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Sammanfattning 

Inledning 

Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar 

utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av 

att vi överkonsumerar jordens resurser. Hållbar utveckling är även ett mål som kommer skrivas 

fram tydligare i den ny reviderade läroplan för förskolan som kommer år 2018. Vårt intresse 

till att undersöka om barns inkludering i dokumentation och uppföljning kring ekologisk hållbar 

utveckling härrör från personliga intressen samt forskning. Vi har under vår studietid kommit i 

kontakt med forskning som visar på att barn ofta blir passiva deltagare inom ekologisk hållbar 

utveckling, därmed vill vi undersöka hur barnen kan bli handlingskompetenta deltagare. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur barn inkluderas i förskolors pedagogiska arbete för att främja 

ekologisk hållbar utveckling.  

Metod 

Materialet till studien samlades in via intervjuer som hölls med fem pedagoger från tre olika 

förskolor i samma kommun. All insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ analys med 

Bronnfenbrenners utvecklings ekologiska teori som grund.  

Resultat 

Resultatet visar att samtliga av pedagogerna vi intervjuade använder sig av ekologisk hållbar 

utveckling i förskolan samt att de både dokumenterade och följde upp arbetet tillsammans med 

barnen. Däremot framkom det att det inte alltid blev en uppföljning kring det vardagliga arbetet. 

Mycket av det de gjorde verkade ske utifrån rutin och pedagogerna upplevde själva att det inte 

reflekterade tillsammans med barnen kring varför det gjordes. 
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Inledning 

Hållbar utveckling är något som är väldigt aktuellt i dagens läge. Jorden håller på att förstöras 

på grund av det val som vi människor har gjort. Till exempel så använder vi våra naturresurser 

snabbare än vad naturen kan producera nya (Björneloo 2007, s.9-10). Det har därför blivit så 

att om vi lever som vi gör så är risken att vi till slut kommer behöva tre stycken jordklot, vilket 

inte är möjligt då vi bara har ett. Det har därför blivit väldigt viktigt att vara mer medveten om 

hur vi lever och lär. I Läroplan för förskolan(lpfö98 rev 2016) står det att förskolan ska sträva 

efter att varje barn blir medveten om sin närmiljö och hur de tar hand om den. Det betonas även 

att barnen ska bli inkluderade i arbetet med hållbar utveckling och bli medvetna om varför de 

bör tänka på det. Vidare nämns även i läroplanen att förskolan hela tiden ska dokumentera, följa 

upp och utvärdera kvalitén på förskolan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

barns lärande. Det är viktigt att ta med barnens egna erfarenheter och intressen men även att 

skapa nya. Därmed är det viktigt att följa upp, dokumentera och analysera det som görs på 

förskolan och varför vi gör det. I Agenda 21 (1992, kapitel 25:12) står det att barnen är vår 

framtid här på jorden och det är bland annat förskolans ansvar att förmedla vidare hur de ska ta 

hand om jorden på bästa sätt. Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012, ss. 5-

7) skriver också om vikten att lära barnen tidigt om hållbar utveckling. De nämner att många 

verksamheter har arbetat utifrån inställningen att ett nära naturarbete automatiskt gör barnen 

medvetna om hållbar utveckling. Idag vet vi att det krävs mer än så, de nämner bland annat att 

barnen behöver få reflektera kring sitt lärande.  

 

Det finns tre olika dimensioner inom hållbar utveckling. Den sociala som handlar om 

grundläggande mänskliga rättigheter, den ekonomiska som handlar om att motverka fattigdom 

och ge alla möjlighet till en grundläggande försörjning, samt den ekologiska som handlar om 

att ta vara på och hushålla jordens och människans resurser på ett långsiktigt hållbart sätt (World 

Commission on Environment and Development 1988). Enligt förskolans styrdokument (lpfö98 

rev. 2016) så ska förskolan arbeta utifrån alla dessa tre dimensioner och sträva efter att barnen 

blir medvetna om vad de innebär. Vi har dock under vår studietid, i samband med våra VFU-

placeringar upplevt att den ekologiska dimensionen inte alltid blir fullt så integrerad i förskolan. 

Det är ofta något pedagogerna talar gott om och hänger upp inslag av det på väggen. Sällan är 

det en del som vi ser barnen samtala kring eller fundera över. I denna uppsats vill vi undersöka 

om och i så fall hur den ekologiska dimensionen dokumenteras och följs upp och om barnen 

ges utrymme till att reflektera och diskutera kring ämnet tillsammans med pedagogerna. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka hur barn inkluderas i förskolors pedagogiska arbete för att främja 

ekologisk hållbar utveckling.  

Frågeställningar: 

• Hur främjas lärandet utifrån barns erfarenhetsvärld? 

• Hur främjas lärandet genom upplevelse och reflektion? 

• Hur främjas lärandet genom uppföljande insatser i det pedagogiska arbetet? 

 

BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer vi lyfta fram tidigare forskning inom området ekologisk hållbar 

utveckling samt barns inkludering för handlingskompetens.  

Ekologisk hållbar utveckling  

Hållbar utveckling handlar om att arbeta för att skapa ett jordklot som håller för eftervärlden, 

med allt vad det innebär. Begreppet myntades 1981 av Lester Brown som var en amerikansk 

miljövetare och författare (Brown 1981). Det blev senare ett välkänt begrepp även för 

allmänheten när Världskommissionen för miljö och utveckling 1987 publicerade sin rapport 

Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandkommissionen (World Commission on 

Environment and Development 1987). Rapporten beskriver den globala krisen relaterad till 

hållbar utveckling. Den visar även att världen behöver ett globalt samarbete för att lösa de 

miljökatastrofer som vi orsakat samt för att motverka fattigdomen i världen. De gör även en 

kartläggning av de områden som är utsatta och vad den aktuella problematiken är. Några av de 

exempel som nämns i rapporten är; skogsavverkning i Latinamerika och Asien som leder till 

svåra översvämningar, farliga kemikalier som hamnar i våra matvaror som säljs på den 

internationella marknaden och nedbrytningen av ozonlagret. De lyfter även fram att det under 

nästa århundrade skulle behöva flytta många människor på grund av miljöförstöringar samtidigt 

som motståndet mot dessa förflyttningar ökar drastiskt (Världskommissionen för miljö och 

utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland 1988, ss.14–19). 

 

Björneloo (2007, s. 10) beskriver att vi lever över jordens tillgångar och detta påverkar jorden 

på ett väldigt negativt sätt. Vi konsumerar våra naturresurser tjugofem procent snabbare än vad 

det tar för jorden att producera nya. Om alla människor på hela jordklotet levde på detta sätt så 

skulle vi behöva ha tre stycken jordklot. Det är framförallt Europa som lever på detta sätt medan 

det finns människor i andra delar av världen som knappt har tillgång till rent vatten. Detta blir 

inte rättvist förlagt då västvärlden överkonsumerar och lever gott på naturens resurser samtidigt 

som människor i andra delar av världen håller på att svälta och lever i fattigdom (Ibid s. 10). 

Hennes forskning är inte dagsaktuell då den publicerades för mer än 10 år sedan men ämnet 

och frågorna är fortfarande lika relevanta idag som de var då. 

 

FN hade år 1992 en stor konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro där de diskuterade 

och fattade besluten om framtida mål inom arbetet med hållbar utveckling. Ett av dokumenten 
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som skapades där var Agenda 21 (1992). Målet är att skapa en hållbar värld och agenda står för 

åtgärdslista och 21 är nästa århundrade. Det är med andra ord en långsiktigt plan som bygger 

på hur vi ska uppnå målet. De mål som bland annat tas upp som en del i processen att nå en 

hållbar värld, är att utrota fattigdomen och få bort alla miljöhot. Det finns även ett kapitel om 

hur vi ska arbeta med hållbar utveckling med barnen. 

Ekologisk hållbar utveckling i förskolan 

Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 27) beskriver att hållbar 

utveckling är ett mål som förskolan ska arbeta för och sträva efter. Syftet är att vi ska få ett så 

bra liv som möjligt och ta vara på varandra och vår natur både nu och i framtiden. Det innebär 

att ständigt se över verksamheten och fråga sig vad som är nödvändigt och vad vi kan spara in 

på. För att inkludera barnen i detta bör förskolan vara tydliga med varför olika medel tillämpas 

och visa barnen hur deras roll påverkar vår värld. Förskolan kan välja att använda material som 

redan finns på förskolan istället för att köpa nytt. Exempel på detta är att återanvända 

mjölkkartonger och toarullar samt dra nytta av naturens egna material som kan hittas i 

närmiljön. Det går även att sopsortera och det är en aktivitet som barnen kan dra stor nytta av 

att få delta i. Här får de lära sig om kretslopp och hur deras handlingar påverkar vår miljö. 

Återbruksmaterial och naturmaterial stimulerar även barns fantasi då de inte är förutbestämda 

eller på något sätt begränsade i sitt resultat (Ibid, s. 27).   

 

I Agenda 21 (1992) läggs stor vikt vid att ta tillvara på barnens intresse och se till att de 

verkligen blir inkluderade i detta arbete. Barnen är de som ska ta över efter oss men de drabbas 

även hårt av mycket miljöförstöring. Därför ska de vara inkluderade i både informationen och 

det praktiska arbetet med det ekologiskt hållbara arbetet. FN har även senare tagit fram 17 

globala mål som ska vara uppfyllda 2030. Där mål fyra handlar om utbildning och skola. De 

skriver att alla ska ha rätt till samma utbildningsmöjligheter och att all utbildning ska främja 

värderingar, kunskap och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling (Regeringskansliet 

2015). 

Undervisning om eller för hållbar utveckling? 

Undervisning kan handla om vuxnas ansvar att informera barnen om hållbar utveckling, men 

den kan också baseras på barnens delaktighet och inkludering i undervisningsprocessen för att 

lägga en grund för egna medvetna handlingar. Inkludering i förskolan innebär att 

verksamhetens miljö ska anpassas till barnen. Tidigare användes begreppet integrering men 

med tiden ansågs det vara mer relaterat till en rumslig närvaro som inte i sig ansågs vara 

pedagogisk. Därmed har det bytts ut och ersatts av inkludering som öppnar upp för att alla olika 

barns behov och förutsättningar ryms i verksamheten (Lutz 2013, ss. 38–39). 

