter om lärande för hållbar utveckling 

expanderat till att även innefatta organisation då man uttrycker att man nu tänker mer 

hållbart i grunden. Detta uttrycker en pedagog via fokusgruppssamtal: ”Nu tänker vi 

hållbart i grunden – hållbar organisation – spara på oss själva. Hur ”delar” man 

pedagoger och barngrupp på ett hållbart sätt. Vilket förhållningssätt ska vi ha, vad är 

hållbart?” 

 

6.1.1 Förhållningssätt – hos pedagogen 

Att medvetet arbeta för ett empatiskt förhållningsätt är något som skrivs fram tydligt av 

flera pedagoger. Man lyfter vikten att värna om varandra, barn och personal samt att 

reflektera över hur vi är mot varandra vad gäller människor så väl som mot djur. 
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Pedagogerna uttrycker vid vårt andra fokusgruppsamtal att: ”det är lättare att fånga 

barnens engagemang när man arbetar med ”levande material”, till exempel daggmask”. 

Pedagogerna har vidare reflekterat över begreppet lärande för hållbar utveckling 

och ”brutit ner” begreppet till konkreta saker som till exempel skogsutflykter. 

Pedagogerna beskriver ett temaarbete om skogen med fokus på pinnar. De upplevde dock 

att barnens engagemang i detta svalnade ganska fort.  

 

Pedagogerna uttrycker också vikten av att källsortera här och nu men även för världen i 

stort och framtiden. Här uttrycker flera av pedagogerna vikten av att implementera detta 

förhållningssätt för sopsortering hos barnen. Pedagogernas förhållningssätt vad gäller 

konsumtion beskrivs genom att man vill tydliggöra för barnen att de ska vara rädda om 

förskolans material och saker genom att undvika ”slit och släng”. Pedagogerna upplever 

att detta förhållningssätt har fått större genomslagskraft då de involverat och gjort 

föräldrarna delaktiga i det. Pedagogerna utrycker vidare att de lånar material mellan 

avdelningarna och tänker på materialets hållbarhet vid inköp, exempelvis träleksaker. 

 

En förändring i förhållningssättet till konsumtion och inköp som framkom vid vårt andra 

samtal är att pedagogerna ger exempel på hur de under det senaste året blivit mer 

medvetna om att arbeta för en giftfri miljö i förskolan. Under detta samtal reflekterar en 

pedagog; ”Lockande att handla på lokala butiker till lägre pris i stället för via 

avtalskatalogen. Hur är det då med giftfri miljö.” Pedagogerna i studien har ökat sin 

medvetenhet kring miljömärkningar samt vilka material och saker som får finnas i en 

förskolemiljö, sett ur ett giftfritt perspektiv. 

 

När det gäller förhållningsättet kring förbrukning och konsumtion av material, vatten och 

mat uttrycker flera av pedagogerna vid vårt andra samtal att de arbetar för att barnen ska 

få en ökad medvetenhet kring detta. Exempelvis när det gäller vattenförbrukning vid 

handtvätt, när de tvättar penslar i ateljén eller när de leker i vattenrum uppmanar man 

barnen att inte låta kranen stå och spola. En pedagog uttrycker detta: ”Vi uppmuntrar 

barnen att inte tvätta penslar under rinnande vatten – spola upp ett ”bad” istället. När 

barnen målar med färg i en palett uppmuntrar vi dem att spara färgen som inte går åt om 

någon kompis vill måla”. Pedagogerna uttrycker en ambivalens vad gäller barnens 

kreativa skapande. De vill låta barnen få möjlighet till detta men samtidigt känner 

pedagogerna ett ansvar över förbrukning av så väl papper som färg. När det gäller 

konsumtion av mat har pedagogerna tillsammans med de äldre barnen reflekterat över 

portionsstorlek i termer av: ”Orkar du detta? Känn efter, om du orkar mer mat tar du mer 

sedan.” Pedagogerna har också reflekterat med barnen kring matavfallet bland annat 

genom frågor som: Hur mycket blir det på en dag? Varför skrapar vi matavfall i en 

komposthink? Vart tar maten i komposthinken vägen? 
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6.1.2 Arbetssätt 

Pedagogerna berättar om en mängd olika arbetssätt som de använt sig av i 

hållbarhetsarbetet. Många av dessa arbetssätt som lyfts handlar om att konkretisera det 

som kan vara abstrakt. Pedagogerna lyfter också fram att man vill arbeta för att 

hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och inte endast vara någonting som 

man arbetar med på projekttid två till tre gånger per vecka. En pedagog uttrycker vid vårt 

andra fokusgruppssamtal. ”Det blir bättre och bättre! Det ska vara naturligt inte bara en 

timmas projekt per vecka. Arbetet blir inget utöver utan är verksamheten.” 

 

När pedagogerna arbetat med det sociala perspektivet av lärande för hållbarhet har man, 

för de yngre barnen, bland annat använt sig av foton på barnen när man haft för avsikt att 

tydliggöra barngruppen, träna varandras namn, uppmärksamma vilka barn som är på 

förskolan idag eller vilka som är sjuka eller lediga. Vidare har man reflekterat över 

likheter och skillnader bland barnen i form av hår-, ögon- och hudfärg. Vid första 

fokusgruppssamtalet visar en pedagog ett arbetsmaterial i form av fotografier på barnen i 

helfigur fastklistrade på glasspinnar. Detta material använd bland annat vid samlingar. 

Pedagogen upplever att detta arbetssätt har initierat många lärorika samtal tillsammans 

vilket har genererat empati, öppenhet, respekt, hänsyn och omsorg om varandra i 

barngruppen. Man har också använt olika material som initierar till samtal om olika 

värdegrundsfrågor. Ett sådant material är Tilda med Is och Sol. Detta material förknippar 

känslor med olika färger. Känner man sig gul är man glad och mår bra, känner man sig 

blå är man ledsen och känner man sig svart är man arg. Barnen har 

tillverkat ”känslostenar” i olika färger som motsvarar en känsla. Pedagogerna upplevde 

att det var lättare för barnen att sätta ord på sina känslor när de kunde relatera dem till en 

färg. En pedagog berättar att ett barn uttrycker: ”Nu blev jag blå”. Detta efter att barnet 

spontant skapat en känslosten och målat den blå. Pedagogen tolkar det som att barnet på 

detta sätt vill visa hur hen känner sig just nu. I en barngrupp hade det varit konflikter 

kring vem som skulle gå först till maten. För att stävja detta delade pedagogerna ut 

sifferkort till barnen, den som fick ettan går först sedan gick man efter talordning. Detta 

gav barnen konkreta regler kring vem som skulle lämna rummet först och att inte en och 

samma alltid kan gå först. 

