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Inledning 

Undersökningen handlar om förskollärares uppfattningar kring begreppet hållbar utveckling, 

hur de anser att de synliggör hållbar utveckling i förskolan samt hur barns lärande kring ämnet 

kan möjliggöras. Hållbar utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Det är därför också viktigt 

att barn tidigt får stimulans kring sin förståelse för ämnet för att ge dem möjlighet att kunna 

agera hållbart i framtiden. Här har förskolan en central roll. 

 

Syfte  

Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att barns lärande kring hållbar 

utveckling möjliggörs i förskolans verksamhet. 

 

Metod 

Undersökningen är kvalitativ och utgår ifrån en fenomenografisk ansats. Metodverktyget som 

används är kvalitativ intervju. Urvalet i undersökningen består av nio förskollärare från fem 

olika förskolor. En fenomenografisk analysmodell har använts som hjälp vid analysen. 

 

Resultat  

I resultatet framgår det att förskollärarna anser att hållbar utveckling är ett komplext begrepp 

som innefattar många delar. Det framkommer att det finns fyra skilda synsätt på hållbar 

utveckling samt två olika arbetssätt som tillämpas av förskollärarna. Resultatet visar även att 

det är den sociala och den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som får störst plats i 

förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör för viktiga aspekter kring hur barns lärande för 

hållbar utveckling kan stimuleras. Det är viktigt att barn får vara delaktiga och får inflytande. 

Det är enligt dem även betydelsefullt att samtala med barn om hållbar utveckling, att 

förskollärare agerar som medupptäckare samt att lärandet är varierat och lustfyllt. 
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INLEDNING 
Undersökningen avser att bidra med kunskap om hur barns lärande kring hållbar utveckling kan 

möjliggöras i förskolan. Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne och en viktig del i förskolan. 

Enligt Världsnaturfonden WWF (2017, s. 4) överkonsumerar vi jordens resurser samtidigt som 

befolkningen ökar, vilket drabbar allt från klimatet till människor och djur. Det sker exempelvis 

en global uppvärmning och fler naturkatastrofer än tidigare. Björklund (2014, ss. 16-19) belyser 

att klimatproblematiken eskalerar och att människor därför behöver bli mer medvetna om hur 

vi ska arbeta för en mer hållbar värld. Vi behöver uppmärksamma hur våra handlingar påverkar 

miljön och agera för att minska påverkan på vår jord. Björklund belyser en aspekt av hur 

människor behöver rikta uppmärksamheten bort ifrån sig själva och sina egna bekvämligheter 

och istället sträva efter en mer jämlik värld där människor har lika förutsättningar att 

tillfredsställa sina grundläggande behov.  

 

Det är betydelsefullt att förståelse för hållbar utveckling stimuleras redan i förskolan för att 

skapa ett naturligt förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor. Hägglund och Pramling Samuelsson 

(2009, s. 59) beskriver att barn borde få vara delaktiga i frågor kring hållbar utveckling eftersom 

det handlar om att skapa goda förutsättningar för kommande generationer. Dahlbeck och 

Tallberg Broman (2011, s. 207) förklarar att lärande för hållbar utveckling i förskolan kan bidra 

till att barn tillägnar sig grundläggande värden på ett mer djupgående sätt på grund av att barn 

är mer formbara än ungdomar och vuxna människor. I Läroplan för förskolan står följande:  

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. 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. 

(Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) 

 

Hållbar utveckling är viktigt att forska kring då den forskning som finns beskrivs som 

otillräcklig. Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 17) beskriver att det saknas forskning om barns lärande 

och meningsskapande kring hållbar utveckling. Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 111) redogör för att 

det behövs mer forskning som uppmärksammar vad och på vilket sätt barn får möjlighet att lära 

sig kring hållbar utveckling. Den föreliggande undersökningen begränsas till att undersöka 

vilka skilda förståelser som finns hos förskollärare kring hållbar utveckling, hur de anser att 

hållbar utveckling synliggörs i förskolans verksamhet samt hur de anser att barns lärande kring 

hållbar utveckling möjliggörs i förskolan. 

  



 

2 

 

SYFTE 
Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att barns lärande kring hållbar 

utveckling möjliggörs i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar 

 Vilka skilda förståelser finns hos förskollärare kring begreppet hållbar utveckling? 

 På vilka sätt anser förskollärare att hållbar utveckling synliggörs i förskolans 

verksamhet? 

 På vilka sätt anser förskollärare att de skapar möjlighet för barns lärande kring hållbar 

utveckling? 
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BAKGRUND 
Följande avsnitt behandlar begreppet hållbar utveckling och lärande som ett begrepp. Teoretiskt 

utgår undersökningen ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vidare beskrivs barns 

lärande för hållbar utveckling och vilken roll pedagoger har för barns lärande kring hållbar 

utveckling. Det redogörs även för olika arbetssätt samt hur hållbar utveckling framställs i 

förskolans styrdokument.  

Definitioner av begreppet hållbar utveckling 

På grund av de ökade miljöproblemen i världen samt behovet av en tydligare riktning mot 

gemensamma mål för att leva mer hållbart skapades begreppet hållbar utveckling (Björklund 

2014, s. 13). Begreppet togs fram i en rapport under 1980-talet av Brundtlandkommisionen, 

förordnad av FN:s världskommission (Elm Fristorp & Johansson 2015, s. 15). World 

commission on Environment and development (1987) beskriver i rapporten en definition av 

hållbar utveckling som lyder ”Sustainable development meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Björneloo (2007, s. 

14) har genom sin avhandling med hjälp av textanalys undersökt lärares föreställningar om 

hållbar utveckling samt hur det kommer till uttryck i undervisningen. Björneloo beskriver 

samtidigt i sin inledning en annan definition av hållbar utveckling. Definitionen framförs som 

att ”fundamentala mänskliga behov kan tillfredsställas för alla människor utan att skada 

planetens livsuppehållande system”. De livsuppehållande system som beskrivs innefattar 

biologisk mångfald, vattnets kretslopp, jord och atmosfären. Dahlbeck och Tallberg Broman 

(2011, s. 206) problematiserar även att Brundtlandkommisionens definition är på gott och ont 

både bred och tolkningsbar. Definitionen kan rymma många olika aspekter men kan också bli 

otydlig på grund utav att den är så bred. Björneloo (2007, ss. 15-21) beskriver fortsättningsvis 

att det kan vara svårt att förklara hållbar utveckling som begrepp och att det kan bli många olika 

tolkningar. Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 2) redogör också i sin artikel om lärande för hållbar 

utveckling och olika innebörder av det i den svenska förskolan. Hon belyser vidare att hållbar 

utveckling även framhålls viktigt hos de flesta människor men att begreppet kan vara 

problematiskt att konkretisera. Det kan vara problematiskt eftersom det innefattar andra stora 

begrepp som exempelvis rättvisa och demokrati. 