 

Ärlemalm-Hagsér (2012) har i sin artikel gjort en kvalitativ analys av flera ansökningar för 

certifieringen skola för hållbar utveckling som skolverket initierat. De ansökningar som hon 

valt att granska kommer alla från förskolor som arbetar aktivt med hållbar utveckling samt har 

uppnått målen för certifieringen. Skola för hållbar utveckling innebär att förskolan får ett 

diplom som intygar att de arbetar efter ett antal kriterier som Skolverket satt upp. Basen i dessa 

kriterier är att förskolan har ett systematiskt kvalitetsarbete och att de uppfyller alla de lagar 
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och förordningar som har relevans för ämnet. I sin analys ringar Ärlemalm-Hagsér (2012) in 

barnens rätt till delaktighet och inflytande. Analysen visar att pedagogerna ser till att det är 

barnens rättighet att vara delaktiga och ha inflytande över arbetet med hållbar utveckling. Detta 

är dock missvisande enligt Ärlemalm-Hagsér (2012) och hon visar på annat resultat via kritiskt 

granskande analys med begreppen delaktighet och inflytande i fokus. Där ser hon att barnen 

begränsas i sin möjlighet till inflytande. De erbjuds bara att välja av de aktiviteter som 

pedagogerna erbjuder. Hon menar på att pedagogerna inte låter barnen bli inkluderade i andra 

ämnen som är relaterade till hållbar utveckling, så som ojämlikheter och frågor om jämställdhet. 

Hon skriver att barnen inte gavs utrymme till att utveckla ett kritiskt tänkande kring dessa frågor 

som är nära besläktade med arbetet för hållbar utveckling. 

 

Ärlemalm-Hagsér (2013) har även gjort en större undersökning av de ansökningar som hon 

undersökt i ovanstående stycke. Resultatet presenterade hon 2013 i en mer djupgående artikel. 

Texten belyser vad ekologiskt hållbart arbete innebär i förskolan och exempel på hur 

förskolorna arbetar med det. Det största och mest förekommande är arbete med återvinning och 

sopsortering. Det går även hand i hand med återbruk. Ärlemalm-Hagsér (2013, ss. 37-38) lyfter 

fram begreppen respekt för naturen och värnandet om vår miljö. Hon visar på citat där 

förskolorna ger uttryck för en ständigt pågående diskussion kring respekt för naturen och 

förhållandet mellan människan och naturen. Resultatet visar däremot att det inte finns något 

utrymme för barnens inflytande i dessa frågor. De ses snarare som passiva mottagare till läran 

om respekt och värnande om miljön. Hennes syfte var bland annat att undersöka huruvida 

barnen ses som värdefulla deltagare och medforskare kring utvecklingen av det ekologiskt 

hållbara arbetet i förskolan. Pedagogerna beskriver barnen som deltagare men Ärlemalm-

Hagsér (2013, s. 39) skriver att barnens röster saknades helt kring förhållandet mellan 

människan och naturen. Detta antas bero på att barns inkludering inte är något som uppstår 

naturligt. Snarare ses det som något som behöver arbetas hårt med för att bli självklart. Som en 

avslutning på artikeln summerar hon sina tankar kring att föra en kritisk diskussion kring hur 

vi ska lära barnen om ekologisk hållbar utveckling. Pedagogerna använder respekt för naturen 

som sitt recept för lärandet om hållbarhet men barnen får aldrig inflytande i dessa frågor. 

Ärlemalm-Hagsér (2013, s 40) frågar om det möjligtvis kan vara barnens unga ålder som leder 

till att pedagogerna inte ger dem utrymme till egna reflektioner kring förhållandet människa 

och natur. 

Dokumentation som redskap för lärande 

Riddersporre och Persson (2010, s. 231) skriver om dokumentation i förskolan som ett sätt att 

samla information och sammanställa den i olika former. Dokumentation kan vara allt från att 

anteckna, filma, fota, observera, handlingsplaner, föra loggbok, spela in ljud och även ta med 

vad barnens egna tankar och reflektioner. Dokumentation kan användas på olika sätt och den 

kan vara ett verktyg för att senare kunna följa upp arbetet och analysera det. Det kan även vara 

ett sätt att förklara vad barnen har fått göra och berätta det för andra berörda men även så barnen 

själva kan få reflektera över vad det är de har gjort och lärt sig. Dokumentation kan även vara 

en form av redovisning som visar att förskolan strävar efter de målen som läroplanen ställer. 

Palmer (2012, ss. 15–16) nämner att pedagogisk dokumentation är en form av hjälpmedel som 

pedagogerna ska använda sig av i förskolan. Syftet är att synliggöra barnens lärprocesser men 
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även förhållningssättet som används i förskolan. Med hjälp av dokumentation kan pedagogerna 

se vilka ämnen förskolan har belyst men även vilka ämnen som har hamnat i skymundan och 

på så sätt vet de vad de ska arbeta mer med.  

 

Elfström (2013, s 117) skriver om dokumentation som ett kooperativt arbete som ska ske mellan 

barn och pedagoger. Där ska de ges utrymme att diskutera och reflektera kring händelser och 

fenomen som är relaterat till de ämnen som ska ingå enligt Läroplan för förskolan (lpfö98 rev. 

2016). Hon skriver även att dokumentationen inte handlar om att följa ett enskilt barn för att 

påvisa att hen uppnår målen. Istället ska fokus vara att samla barnens tankar och reflektioner 

och ta till vara på deras hypoteser och frågeställningar. Detta för att låta dem mötas och utmana 

varandra och inkludera alla i lärprocessen. Det ska vara ett samarbete där den som dokumenterar 

även är deltagare och barnen ska själva få vara med och dokumentera (ibid s. 117). 

Det handlingskompetenta barnet 

Palmer (2012, s. 54) beskriver att den viktigaste delen i dokumentationen är inkluderingen av 

barnen. De behöver få reflektera och diskutera kring vad som hänt och på så sätt ges möjligheter 

att testa nya erfarenheter. Om barnen får vara med och reagera under dokumentationen ökar 

chansen att de testar nya strategier som de sett andra barn använda sig av. Elfström (2013, s 

211) skriver att dokumentationen bör utgöra grund för reflektion samt tolkas och diskuteras för 

att den ska bli en pedagogisk resurs som kan användas i verksamheten. 

 

Ideland (2016) har i sin artikel sammanställt fyra olika texter i jakten på det 

handlingskompetenta barnet inom lärande för hållbar utveckling. Hon skriver att barnen 

behöver utveckla en känsla av ansvar och empati för vår värld. Om vi inte får barnen att förändra 

sin egen syn på omvärlden kommer de inte att ta med sig lärdomarna om hållbarhet när de slutar 

skolan. Det främsta verktyget för att få barnen att ta till sig dessa tankar är reflektion och 

eftertanke. Hon skriver att det inte är läraren som är den reflekterande deltagaren, det är barnet 

som reflekterar och som vet varför hen agerar som hen gör samt varför. Uppföljning ger 

utrymme för dessa reflektioner och ger barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och 

funderingar kring det som tagits upp i aktiviteten. Ideland (2016) skriver även att aktiviteter 

som genomförs ska vara genomtänka och ha ett syfte. Hon lyfter bland annat sopsortering som 

ett exempel, där hon påvisar att det kan vara en vanlig aktivitet som kan bli en medveten 

handling. För att de ska bli en medveten handling krävs det att vi har ett genomtänkt syfte med 

aktiviteten och att vi är medvetna om varför. Vi behöver även inkludera barnen och se dem som 

kompetenta medaktörer. Detta för att samhällets framtid hänger på att våra barn väljer att ta 

ansvar vilket innebär att barnen behöver utveckla ett personligt engagemang och själva välja att 

fortsätta arbetet med att rädda vår planet. Ledordet genom hela texten är det 

handlingskompetenta barnet och pedagogerna uppmanas se barnen som människor med 

kompetens och inte som blivande vuxna medborgare. För att nå fram till det kompetenta barnet 

måste barnen inkluderas, deras arbete följas upp och få möjlighet att reflektera kring vad de lärt 

sig (ibid). 
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TEORI 

Vi utgår i detta arbete från Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv och i detta 

stycke kommer vi presentera mer djupgående vad hans teori innebär. Urie Bronfenbrenner 

(1917–2005) var en rysk-amerikansk psykolog som studerade barns utveckling i olika kulturer. 

Han publicerade bland annat boken Två barndomsvärldar - barnuppfostran i Sovjetunionen och 

USA (1971) som var ett resultat av hans forskning. Omkring 1980 formulerade han sitt 

utvecklingsekologiska perspektiv där han sammanställde sina studieresultat av miljöns 

inflytande på individens utveckling. För att skapa förståelse för detta resultat, skapade Urie en 

utvecklingsekologisk modell som visar på hur olika delar i individens miljö påverkar på olika 

plan (Hwang & Nilsson s. 71).  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

Philips (2017, ss. 72–73) beskriver i sin bok att de finns fyra olika system som Bronfenbrenners 

(1979) modell består av, mikro, meso, exo och makro.  De olika systemen står för olika grader 

på nivån. Mikro är den minsta nivån, den som är närmst och påverkar barnet mest. Makro står 

för den övergripande nivån, den som är längst ifrån barnet. Mikrosystemet är närmiljöerna som 

omringar barnet, det vill säga de som står barnet närmst, barnets familj. Med tiden utökas denna 

grupp med till exempel pedagoger och vänner i förskolan och då kommer även mikrosystemet 

öka. Mesosystemet som kommer som nästa nivå, innefattar samarbetet mellan hem och skola 

och de olika instanser som engagerar barnet på mikronivån. Här är det viktigt att det finns en 

samverkan för att skapa trygghet hos barnet. Exosystemet handlar om de miljöer som påverkar 

barnet utan att barnet själva kan påverka det. Till exempel föräldrarnas arbetssituation eller 

barnets hemförhållanden. Barnet påverkas även av personalsituationen på förskolan, om det är 

många ordinarie som är sjuka och mycket nya vikarier. Makrosystemet är det övergripande som 

påverkar i samhället som till exempel politik. Om politikerna väljer att inte satsa så mycket på 

barnomsorgen vilket leder till att det inte finns tillräckligt med personal då kommer det påverka 

barnet (Hwang & Nilsson 2011, ss. 71–73). 
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Teorin kopplad till vår studie 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori handlar om de olika faktorer och relationer 

runt barnet som på olika sätt påverkar varandra och i slutändan barnet. Hwang & Nilsson (2011, 

ss. 71–73) skriver att symboliskt sett står mikrosystemet för att det som är närmst barnet och 

påverkar barnet mest. Om barnets föräldrar och pedagogerna i förskolan engagerar sig inom 

ekologisk hållbar utveckling samt arbetar för att inkludera barnen och förklara varför detta är 

viktigt. Då ökar barnens förståelse och kunskap kring ämnet och det får möjlighet att själva 

utöva det.  