 

För att synliggöra och tydliggöra verksamheten och barnens lärprocesser både för barnen 

själva men också för föräldrarna lyfter pedagogerna fram vikten av att ha mål och 

dokumentationer synliga på väggar, på golv, i fotoramar, i iPads, blogg och 

Facebookgrupp. En pedagog, som arbetar med barn i åldrarna 1-2 år, berättar att man 

tagit in naturmaterial från skogen och där skapat en skogshörna. Pedagogen 

uttrycker: ”tillsammans med dokumentationer från våra skogspromenader kan vi inne 

reflektera tillsammans med barn och föräldrarna kring upplevelser som är gjorda ute”. 

Genom detta kan pedagogerna återkoppla och reflektera kring verksamheten tillsammans 
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med barnen. Pedagogernas syfte med detta arbetssätt är också att möjliggöra för 

föräldrarna att känna sig delaktiga i verksamheten och i en förlängning vara med och 

påverka sitt barns förskolevistelse. En pedagog uttrycker vid fokusgruppsamtal värdet av 

föräldrars delaktighet: ”Det arbete som var förankrat med föräldrarna funkar bäst. Till 

exempel det här med att vara rädd om förskolans saker, att vi plockar ihop efter oss. Vid 

hemgång tar alla ansvar och hjälps åt att plocka in saker i förrådet.” 

 

Arbetssätt som används för att förstärka hållbarhetsarbete ur ett ekologiskt perspektiv har 

i huvudsak handlat om sopsortering, återvinning och upplevelser av djur och natur. Här 

har flera pedagoger använt sig av en så kallad inventeringsfas med barnen i syfte att ta 

reda på barnens förkunskaper och erfarenheter kring det område man valt att fördjupa sig 

i, exempelvis vattnets kretslopp. Man har använt sig av kretsloppspilar och foton på 

golvet där barnen fått möjlighet att gå på dessa i syfte att ”känna cykeln i kroppen”. Ett 

annat exempel på ett ekologiskt tematiskt arbetssätt handlar om äpplen. Upprinnelsen till 

detta var att ett barn hade med sig äpplen från sitt eget äppelträd. Utifrån det arbetade 

man sedan vidare med skillnad mellan frukt som odlas nära/hemma och frukt vi köper i 

affär som har klistermärken på sig. I detta arbete uttrycks att hur pedagogen ställer frågor 

har spelat en viktig roll.  En pedagog uttrycker vid fokusgruppssamlat följande: ”Jag vill 

ställa frågor som väcker tankenötter hos barnen”. Ett material som några förskolor använt, 

och som kan väcka tankenötter hos barnen är ”hållbara lådan”. Det är en låda bland annat 

bestående av material såsom bordsfläkt, ballongpump, förstoringsglas och en dansande 

blomma som drivs av solceller. Dessa olika material har pedagogerna använt för att 

förstärka arbeten inom det ekologiska perspektivet. Exempelvis använt förstoringsglaset 

när de studerat myror. 

 

Flera av förskolorna har vistas i skogen vid ett antal tillfällen. Här har pedagogerna bland 

annat lyft hur man bör behandla skogen, att inte bryter kvistar, att inte kastar skräp, att 

vara rädd om myrorna och deras stack. En pedagog uttrycker: ”Vid ett av våra besök i 

skogen funderade barnen kring vad man får ta med sig hem från skogen, vi reflekterade 

om detta tillsammans med dem. Barnen vad tydliga i att man i alla fall inte får skräpa mer 

i skogen”. Flera av förskolorna beskriver också hur de genom stora väggmålningar, som 

barnen skapat, följt årstidsväxlingar och förstärkt olika fenomen som barnen undersökt 

ute i skogen. Det har bland annat handlat om hur ett träd förändras under årstiderna eller 

hur insekter, myror och andra smådjur lever under ett år. En pedagog beskriver hur de 

med hjälp av en väggmålning illustrerat med vadd (snö) hur insekter sover under vintern. 

Tanken var sedan, enligt pedagogen, att till våren ta bort vadden (snö) för att väcka 

djuren. Arbetssätt som vill verka för en ekonomisk hållbarhet är att de äldsta barnen 

erbjuds ritblock i syfte att spara papper. Pedagogerna har tidigare upplevt att barnen, i 

skapande aktiviteter, tagit ett papper och ritar lite på det för att sedan slänga det och ta ett 

nytt. Pedagogerna har myntat uttrycket ”papper kostar träd” i barngruppen. 
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Flera exempel i vårt material ges på hur barnen får möjlighet att skapa med återvunnet 

material, eller som pedagogerna uttrycker det, ”skräpmaterial”. Det har exempelvis 

handlat om material som används i bygg- och konstruktion samt annat material används 

vid skapande i ateljéerna. Detta upplever pedagogerna som någonting positivt då det 

konkret visar på att ett material kan ha flera användningsområden och att det kan 

återanvändas som någonting nytt. På en förskola fick barnen i uppgift att undersöka den 

befintliga mängden av olika avfall som förkom på förskolan, exempelvis plast. Därefter 

arbetade man tematiska med att barnen fick beräkna storlek på kärl då man skapade sin 

egen återvinningstation inne på förskolan. En pedagog uttrycker vid andra 

fokusgruppsamtalet att: ”Vi reflekterar tillsammans med barnen om sopsortering och dess 

märkning samt konkret sopsortering”.  Pedagogerna uttrycker att de vill ”så frön i 

vardagen”. Till exempel vid fruktstunden erbjuds, på rutin, komposthinken i syfte att visa 

på att skal och fruktrester ska återvinnas. För de yngre barnen har pedagogerna märkt upp 

för sopsortering. 