Dimensioner av hållbar utveckling 

World commission on Environment and development (1987) belyser i rapporten ekologiska, 

sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Rapporten framhäver att ekologisk 

hållbar utveckling är beroende av ekonomisk- och social hållbar utveckling. Hedefalk (2014, s. 

16) har skrivit en avhandling som handlar om barns meningsskapande och förutsättningar kring 

hållbar utveckling. I den förklarar hon att hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner, 

den ekonomiska-, den ekologiska- och den sociala dimensionen. Den ekonomiska dimensionen 

handlar om resursanvändning, både materiell och mänsklig. Det kan innebära att vara rädd om 

exempelvis leksaker, människor runt omkring oss samt att inte slösa på material. Den 

ekologiska dimensionen innebär att värna om vår miljö så som vår mångfald och vårt 

ekosystem. Det kan exempelvis innebära att värna om vår natur och våra arter. Slutligen 

innefattar den sociala dimensionen hur människor är mot varandra. Det handlar bland annat om 

demokrati och värdegrundsfrågor så som allas lika värde, jämställdhet och rättvisa. Det är 

betydelsefullt att skapa en balans mellan samtliga dimensioner. Björneloo (2007, s. 59) belyser 

även att hållbar utveckling innefattar att ”bry sig om”. Det kan handla om att bry sig om andra 

eller att någon bryr sig om en själv. Björklund (2014, s. 20) förklarar att hållbar utveckling 

skapas först när samtliga tre dimensioner knyts samman. Björneloo (2007, s. 29) synliggör 

fortsättningsvis att hållbar utveckling även kan delas in i sex olika dimensioner för att förenkla 
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och bryta ner begreppet ytterligare och få en tydligare bild av vad hållbar utveckling innefattar. 

De sex dimensionerna är ekonomisk, social, ekologisk, kulturell, politisk och hälsofrämjande 

hållbar utveckling. 

 

Sammanfattningsvis är det ett komplext begrepp som kan vara svårt att sätta ord på eller bryta 

ner till en konkret handling. Konsekvensen kan bli att det finnas olika definitioner av hållbar 

utveckling. För att begreppet ska bli mer begripligt har det delats upp på varierande sätt i olika 

dimensioner. Kommande text belyser barns lärande, barns lärande för hållbar utveckling och 

pedagogers roll för barns lärande kring hållbar utveckling. Texten belyser också skilda 

arbetssätt kring lärande för hållbar utveckling samt hur hållbar utveckling synliggörs i olika 

styrdokument. 

Barns lärande 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 19) beskriver att lek, omsorg och lärande är byggstenar i 

förskolans verksamhet, trots det ses inte lärande lika givet som omsorg och lek. Sandell, Öhman 

och Östman (2003, s. 146) förklarar att lärande sker när tidigare kunskaper möter det som är 

nytt för oss och det går att göra jämförelser mellan de två. Glappet mellan de tidigare 

erfarenheterna och det som är nytt får inte bli för stort eftersom det då inte går att hitta samband 

mellan dem och inget lärande kommer ske. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 36) beskriver 

att när barn skaffar sig kunskaper om sin omvärld är det av betydelse att de får bekräftelse och 

stöd ifrån vuxna. De vuxna behöver kunskap och verktyg kring hur de i vardagen kan bryta ner 

och synliggöra det som kan uppfattas komplicerat för barnen så att de kan få ökad förståelse för 

sin omvärld. 

Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken utgår ifrån några viktiga centrala begrepp, vilka benämns som 

mångfald och variation, riktadhet, metakognition och metakognitiva dialoger, lärande som en 

förändring av omvärlden samt barns erfarande och erfarenheter (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014, s. 18). Att skapa goda möjligheter för att synliggöra barns omvärld för 

dem och för andra är även något som utvecklingspedagogiken fokuserar på. Inom 

utvecklingspedagogiken följs en specifik riktning där särskilda färdigheter och förståelser, 

normer och värden kring omvärlden ska utvecklas. För att utgå ifrån utvecklingspedagogik 

behövs ett speciellt förhållningssätt som innefattar att vara intresserad av på vilket sätt barn 

utforskar olika fenomen. Med ett sådant förhållningssätt ges större möjlighet för barns lärande 

kring olika fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, ss. 59-62). Det är också 

av stor vikt inom utvecklingspedagogik att barn för möjlighet att lära och samtala tillsammans 

med andra människor. Det kan bidra till att barn får chans att skapa sig en egen värld där de har 

sina egna värden och förutsättningar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 229). 

Lärande för hållbar utveckling 

Utbildningsdepartementet (2010, s. 15) har utformat en skrift som ska förtydliga läroplanens 

mål. Där åskådliggörs att lärande för hållbar utveckling innefattar att sammankoppla 

ekonomiska aspekter, ekologiska aspekter samt sociala aspekter. Det kan till exempel handla 

om hälsa, mat, naturresurser, konsumtion, att värna om miljön samt att skapa ett fredligt 

samhälle. Björneloo (2007, s. 45) beskriver att förskolor och skolor oftast kopplar hållbar 

utveckling endast till den ekologiska dimensionen, vilken handlar om miljö och natur. Det kan 

bidra till att det skapas en oklarhet mellan begreppen hållbar utveckling och miljöundervisning. 

Miljöundervisning är den undervisning som fokuserar på miljö och natur.  
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Björneloo (2007, s. 30) redogör för att det har skett en förändring i undervisning om hållbar 

utveckling. Tidigare har det kallats undervisning om hållbar utveckling medan det nu kallas 

undervisning för hållbar utveckling. Det kan verka som att barn i undervisning om hållbar 

utveckling inte förväntas vara aktiva utan endast informeras om fakta. Undervisning för hållbar 

utveckling handlar mer om att barn är delaktiga i sitt lärande. Förändringen har skett för att mer 

stämma överens med det engelska namnet education for sustainable development. 

 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, ss. 58-59) diskuterar i sin artikel vilken roll och 

betydelse barns tidiga lärande har inom hållbar utveckling. Författarna åskådliggör att världens 

miljöproblem ibland framställs som hopplösa och katastrofala av vuxna människor. Att det 

finns en benägenhet hos vuxna att undanhålla information kring miljöproblem för barn, som ett 

sätt att skydda dem. Författarna belyser att det handlar om en balansgång mellan barns 

självständighet och rätt till att bli skyddade när det gäller miljöfrågor. Barns självständighet 

handlar i detta fall om barns rätt att medverka och vara delaktiga i frågor som rör hållbar 

utveckling. Hägglund och Pramling Samuelsson beskriver också att en känsla av samhörighet 

kan skapas hos barn då de får ökad medvetenhet om att deras handlingar inte bara påverkar här 

och nu och dem själva utan även andra människor samt framtiden.  