 

I nästa system, mesosystemet är det viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan 

hemmet och förskolan. Om förskolan arbetar med hållbar utveckling och inkluderar barnen i 

detta förhållningsätt är det viktigt att hemmet inte motarbetar det förskolan lär ut. Risken är 

annars att barnet tvingas ta ställning till vad som är rätt och fel och kan där med inte ta till sig 

av de nya kunskaperna.  

 

Exosystemet handlar om de miljöer som barnet vistas i och olika faktorer där som kan påverka 

barnets situation. Till exempel kan en förskola vara belägen i ett naturnära område där de har 

möjlighet att vara ute och utforska naturen i stor utsträckning. En annan förskola kan vara 

belägen mitt i en större stad där det inte finns någon närliggande natur mer än stadens parker. 

Barnen i storstaden påverkas då negativt av förskolans placering och erbjuds inte samma 

möjligheter att utforska naturen som barnen i den andra förskolan.  

 

Det sista systemet är det övergripande som handlar om politik, till exempel om hur mycket 

resurser förskolan ska lägga på arbetet kring ekologisk hållbar utveckling (ibid, ss. 71-73). Detta 

system går även att applicera på ett miljöperspektiv. Jorden håller på att förstöras utifrån val 

som människan har tagit och detta kommer påverka människorna i framtiden om inte något 

drastiskt händer nu. Mikrosystemet påverkar barnet på så sätt att miljön förändras, luften blir 

sämre, temperaturen stiger och naturkatastrofer ökar. I Mesosystemet hamnar frågor som rör 

samarbetet mellan människor kring att uppnå ett hållbart levnadssätt. Om de inte samarbetar 

med varandra och hjälps åt för att rädda vår värld så kommer det att bli svårare att leva på jorden 

och det i sin tur kommer påverka barnet både i nutid och i framtiden. Exosystemet handlar då 

om människors okunskap som påverkar på så sätt att alla inte tror på naturförändringarna och 

fortsätter att leva på ett sätt som förstör jorden. Det försvårar arbetet med att uppnå ett hållbart 

levnadssätt och därmed drabbas barnet fortfarande av dessa miljöproblem. 

 

Till sist kommer Makrosystemet som innebär hur politikerna väljer att bemöta dessa frågor om 

ekologisk hållbar utveckling. Deras beslut kommer påverka barnet antingen positivt eller 

negativt, beroende på hur de ställer sig till miljöarbetet. De negativa följderna kan vara att 

barnets framtid kantas av miljökatastrofer och att de växer upp i en värld som håller på att gå 

under. De positiva följderna kan vara en ljusare framtid där vi har lyckats få fram en förändring 

och lärt oss att tillhandahålla jordens resurser på ett hållbart sätt samt uppnått en jämnare 

fördelning där allas grundbeläggande behov blir tillgodosedda (Phillips 2017, ss. 72–73). 



 

8 

 

METOD 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie då det gav oss möjlighet att gå djupare in i vårt syfte. Vi 

ville ha möjlighet att undersöka varför och på vilket sätt det sker alternativt inte sker uppföljning 

kring det ekologiskt hållbara arbetet. Vi har tagit del av pedagogernas tankar och kunskaper 

kring ekologisk hållbar utveckling på tre olika förskolor inom samma kommun. 

Kvalitativ metod 

Bryman (2012, s. 341) skriver att kvalitativ metod syftar till att gå mer in på djupet och ta reda 

på vad som händer samt orsakerna till varför det sker. I en kvalitativ studie är orden i fokus och 

forskaren analyserar och tolkar sitt resultat. Materialet kan samlas in både via observation och 

intervjuer och målet är att respondenterna delger information som kan tolkas och inte bara ger 

ett statistiskt resultat. Undersökningsmetoden syftar på att gå in mer på djupet till skillnad från 

en kvantitativ metod som har för syfte att presentera resultat i form av statistik och siffror. 

Forskaren analyserar det den ser, hör och tolkar sedan varför saker och ting händer utifrån 

sammanhanget det är taget ifrån. (ibid, s. 341). Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod 

då vi tror att de blir svårt att få fram ett tillförlitligt svar på vårt syfte utifrån en kvantitativ 

studie. 

 

I Alvehus (2013, s. 22) nämns det att tolkning är centralt för kvalitativ metod då det är självaste 

syftet med studien. Det som framkommer under t.ex. en intervju eller en diskussion tolkas av 

forskaren och sätts i relation till vad andra forskare sagt. Då studien är kvalitativ ges forskaren 

utrymme att jämföra och tolka, men allt ska ske på ett tydligt sätt så att läsaren kan göra samma 

studie med ett liknande resultat. Tolkningen blir även kopplad till en teori som styrker det 

forskaren vill undersöka och som ligger till grund för syftet (ibid, s. 22). Utifrån vårt syfte anser 

vi tolkningen vara central för att söka svar på våra frågeställningar. 

Intervju som metod 

Kihlström (2007, ss. 47–49) beskriver att kvalitativ intervju kan liknas vid ett samtal med 

mellan två parter men att skillnaden från ett vanligt samtal är att forskaren bestämmer ämnet 

och får igång samtalet. Som forskare är det viktigt att inte styra samtalet för mycket och istället 

låta samtalet formas efter vad respondenten svarar och berättar. När forskaren ska ställa sina 

frågor är det bra att tänka på att ställa öppna frågor och även spontant ställa följdfrågor som är 

anpassade till vad respondenten svarar. Följdfrågor kan delvis utformas i förväg och kan hjälpa 

forskaren att få svar på syftet. Det är dock omöjligt att helt förbereda innan hur respondenten 

kommer att svara och därför bör forskaren vara beredd på att spontant omformulera sina 

följdfrågor. Det är även viktigt att vara medveten om den egna förförståelse kring ämnet samt 

hur man som forskare själv ser på det. Om forskaren utgår från sitt eget perspektiv i frågan är 

det lätt hänt att denne antingen tolkar svaren fel eller inte fokuserar på allt som respondenten 

delger under intervjun. Därför är det viktigt att reflektera över den egna förförståelsen innan 

intervjun och försöka att bortse från den under själva intervjun så att inget viktigt blir missat 

(ibid, ss. 47–49). I vår studie är det viktigt att få möjlighet till att ställa följdfrågor så att vi 

säkert får svar på vårt syfte. Vi har därför valt denna metod och vi tror även att vår förförståelse 

är lättare att bortse under en intervju då vi har möjlighet att omformulera om respondenten inte 

förstår eller vi av annat skäl inte får de svar vi söker. 
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Urvalsgrupp 

Vår tanke från början var att på två olika förskolor, intervjua fastanställd personal som har lång 

erfarenhet inom förskolan. Vi fick dock dålig respons på första förskolan då många i personalen 

inte kunde ställa upp på grund av tidsbrist och personalbrist så vi valde att istället intervjua 

personal på tre olika förskolor för att få fram mer material. Däremot så höll vi det fortfarande 

till fastanställd personal då vi vill ha någon som hade inblick i verksamheten. Alvesson (2011, 

ss. 59-61) beskriver att man kan utgå från ett kvalitetsurval när man ska välja vem man ska 

intervjua till sin studie. Med det menas att personerna man väljer kan ha erfarenhet, överblick, 

begåvning, intresse och kunskap kring det man undersöker. Detta är en fördel då du som 

forskare har större chans att få fram innehållsrika svar på syftet. Det är dock viktigt att du som 

forskare inte har allt för stor tillit till personens kunskap utan fullföljer intervjun som den var 

tänkt. 

 

I vår studie hade alla respondenter någon form av högskoleutbildning inom pedagogiskt 

ledarskap utom en som hade gymnasiekompetens men besatt lång erfarenhet inom förskolan.  

På första förskolan intervjuade vi två förskollärare som har arbetat inom förskolan under flera 

år. Nästa förskola intervjuade vi en förskollärare som arbetat i mer än 15 år. På den sista 

förskolan intervjuade vi en fritidspedagog som hade arbetat både inom fritidsverksamhet, 

förskoleklass och förskolan i många år samt en barnskötare som hade arbetat inom förskolan i 

cirka tjugo år.  

Forskningsetiska principer  

I Löfdahl (2014, ss. 32-36) står det att forskningsetiska principer och förhållningssätt är något 

som man måste ta hänsyn till när man ska göra en studie. Det finns även en lag från 2004 lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Den beskriver hur 

känsliga personuppgifter ska hanteras samt vilka regler som finns kring bemötande av de som 

anmäler sig frivilligt till undersökningen. Forskningsetik innebär även att ta hänsyn till olika 

situationer som uppstår, till exempel kan man som forskare ibland behöva avstå från vissa 

frågor eller ändra dem i sista sekund för att personen som blir intervjuad inte ska uppleva sig 

utpekad på ett negativt sätt eller kränkt. Detta är något forskaren ska ha tänkt på innan när 

frågorna till intervjun formulerades. Det är även viktigt att personerna som ställer upp i studien 

får information om vad det innebär att vara med och vad som kommer hända med svaren från 

deras intervju. Forskaren behöver även tänka på att det är viktigt att skydda identiteten på 

personer som är med i studien och vara noga med att ingen kan komma åt material där det finns 

information rörande respondenterna (ibid, ss. 32-36). 

 

Inför intervjuerna lämnade vi ut information till de förskolor som vi skulle intervjua. Vi skrev 

ett samtyckesbrev (se bilaga 2) där vi förklara vad studien gick ut på, hur intervjuerna skulle gå 

till samt förklara att det var frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan, utifrån Kihlström (2007, ss. 49–50). Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002, ss. 5-14) ska det framgå att all medverkan ska vara frivillig och när som helst 

ska respondenterna kunna avbryta sin medverkan utan att det ska påverka dem negativt. Allt 

material som samlas in under undersökningen ska hanteras med sekretess. Det ska med andra 

ord skyddas så att inte någon annan än forskaren själv och eventuella medforskare har tillgång 
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till det. I vår uppsats har vi valt att inte nämna vilka förskolor vi varit på eller ge ut detaljer om 

deras profiler då vi inte vill att de ska gå att spåra tillbaka till våra deltagare. 

 

Det är viktigt att tänka på att ta ställning till moral och etik vid genomförandet av sin studie. 