 

6.2 Pedagogernas upplevelser av hur barnen berörts 

Inledningsvis i vår studie handlade pedagogernas utsagor mest om hur de arbetade för att 

förankra en förståelse hos barnen för återvinning, sopsortering och konsumtion. Initialt i 

studien var det pedagogerna som drev detta arbete. I vårt insamlade material har vi 

utifrån pedagogernas utsagor funnit många exempel på hur barn nu, ett år senare, 

förhåller sig och agerar i olika aktiviteter som har med lärande för hållbar utveckling att 

göra. När det gäller hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv är det främst arbetet med att 

öka barnens medvetenhet kring konsumtion, både mat, material- och vattenkonsumtion, 

som lyfts fram. Detta har tagit sig konkreta uttryck genom att barnen stänger av vattnet 

vid vattenlek och handtvätt, man låter det inte rinna oavbrutet.  En pedagog berättar att 

hon blivit tillrättavisad av ett barn. Pedagogen hjälper vid detta tillfälle ett barn på 

toaletten, då ett annat barn plötsligt utropar: Ta inte så mycket papper”. Barnen 

reflekterar också över hur mycket de orkar vid matsituationer och anpassar sin 

portionsstorlek utifrån det. Ett annat konkret exempel uttrycks av en pedagog vid 

fokusgruppssamtal: ”För de yngsta barnen är det naturligt att få med sina matrester i 

komposthinken, de lär sig snabbt” 

 

Vidare uttrycker pedagogerna att barnen reflekterar över förskolans pappersförbrukning, 

detta har tagit sig konkreta uttryck genom barnen använder mindre mängd papper vid 

toalettbesök och handtvätt men även vid skapande aktiviteter. Hållbarhetsarbetet, sett ut 

ett ekologiskt perspektiv, har tagit sig konkreta uttryck hos barnen genom att de 

sopsorterar och vill gärna lära andra (föräldrarna). En pedagog berättar hur ett barn hittar 

ett par trasiga lekglasögon i plast inne på förskolan. Barnet undrar vart hen ska kasta dem. 

Ett annat barn uttrycker då: ”Jag ska visa dig, följ mig.” De båda barnen går då till 
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förskolans sopsorteringsplats och barnen hjälps åt att kasta glasögonen i behållaren för 

plaståtervinning. Barnen är måna om att sopsorteringskärlen ska vara tydligt uppmärkta 

så att alla kan sortera ”rätt”. En pedagog uttrycker vid fokusgruppssamtal att ett barn har 

resonerat på följande sätt: ”Man får inte sätta plast i komposten då förstörs jorden och 

plast kan bli nya leksaker” 

 

För de yngsta förskolebarnen handlar det om att lägga grunden för sopsortering genom att 

förankra ett görande, att detta blir en naturlig och självklar handling. Arbete med djur och 

natur har förekommit på samtliga förskolor. Pedagogerna uttrycker att detta engagerar 

barnen och att de har visat stort intresse för att lära sig mer om djur och natur. Bland 

annat har ett projekt om myror varit väldigt intressant för en grupp barn, särskilt då det 

visade sig att det förekom myror även inomhus på förskolan. En pedagog uttrycker: ” 

Barnen har lärt sig mycket om myror. Barnen har uppmärksammat att myror har olika 

färger och form. Att de har antenner samt att det finns olika arter. Barnen är ivriga och 

intresserade att lära sig mer om myror genom böcker och via dator”. Genom detta 

intresse för djur har barnens empati också kommit till uttryck. Vid fokusgruppssamtal 

lyfter en pedagog att ett barn har uttryckt det så här: ”Man får inte döda spindlar och 

myror, de måste också få leva.” 

 

Pedagogerna ger flera exempel på att vid olika utflykter och skogsbesök har flera av 

barnens frågor handlat om vad man får och inte får göra i skogen. En pedagog berättar 

vid fokusgruppsamtal att ett barn uttryckte det så här; ”Kul med lavar och mossor – de är 

olika, får man ta med sig dem hem? Får vi ta med oss pinnarna hem till förskolan? ”Även 

ett år senare, vid vårt andra fokusgruppssamtal, lyfter pedagogerna fram flera exempel på 

hur barnens intressen och empati för djur och natur tagits sig konkreta uttryck i 

verksamheten. Det som har tillkommit nu är att barnen uttrycker funderingar om 

kretslopp, både tekniska och naturliga. Exempelvis vattnets kretslopp, maten kretslopp 

från mat till ny jord, PET-flaskans kretslopp är några av dessa. Ett barn har enligt en 

pedagog uttryckt det: ”Veckodagarna är som ett kretslopp”. I vårt material finns det också 

många exempel på lärande för hållbarhet, sett ur ett socialt perspektiv. Initialt av vår 

studie vid vårt första fokusgruppssamtal uttryckte pedagogerna flera positiva aspekter 

inom detta perspektiv, exempelvis att barnen visar empati med varandra och med djur, att 

barnen upplever trygghet om verksamheten bygger på rutiner och tydlighet, att synliga 

dokumentationer på förskolan och via blogg och Facebook grupp tydliggjorde lärandet 

för barnen och bjöd in föräldrarna till delaktighet i verksamheten. En pedagog 

uttrycker: ”Facebook gruppen gör det möjligt för föräldrarna att mera direkt ta del av 

dokumentationer och förskolans verksamhet, vilket i sin tur gör att barnen med hjälp av 

dessa dokumentationer kan återberätta hemma vad de varit med om på förskolan”. 
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Av materialet från andra fokusgruppssamtalet kan vi utläsa av pedagogernas utsagor att 

samarbete och empatiarbetet fortfarande är väldigt levande i barngrupperna samt att 

barnen nu gärna vill vara goda förbilder för varandra. Det som skiljer sig mellan dessa två 

samtalstillfällen är främst att nu ser barnen sig som goda förbilder för varandra och vill 

gärna agera som sådana, exempelvis vid påklädning och vid sopsortering. Barnen 

uttrycker nu mer ofta att de samarbetar, de påminner varandra om att stänga av 

vattenkranen, de frågar efter sina kamrater om någon inte är på förskolan på grund av 