 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, ss. 50-51) framför också att utbildningen har en 

betydande roll i strävan mot en bättre värld. Däremot hur barn i deras tidiga lärande ska 

involveras uppmärksammas inte i samma utsträckning. Hägglund och Pramling Samuelsson 

belyser dock att de resurser som behövs för att arbeta med hållbar utveckling finns att tillgå 

inom förskolans verksamhet. Björneloo (2007, s. 60) påpekar att trots att det sker undervisning 

kring hållbar utveckling i skolan, är det inte säkert att barn tar med sig det och lever utefter det 

senare i livet. Björneloo förklarar dock att en undervisning där barn får möjlighet att diskutera 

olika miljö och etiska frågor ur olika perspektiv stimulerar barns kritiska tänkande. Ett kritiskt 

tänkande kan ge goda förutsättningar för att handla hållbart senare i livet. Engdahl (2012, s. 32) 

redogör dock för att barn i förskolan utvecklar en grund när det kommer till beteende, kunskap 

och attityder. Den grund barn utvecklar tas med till framtiden. Dahlbeck och Tallberg Broman 

(2011, s. 207) beskriver även att förskolan är en central del i samhället och är en mötesplats för 

många olika människor. Därför kan de värden som lyfts i förskolan spridas på ett naturligt sätt 

mellan människor och skapa förändring i samhället. 

 

Engdahl (2012, s. 28) beskriver i en rapport om Organisation Mondiale pour l’Education 

Préscolaires (OMEP) projekt om hur lärande för hållbar utveckling kan se ut i praktiken. OMEP 

är en världsorganisation som finns för att stötta barns rättigheter inom bland annat utbildning 

och den är aktiv i 65 länder. Engdahl förklarar i sin rapport att nytänkande är en central del av 

lärande för hållbar utveckling. För att möjliggöra nytänkande är det betydelsefullt att ha 

problemlösningsförmåga samt fantasi. Det är också väsentligt att vuxna samtalar med barn samt 

utformar lärsituationer som ger plats åt barns nytänkande. Björneloo (2011, s. 233) framför att 

hållbar utveckling bör genomsyra och involveras i all utbildning i skolan. Vidare förklarar hon 

att det inte finns något ”rätt” sätt att arbeta med hållbar utveckling men genom medvetna 

pedagoger kan även barn i förskolan bli delaktiga i hållbar utveckling.  

Pedagogers roll för barns lärande kring hållbar utveckling 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, s. 57) beskriver att det är lärares roll att rikta barns 

uppmärksamhet mot det fenomen som barn ska utveckla förståelse för. Det handlar om att lärare 

synliggör det som barn ännu inte skaffat sig förståelse för. Att som pedagog fundera över sina 

åsikter om hållbar utveckling samt att möta barns uppfattningar är en central del av att arbeta 

med hållbar utveckling. Det är också betydelsefullt att formulera mål som utgår ifrån både 
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pedagogers och barns tankar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 99-101) 

beskriver att riktadhet är ett väsentligt begrepp inom utvecklingspedagogik och kan innebära 

att lärare uppmärksammar barn på olika fenomen genom att exempelvis ställa olika frågor för 

att få barn att tänka till. Utbildningsdepartementet (2010, s. 15) belyser vidare att förskolans 

verksamhet bör integrera livsstil och miljöfrågor med barns nyfikenhet och tankar. Hägglund 

och Pramling Samuelsson (2009, s. 58) förklarar även att lärare behöver utveckla vad hållbar 

utveckling kan innebära i barns vardag och göra det mer konkret. Björklund (2014, s. 13) 

beskriver också att det först krävs insikt i vad hållbar utveckling innebär för att lärande för 

hållbar utveckling ska bli möjligt.  

 

Hedefalk (2014, s. 10) belyser vikten av att samtala med barn kring orsakerna till miljöproblem 

och inte bara fokusera på hur problemet ska lösas här och nu. Genom att föra sådana samtal 

med barn kan det bidra till att barn utvecklar ett kritiskt tänkande kring hållbar utveckling. Det 

hör dock inte till vanligheten att barn får möjlighet att diskutera kritiskt kring frågor om hållbar 

utveckling. Barn förväntas oftare att hålla med förskollärare i deras resonemang än att få bidra 

med egna uppfattningar. Pramling Samulesson och Asplund Carlsson (2014, s. 119) redogör 

för vad metakognitiva dialoger innebär inom utvecklingspedagogik. Det innebär att barns olika 

tankar och reflektioner ska lyftas fram genom dialog. Det handlar även om att skapa en 

medvetenhet hos barn om att det finns olika sätt att tänka. Även Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 14) 

beskriver att barn sällan får chans att ha inflytande i undervisningen eller får tänka kritiskt kring 

stora frågor inom hållbar utveckling. Det inflytande som ges handlar istället om att få välja om 

de vill delta eller inte i det som de vuxna har planerat. Arnér (2009, s. 14) förklarar skillnaden 

mellan inflytande och delaktighet. Hon belyser att inflytande innebär att barns intressen, åsikter 

och erfarenheter får ta plats i förskolans verksamhet. Delaktighet beskriver Arnér handlar om 

att få möjlighet att få delta i något förbestämt. Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 46) har skrivit en 

avhandling där syftet är att synliggöra problematiken med lärande för hållbarhet i svenska 

förskolor. Hon åskådliggör att barn visar engagemang till att påverka och samtala om hur 

människor kan leva mer hållbart. Barn är kapabla att förstå och diskutera miljöproblem samt att 

komma med åsikter och idéer om jordens förutsättningar. Somerville och Williams (2015, s. 

103) har skrivit en artikel som handlar om ökningen av forskning kring hållbar utveckling i 

förskolan. Forskningen är utförd i Australien och undersöker den tidigare forskningens ökning 

kring hållbar utveckling i förskolan under en femårs period. Precis som Ärlemalm-Hagsér 

påpekar författarna att det inte är för svårt för små barn att förstå och fundera kring 

samhällsproblem. De beskriver även att barns inflytande kan öka om de tidigt får bli 

involverade i hållbar utveckling. 

Arbetssätt kring lärande för hållbar utveckling 

Hedefalk (2014, s. 32) synliggör att barns förutsättningar för lärande kan variera beroende på 

lärares förhållningssätt och arbetssätt. Vad fokus läggs på i lärandet beror på vad lärare anser 

vara viktigt och intressant. Därför har det stor betydelse för barn vilket synsätt en lärare har. 