Moral och etik är två olika saker även om de påminner om varandra. Moral är någonting som 

alla människor har och det är ingenting som vi behöver fundera över. Moralen finns med i vissa 

beslutstaganden och det är även då det bevisas vad personens moral består av. Etik är däremot 

något som vi måste fundera och reflektera över, det är inget som bara finns inom oss. När vi 

genomför vår studie behöver vi reflektera kring vårt etiska förhållningssätt gentemot våra 

deltagare och all den information de delger oss så att vi kan bemöta det på ett etiskt korrekt sätt 

(Hermerén 2011, ss. 15-16).  

Tillförlitlighet 

För att vår studie ska bli tillförlitlig och upprätthålla en god kvalitet, är det viktigt att vi har en 

förförståelse kring de ämne som vi undersöker och skriver om. Thurén (2004, ss. 58–59) 

beskriver att ha en förförståelse innebär, att all kunskap en människa innehar är något som 

denne lärt sig. Det innefattar all kunskap även simpla vardagssituationer som att sätta sig på en 

stol etc. Det är även viktigt att vi är pålästa och besitter kunskaper kring ämnet som vi väljer att 

undersöka. Ämnet bör även vara relevant och dags aktuellt, vilket ekologisk hållbar utveckling 

är. Det står både i läroplan att förskolan ska arbeta med detta men det är även väldigt 

uppmärksammat världen över att vi behöver bli bättre på att ta hand om vår jord. Texten bör 

även vara sammanhängande och lätt att förstå även om läsaren inte är insatt i ämnet. Det ska 

inte heller finnas onödiga meningar och källor utan allt som skrivs ska vara relevant. Däremot 

så är forskning och källor väldigt viktigt då vi behöver styrka det vi säger. Kan vi inte styrka 

våra påståenden har de ingen trovärdighet då det bara ses som lösryckta åsikter utan 

vetenskaplig grund (Dysthe, Hertzberg & Hoel Torlaug 2011, ss. 79-81). Materialet som vi har 

samlat in ska presenteras i ett tydligt resultat där läsaren förstår hur vi tolkat materialet och på 

vilka grunder vi baserar våra slutsatser. Under undersökningens gång så har vi även regelbundet 

haft kontakt med vår handledare och fått kommentarer och hjälp hur vi ska skriva och vad vi 

behöver ändra eller lägga till. Detta för att vår studie och uppsats ska bli så bra och tydlig som 

möjligt. 

Reliabilitet och validitet 

Thurén (2007, ss. 26-27) förklarar att begreppet reliabilitet kan likställas med tillförlitlighet. I 

en uppsatt innebär det att vi måste var noga med att studien är korrekt gjord. Vi ska ha samlat 

tillräckligt med material från olika källor för att kunna dra de slutsatser som vi gör. Validitet 

innebär att vi har endast undersökt det ämnet vi har för avsikt att undersöka och därmed håller 

oss till syftet. Alvehus (2013, ss. 122-123) beskriver i sin bok att för att ta reda på om en studie 

är tillförlitlig kan man göra om studien en gång till och ska då komma fram till samma resultat. 

En annan forskare skulle helt enkelt kunna göra om vår studie på exakt samma sätt i efterhand 

och få fram likvärdig information. Begreppen reliabilitet och validitet kan dock vara svåra att 

rätta sig efter i en kvalitativ studie då det inte handlar om att mäta resultat. Begreppen handlar 

om tillförlitligheten i mätningar och att de presenterats korrekt. I en kvalitativ intervju till 

exempel så är det inte jättestor sannolikhet att två olika intervjuare kommer att få exakt samma 
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svar och berättelser från en och samma person. Forskaren använder sig även av tolkningar, i 

utformningen av resultatet och vilket oavsiktligt färgas av forskarens egen förförståelse. 

Därmed är det svårt att använda sig av reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie men det 

finns andra begrepp som går att använda sig av för att diskutera tillförlitligheten av studien. Ett 

av de begreppen är hantverksvaliditet och det handlar om att vara noga med att gå igenom sin 

analys grundligt och ifrågasätta den för att kunna komma fram till sitt resultat. Även att gå 

igenom och ifrågasätta alla delar under undersökningen, som tillvägagångsättet och vad det är 

som har blivit undersökt. Det vill säga att hela tiden gå tillbaka och reflektera över vad man 

som forskare valt att ta med och vad men kommit fram till (ibid, ss. 122-123). 

Genomförande  

Vi valde att utgå från ett ämne som vi var välbekanta med och som även intresserar oss på ett 

personligt plan. Tidigare har vi skrivit en b-uppsats inom ämnet och även ett PM relaterat till 

metoden för denna uppsats. Vi känner oss därmed välbekanta med ämnet och litteraturen. Inför 

skrivandet gick vi igenom vårt PM och funderade kring syftet vi valt där och hur vi skulle lägga 

upp arbetet nu. Vi bestämde oss för att göra intervjuer och undersöka barnens inflytande i 

dokumentationen och uppföljningen. Vår tanke var att intervjua barnen då de skulle ge oss en 

mer rättvis bild av deras kunskap och förståelse för ämnet ekologisk hållbar utveckling. Snart 

fick vi inse att tiden inte skulle räcka till att samla in material då vi skulle behöva godkännande 

från vårdnadshavare och vi med största sannolikhet skulle behöva flera intervjuer för att få svar 

på vårt syfte. Vi valde då istället att intervjua personalen. Nästa steg var att färdigställa syftet 

och få det så tydligt som möjligt. Sedan gjorde vi en tankekarta över alla frågor och begrepp 

som vi ville ha svar på utifrån vårt syfte. Detta blev grunden för våra intervjufrågor. Två veckor 

innan intervjuerna skulle genomföras åkte vi ut till våra två valda förskolor och lämnade ut 

missivbrev (se bilaga 2) och bokade in tid för intervjuer. Löfdahl (2014, s. 36) beskriver i sitt 

kapitel att det är viktigt att ge ut information innan intervjuerna och att deltagarna ger sitt 

samtycke. Vi hade redan veckan innan frågat om vi var välkomna och om de fanns intresse för 

att ställa upp på intervjuerna. Under tiden fram till intervjuerna läste vi in oss djupare i 

litteraturen och sökte ny forskning som blev grunden till vår bakgrund. Vi gjorde även en 

djupläsning på vår valda teori för att ha klart vad den betydde i relation till vårt ämne. Detta för 

att vara väl förberedda vid intervjutillfällena. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och i en 

lugn miljö där respondenten inte behövde bli störd av saker runt omkring. Vi valde att fördela 

arbetet så att Nina intervjuade vid tre tillfällen medan Rebecca förde anteckningar och tvärtom 

vid de andra tre intervjuerna. Inför varje intervju informerade vi om vad vårt syfte med intervjun 

var samt säkerställde att respondenten tagit del av och förstått informationen i missivbrevet (se 

bilaga 2). Vi frågade även om godkännande för att spela in intervjuerna vilket godkändes av 

samtliga respondenter. 

 

På den första förskolan blev resultatet inte alls som vi förväntat. Vi hade delat ut tolv missivbrev 

(se bilaga 2) men fick bara ihop två intervjuer. Chefen valde då att även hon ställa upp i intervju 

så vi skulle få ihop lite mer material. Vi avstod dock att presentera den i resultatet då vi inte 

upplevde att den tillförde någon information som svarade på vårt syfte. Vi valde att kontakta 

ännu en förskola och fick där en till intervju. Den tredje förskolan led av personalbrist under 
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den planerade intervjuveckan på grund av sjukdom så vi fick komma tillbaka en vecka senare 

och fick där ihop två intervjuer. 

Analys 

Malmqvist (2007, ss. 122–132) skriver att allt material som samlas in måste sorteras och gallras 

för att senare presenteras i ett resultat. Detta görs i vårt fall via en kvalitativ analys. En kvalitativ 

analys innebär att undersöka egenskaper av ett fenomen. I vårt fall handlar det om att undersöka 

vad, i vår insamlade data som är relaterat till vårt syfte. Här är det viktigt att vi ser över all 

insamlad data och sammanställer på ett korrekt sätt så att vi får fram ett trovärdigt resultat (ibid, 

ss. 122–132). Vi började därför med att transkriberas våra intervjuer och läsa igenom dem några 

gånger för att bli bekanta med resultatet. Sedan tog vi ut de begrepp som var relevanta till vårt 

syfte; dokumentation, hållbar utveckling, inkludering och uppföljning. Vi letade därefter upp 

alla citat i texten som passade in under dessa begrepp och markerade dem med olika färger 

beroende på vilket begreppsgrupp de tillhörde. Därefter valde vi ut de citat som vi ansåg vara 

relevanta till vårt syfte och publicerade dem i resultat avsnittet under rubrikerna: ekologisk 

hållbar utveckling, inkludering, dokumentation och uppföljning. När vi senare granskade 

resultatet inför diskussionen såg vi att vår uppdelning inte var relevant och svarade dåligt på 

vårt syfte. Vi gick därför tillbaka till våra citat som vi delat upp i dessa begrepp och började 

undersöka om de fanns några teman i dem. Vi fick då fram fyra kategorier: matsvinnet, spara 

på resurser, temainriktat arbete och uppföljning. Utifrån dessa kategorier upplevde vi att vi 

kunde besvara vårt syfte och på så sätt upprätthålla god kvalitet i vårt arbete. Vi sorterade sedan 

återigen ut de citat som bäst beskrev vad som framkom under varje kategori och presenterade 

detta i ett nytt resultat. Efter ventileringsseminariet så fick vi hjälp att se helheten i vår uppsats 

och vad det var vi var ute efter och därför har vi efter det genomfört ytterligare en revidering 

av vårt syfte och frågeställningar samt ändrat rubrikerna under resultatet. 
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RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av vår analys. Vi kommer presentera vad de olika 

pedagogerna delgett under rubrikerna: Synliggöra matsvinnet, att erfara sparande av resurser, 

dokumentation och visualisering. 

 

Under dessa rubriker kommer vi analysera hur vårt resultat svarar till vårt syfte att undersöka 

hur barns lärande främjas via inkludering, dokumentation och uppföljning inom ämnet 

ekologisk hållbar utveckling. Vi konstaterade att samtliga av respondenterna var väl bekanta 

med ämnet och uttryckte en förförståelse för vad det innebär att arbeta med ekologisk hållbar 

utveckling i förskolan. 