ledighet eller sjukdom. En pedagog uttrycker: ”Vi ser en fin kamratskap i barngruppen, 

barnen är väldigt hjälpsamma. De äldre barnen hjälper de yngre och faktiskt tvärtom 

ibland.” Pedagogerna uttrycker nu att barnen själva initierar tankar, frågor och arbeten 

som rör ämnet. En pedagog beskriver hur ett barn, under projekttid, ställer frågan ”Var 

det inte hållbar utveckling vi arbetade med?” Pedagogen beskriver då vidare att hon fick 

förklara hur känslor och hur vi är mot varandra också är lärande för hållbar utveckling. 
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7 Diskussion 
Detta avsnitt inleds med vår metoddiskussion som problematiserar metodvalen för vår 

studie för att sedan övergå till vår resultatdiskussion. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera de metoder som vi valt att använda oss av för 

att komma fram till vårt resultat. Under rubriken metod har vi gett läsaren en tydlig bild 

av hur vår undersökning gått till och metodernas tillvägagångssätt. Som vi tidigare nämnt 

har vi använt oss av triangulering för inhämtning av resultat för vår studie. Vi lutar oss 

mot Alvehus (2013) teori kring detta. Författaren menar att tanken med att använda sig av 

triangulering är genom flera metoder på ett effektivare sätt ringa in och fastställa det 

empiriska fenomenet. I enlighet med författarna tycker vi att dessa två metoder 

kompletterar varandra då de möjliggjort för oss att bilda kunskap om hur pedagogerna 

upplever och reflekterar kring arbetet med lärande för hållbar utveckling och hur detta 

har utvecklats över tid. 

 

Vår studie har inletts med skriftliga reflektioner. Denna metod tyckte vi kändes mest 

relevant efter som den skulle ge oss ett nuläge om pedagogernas uppfattning av vad 

lärande för hållbar utveckling innebar för dem. Detta styrker vi med Dyste (1995) som vi 

tidigare tagit med i vårt arbete. Hon menar att anledningen till att man använder denna 

typ av skrivande är att det genererar kreativa tankar.  Vid detta första möte var 

pedagogerna 53 till antalet, med andra ord en relativt stor grupp. Om vi valt observationer 

i stället hade det blivit våra tolkningar av pedagogernas arbete som hade legat till grund 

för resultatet. Vi tyckte initialt att det var viktigt att möjliggöra för pedagogerna att 

reflektera kring och förmedla uppfattningar om ämnet hållbar utveckling. Björneloo 

(2007) menar att om lärarna inte vet vad hållbar utveckling är, så vet det heller inte hur de 

ska få in dessa frågor i sin undervisning. Vi känner som Björneloo att det var viktigt för 

pedagogerna i vår studie att de reflekterat kring sin uppfattning om hållbar utveckling, 

skaffa sig ett individuellt nuläge, för att på så sätt bedriva ett kvalitetsarbete i ämnet. När 

vi sedan delade in pedagogerna i fokusgrupper valde vi en representant från varje 

arbetslag, vilket blev totalt 13 stycken pedagoger som vi totalt träffade två gånger. 

Bryman (2009) skriver att man som forskare kan göra val vid denna typ av gruppering, 

antingen välja människor som inte känner varandra eller använda naturliga grupper. Det 

senare var också vår önskan därför valde vi att gruppera pedagogerna med kollegor inom 

respektive förskola. Genom de skriftliga reflektioner, som gjordes inför varje 

fokusgruppssamtal, möjliggjorde vi för att alla 53 pedagogernas upplevelser skulle få 

komma fram. De 13 pedagoger som fysiskt närvarade vid fokusgruppssamtalen förde 

alltså sitt arbetslags talan. Vi ansåg att det var viktigt med dessa skriftliga reflektioner så 

att alla 53 pedagogers upplevelser skulle ge bärighet i materialet. Om vi inte möjliggjort 
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för detta hade fokusgruppssamtalen förmodligen endast baserats på 13 pedagogers 

upplevelser.  

 

Vi ville genom fokusgrupperna möjliggöra för pedagogerna att inspirera varandra, dela 

med sig av goda erfarenheter. Enligt Wibeck (2010) har fokusgrupper använts för att 

undersöka människors uppfattning och åsikter om ämnen som är komplexa, sådana 

ämnen vilka kan vara svåra att prata om i en enskild intervju. Bryman (2009)  menar 

dock att det finns problem med vissa gruppeffekter, till exempel tystlåtna gruppdeltagare 

eller sådana som inte låter andra komma till tals. Detta var vi medvetna om vid samtalen 

och i egenskap av moderator försökte vi fördela talutrymmet mellan deltagarna. Vidare 

skriver Bryman (ibid.) att det finns forskningsresultat som visar att gruppmedlemmar, då 

de börjar komma till en gemensam åsikt, slutar tänka kritiskt på den åsikten och utvecklar 

en närmast låsning när det gäller denna åsikt. Vi upplevde att när deltagarna samtalade 

kring våra frågeställningar så blev de inspirerade av varandras utsagor och ställde aktiva 

och nyfikna följdfrågor. Om det var någon utsaga som upplevdes oklar så ställde vi också 

följdfrågor, som till exempel: ”Hur menar du nu, hur tänkte ni då?” 