Hedefalk (2014, s. 17) förklarar tre förhållningssätt inom miljöundervisning. Det första 

förhållningssättet benämns som lärande om miljön där fokus läggs på att lära sig kring hur 

naturen fungerar och olika företeelser som finns där. Det andra förhållningssättet benämns som 

lärande i miljön och innefattar att vistas i naturen och få möjlighet att lära genom att få erfara 

och uppleva genom sinnena. Handlingar som är kopplade till natur och miljö får ske i en naturlig 

miljö. Det tredje förhållningssättet benämns som lärande för miljön, vilket i stora drag handlar 

om att lära sig att agera för en hållbar framtid. Det kan exempelvis handla om att värna om 

natur och djur. Björneloo (2007, s. 65) beskriver också att barns egna undersökande stimuleras 

då de får vistas i utemiljö. Det krävs stöttning ifrån pedagoger genom att de benämner det som 
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barn undersöker i naturen. Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 3) redogör att barn som vistas i naturen 

inte automatiskt lär sig om hållbar utveckling. 

 

Hedefalk (2014, ss. 32-35) beskriver att Skolverket har kartlagt tre olika 

undervisningstraditioner inom svensk utbildning. Undervisningstraditionerna går under 

namnen faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och pluralistisk 

miljöundervisning. Faktabaserad miljöundervisning fokuserar på vetenskaplig fakta som ska 

förmedlas från lärare till barn. Läraren anses ha kunskapen som barn ska ta till sig. Barns 

perspektiv och åsikter lyfts i stor utsträckning inte fram eller sätts i centrum. Barn förväntas 

lära sig den ”rätta” förklaringen till olika fenomen i omvärlden. Världen beskrivs som den är, 

vilket innebär att det inte sker diskussioner kring hur den bör vara. Normerande 

miljöundervisning inriktar sig på att både sätta barn i fokus och att förmedla vetenskaplig fakta. 

Lärare vill påverka barns ställningstagande och agerande gällande miljöproblem med 

utgångspunkt i vetenskaplig fakta. Förändringar av livsstil ses som ett resultat av en normerande 

miljöundervisning. Till skillnad från den faktabaserade miljöundervisningen handlar den 

normerande miljöundervisningen om att barn förväntas lära sig att agera på ett ”rätt” sätt utifrån 

vetenskaplig fakta men även influera barns inställning till miljöfrågor. En pluralistisk 

miljöundervisning innebär att läraren intar en roll som medupptäckare. Barn uppmuntras till att 

dra egna slutsatser utifrån att ha diskuterat olika alternativ, undersökt och problematiserat ett 

kunskapsinnehåll. Inom den här undervisningen finns inget rätt svar utan barn förväntas genom 

undervisningen utveckla ett kritiskt tänkande och en självständighet. Centralt inom den 

pluralistiska miljöundervisningen är att den omfattar samtliga dimensioner inom hållbar 

utveckling. Den innefattar alltså ekonomisk-, ekologisk- och social hållbar utveckling. 

 

Enligt Björneloo (2007, s. 44) är det av betydelse att den vuxne är medveten om sitt arbetssätt. 

Det är också vuxnas uppgift att lyfta fram det som ter sig självklart för dem och även göra barn 

uppmärksamma på det. Det är även vuxnas uppgift att bidra till att barn får insikt om att det 

finns olika perspektiv på exempelvis fenomen. Författaren förklarar även att sammanhanget är 

viktigt för lärandet kring hållbar utveckling. Det är lika viktigt hur lärandet utformas som vad 

lärandet handlar om. Björneloo benämner det som att form och innehåll förs samman. Det är 

betydelsefullt att lärare reflekterar över hur utformandet av undervisningen ger möjlighet till 

reflektion och samtal. Undervisning för hållbar utveckling kan ske genom temaarbete eller vara 

en del av vardagen. Engdahl (2012, s. 7) belyser att ett temainriktat arbetssätt kan ge goda 

förutsättningar för lärande kring hållbar utveckling. Ett temaarbete som bygger på barns 

intressen bidrar till ökad delaktighet hos barn. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014, s. 91) belyser att det inom utvecklingspedagogik är betydelsefullt att barn får undersöka 

ett innehåll eller fenomen på många olika sätt, med hjälp av många olika verktyg samt genom 

alla sinnen. 

Hållbar utveckling i förskolans styrdokument 

Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 36) påpekar att det är märkvärt att hållbar utveckling som begrepp 

inte står skrivet i läroplan för förskolan eller i skollagen eftersom förskolans arbete kring hållbar 

utveckling lyfts fram som väsentlig inom politiken. I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) 

beskrivs det exempelvis att förskolan ska utgå ifrån ett ekologiskt förhållningssätt och 

värdesätta miljö och naturfrågor. Det redogörs även för att förskolan ska bidra med att barn 

tillägnas grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan ska också synliggöra omsorg och 

värnande om andra i verksamheten. Hedefalk (2014, s. 12) beskriver att det i läroplanen inte 

heller framställs hur lärande för hållbar utveckling ska utformas, därför behöver förskolläraren 

eller arbetslaget själva bestämma sig för hur lärandet ska utformas. På grund av det kan det 

skilja sig mellan förskollärare och arbetslag i hur lärandet utformas. Det kan även skapas en 
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osäkerhet om vilket arbetssätt som anses vara det rätta. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014, s. 213) framför att i den utvecklingspedagogiska tolkningen av läroplanen anses 

det vara lärares uppgift att stimulera barns utveckling inom de strävansmål som finns i 

läroplanen. Tolkningen innefattar även att det behövs ett särskilt förhållningssätt i hur lärare 

samtalar med barn.   

METODOLOGI 
Den fenomenografiska ansatsen anses vara en relevant utgångspunkt för undersökningens 

metod därför att den ämnar undersöka förskollärares uppfattningar kring hållbar utveckling i 

förskolan. 

Fenomenografi 

Marton och Booth (2000, ss. 146-147) redogör för att fenomenografi är en ansats som handlar 

om att formulera, identifiera och hantera olika undersökningsfrågor inom ramen för lärande och 

pedagogik. Fenomenografi beskrivs varken vara en metod eller teori utan en ansats. Dahlgren 

och Johansson (2015, s. 162) beskriver vidare att fenomenografi innebär att sätta sig in i hur 

andra människor ser på fenomen i sin omvärld. Det kan beskrivas som att forskare ser på olika 

fenomen ur någon annans ögon eller ur deras perspektiv. Fokus läggs på att få fram variationer 

av uppfattningar kring fenomen hos människor istället för likheter. Marton och Booth (2000, s. 

154) beskriver att forskare som utgår ifrån en fenomenografisk ansats intar ett andra ordningens 

perspektiv. Det innebär att se bortom det förgivet tagna i sin omvärld och istället undersöka hur 

människor upplever exempelvis olika fenomen. Kihlström (2007, s. 157) belyser att andra 

ordningens perspektiv inte handlar om att beskriva ett fenomen precis som det är utan som det 

uppfattas av olika människor.  