Synliggöra matsvinnet 

Under vår analys stötte vi på flera exempel på hur pedagogerna arbetade med frågor kring 

matsvinnet i förskolan. De berättade om hur de försökte lära barnen att inte ta mer mat än de 

orkade äta upp. En pedagog förklarade hur hen brukade samtala med barnen om mjölken och 

att tänka på att inte hälla upp mer än man orkar dricka upp. Hen berättar att de händer att barnen 

häller upp ett fullt glas för att sedan bara dricka en klunk och hälla ut resten av mjölken. 

Pedagogen gav då förmaning om att det inte var ett önskvärt beteende och erbjöd att hjälpa 

barnet nästa gång som denne skulle ta ny mjölk. För att barnen skulle förstå varför detta inte 

var okej förklarade pedagogen på vilket sätt mjölken hade gjort mer nytta om den varit kvar i 

paketet. 

...om all den mjölken du har i glaset där hade varit kvar i mjölkpaketet då hade 

någon annan kunnat dricka den istället men nu får vi ju bara hälla ut den så 

tänk på att ta lite mindre nästa gång. 

 

Pedagogen lägger här fram ett dilemma med mjölken som blivit över och som inte kan sparas. 

Hen inkluderar barnet då hen är tydlig och förklarar varför vi inte ska slänga massa mjölk i 

onödan. Pedagogen visar på hur de andra barnen hade haft nytta av den sparade mjölken och 

sätter därmed in frågan om matsvinnet i en situation som framstår vara bekant för barnet. Hade 

pedagogen istället valt att förklara situationen med argumentet om att de är en onödig belastning 

för vår miljö, hade frågan troligtvis hamnat utanför barnets erfarenhetsvärld. Vi ser även att 

pedagogen gör en uppföljning av sitt resonemang. Barnet blir i exemplet informerat om att hens 

agerande inte framstår som genomtänkt och pedagogen erbjuder en lösning för att situationen 

inte ska uppstå igen. Därefter sker, vad som kan likställas med en uppföljning. Då pedagogen 

förklarar varför och lägger fram ett exempel som är relaterat till barnets miljö i förskolan. 

Genom att göra detta så stärker även pedagogen barnets handlingskompetens till framtida 

situationer som kan se liknande ut på så sätt att barnet kan komma ihåg, reflektera och kanske 

ta ett annat beslut. 

 

Samtliga pedagoger uttryckte dock att frågan om matsvinnet var komplex och det blev en 

absurd situation där reglerna ställde till det. På samtliga av förskolorna fick de maten levererad 

i kantiner och allt som blivit över vid middagen skulle kastas och får inte tas tillbaka in i köket 

efter serveringen. De uttryckte alla att situationen blir bakvänd då de har en ständig diskussion 

med barnen kring att inte ta mer mat än de orkar äta upp. Däremot var det ingen av pedagogerna 
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som stött på att barnen ifrågasatt att de själva slänger maten senare. En av pedagogerna 

berättade att de hur de valde att kring gå problemet genom att själva spara undan en del mat och 

servera senare vid mellanmål eller andra måltider. En annan pedagog berättade om hur hen 

valde att ta hem rester av exempelvis ris som hen gav till sina hönor hemma.  

 

Barnen är medvetna om detta och brukar säga att nu får hönorna mat för det 

blev över. 

 

Pedagogen visar här hur hen inkluderar barnen i detta moment och barnen uttrycker förståelse 

för att maten kommer till nytta. Genom inkluderingen visar pedagogen på hur även maten kan 

återanvändas och återbrukas och ger på så sätt utrymme för reflektion och eftertanke hos barnen. 

De i sin tur tycks själva reflektera kring maten och dra slutsatser om att den kommer nyttjas av 

pedagogens höns vilket här beskriver en form av uppföljning på deras tidigare samtal kring att 

inte slänga mat i onödan. Samtliga av pedagogerna tryckte ändå på att de ville lära barnen att 

tänka på dessa frågor kring att inte slösa på maten och att de trodde att barnen tog till sig dessa 

ställningstaganden även om personalen fick kasta maten senare.  

 

Jag tror det blir mer genomtänkt med maten just, där kan jag känna att vi 

allihopa pratar om det med barnen. 

 

I denna fråga om maten kan vi inte se att personalen dokumenterade sitt arbete kring att 

uppmärksamma barnen på matsvinnet. Däremot är det ett dagligt återkommande inslag som 

ständigt ventileras enligt pedagogerna och därmed kan dokumentationen ses som överflödig i 

detta. En pedagog uttryckte att det är lätt att samtala om maten och att hen ständigt reflekterar 

över dessa frågor. Vilket kommer gynna barnen då det får kunskap om hur det bör agera i 

exempelvis matsituationer.  

Att erfara sparande av resurser 

Tankar om att spara på resurserna i verksamheten framgick som ett genomgående 

förhållningssätt hos samtliga pedagoger. En av dem berättade att hen hade för vana att alltid 

föra dialog med barnen kring att vårda de saker de hade på förskolan och inte göra sönder saker 

för skojs skull. En annan pedagog gav exempel på hur de arbetade med bland annat pärlplattor 

på hens avdelning. 

 

Allt behöver inte gå åt, pärlplattor tillexempel. Det är kul att pärla och man 

övar mycket på motorik och tålamod men när man är färdig sen så kan man 

hälla tillbaka pärlorna så kan man använda dom igen en annan gång. 

 

Här påvisar pedagogen att de även tänker till på material som i vanliga fall går åt. En vanlig 

uppfattning tycks vara att pärlplattor som är klara ska sparas och strykas. I detta exempel visar 

pedagogen hur hen arbetar tvärtom med barnen och istället ser vi hur pedagogen tycks belysa 

att det är själva pärlandet i sig, som är roligt för barnet. Det framstår här som att det inte läggs 

något fokus på att allt som barnen gör ska sparas. De blir istället inkluderade i ett 

förhållningssätt där det tycks vara fokus på att skapa en norm kring processen som det 

väsentliga och målet framstår som irrelevant. Pedagogen visar på så sätt att det går att tänka på 



 

15 

 

ett hållbart sätt även genom vanliga aktiviteter i förskolan som barnen är välbekanta med, att 

det inte alltid är mycket som krävs för att göra det lite mer hållbart. Däremot ser vi inte att 

pedagogen följer upp med barnen och förklarar varför de inte sparar pärlplattorna men 

pedagogen själv ger uttryck för att de ska sparas så att de kan användas igen.  

 

Det framkom även att pedagogerna själva reflekterat mycket kring inköp av nytt material och 

att de försökte använda återbruksmaterial och sådant de hittat ute i naturen. Däremot nämnde 

samtliga av dem att de inte informerade barnen om varför de använde sådant material. 

 

Man kan ju prata mer med barnen om det men det kan jag tyvärr säga att vi 

inte gör. Vi pratar alldeles för lite om varför vi använder detta materialet. 

 

Pedagogerna visar här på att de anser sig brista i uppföljningen av arbetet med dessa material. 

Däremot ser vi att de använder materialet och på så sätt inkluderar barnen i det. Vi upplevde 

dock att de senare motsade sig själva till viss del, när några av dem berättade om hur de hade 

en låda med papper som barnen fick lägga alla kladdpapper i. Därifrån uppmanades de att senare 

hämta papper om de skulle klippa ut mindre bitar till något annat pyssel eller av andra skäl inte 

behövde ta ett nytt papper. De förklarade att detta var ett sätt att upplysa barnen om att inte ta 

nytt papper i onödan.  

 

En pedagog menade på att barnen inte alls är främmande för återbruksmaterial då det anses vara 

ett naturligt inslag i förskolans värld. Hen uttryckte att man i nästan all verksamhet använder 

sig av gamla mjölkkartonger och toarullar etc. Hen lyfte även ett exempel på hur hen lät barnen 

själva reflektera kring materialet. 

 

Om vi nu behöver en slags behållare, då pratar man med barnen hur kan vi få 

tag på en sån behållare. Oftast så är ju inte barn där, att då köper vi en sån. 

Utan oftast så börjar dom tänka på vad finns i deras närhet. 

 

I detta exemplet berättar pedagogen att barnen själva reflekterar över vilket material de har att 

tillgå på förskolan. Det i sin tur antyder på att barnen redan innan har en förförståelse för att det 

finns mer material att tillgå, än det som finns i pysselrummet. Därav framstår att barnen har 

gjort någon form av reflektion kring materialet, vilket då också kan likställas vid uppföljning 

och kopplat till deras erfarenheter.  

Dokumentation och visualisering  

I samtliga av våra intervjuer berättade pedagogerna om olika temaarbeten de genomfört som på 

olika sätt relaterade till ekologisk hållbar utveckling. De uppgav alla att de tog upp ämnet på ett 

mer medvetet sätt minst en gång per år. Antingen i form av ett minitema eller att de vävdes in 

i ett större tema. En av pedagogerna förklarade att syftet var att alla barn skulle få del av det 

ekologiskt hållbara arbetet minst en gång under sin förskole tid. 

Vi försöker göra barnen medvetna någon gång om året, vi kanske inte går 

återvinningstationen en gång i veckan men vi försöker försöka att varje barn 

har fått vara där några gånger under sin förskole tid. 
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Pedagogen uttrycker att de finns ett syfte och en tanke bakom hens resonemang. Syftet antyds 

vara att alla barnen ska få gå till återvinningsstationen minst en gång under sin tid i förskolan. 

Det tyder på att alla barnen blir inkluderade i arbetet men huruvida det rör sig enbart om att gå 

till återvinningen eller om återvinningsstationen är något det gör regelbundet, framgår inte i 

exemplet. Däremot nämnde pedagogen att de arbetat med teman som skräpmaja och andra 

sopsorteringsteman vilket kan antyda till att återvinningsstationen besöks endast när de arbetar 

mer inriktat med ekologisk hållbar utveckling. Pedagogen beskrev även hur de arbetade med 

dokumentation och uppföljning under sina teman. Temat i citatet nedan hade grundat sig i en, 

för barnen känd björn och senare kommit att involvera ekologisk hållbar utveckling där björnen 

bland annat ordnat med skräpplockardag och en egen sopsorteringsstation till barnen. 

 

...så satte vi upp det på väggarna... ...när temat är avslutat gör vi en större 

reflektion runt temat... ...våra tankar och barnens upplevelser och är det större 

barn så får ju dom berätta vad dom tänker om det. 

 

Pedagogen visar här på hur barnen har inkluderats både i dokumentationen och uppföljningen. 