 

Vi analyserade den data vi fått vid första fokusgruppssamtalet i anslutning till det, vilket 

underlättade vidare databearbetning då dessa samtal skett med ett års mellanrum. Bryman 

(2009) menar att fokusgruppssamtal kan innebära begräsningar i och med att man snabbt 

får stora data mängder. Detta har vi inte upplevt då vi valde att ha samtalen med långt 

mellanrum. Resultatet från kombinationen från två forskningsstrategier pekar över lag på 

att det kan stärka och bekräfta varandra ömsesidigt. Vidare skriver dock Bryman (ibid.) 

att oberoende om triangulering är planerad eller inte, finns alltid risken för att resultaten 

motsäjer varandra. Vi anser dock att våra analyser av de olika metoderna snarare 

kompletterar varandra och tillsammans bildar en helhet, en bredd. Vi vill förtydliga att vi 

inte menar att studiens resultat ger en generell bild av hur lärande för hållbar utveckling 

ser ut i förskolan. Vårt resultat beskriver hur det ser ut, just nu, i den förskolekontext som 

vi studerat. Om vi valt arbetslag från olika förskoleområden eller från olika kommuner 

skulle resultatet förmodligen blivit ett annat. Informanterna i vår studie arbetar på fyra 

olika förskolor och har alla olika sammanhang att arbeta utifrån. Men viss 

kompetensutveckling och annan information är lika för samtliga fyra förskolor och detta 

har förmodligen påverkat resultatet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att studera och bilda kunskap om hur pedagoger upplever och 

reflekterar kring arbetet med lärande för hållbar utveckling i en förskolekontext. Vi ser i 

vår studie att pedagogerna upplever det som viktigt att de är förebilder för barnen. Denna 

insikt hos pedagogerna är också starkt sammankopplat med de förhållningssätt de utövar i 
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verksamheten och vidare de arbetssätt de använder sig av. Ur pedagogernas helhetssyn på 

lärande för hållbar utveckling har det också blivit synligt hur barnen har berörts av arbetet. 

Utifrån vårt resultat har vi därför delat in diskussionen i två teman, det första temat har en 

underrubrik. I det första temat diskuterats en helhetssyn på lärande för hållbar utveckling 

vilket också besvarar våra två första forskningsfrågor. I vårt andra tema diskuteras hur 

barnen berörts, sett utifrån ett pedagogperspektiv, vilket besvarar vår tredje 

forskningsfråga. 

 

Helhetssyn på lärande för hållbar utveckling 

I denna studie ges olika uttryck av pedagogerna där de anser att de i sin förskolekontext 

alltid har undervisat i lärande för hållbar utveckling. Genom denna kommunövergripande 

satsning vad gäller lärande för hållbar utveckling kan vi utläsa att pedagogernas 

upplevelser av lärande för hållbar utveckling har vidgats och även dessa nya insikter har 

införlivats i verksamheterna. Vidare reflekterar pedagogerna kring att de tar för givet att 

lärande för hållbar utveckling passar in i hur de alltid arbetat.  

 

Björneloo (2007) beskriver att om lärarna inte vet vad hållbar utveckling är, så vet det 

heller inte hur de ska få in dessa frågor i sin undervisning. Här kan vi tydligt se att våra 

pedagoger, till viss del, agerat annorlunda. Vi kan, som Björneloo (ibid.), se att 

pedagogerna tagit det förgivet att hållbar utveckling passar in i verksamheten på 

förskolan. Detta kopplar vi till vårt första möte med pedagogerna då de via skriftliga 

reflektioner uttrycker vikten av att källsortera här och nu men även för världen i stort och 

framtiden. Här uttrycker de även vikten av att implementera detta förhållningssätt hos 

barnen. Vi tolkar det som att man anser att pedagogen har en viktig roll i form av förebild 

för barnen. Att medvetet arbeta med utveckling av ett empatiskt förhållningsätt är också 

något som skrivs fram tydligt, detta gäller pedagoger emellan såväl som i barngrupperna. 

Utifrån vårt första möte med pedagogerna tolkar vi det som om lärande för hållbar 

utveckling till mångt om mycket handlade om ekologisk hållbarhet med inslag av social 

hållbarhet. Pedagogerna uttrycker redan inledningsvis i studien en medvetenhet kring att 

det vi gör och hur vi agerar idag påverkar vår jord och framtiden för barnen. Vi kan se att 

vi fått samma resultat som Björneloo (ibid.) beskriver i sin studie. Vi kan likväl som 

Björneloo (ibid.) se att pedagoger har en vilja till etiskt ansvar och att ansvaret riktar sig 

både mot nuvarande och framtida generationer.  

 

Även pedagogernas personliga ställningstaganden får genomslag i förskolorna, vilket 

även Björneloo (2007) kom fram till. Vi kopplar detta till pedagogernas utsagor rörande 

hälsa och motion, medvetenhet vid inköp och transporter. Vi tycker oss kunna utläsa av 

vårt material att pedagogerna tänker hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. Det kan 

vi koppla till Skolverket (2012b) skrivelse som menar att; ”Hållbar utveckling brukar 

delas in i tre huvudområden miljö/ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 
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hållbarhet. Dessa områden ska inte ses som separata delar utan bilda en helhet. […]” (s.1). 

Utifrån vårt material tycker vi oss kunna utläsa att en mer grundläggande insikt om 

lärande för hållbar utveckling, sett ur ett helhetsperspektiv, har vuxit fram under tiden 

studien pågått. Då pedagoger uttrycker att man nu tänker mera hållbart i grunden vad 

gäller förskolans verksamhet och organisation. Då man nu planerar förändringar i 

gruppindelning, personalens placeringar, scheman mm uttrycker man en ökad 

medvetenhet till att göra detta hållbart – någonting som kan gälla över tid.  

 

För kommunen, där studien genomfördes, hade man under 2014 Normer och 

värden/hållbar utveckling som centralt utvecklingsområde för samtliga förskolor. Detta 

innebar att förskolorna i kommunen under 2014 systematiskt arbetade med området 

utifrån skolverkets stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete. Detta tror vi kan ha 

påverkat de resultat vi fått från första fokusgruppssamtalet där utsagorna till stor del 

handlande om det vi tolkar som ett uttryck för empati och betydelsen av att synliggöra 

barnens förkunskaper samt erfarenheter. Vid vårt andra samtal lyfts fortfarande 

empatiarbetet fram men nu läggs också vikt vid arbeten och förhållningssätt som 

uppmuntrar till samarbete och föräldrars delaktighet. Utifrån vårt material tycker vi oss 

kunna utläsa att en mer grundläggande insikt om lärande för hållbar utveckling, sett ur ett 

socialt perspektiv, har vuxit fram då man uttrycker att man nu tänker mera hållbart i 

grunden man ställer sig frågor såsom, hur delar man in pedagoger utifrån barngrupp, 

vilket förhållningssätt ska vi ha, vad är hållbart? Pedagogerna arbetar nu med att 

hållbarhetsfrågor får genomsyra hela verksamheten och inte som tidigare enbart vid 

projekttillfällen. 