 

I den föreliggande undersökningen används fenomenografi som ett sätt att förstå vilka skilda 

förståelser som finns hos förskollärare kring begreppet hållbar utveckling. Fenomenografi 

används även för att förstå hur förskollärare anser att de synliggör och skapar möjlighet för 

barns lärande kring hållbar utveckling. Hållbar utveckling i den här undersökningen ses som ett 

fenomen, där undersökningen ämnar ta reda på förskollärares uppfattningar kring fenomenet i 

förskolan. Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) förklarar att fenomenografi avser att lärandet 

är väsentligt för hur människor uppfattar sin omvärld. Lärandet pågår hela livet, vilket bidrar 

till att människors uppfattningar om sin omvärld kan förändras. Kihlström (2007, s. 157) 

beskriver också att fenomenografi är en vanlig ansats inom kvalitativ forskning i de fall då 

undersökningen innefattar lärande och utbildningsfrågor. Fenomenografi används därför i 

undersökningen som ett sätt att utföra en kvalitativ undersökning på samt som hjälp till att skapa 

ett fokus för metodverktyg. Fenomenografi används även som redskap i analysmetoden. 

METOD 
I följande avsnitt redogörs för kvalitativ metod, kvalitativ intervju samt urval. Undersökningens 

genomförande beskrivs och kopplas till de etiska principerna. Avslutningsvis i det här avsnittet 

beskrivs analysmetoden. Kvalitativ metod och kvalitativ intervju ses som relevant för den 

föreliggande undersökningen eftersom den ämnar undersöka hur förskollärare uppfattar 

begreppet hållbar utveckling samt hur de anser att de synliggör det i verksamheten. 

Undersökningen syftar inte till att ta reda på hur lärande för hållbar utveckling verkligen 

utformas i förskolan utan hur förskollärare uppfattar att de bidrar till att barns lärande kring 

hållbar utveckling möjliggörs. 
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Kvalitativ metod 

Dalen (2008, s. 11) beskriver att kvalitativ metod handlar om att få förståelse för människors 

syn på olika fenomen i deras vardag. Bryman (2011, s. 340) framför att den insamlade empirin 

inom en kvalitativ forskning oftare består utav ord än siffror. Bryman (2011, s. 341) förklarar 

också att inom kvalitativ forskning intar forskaren ett induktivt synsätt, vilket innebär att teorin 

framställs från den empiri som framkommer under undersökningen. En central tanke inom den 

kvalitativa forskningen är även att människors sociala egenskaper uppstår i de sociala 

sammanhang som de befinner sig i, det finns inte bara utan uppkommer i mötet mellan 

människor. 

Kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju är det metodverktyg som anses mest passande för den här undersökningen 

då den ämnar undersöka förskollärares uppfattningar och beskrivningar av hållbar utveckling i 

förskolan. Dalen (2008, ss. 9-10) beskriver att intervju handlar om utbyte av ståndpunkter 

mellan människor inom ett specifikt ämne. Det är betydelsefullt att välja den intervjumetod som 

passar den målgrupp som ska intervjuas samt det ämne som ska undersökas. En kvalitativ 

intervju avser att undersöka respondenters upplevelser, tankar och känslor. Bryman (2011, s. 

413) förklarar att en kvalitativ intervju är av mer öppen art där intervjuarna har större möjlighet 

att frångå en strikt ordning av frågor och istället vara öppna för att kunna anpassa sig efter det 

respondenten väljer att berätta om. Intervjuerna i undersökningen utgick ifrån ett visst antal 

färdigformulerade frågor och en intervjuguide (se bilaga 1) med undersökningens ämnen inom 

hållbar utveckling. Intervjuguiden användes bland annat för att hålla intervjuerna inom 

undersökningens ramar men också som hjälp för att få med alla delar i intervjuerna. 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) var dock formulerade på ett sådant sätt att respondenterna hade 

möjlighet att göra sina egna tolkningar och berätta mer fritt kring det ämne som de blev 

intervjuade om. Det bidrog också till möjligheten att ställa följdfrågor eller skapa nya frågor 

under intervjuernas gång. De följdfrågor som ibland ställdes handlade om ifall respondenterna 

kunde ge fler exempel eller förklara mer. Bryman (2011, ss. 415-416) uttrycker att intervju där 

intervjuarna använder sig av någorlunda färdiga frågor eller en intervjuguide kallas för 

semistrukturerad intervju. Dalen (2008, ss. 38-39) beskriver det som betydelsefullt att 

intervjuarna visar att de är intresserade av det som sägs genom till exempel kroppsspråk, 

ögonkontakt men också genom små kommentarer. Det är även viktigt att ge respondenterna tid 

till att tänka efter kring frågorna som ställs, men att det kan vara svårt att låta det vara tyst då 

intervjuaren är ovan att intervjua. 

Urval 

Undersökningens urval består utav nio förskollärare från fem olika förskolor i en kommun i 

Västsverige. Tanken var från början att tio förskollärare skulle medverka men eftersom en 

tackade nej blev det bara nio. Urvalet av förskolor består utav fyra kommunala förskolor, varav 

två ”Ur och skur” förskolor samt en personalkooperativ förskola. Valet av förskolor beror på 

en vilja att skapa en bredd angående förskollärares uppfattningar kring hållbar utveckling i 

förskolan. Två av dessa fem förskolor valdes ur bekvämlighetssynpunkt. De andra tre 

förskolorna valdes för att skapa ett vidgat perspektiv i undersökning. Anledningen till att 

undersökningen riktar sig till förskollärare grundar sig i att de har större ansvar än barnskötare 

och outbildad personal när det gäller det pedagogiska arbetet. På så sätt finns det större 

möjlighet till att få svar på den föreliggande undersökningens syfte och frågeställningar. Vilka 

skilda förståelser som finns hos förskollärare kring begreppet hållbar utveckling, på vilka sätt 

de anser att de synliggör hållbar utveckling i förskolan samt på vilka sätt de anser att de 

möjliggör barns lärande kring hållbar utveckling. Dalen (2008, s. 54) beskriver vikten av att 

välja ett passande urval för sin undersökning. Det är betydelsefullt att fundera över vilket urval 
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som anses mest passande samt hur många som ska medverka. Dalen förklarar vidare att det kan 

vara svårt att veta hur många som ska medverka för att få tillräckligt med empiri till 

undersökningen. Det ska helst inte bli för många då det blir mycket arbete med att sammanställa 

empirin, men det får heller inte bli för få så att empirin blir otillräckligt. 

Genomförande 

Innan insamlingen av empiri startades så kontaktades förskolechef via e-post på de förskolor 

som var ämnade att medverka i undersökningen. Ett informationsbrev (se bilaga 3) skickades 

där undersökningens syfte stod förklarat, hur intervjun skulle gå till samt vilka etiska principer 

som skulle tas hänsyn till. När klartecken givits från förskolechefen togs kontakt med 

förskollärarna på de olika avdelningarna för att undersöka intresset av att vara med på en 

intervju. Det skickades även ut ett informationsbrev till de förskollärare som ville medverka.  