Då allt som dokumenterats under temats gång har funnits tillgängligt på väggarna i 

verksamheten, kan vi anta att barnen haft möjlighet att själva ta del av dokumentationen. 

Pedagogen beskriver även hur hela temat återknutits i en uppföljning där hen visar på att de 

även tänkt på att inkludera de minsta barnens upplevelser. Det framgår inte hur dessa 

upplevelser förmedlats i reflektionen så det kan antas att det troligtvis framkommit i kontakt 

med dokumentationen. Pedagogen ger uttryck för att de arbetar systematiskt med att följa upp 

sina temaarbeten i större avslutande reflektioner tillsammans med barnen. 

 

7 av 10 gånger så gör vi en större reflektion av det som vi har arbetat med.  

 

Detta tyder till att det är ett arbetssätt som tillämpas på allt arbete i verksamheten och därmed 

framstår det att pedagogen har ett syfte med sitt arbete. Vi kan även se att de andra pedagogerna 

gav exempel på likande sätt att arbeta tematiskt med ekologisk hållbar utveckling. En pedagog 

beskrev hur de startade upp ett projekt kring sopbilen utifrån barnen intresse. De hade ställt 

frågor om sopbilen när den kommit för att tömma deras containrar. 

 

Vi har fotat sopbilen och tittat på när den kommit hit, lite svårt för oss att se 

vad som händer... ...så har vi tittat på filmer... ...där man pratar om hur, vad 

som händer med pappret efter att sopbilen hämtat det. 

 

Pedagogen ger uttryck för att detta arbete baserats på barnens vilja att veta mer om sopbilen. 

De har dokumenterat sopbilen med hjälp av foto och följt upp det via filmer som i detta fall 

tycks ge svar på barnens frågor om sopbilen. Pedagogen nämner pappret och beskriver att 

filmen visar hur vad som händer när det lämnar förskolan. Det tyder på att de följer upp sina 

tidigare utlåtande om att de använde sig av pappersåtervinning som ett sätt att spara på resurser. 

Vi kan då anta att de är detta pappers resa som de följer upp i filmen. Det skulle då tyda på att 

pedagogerna följer upp arbetet med ekologisk hållbar utveckling tillsammans med barnen.   
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På den tredje förskolan hade de arbetat med sopsorteringstema under föregående år och beskrev 

hur de byggt en egen återvinningsstation i ett av rummen på förskolan. Där fick barnen hjälpa 

till och sortera upp skräpet innan det var dags att ta det till återvinningscentralen. 

 

Då gjorde vi det, bad dom titta i olika containrar och sånt. 

  

Vi hade en miljöstation i ett rum när vi höll på med det och då tog vi kort när 

dom la in skräp där och dom titta vi ju på sen men vi har ju inte tittat på det 

idag eller nu. 

 

Den första pedagogen beskriver hur de inkluderade barnen i arbete genom att låta dem titta i 

containrar. Det tyder på att barnen blivit erbjudna att själva få reflektera kring varför de sorterar 

skräpet. Då pedagogen beskriver att de tittat ner i containern själva. Den andra pedagogen 

beskriver att de dokumenterade sitt temaarbete med hjälp av bilder som de senare följt upp och 

tittat på igen med barnen. Däremot har de inte återkopplat till bilderna idag då projektet skedde 

förra året. Det framstår här att vi inte varit helt tydliga i vår formulering av frågan då syftet var 

att svara på hur arbetet följs upp och inte när. 

 

I samtliga av våra intervjuer kunde vi se hur pedagogerna beskrev vanliga vardagssituationer 

där de samtalade med barnen kring ekologisk hållbar utveckling. Tidigare har vi redan skrivit 

om matsvinnet men även skräp i naturen var något som samtliga nämnde att de diskuterade och 

samtalade kring på en daglig basis med barnen. På en förskola hade de speciella 

skräpplockardagar där de fokuserade extra på att lyfta fram ämnet, skräp i naturen. En av 

förskolorna låg nära en tidigare festlokal som nyligen lagt ned. Den ena pedagogen berättade 

om hur de ofta hittat rester av skräp efter helgens festande när de gick ut med barnen på gården 

i början av veckan. 

 

...det har ju varit mycket med glasflaskor och fimpar och sånt här... ...efter 

helger och då har man hittat diverse fynd. Då blir det ju att så att man pratar 

att sånt får man inte slänga i naturen. 

 

Här visar pedagogen att de pratar om ämnet varje vecka och det tyder på att barnen blir 

inkluderade i arbetet med att städa upp gården. En annan pedagog uttryckte att det är viktigt att 

förklara varför man inte får slänga skräp i naturen och att de inte bara går säga att det inte är 

okej. Trots att de alla berättar om hur de på olika sätt arbetar med dessa frågor varje vecka 

upplevde samtliga pedagoger att de inte följde upp dokumentationen kring ekologisk hållbar 

utveckling. De gav svaret att de brister där då de inte arbetat temainriktat med det under aktuell 

termin. En av dem gav uttryck för att det troligtvis rörde sig om att de inte själva reflekterar 

kring att genomförda aktiviteter innehöll inslag av ekologisk hållbar utveckling. Samtliga av 

pedagogerna arbetade med dokumentationsverktyget Pluttra och beskrev hur de där publicerade 

dokumentation för att senare följa upp det i slutet av veckan med barnen men även så att 

föräldrarna skulle ha tillgång till dokumentationen hemifrån. 
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...prata med sina barn hemma om det vi skriver om att vi gör här, så att de ska 

bli en återkoppling. De är det som är lite meningen med Pluttra att vi alla 

tillsammans ska prata med barnen. 

 

Här beskrivs hur förskolan arbetar för att inkludera hemmet i uppföljningsarbetet. Pedagogen 

ger uttryck för att de har för avsikt att följa upp all dokumentation ihop med barnen. Detta citat 

syftar främst till uppföljning av dokumentation i allmänhet men eftersom all dokumentation 

sker i Pluttra enligt pedagogerna själva, framstår detta vara hur de även följer upp arbetet med 

ekologisk hållbar utveckling. 

Sammanfattning av resultatet 

I samtliga av våra intervjuer framkom det att de arbetar med ekologisk hållbar utveckling. De 

nämner även alla att de i någon form dokumenterat och följt upp arbetet. De beskriver olika 

situationer som visar på att det är i ramen för barnens egna erfarenhetsvärld där det får chans 

att reflektera kring olika frågor som berör ekologisk hållbar utveckling. Pedagogerna ger även 

uttryck för att skapa möjligheter för barnen att få nya erfarenheter samt kunskap. De beskrev 

även flera olika situationer där barnen blir inkluderade i dokumentation och uppföljning kring 

ekologisk hållbar utveckling. Här gav de uttryck för att barnen gavs möjlighet att själva 

reflektera kring sina upplevelser vilket visar på hur barnens lärande främjas då de erbjuds 

tillfälle att se sin egen roll inom ämnet. Det tyder även på ett främjande av det 

handlingskompetenta barnet då pedagogerna uttryckte att de lät barnen själva reflektera och dra 

slutsatser som leder till hållbar utveckling. Det som också beskrevs var situationer där 

pedagogerna för dialoger tillsammans med barnen för att hjälpa dem att ta viktiga beslut och få 

en chans att själva få reflektera över detta. Vi kan utifrån detta se att pedagogerna ger uttryck 

för ett främjande av lärandet via samtal, reflektion och återkoppling till barnens 

erfarenhetsvärld samt även att de uppvisar en lyhördhet för barnens intresse. 

Diskussion 

I detta stycke kommer vi att diskutera kring vårt resultat och besvara vårt syfte om att undersöka 

hur barn inkluderas i förskolors pedagogiska arbete för att främja ekologisk hållbar utveckling. 

Vi kommer även koppla samman vår bakgrund och teori med vårt resultat och jämföra hur vår 

undersökning står sig mot aktuell forskning. Därefter kommer vi diskutera vår valda metod och 

avsluta med att lyfta fram didaktiska konsekvenser där vi delger våra tankar kring de dilemman 

som uppstår i arbetet. Vi har valt att dela upp första delen i rubriker för att skapa tydlighet och 

belysa vilket ämne som diskuteras. 

Inkluderande pedagogik 

I vårt resultat ser vi att pedagogerna arbetar med ekologisk hållbar utveckling i olika 

utsträckning. Pedagogerna uttrycker både att de arbetar delvis och att de arbetar kontinuerligt 

med det. Det blir på flera ställen tydligt att pedagogerna själva inte reflekterar kring vad i 

verksamheten som är hållbar utveckling. Flera av dem svarade att de arbetade lite eller ibland 

men när vi diskuterade och ställde följdfrågor gav de flera exempel på vardagliga inslag i 

verksamheten som handlade om att arbeta med ekologisk hållbar utveckling. De nämnde även 
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på samtliga förskolor att de någon gång under året arbetade mer aktivt med hållbar utveckling. 

När vi senare ställde frågan hur de ville utveckla sin verksamhet svarade flera av dem att de 

ville ha en vecka om året eller per termin där de arbetade med enbart ekologisk hållbar 

utveckling. Vi upplever att pedagogerna tycks säga emot sig själva. De uttrycker en önskan om 

att arbeta med hållbar utveckling i större utsträckning framöver samtidigt som de antyder att de 

redan arbetar i samma utsträckning nu. I dessa förskolor tycks därmed problemet vara att 

pedagogerna själva inte uppmärksammar sitt eget arbete och begreppet borde därmed lyftas 

fram och synliggöras mer.  

För att arbetet med ekologisk hållbar utveckling ska ge resultat, gäller det att medvetenheten 

finns och förs vidare till framtidens generation (Världskommissionen för miljö och utveckling 

under ordförandeskap av Gro Harlem Bruntland 1988, ss. 14–19). Här kan vi även dra en 

koppling till Agenda 21 (1992) där det bland annat står att vi ska inkludera barnen i arbetet för 

hållbar utveckling samt både se till att barnen får en förståelse för ämnet men även att inkludera 

dem rent praktiskt. Utifrån resultatet kan vi se att pedagogerna gör detta till viss del men att 

som tidigare nämnt, inte gör det fullt ut. Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér 

(2012, s. 27) nämner att målet med arbetet med ekologisk hållbar utveckling är att vi ska må så 

bra som möjligt i nutid och framtid. Det ekologiskt hållbara arbetet bör tydliggöras för barnen 

så att det förstår varför vi gör vissa saker som till exempel sopsortera eller återvinna. För att 

barnen ska bli inkluderade behöver pedagogen vara tydlig med att förklara varför och låta 

barnen delta och reflektera kring dessa frågor. Utifrån vårt resultat kan vi se att det brister hos 

pedagogerna på de förskolor vi intervjuade, de beskriver själva att de inte förklarar tillräckligt 

mycket eller beskriver för barnen varför det väljer att använda mjölkkartonger när de pysslar 

istället för något annat som man köper in. 