 

Då pedagogerna påbörjade arbetet med lärande för hållbar utveckling uttrycker 

pedagogerna fokus på att motverkande matsvinn, ökande medvetenheten kring inköp 

samt ökade medvetenheten kring material- och vattenkonsumtion. Efter ett år uttrycks 

utsagor som fortfarande lyfter arbetet med att motverka matsvinn och ökad medvetenhet 

kring materialkonsumtion. Skillnaden nu uttrycks genom att pedagogerna ger exempel på 

hur de är mera medvetna om att arbeta för en giftfri miljö vid inköp, hur deras 

medvetenhet kring miljömärkningar ur ett miljötänk påverkar inköp, hur man nu mera 

medvetet lånar material av varandra mellan avdelningar istället för att göra inköp, samt 

att man tydliggjort för barnen betydelsen av att vara rädd om förskolans material och att 

man sett att detta får större genomslagskraft om föräldrarna är involverade. 

 

Som vi tidigare nämnt under rubriken vad är hållbar utveckling skriver vi fram vad 

Björneloo (2008) nämner om en remiss för en ny skollag. Hon nämner här att begreppet 

respekten för vår gemensamma miljö byts ut mot det vidare begreppet en socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Vi tycker oss i vårt material kunna utläsa 

att pedagogernas utveckling följer de Björneloo (ibid.) nämner ovan. Utifrån de skriftliga 
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reflektionerna tycker vi att tyngdpunkten av pedagogernas utsagor initialt handlade om 

respekten för vår gemensamma miljö. Av de möjligheter och hinder för implementering 

av lärande för hållbar utveckling som framkommit under fokusgruppssamtalen tycker vi 

oss kunna se att pedagogerna vidgat förståelsen av lärande för hållbar utveckling och kan 

nu också kommunicera detta till barnen. Pedagogerna kan nu förklara för barnen hur ett 

arbete som har med olika känslor att göra också är ett lärande för hållbar utveckling. 

 

Som vi tidigare presenterat i bakgrunden har inte hållbar utveckling uttryckts så tydligt i 

läroplanen före sin revidering 2010. Vid revideringen 2011 fick frågan en mer 

framträdande roll. Naturvetenskap och teknik i förskolan var ett av de områden som 

utvecklades och det motiverades bland annat med att lärandet skulle präglas av ett 

förhållningssätt som bidrog till hållbar utveckling (Björneloo, 2007). Pedagogerna 

uttrycker i början av studien att arbetssätten handlade om att lära barnen om djur och 

natur och återvinning/sopsortering. Ett år senare var dessa fortfarande aktuella men nu 

uttrycks också exempel som har med allemansrätten mera tydligt. Vad som även uttrycks 

mera tydligt nu är att man som pedagog vill förankra ett ”görande” hos barnen, då det 

gäller medvetenhet till konsumtion av mat, material och vatten. Detta så att det blir en 

naturlig handling, ett självklart förhållningssätt. Detta arbets- och förhållningssätt som 

här ges uttryck för tycker vi oss kunna härleda till läroplanen för förskola (Skolverket, 

2011a) som i sin reviderade version uttrycker följande: 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor.[…] Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (s. 7).  

 

Vad som också framträder ur resultatet är vikten av föräldrarnas engagemang och 

delaktighet i verksamheten. Pedagogerna uttrycker att arbetssättet fick större 

genomslagskraft då detta tydligare kommunicerades till föräldrarna så att de också kunde 

införlivats. Via samtal, dokumentation och Facebookgrupp har föräldrarna enligt 

pedagogerna gjorts delaktiga i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Sett ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv menar Dysthe (2003) att eftersom samspelet är kärnan för 

lärande är kommunikation och språk av största vikt. Detta tycker vi oss kunna se i hela 

vår studie. 

 

Pedagogerna har i sina utsagor också lyft ett dilemma i arbetet med lärande för hållbar 

utveckling som är kopplat till kreativt skapande. Pedagogerna uttrycker vid samtliga 

fokusgruppsamtal att det är ett dilemma att balansera mellan kreativt skapande och 

medveten förbrukning av material. Pedagogerna uttrycker en ambivalens i att å ena sidan 

uppmuntra till kreativt skapande samtidigt som man vill värna om medvetenhet kring 

konsumtion. Här kan vi se att pedagoger uttrycker detta likväl som Björneloo (2007) då 
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hon uppfattar en vilja till etiskt ansvar, hon beskriver att lärarnas ansvar i hennes studie 

riktar sig mot både nuvarande och framtida generationer och mot natur och miljö. Vi ser 

att detta kan vara ett hinder i implementering då pedagogerna har i sitt uppdrag att låta 

barnen skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som exempelvis bild. 

Vidare kan man läsa i läroplanen att barnen också ska få forma, konstruera och nyttja 

material (Skolverket, 2011a).  

 

Vid förändringsarbete menar Hensvold (2006) att det handlar om lärarens kompetens och 

den pedagogiska kulturella miljön i skolan. Frågan om lärarens kompetens kan 

formuleras: Vad behöver en lärare för stöd för att bli förtrogen med nya arbetssätt? Vi 

tror att pedagogernas ökande medvetenhet i hållbarhetsfrågor har genererat ett förändrat 

förhållnings- och arbetssät, vilket kommer att fortsätta vara en del av vardagen. Hensvold 

(ibid.) menar att för att arbetssätten skall fortleva behövs ett forum, eller nätverk av 

likasinnade, då även teoretiska tankegångar diskuteras och möjliggör fördjupning. Vi tror 

att certifieringen för Skola för Hållbar utveckling som nu är genomförd i området 

kommer att bidra till att arbetet fortlevs, i och med att det både lokalt och kommunalt 

kommer att systematiskt följas upp och utvecklas genom arbetet för Uthållig kommun. 