 

Därefter utfördes en pilotstudie med en förskollärare som inte ingår i urvalet för 

undersökningen. Pilotstudien bidrog till insikt i vilka frågor som eventuellt kunde bli 

svårtolkade i intervjuerna, vilket gav möjlighet för förberedelse kring hur frågorna kunde 

förtydligas, omformuleras eller hur följdfrågor kunde ställas. Pilotstudien gav även insikt i hur 

tekniken för ljudinspelning fungerade. Bryman (2011, ss. 258-259) redogör för att det kan vara 

bra att utföra en pilotstudie innan undersökningen. Under pilotstudien kan intervjuarna få 

kännedom om hur frågorna fungerar, förstås och mottags av respondenterna. Det kan handla 

om ifall intervjuarna genom frågorna får svar på undersökningens syfte, om frågorna är enkla 

att förstå samt hur respondenterna reagerar på dem. Bryman förklarar också att pilotstudierna 

bör utföras på personer som inte ingår i undersökningen. En annan fördel med pilotstudier är 

att det ges möjlighet till att testa så att tekniken fungerar. 

 

Vi har deltagit båda två under intervjuerna, genom att en haft det största ansvaret för att ställa 

intervjufrågor medan den andra har ansvarat för tekniken och följt med i intervjun med hjälp 

av en intervjuguide. Den som ansvarat för intervjuguiden har varit uppmärksam på att intervjun 

omfattat de delar som skulle finnas med. I början av varje intervju förklarades att 

undersökningen inte ämnar undersöka om förskollärarna arbetar med hållbar utveckling på ett 

rätt eller fel sätt utan snarare hur de uppfattar begreppet, om de anser sig arbeta med det och i 

så fall, på vilket sätt. Under intervjuerna användes ljudinspelning för att kunna återge det som 

förskollärarna berättat korrekt men också för att underlätta under intervjuernas gång. 

Ljudinspelning gav större möjlighet till att vara närvarande i samtalet och undvika att missa 

något respondenterna sa. Bryman (2011, s. 420) redogör för att kvalitativa intervjuer oftast 

spelas in för att forskare i resultatet ska kunna återge respondenternas utsagor precis som de sa 

det under intervjuerna. Intervjuerna har anpassats till när respondenterna har kunnat medverka, 

på det sättet att de fått möjlighet att välja dag och tid. Genom att ge respondenterna den här 

möjligheten kan det bidra till att respondenterna känner sig mindre stressade över att medverka. 

Intervjuerna har utförts på en lugn och avskild plats på förskolorna, där respondenterna kunnat 

få samtala utan att bli störda. Intervjuernas tidsomfång varierande mellan fem till 18 minuter. 
 

Likt Björneloo (2007, s. 82) har reflektion gjorts kring hur nickningar och svar genom ett mm-

ljud givits till respondenterna. Nickningarna och mm-ljuden har mest givits för att få det att bli 

mer som ett samtal och bekräfta att det respondenterna berättar är av intresse. Det har inte betytt 

att vi alltid instämt med det respondenterna berättat. 

Forskningsetik 

Bryman (2011, ss. 126-127) framför att de etiska aspekter en forskare måste ta hänsyn till 

handlar om att värna om de personer som medverkar i undersökningen. De etiska aspekter är 
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också ett ofrånkomligt krav. Bryman (2011, s. 131) synliggör de etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innefattar att de som medverkar i undersökningen ska bli informerade om 

undersökningen syfte, vilket metodverktyg som ska användas samt att de deltar på fri vilja och 

har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. Innan insamlandet av empiri kontaktades 

förskolechef och förskollärare från vardera förskola. De blev informerade om undersökningens 

ämne, syfte och hur genomförandet av intervjuerna skulle gå till. De blev även informerade om 

att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avsluta intervjun när de ville. Informationen 

gavs genom ett informationsbrev men också muntligt innan varje intervju. Löfdahl (2014, s. 

36) belyser att en det kan vara fördelaktigt att lämna både skriftlig information och muntlig 

information. Löfdahl beskriver även betydelsen av att höra av sig till förskolechefen innan 

kontakt tas med förskollärarna på förskolan som ska delta. Bryman (2011, s. 132) beskriver att 

den andra principen är samtyckeskravet, vilket inbegriper att forskare behöver få samtycke från 

de som ska delta i undersökningen. När klartecken erhållits av förskolechef kontaktades 

förskollärarna på förskolan och de blev tillfrågade ifall de ville medverka. Den tredje principen 

är konfidentialitetskravet och den innebär att forskare förvarar materialet samt personuppgifter 

från undersökningen skyddat från andra. Ingen annan ska kunna få tillgång till materialet. 

Empirin har förts över från telefonerna som använts för ljudinspelning till en dator så att ingen 

har kunnat komma åt materialet genom telefonerna. Empirin har även förvarats på ett ställe så 

att ingen kunnat komma åt det. Den sista principen kallas nyttjandekravet och handlar om att 

det material som framkommer under undersökningen enbart får användas för det ändamål som 

undersökningen inbegriper. Löfdahl (2014, s. 38) beskriver att all empiri, exempelvis 

ljudinspelningar eller anteckningar från examensarbeten ska förstöras då undersökningen är 

färdig. Empirin har endast använts till den här undersökningen och efter avslutad undersökning 

förstördes all empiri. 

 

Förutom hänsyn till de etiska principerna har även hänsyn tagits till etiska perspektiv. Löfdahl 

(2014, s. 35) beskriver att etiska perspektiv handlar om att ta hänsyn till etiska frågor i det 

praktiska utförandet. I genomförandet har hänsyn tagits till respondenterna genom att de blivit 

tillfrågade om ljudinspelning. Vi har också varit uppmärksamma på ifall respondenterna på 

något sätt visat med sitt kroppsspråk eller med sin verbala kommunikation att de inte vill 

utveckla sitt svar på någon fråga. Vid en sådan situation har inga fler följdfrågor ställts. I 

resultatet har även etisk hänsyn tagits till respondenterna genom att ord och ljud som 

respondenterna uttryckt då de exempelvis funderat tagits bort. En del av orden som 

respondenterna uttryckt i talspråk har också i resultatet ändrats till skriftspråk. Vissa ord har 

även fått byta plats i citaten för att göra dem mer lättlästa. Inga ändringar har gjorts så att 

innebörden ändrats i citaten. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. De innefattar hur 

väl genomförd samt hur noggranna forskare har varit i sin undersökning. Det kan handla om att 

det beskrivs hur forskare utfört insamlandet av empiri samt hur det sedan har analyserats. 