För att barnen ska bli handlingskompetenta krävs det att de får möjlighet att skapa en egen 

relation till det berörda ämnet (Ideland 2016). Utifrån det som pedagogerna beskrivit får barnen 

med sig vanan att arbeta hållbart men de tycks brista i att besvara frågorna om varför detta 

arbetet är viktigt. I förlängningen skulle detta kunna innebära att barnet antingen själv senare i 

uppväxten tar till sig dessa lärdomar och drar slutsatsen att det är ekologisk hållbar utveckling 

och utifrån det invanda görandet och nyfunnen kunskap, bygger upp en relation till ekologisk 

hållbarhet. Det är dock ingen garanti då det scenariot bygger på att barnet själv är intresserat 

och väljer att lära mer om ämnet. Om barnet inte utvecklar något intresse för att söka mer 

kunskap om ekologisk hållbarhet är risken stor att de istället växer upp och byter ut en eller 

flera av de hållbara vanor som de lärt i förskolan, mot nya lättare eller mer intressanta alternativ. 

Hela arbetet med att lära barnen om ekologisk hållbar utveckling, skulle då framstå meningslöst 

då pedagogerna ändå misslyckats med det viktigaste, att göra barnen till handlingskompetenta.  

Det framgår dock tydligt att barnen är inkluderade i deras arbete. Samtliga berättar om vad 

barnen fått göra och några ger exempel på hur bland annat sopbilen väckt intresse hos barnen 

och detta vidareutvecklats i ett större arbete om sopbilen. Utifrån detta uppfattar vi det som att 

pedagogerna är lyhörda för barnens tankar och arbetar vidare med deras funderingar. Men 

frågan är om de är tillräckligt inkluderade i alla delar i arbetet för ekologisk hållbar utveckling. 

Ärlemalm-Hagsér (2013 och 2012) nämner att barns inkludering inte är något självklart i de 

förskolor hon undersökte i sin artikel. Pedagogerna i hennes undersökning lär ut vad det de 
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innebär att ta hand om naturen men inkluderar aldrig riktigt barnen i de olika frågor som väcks. 

Utifrån våra egna intervjuer kan vi se ett likartat förhållande där pedagogerna ger intryck av att 

de inkluderar barnen men vissa delar glöms bort och prioriteras inte och i slutändan så blir inte 

barnen tillräckligt inkluderade och går därmed miste om möjligheten till att reflektera kring 

dessa frågor. Dock ser vi att detta är något som pedagogerna själva belyser och uttrycker att de 

är dåliga på. Därmed bör det finnas goda chanser till förbättring då pedagogerna själva är 

medvetna om sina brister i frågan. 

 

Det framgår dock tydligt att barnen är inkluderade i deras arbete. Samtliga berättar om vad 

barnen fått göra och några ger exempel på hur bland annat sopbilen väckt intresse hos barnen 

och detta vidareutvecklats i ett större arbete om sopbilen. Utifrån detta uppfattar vi det som att 

pedagogerna är lyhörda för barnens tankar och arbetar vidare med deras funderingar. Men 

frågan är om de är tillräckligt inkluderade i alla delar i arbetet för ekologisk hållbar utveckling. 

Ärlemalm-Hagsér (2013 och 2012) nämner att barns inkludering inte är något självklart i de 

förskolor hon undersökte i sin artikel. Pedagogerna i hennes undersökning lär ut vad det de 

innebär att ta hand om naturen men inkluderar aldrig riktigt barnen i de olika frågor som väcks. 

Utifrån våra egna intervjuer kan vi se ett likartat förhållande där pedagogerna ger intryck av att 

de inkluderar barnen men vissa delar glöms bort och prioriteras inte och i slutändan så blir inte 

barnen tillräckligt inkluderade och går därmed miste om möjligheten till att reflektera kring 

dessa frågor. Dock ser vi att detta är något som pedagogerna själva belyser och uttrycker att de 

är dåliga på. Därmed bör det finnas goda chanser till förbättring då pedagogerna själva är 

medvetna om sina brister i frågan. 

Dokumentation och uppföljning 

Genom att inkludera barnen i dokumentationen så skapar det också en möjlighet för barnen att 

reflektera över vad de har lärt sig, för att senare få möjlighet till att använda sin nya kunskap i 

andra situationer och utvecklas som det står i Palmer (2012, s. 54). Dock är det viktigt att dela 

med sig av dokumentationen till barnen och göra den tillsammans med dem i emellanåt. 

 

Som Elfström (2013, s. 117) och Ideland (2016) nämner ska dokumentationen vara något som 

följs upp och diskuteras med barnen och det ser vi i resultatet att samtliga pedagoger gör. Någon 

följde upp varje vecka, en annan avslutade varje tema med en större reflektion och en tredje 

nämner kontinuerlig uppföljning på all dokumentation. Flera av pedagogerna trycker dock på 

att de inte följer upp så mycket kring ämnet ekologisk hållbar utveckling. Då får inte heller 

barnen den chansen till reflektion som de hade behövt och där kan vi se att det brister. Eftersom 

vi redan konstaterat att pedagogerna verkar sakna insikt i hur mycket ekologisk hållbarhetstänk 

de ger uttryck för i den dagliga verksamheten, ställer vi oss här frågande till om det inte återigen 

rör sig om bristande självinsikt i sin yrkesroll och att det berikar barnen med mer kunskap och 

chans för reflektion än vad de tror.  

 

Pedagogerna beskriver att det använder sig mycket av återbrukat material och naturmaterial.  

Därmed kan vi dra slutsatsen att det finns en medvetenhet kring ekologisk hållbar utveckling 

på de förskolor som vi har undersökt men däremot räcker det ändå inte hela vägen fram. Vi 

valde att undersöka barns inkludering i arbetet för ekologisk hållbar utveckling för att vi sett 
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brister på våra tidigare VFU-platser. Vi kan utifrån vårt resultat se att det finns brister även här 

men att de ändå är en bra bit på vägen och att de låter barnen få vara med i arbetet utifrån deras 

kunskapsnivå samt tidigare erfarenheter.  De förstår varför det är viktigt att lära ut detta ämne 

till barnen men det påpekar själva att de samtalar för lite kring varför. Dock ser vi att de ändå 

involverar dessa frågor i den dagliga verksamheten och i viss mån följer upp mer än de själva 

ger uttryck för. Vi kan även se att intresset för dessa frågor finns där men att det framstår har 

hamnat i skymundan bakom allt annat som förskolan ska sträva efter. Samtliga pedagoger vi 

intervjuade visade en medvetenhet som tyder på att de inte brister på grund av okunskap utan 

snarare prioriteringar och självreflektion kring deras eget arbete. Däremot ser vi att när de 

beskriver hur de följt upp arbetet, tydliggör de barnens roll. De berättar om hur de får vara med 

och dokumentera, samt uttrycka tankar och reflektera kring den. Vi ser även hur det väljer att 

forma vardagliga saker barnen är vana vid till ett lärande kring ekologisk hållbar utveckling 

som till exempel vid matsituationen. Därmed kan vi besvara vårt syfte med att barnen 

inkluderas via samtal och reflektion och erbjuds möjlighet att följa upp både i förskolan och 

hemma med hjälp av Pluttra. 

Bronfenbrenner 

Utifrån vad vi tidigare nämnt om Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori så tänker 

vi att det är viktigt att arbeta med ekologisk hållbar utveckling i förskolan och vara medveten 

om vad det innebär. Att utöva ett ekologiskt förhållningssätt och lära ut det till barnen och även 

försöka hålla en dialog med hemmet så att även de får en förståelse kring ämnet. Barnen är som 

Ideland (2016) nämner, vår framtid och därför är det viktigt att de senare i livet besitter den 

kunskap som krävs för att kunna driva miljöfrågan i rätt riktning men framförallt att de själva 

har tagit till sig dessa etiska ställningstaganden på ett personligt plan. Detta för att det är viktigt 

för jordens framtid och även människorna som kommer leva på jorden då. Det är även viktigt 

att tänka på sitt eget förhållningsätt på grund av att allt runt omkring barnet kommer påverka 

barnets egna värderingar och tillvägagångssätt.  

 

Det är även viktigt att ha en nära dialog med hemmet och dela med sig vad som händer på 

förskolan och vad förskolan arbetar med kan också påverka föräldrarna så det nyttjar samma 

förhållningssätt som utövas i förskolan. Det är väldigt positivt för barnet att få samma 

information på två olika ställen som är centrala för barnet (Hwang & Nilsson 2011, ss. 71–73) 

och (Phillips 2017, ss. 72–73). 

 

För att koppla vår teori till vårt resultat utgår vi från pedagogernas utlåtanden som påvisar att 

de försöker få barnen att utveckla en förståelse kring vad ekologisk hållbar utveckling innebär. 

De nämnde dock själva att de ofta brast i att förklara varför de arbetade med olika saker relaterat 

till ämnet, samt att de borde lägga mer fokus på att förklara det olika delarna av ekologisk 

hållbar utveckling för barnen. Vad händer med sopor som man inte sorterar och hur påverkar 

det miljön eller varför är det så viktigt att vi tänker på att inte köpa in för mycket nya saker och 

istället använda det som finns i vår närhet. Deras kommunikation till hemmen verkade ske 

främst via Pluttra. Meningen med Pluttra är att barnet ska erbjudas möjlighet att följa upp sin 

dag på förskolan hemma. Det framstår som att denna plattform är det enda stället där 

pedagogerna följer upp arbetet med föräldrarna. Vi ser det som en bra möjlighet till att öppna 
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upp för samtal hemma. Däremot ställer vi oss frågande till hur mycket detta verktyg används 

av vårdnadshavarna då pedagogerna inte gav uttryck för några rutiner kring att följa upp detta.  

 

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori under mesosystemet är det viktigt med ett 

samarbete mellan hemmet och förskolan. En av pedagogerna reflekterade kring 

dokumentationen och uppföljningen angående ekologisk hållbar utveckling och uppgav att det 

inte alltid är begränsat till ett ämne utan ibland blir det kombinerat och att det då lätt glöms bort 

o belysa det. Det påverkar barnen på så sätt att de kanske inte följs upp och reflekteras kring 

hemma då inte förskolan påvisar att de är ekologisk hållbar utveckling.  