 

Vi upplever att vår studie har hjälpt till att starta diskussioner och reflektioner som i sin 

tur bidragit till att pedagogerna blivit mer medvetna kring vad de gör och vad det ska leda 

till, när det gäller arbetet med lärande för hållbar utveckling. Vi tycker oss kunna se det 

som Elfström et. al (2009) menar, nämligen att läraren behöver kunna se sig själv som 

involverad i lärande- och förändringsprocessen tillsammans med barnen och vara öppen 

för att även själv påverkas och förändras, liksom barnen påverkas och förändras. Vår 

slutsats är att förskolornas arbete vad gäller lärande för hållbar utveckling har bidragit till 

en fördjupad förståelse hos pedagogerna vilket också har breddat uppfattningen om vad 

lärande för hållbar utveckling kan vara och hur pedagogerna medvetet kan införliva detta 

i verksamheten. 

 

Kompetensutveckling 

I Hensvolds (2006) rapport beskrivs, för att förändring skall kunna vara möjligt behövs 

en ny syn på kunskap och lärande. För att skapa detta krävs ett långsiktigt 

kompetensarbete och fortbildning, vilket tar tid. Här beskrivs att mycket av gamla 

arbetssätt bedrivs parallellt med att de nya håller på att få fotfäste. Det här tycker vi oss 

kunna se i vår studie. Pedagogerna uttrycker att flera av arbetssätten har funnits sedan 

tidigare i förskolan men genom den fortbildning som erbjudits pedagogerna under 

studiens gång har pedagogerna utvecklat och fördjupat sitt arbets- och förhållningssätt. Vi 

ser att ett förändrat förhållningssätt speglar arbetssätten. Kommunens intentioner med 

satsningen av lärande för hållbar utveckling var att utveckla pedagogernas 
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förhållningssätt utifrån praktisk kompetens om hållbar utveckling och stärka 

helhetsperspektiv på hälsa och miljö i livslångt lärande. 

 

Hensvold (2006) menar att olika aspekter i den pedagogiska och kulturella miljön 

påverkar implementeringen av nya arbetssätt. Hon menar vidare att införa nya arbetssätt i 

skolan är en lång och svår process och att få dem att leva kvar i vardagen är ännu svårare. 

Hon ställer sig också frågan vad en lärare behöver för stöd för att bli förtrogen med nya 

arbetssätt. I vårt material har vi funnit både möjligheter och hinder för pedagogerna att 

implementera ett medvetet arbetssätt för lärande för hållbar utveckling. Exempel på 

möjligheter som framkommit i vårt material är de olika fortbildningsinsatserna som ha 

sitt ursprung i satsningen Uthållig Kommun. Fortbildningssatsningar som vi tycker oss 

kunna se haft inverkan på ett förändrat arbets- och förhållningssätt i förskolorna har varit 

utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” (Skolverket, 2010), samt arbetet med 

Operation Giftfria Förskolor (Naturskyddsföreningen, 2015). Vi upplever att dessa båda 

fortbildningssatsningar varit lyckosamma, och vår tolkning av pedagogernas utsagor är 

att dessa fått genomslag i verksamheten. Denna progression tycker vi oss kunna se då vi 

haft förmånen att följa dessa pedagoger över tid. Vi tycker även att studiens 

fokusgruppssamtal har möjliggjort fördjupning i förskolornas arbete för lärande för 

hållbar utveckling. Dessa olika forum har utvecklat lärande för hållbar utveckling genom 

kollegialt lärande. Vikten av att få tillgång till olika forum styrker vi av Hensvolds (2006) 

forskning då, hon beskriver för att arbetssätt ska fortleva behövs forum som dessa. 

 

Hur barnen berörts sett ur ett pedagogperspektiv 

Initialt av vår studie uttryckte pedagogerna att barnen berörts genom att de visar empati 

med varandra och med djur. Att barnen upplever trygghet om verksamheten bygger på 

rutiner och tydlighet. Även synliga dokumentationer i förskolan och kommunikation i 

form av bild och text via Facebookgrupp, tydliggör lärandet för barnen och inbjuder 

föräldrarna till delaktighet i verksamheten. Vid första samtalet utrycker pedagoger att 

barnen har medvetenhet kring mat- och vattenkonsumtion samt att barnen har intresse för 

sopsortering och återvinning. 

 

Av materialet från andra fokusgruppssamtalet kan vi utläsa att samarbete och 

empatiarbetet fortfarande är väldigt levande i barngrupperna samt att barnen nu gärna vill 

vara goda förbilder för varandra, exempelvis vid påklädning och vid sopsortering. Vidare 

kan vi utläsa av materialet att barnens medvetenhet kring material- och matkonsumtion 

har ökat och fortsatt att vara levande i verksamheten. Detta tror vi beror på aktiva 

pedagoger som vid matsituationen medvetandegör barnen kring mat och konsumtion. 

Detta resonemang tycker vi oss kunna återspegla i Kerchevsky och Mardell (2001/2006) 

där de beskriver samlärandet mellan barn och pedagoger. De menar att: 
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”lärandes fokus går bortom individuellt lärande till målet att utveckla själva kunskapen. I 

stället för att slutföra en rad olika aktiviteter känner barn och pedagoger att de bidrar till 

något större mera meningsfullt något som de kan dela med varandra och kommunicera 

till andra” (s. 287). 

 

Barnen uttrycker nu, enligt pedagogernas utsago, inte endast ett aktiv görande utan flera 

barn kan nu också med ord beskriva varför det är viktigt att sopsortera och att återvinna. 

Att barnen får ett medvetet förhållningssätt till hållbarhets frågor är av stor vikt. Persson 

och Persson (2011) uttrycker detta genom att barn och ungdomar idag är framtidens 

beslutsfattare i vårt samhälle och det är av stor vikt att utbildning för hållbar utveckling 

vilar på en tvärvetenskaplig grund samtidigt som saklig argumentation och 

kommunikation är viktiga inslag i utbildningen. Sheridan och Pramling (2009) skriver att 

de erfarenheter (genom handling) barnen gör i den verksamhet förskolan skapat sätter 

spår i deras medvetande och agerande, men på vilket sätt erfarenheterna sätter spår kan 

man bara se i deras erfarande (den innebörd de ger uttryck för i ord och handling). Vi har 

sett, genom pedagogernas utsagor, flera exempel på hur detta implementeringsarbete har 

satt spår hos barnen och utvecklats deras lärande. Pedagogerna har bland annat lyft fram 

hur barnen uttryckt medvetenhet kring vikten av att sopsortera rätt så att mat kan bli jord 

och att exempelvis gammal plast kan bli nya leksaker. Vidare uttrycker pedagogerna hur 

barnen reflekterar över värdet av att vara rädd om djur och natur och att kretslopp är 

någonting som går i cykler och inte försvinner. 