Forskares strategi för insamlandet av empiri och analys påverkar hur tillförlitligt och trovärdigt 

resultatet blir (Thornberg och Fejes 2015, s. 259). Bryman (2011, ss. 354-355) beskriver att en 

undersöknings trovärdighet och tillförlitlighet ökar då det är tydligt beskrivet hur 

undersökningsprocessen gått till samt att undersökningen följt de regler som finns. 

 

I den föreliggande undersökningen finns en tydlig beskrivning av undersökningens alla delar 

så som exempelvis syfte, frågeställningar, urval, genomförande, intervjufrågor samt 

analysstrategi. Etiska principer har tagits hänsyn till genom att tydlig information, både muntlig 
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och skriftlig har givits till de som medverkat i undersökningen. De medverkande har deltagit 

av fri vilja samt att de har givits möjlighet att avsluta sin medverkan. Respondenterna har givits 

fiktiva namn för att bli anonyma i undersökningen. Samtliga respondenter har också blivit 

representerade i undersökningen. Slutligen har etiska principer tagits hänsyn till genom att 

materialet har förvarats säkert och endast använts till undersökningens ändamål. 

Respondenterna har blivit tillfrågade kring ljudinspelning samt har inte blivit pressade på svar, 

vilket innebär att ta hänsyn till etiska perspektiv. Ljudinspelning ökar trovärdigheten och 

tillförlitligheten genom att chansen är större att resultatet framställer utsagorna korrekt. En 

annan aspekt som gör undersökningen trovärdig och tillförlitlig är på det sättet intervjufrågorna 

är formulerade och genom att pilotintervju har genomförts. Det är öppna frågor som gett 

respondenterna möjlighet till att tala och tolka fritt. Eftersom det funnits tillgång till 

handledning under arbetets gång har undersökningen kunnat diskuteras och granskats utifrån 

ytterligare ett perspektiv. Att vara två personer som tillsammans genomfört undersökningen har 

också ökat trovärdigheten och tillförlitligheten eftersom diskussion har förts. Undersökningen 

har slutligen också försökt skrivas på ett sätt som är lätt att förstå.  

Analysmetod 

Nedan beskrivs den analysmodell som använts i den föreliggande undersökningen. Det 

redogörs för hur analysen gått till samt vilken hjälp modellen bidragit med. 

Fenomenografisk analysmodell 

Dahlgren och Johansson (2015, ss. 167-171) beskriver de sju stegen som en fenomenografisk 

analysmodell består av. Författarna börjar med att förklara det första steget, vilket innebär att 

läsa intervjuutskrifterna många gånger för att på så sätt bli bekant med det. Under första steget 

kan kommentarer antecknas på intervjuutskrifterna. Vidare förklaras steg två, vilken handlar 

om att plocka ut de mest essentiella utsagorna ur intervjuutskrifterna. Det kan vara fördelaktigt 

att arbeta med ett konkret material, exempelvis papper. Det konkreta materialet gör det sedan 

lättare att arrangera de essentiella utsagorna i olika grupper. Steg tre innebär att jämföra de 

utsagor som plockats ut för att upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Det är 

betydelsefullt att på något sätt anteckna vem som sagt vad för att lättare kunna återgå till de 

fullständiga intervjuutskrifterna. När det gäller steg fyra handlar det om att utsagorna delas upp 

utefter likheter och skillnader i olika kategorier. Fortsättningsvis förklaras att steg fem 

innefattar att urskilja de essentiella likheterna i de kategorier som skapats. Författarna beskriver 

att forskare i steg sex namnger kategorierna och att namnet bör avspegla innehållet i 

kategorierna. Slutligen redogörs för steg sju, vilken handlar om att undersöka om vissa 

kategorier är liknande och kan vävas ihop eller om det behövs skapas en ny kategori. 

 

Innan analysarbetet påbörjades transkriberades samtliga intervjuer. Det innebär att det 

ljudinspelade materialet nedtecknades ordagrant i skrift på datorn. Intervjuutskrifterna fick 

olika färg för att i analysen lättare kunna urskilja vem som sagt vad av respondenterna. 

Intervjuutskrifterna skrevs sedan ut i pappersform.  

 

Därefter påbörjades den fenomenografiska analysen. Intervjuutskrifterna lästes igenom flera 

gånger. Med hjälp av markeringspenna markerades de mest betydelsefulla begreppen och 

utsagorna. Därefter klipptes utsagorna ut och placerades tillsammans med liknande utsagor. 

Utsagorna placerades i olika kategorier där likheter och skillnader kunde urskiljas. Det 

upptäcktes olika kärndelar utifrån de utsagor som placerats i kategorierna, vilka blev 

underkategorier. De kärndelar som upptäcktes bidrog till att skapa huvudkategoriernas namn. 

Slutligen gjordes upptäckten att vissa kategorier kunde sammanslås till en. De slutgiltiga 

huvudkategorierna fick i resultatet namnen: Förskollärares uppfattningar om begreppet hållbar 
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utveckling, lärande kring hållbar utveckling i förskolan, förskollärares arbetssätt, stimulans 

kring barns lärande för hållbar utveckling samt vad bidrar hållbar utveckling i förskolan till. 

RESULTAT 
I följande avsnitt redovisas det resultat som framkommit i undersökningen. Resultatet redogör 

för förskollärares uppfattningar kring begreppet hållbar utveckling, det lärande som de upplever 

sker i förskolan kring hållbar utveckling samt de arbetssätt som de anser sig tillämpa. Det 

redogörs även för hur de anser att barns lärande för hållbar utveckling kan stimuleras och vilken 

betydelse det har i förskolan. I resultatet används fiktiva namn för att framföra de medverkandes 

utsagor. På den ena Ur och skur förskolan arbetar Ulla och Ulrika och på den andra Ur och skur 

förskolan arbetar Ursula och Unni. På den personalkooperativa förskolan arbetar Pernilla och 

Pia. Till sist på de två återstående förskolorna arbetar Kristina och Katja tillsammans på den 

ena och Klara på den andra.  

Förskollärares uppfattningar om begreppet hållbar utveckling 

Följande del i resultatet redogör för fyra skilda uppfattningar kring begreppet hållbar utveckling 

hos förskollärarna. De fyra skilda uppfattningarna är hållbar utveckling som ett miljötänkande, 

ett omsorgstänkande, ett demokratiskt tänkande samt ett förhållningssätt som genomsyrar 

vardagen. 