 

När det kommer till påverkan av verksamheten i stort, beskriver pedagogerna en viss frustration 

kring en del regler som det måste följa som till exempel att det inte får spara den maten som 

blir över efter lunchen eller tiden kring sopsortering. En del av pedagogerna upplever att det 

måste sortera vissa sopor på sin fritid för att det inte finns tid till det på arbetstid och även att 

det tycker att det blir dumt att säga till barnen att inte slänga maten samtidigt som det slänger 

maten senare. En pedagog nämnde att det har löst det problemet genom att skapa lite egna regler 

och spara maten i alla fall. De sätter inte fram all lunch på en gång utan sätter fram det i 

omgångar och sen sparar de maten till mellanmål eller till en annan dag. Det visar på brister i 

macrosystemet, att reglerna som högre uppsatta människor har bestämt inte riktigt stämmer 

överens med verkligheten i förskolan eller styrdokumenten som pedagogerna också ska utgå 

ifrån i sin verksamhet (Hwang & Nilsson 2011, ss. 71–73) och (Phillips 2017, ss. 72–73). 

Metoddiskussion 

Vi valde intervjuer eftersom av vi bedömde att vi skulle få ut fler svar genom intervjuer än vad 

vi skulle få genom att dela ut en enkät. Risken med enkäter kan vara att frågorna kan misstolkas 

eller att alla frågor inte blir besvarade. Det går inte heller att ställa spontana följdfrågor som vi 

kan göra vid en intervju. Vi har även övervägt observationer men vi tror att det kommer vara 

svårt att undersöka detta utifrån några få observationer. För att det ska bli en rättvis bedömning 

så tänker vi att en veckas observation inte behöver ge en rättvis bild av hur de arbetar med 

ekologisk hållbar utveckling då det kan finnas olika förutsättningar i verksamheten beroende 

på vad de till exempel arbetar med för tema vid tillfället. Därför kom vi fram till att intervjua 

pedagogerna är det bästa alternativet för oss. Där fick vi möjlighet att ställa de frågor vi känner 

att vi vill ha svar på och vi kan kunde låta pedagogerna få fram det de vill säga utan att känna 

sig begränsade. Vi kunde även spontant utveckla frågorna och samtalen utifrån vad pedagogen 

berättade.  

 

Det som brast kring intervjuerna från vår sida var att vi upplevde att en del av pedagogerna inte 

riktigt förstod innebörden i vissa frågor. En fråga som vi hade om uppföljning kändes inte riktigt 

som att pedagogerna förstod vad vi var ute efter då de svarade att de inte följt upp arbete nu i 

efterhand. När vi förklarade att vi ville veta om de hade följt upp sitt arbete med barnen i 

anslutning till arbetet fick vi svaret att de hade följt upp det då. Där brast det i vårt val att 

formulera frågan då den inte var tydlig nog. På andra frågor vi fick direkta och snabba svar. Vi 

tog även hänsyn till vad pedagogerna berättade så att det inte skulle bli för mycket upprepande 

från vår sida. Ibland så berättade pedagogerna så mycket så att flera frågor blev besvarade och 
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istället för att ställa frågan som vi formulerade den från början så utgick vi från vad de berättat 

och fråga om de hade något det ville lägga till där istället.  

 

När vi skulle komma fram till vem vi skulle intervjua så tänkte vi först att det är bra med 

fastanställd personal som har arbetat inom förskola ett tag. Detta på grund av att vi kände att 

det är viktigt att de vi intervjuar har kunskap kring ämnet och förstår vad det innebär och att det 

är viktigt att personerna i fråga känner att det förstår våra frågor och klarar av att svara på dem. 

Vi resonerar även att de som arbetar som vikarie i förskolan inte med säkerhet har fått ta del av 

arbetet kring ekologisk hållbar utveckling och därmed finns risk att de inte besitter den kunskap 

som krävs för att kunna besvara på de frågor som vi ställde.  

Didaktiska konsekvenser 

Det som förhindrar arbetet med ekologisk hållbar utveckling i förskolans verksamhet är främst 

tid och medvetenheten kring hur viktigt ämnet är att få fram via dokumentation, uppföljning 

samt att inkludera barnen i det. Utifrån våra intervjuer så fick vi uppfattningen om att de 

använder sig av ekologisk hållbar utveckling i sin dagliga verksamhet men i vissa delar 

upplevde vi det som att de inte riktigt uppmärksammade själva att det var just ekologisk hållbar 

utveckling. Vi kunde även se att barnen inte alltid fick begreppen förklarat för sig eller fick 

förklarat varför man sopsorterar eller återanvänder. Det var mest fokus på att göra det men inte 

förklara varför. För att barnen ska bli uppmärksamma på vad ekologisk hållbar utveckling är 

och själva kunna leva utifrån det så är det viktigt att det får en förståelse för ämnet och 

begreppen och vad det innebär. Pedagogerna berättade själva att de var medvetna om att de 

brast på det planet och att de och försökte att arbeta för att förbättra det. Utifrån detta tänker vi 

att det är viktigt att reflektera över sin yrkesroll och diskutera i arbetslaget kring förskolans 

vardag. Detta för att komma ihåg att uppmärksamma de delar som lätt glöms bort i vardagen. 

Pedagogerna behöver se barnen som kompetenta medaktörer i det ekologiska arbetet och se till 

att alltid ha för vana att förklara varför. Ett sätt att väcka barnens förståelse kring till exempels 

matsvinnet skulle kunna vara att undersöka processen från odling till vårt matbord. Barnen 

skulle då själva få möjlighet att reflektera kring allt jobb som ingår i processen att tillverka och 

leverera den färdiga produkten och där få djupare förståelse för varför vi inte ska slänga maten. 

Detta tankesätt kan även tillämpas på återvinning och resurssparande. 

 

Pedagogerna uttryckte att de inte hade kontroll över maten då de var tvungna att slänga den 

maten som blev över för att reglerna var så. Tiden var också något som de tog upp att det inte 

fanns tid för att ha möjlighet att sopsortera allt och på grund av det så var det svårt för dem att 

själva leva på ett hållbart sätt i förskolan. Pedagogerna kan bygga en egen återvinningsstation 

ihop med barnen, där de hjälps åt att sopsortera. Denna kan tömmas på fasta tider där några i 

personalen tar med en grupp barn och går till återvinningscentralen. Det skulle då vara ett 

stående inslag i verksamheten som främjar barnens handlingskompetens. Matsvinnet är svårare 

då reglerna förhindrar en egen kompost samt att ingen mat får sparas. Kanske är ett alternativt 

att kämpa för en förändring på en politisk nivå då detta borde ses som en prioriterad fråga i 

arbetet för ett hållbart samhälle. I övrigt kan vi bara rekommendera att fortsätta inkludera barnen 

i frågan samt eventuellt se över om det går att minska matbeställningarna om personalen på 

förhand vet att det kommer bli mycket över. Personalen skulle kunna skippa sin egen portion 
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och äta resterna som kompletteras med extra mat i frysen som de tagit med hemifrån. Nackdelen 

är att de tar extra tid då det blir ett extra moment att tina upp mat samt att de alltid behöver se 

till att de finns mat i frysen så de inte riskerar att bli utan mat. 
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BILAGA 1  

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildningsnivå har du? 

2. Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

3. Känner du till begreppet hållbar utveckling? 

3.1.Vad innebär ekologisk hållbar utveckling för dig? 

4. Hur arbetar ni med ekologisk hållbar utveckling i er verksamhet? Ge gärna några 

praktiska exempel.  

4.1.På vilket sätt inkluderar ni barnen och hur gör ni för att få barnen medvetna om 

varför det är så viktigt att leva på ett ekologiskt hållbart sätt? 

4.2.Följer ni upp arbetet kring återbruk/återvinning/användandet av naturresurser 

ihop med barnen? 

5. Hur dokumenterar ni arbetet? Får barnen vara med i dokumentationsarbetet? 

5.1.Vad gör ni med dokumentationen?  

5.2.Har ni några rutiner kring hur ni följer upp barnens förståelse kring ekologisk 

hållbar utveckling? 

6. Beskriv hur ni utvecklat arbetet över det senaste året. 

6.1.Ser ni några förändringar i verksamheten utifrån detta arbete? 

6.2.Hur vill ni vidareutveckla erat arbete med ekologisk hållbar utveckling? 

7. Finns det något du skulle vilja utveckla som inte har funnits möjlighet att 

göra/genomföra? 

  



 

 

 

BILAGA 2 

Information och samtyckesbrev till pedagoger i förskolan. 

Hej! Vi heter Rebecca Sperling och Nina Nilsson och är studenter vid högskolan i Borås där 

vi läser till förskollärare. Vi går just nu sista terminen och skriver vårt examensarbete som 

handlar om ekologisk hållbar utveckling i förskolan.  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur arbetet med ekologisk hållbar utveckling kan se ut 

i förskolan och hur pedagogerna följer upp arbetet med barnen. Denna studie kommer att 

genomföras genom en intervju med dig som kommer ta cirka 30 minuter. Vi kommer att 

använda oss av bandspelare för att spela in intervjun samt att vi kommer skriva anteckningar. 

Detta kommer vi göra för att kunna analysera materialet och för att komma ihåg små detaljer 

som sägs.  

Att deltaga vid intervjun är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan både innan, 

under och efter att intervjun är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) principer. 

Om du inte vill svara på frågor som ställs vid intervjun så behöver du inte göra det. 

Uppgifterna och intervjuunderlaget kommer att förvaras på ett säkert ställe där bara vi som 

skriver denna uppsatts kan ta del av det. I uppsatsen kommer allting skrivas med anonymitet, 

inga namn på personer eller förskolor kommer att stå med. Efter avslutad studie kommer 

inspelningar och anteckningar att raderas. Alla uppgifter kommer även fortsätta vara anonyma 

och behandlas utifrån sekretess (ss. 7–14). 

Tack för att du vill medverka i vår studie! 

Vid frågor och funderingar så går det bra att kontakta oss:  

Rebecca Sperling, mail: Sxxxxxx@xxxxx.hb.se, mobilnummer: 07XXXXXXXX 

Nina Nilsson, mail: Sxxxxxx@xxxxx.hb.se, mobilnummer: 07XXXXXXXX 
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