 

Vår slutsats, baserad på pedagogernas utsagor, är att för de yngsta barnen i förskolan har 

denna implementering genererat ett lärande i form av ett medvetet görande. De äldre 

barnen har fått till sig mer kunskaper i ämnet vilket har lett till att de kan sätta ord på sina 

handlingar och sina nyvunna insikter. Vår slutsats i detta tema är att arbetssätt kopplat till 

lärande för hållbar utveckling har gått från det Björneloo (2008) beskrev som respekten 

för vår gemensamma miljö till ett mer vidare begrepp i form av en social, ekonomisk och 

ekologisk hållbar utveckling. Förändringar i arbetssätt ur ett socialt perspektiv har 

genererat ett mer medvetet empati- och värdegrundsarbete där pedagogerna uppmuntrar 

till samarbete såväl mellan barnen som till föräldrarna och pedagogerna emellan. Flera av 

pedagogerna har använt sig av en inventeringsfas tillsammans med barngruppen i syfte 

att ta reda på barnens förkunskaper och erfarenheter kring de områden man ville utmana 

barnen vidare inom. Att ta reda på ett nuläge för att sedan utmana vidare ser vi som ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

7.3 Implikationer för yrkesprofessionen 
Vi anser att vår studie har bildat mer kunskap kring hur lärande för hållbar utveckling kan 

ta sig uttryck i en förskolekontext. Vi har sett i vår studie att pedagogernas 

förhållningssätt vad gäller lärande för hållbar utveckling spelar roll. Anser pedagogerna 

att detta är viktigt speglas det i deras förhållningssätt och arbetssätt och vidare också 
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kring hur barn berörs av detta. Vi har också sett att extern fortbildning är viktig för 

verksamheten men att även kollegialt lärande inom kontexten bidrar till utveckling. 

Utifrån pedagogernas utsagor utläser vi att medvetenheten kring lärande för hållbar 

utveckling har ökat och blivit mer synligt samt förankrat i verksamheterna i takt med att 

pedagogernas kunskap i ämnet har vuxit. Vi anser att vår studie är ett exempel på hur ett 

kommunalt utvecklingsområde, genom ett kvalitetsarbete, fått positiva konsekvenser. 

Detta såväl för pedagoger som för barn, här och nu och förhoppningsvis för framtiden. 

 

7.4 Fortsatt forskning  

Vår ambition är att studien ska bidra till att vidga och förtydliga bilden av vad lärande för 

hållbar utveckling kan vara i en förskolekontext. Denna kunskap kan generera fortsatta 

diskussioner och kvalitetsarbeten om hur lärande för en hållbar framtid kan utvecklas.  

Under vår studie har vi sett att fokusgruppssamtal som metod har varit gynnsam i 

kvalitetsarbetet. Vi tycker oss kunna se att kollegialt utbyte och lärande kan många 

gånger ge lika stort genomslag som extern fortbildning. I och med detta vore det 

intressant att genom aktionsforskning studera hur gruppsamtal kan utveckla verksamheter 

och dess pedagoger. 
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          Bilaga 1 

 
Hej! 

Här kommer ett förtydligande angående fokussamtalen.  

 

I detta samtal ges vi möjlighet att få inspiration av och ge inspiration till varandra genom 

att ta del av de spännande och fina arbeten som händer i vår verksamhet.  

 

Inför detta samtal vill jag att den pedagog, en från varje arbetslag, som ska delta i 

samtalet skickar in några rader om vad den tänkt berätta om. Dvs. ert goda exempel samt 

hur barnen berörts, senast den 15/1 2014. Det skriftliga behöver inte vara utförligt utan 

kan rymmas på raderna nedan, samtalet är huvudfokus. 

 

Vårt goda exempel: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Hur eller vad vi upplever barnen engagerats i/ berörts av/ lärt sig: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Upplägg: 

Fokusgrupp 1: torsdag 23/1 kl. 9-11 Förskola xxx.  

 

Fokusgrupp 2: torsdag 23/1 kl. 13-15 Förskola xxx.  

 

Fokusgrupp 3: fredag 24/1 kl. 9-11 Förskola xxx och xxx.  

 

Ingela & Linda 

 

  



 

          Bilaga 2 

 
Fokusgruppssamtal nr 2 – Hur har processen med hållbarhets arbete 

sett ut under 2014? 
 

Vi träffas i samma gruppkonstellationer som tidigare. Det vill säga xxx och xxx för sig, 

med en representant från varje avdelning. xxx och xxx tillsammans – två representanter 

från xxx, två från xxx och en från xxx. Vi ser gärna att samma pedagoger som deltog 

förra gången, är de som deltar denna gång. 

Vi, Ingela och Linda, kommer inledningsvis att presentera vår analys/sammanställning av 

vårt förra samtal från januari/februari för er. Utifrån det ”nuläget” får ni reflektera kring; 

• Goda exempel på arbeten med Hållbar utveckling som genomförts sedan vårt 

förra samtal? Liksom förra gången; Ta gärna med material eller 

dokumentation som visar på detta. 

• Upplever ni någon skillnad i arbetet från och med starten hösten 2013? 

• Hur upplever ni att barnen har berörts av ert arbete under det gångna året? 

 

Datum och tider för dessa samtal: 

Måndag 19/1 12.30–14 Förskola xxx och Förskola xxx 

Torsdag 22/1 9-10.30 Förskola xxx  

Torsdag 29/1 9-10.30 Förskola xxx 

 

Vi vill tydliggöra att inga namn på pedagoger eller förskolor kommer att nämnas i 

uppsatsen. Vi kommer att i uppsatsen skriva att studien är genomför i ett förskole 

område i norra Sverige, inte ens kommunen kommer att vara namngiven. 

Hör av er om ni undrar över något. 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Ingela och Linda 

 