 

Ett komplext begrepp med många delar 

I resultatet redogör förskollärarna för att begreppet hållbar utveckling är ett komplext begrepp 

som innefattar många olika delar. Bland annat tas de tre dimensionerna ekologisk-, ekonomisk- 

och social hållbar utveckling upp. Det kan vara svårt för förskollärarna att sätta ord på hållbar 

utveckling i förskolan och att det kan vara värdefullt att behöva gör det. Ulla uttrycker att 

”ibland har man svårt att sätta ord på det så det är väldigt nyttigt att behöva sätta lite ord på 

det”. Klara berättar att ”det är väldigt brett det här ni säger hållbar utveckling, det finns väldigt 

många delar i den”. Hon berättar också att ”det finns ju det här med ekologisk, den sociala biten, 

den ekonomiska biten”.  

 

I resultatet framgår det även att förskollärarna anser att hållbar utveckling är förankrad i 

läroplanen men att det kanske blir tydligare i den nya läroplanen. Det finns en önskan om att 

hållbar utveckling ska få ett större fokus genom tydligare mål ifrån kommunen. Klara förklarar 

”ja men den är ju förankrad i den här läroplanen som vi har nu och jag tror att med den nya 

läroplanen kommer det vara mera tydligt för att där kommer mera begreppet undervisning i 

den”. Katja säger också att ”vi har det inte heller just nu som ett utvecklingsmål uppifrån chefer 

och så, miljömål och det känner jag nog att jag saknar faktiskt”. Det framkommer även i 

resultatet att Ur och skur förskolor har framställt egna miljöplaner som de följer. Unni berättar:  

 

För vi har ju en miljöplan som vi går utifrån, det har varje Ur och skur förskola där vi har 

skrivit ner vad det är alltså och alla ska ju följa den miljöplanen […] det är inte så vanligt 

kan jag tänka mig att en hel förskola om man inte har grön flagg eller så där, det har jag 

aldrig jobbat med, men att en hel förskola är överens om hur man ska jobba mot hållbar 

utveckling. 

 

Ett miljötänkande 

Resultatet visar att hållbar utveckling enligt förskollärarna kan förstås som ett miljötänkande, 

där det bland annat handlar om att värna om vår natur, miljö och planet. Det beskrivs att 

värnandet av natur, miljö och planet kan ske genom små verktyg. Kristina förklarar ”det är väll 

ett miljötänk och alltså värna om planeten i stort men alltså göra det med små medel som blir 
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hållbart långvarigt”. I resultatet framkommer det även att förskollärarna anser att det är viktigt 

att köpa in bra material som både är miljövänligt och hållbart. Hållbar utveckling beskrivs även 

handla om att återanvända, sortera samt vara rädd om de resurser som finns. Pia berättar att 

”först och främst tänker jag givetvis miljö, första ordet som ploppar upp i mitt huvud och då är 

det ju allt ifrån att köpa miljövänligt material till att sopsortera”. Ursula uttrycker även ”men 

att man försöker lära dom om det, att man får vara rädd om det man har och att det är ju våra 

saker tillsammans”. Resultatet visar också att kompostering och matsortering anses vara en 

viktig del av hållbar utveckling, där det ska bli naturligt för barn att kompostera och matsortera. 

Ulla berättar att ”det innebär att barnen ska få en naturlig ingång i de här med kompostering”. 

Pia talar också om ”just det här med mat och så tycker jag också är bra, att man kan liksom, så 

som man har nu, man stoppar ner det i bruna påsar”. Plantering och odling beskrivs också som 

en viktig del i hållbar utveckling. Katja berättar att ”det här med plantering och så har vi pratat 

om att just det här med odling känns också viktigt som en del i det här”.  

 

Ett omsorgstänkande 

Resultatet visar även att hållbar utveckling enligt förskollärarna kan förstås som ett 

omsorgstänkande. Det innefattar hur vi människor är mot varandra, tar hand om varandra, hur 

vi mår i kroppen samt hur vi är mot djur. Det beskrivs även att det behövs hållbara människor. 

Ulrika beskriver att det handlar om ”hur man är mot varandra så att man ska må bra i kroppen, 

att man liksom månar om varandra”. Ursula berättar också: 

 

Även liksom den psykosociala biten hur vi är mot varandra och det är ju en del i det också. 

Jag menar vi måste ju ha hållbara människor också, det är ju inte bara miljön […] Att 

faktiskt hur vi är emot varandra och det jobbar vi väldigt mycket med så det är ju hur man 

är mot varandra, hur man är mot djur och hur man är mot natur. 

 

Ett demokratiskt tänkande 

Resultatet uppvisar att hållbar utveckling enligt förskollärarna kan förstås som ett demokratiskt 

tänkande. Det kan innebära att samarbete behövs för att uppnå hållbar utveckling. Katja 

beskriver: 

 

Ja det första jag tänker på när ni säger hållbar utveckling så är det dels miljötänk förstås 

men också demokrati är ett ord som dyker upp hos mig. Jag tänker att det är ju att man 

måste samarbeta för att nå en hållbar utveckling.  

 

Ett förhållningssätt som genomsyrar vardagen 

I resultatet framgår det även att hållbar utveckling enligt förskollärarna kan förstås som ett 

förhållningssätt och att det är något som bör finnas med hela tiden i allt som görs i vardagen. 

Genom att väva in det i vardagen får barn ett naturligt förhållningssätt till hur de ska agera för 

hållbar utveckling. Ulla berättar att ”för mig innebär det ett tänk som är med oss hela tiden varje 

dag […] det är inte bara kompostering och sortering utan det är någonting som dom får naturligt 

som ska sitta i ryggraden att man tänker till före, vid inköp och annat”. Klara beskriver att ”det 

är ett förhållningssätt känner jag”. 

Lärande kring hållbar utveckling i förskolan 

I texten nedan redovisas hur förskollärarna anser att barns lärande kring hållbar utveckling 

synliggörs i förskolan. Lärandet har delats upp under rubrikerna lärande som inriktar sig på 

miljö, lärande som inriktar sig på omsorg, lärande som inriktar sig på demokrati samt lärande 

som inriktar sig på ekonomiska aspekter. 
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Lärande som inriktar sig på miljö 

Resultatet visar hur förskollärarna anser sig arbeta kring att lära barn hur de ska förhålla sig till 

natur. De samtalar med barn om hur de ska uppskatta och ta hand om naturen genom att inte 

slänga skräp, ta upp skräp som redan ligger i naturen samt vara rädda om växter och djur som 

finns i naturen. De samtalar även med barn om vad som hör hemma i naturen och vad som inte 

gör det samt kring de förändringar som sker i naturen. Unni förklarar att ”vi plockar ju skräp 

och vi lär barnen att ta hand om naturen, liksom vara rädd om dom små djuren och att försöka 

att inte bryta av grenar”. Även Klara beskriver att ”hållbar utveckling, det kan vara en promenad 

i skogen, att liksom barnen ska uppskatta naturen och så det har vi gjort. Det här att 

uppmärksamma barnen på naturen och dom förändringar som sker”. Pia uttrycker också: 

 

Vi är ju så mycket i skogen också och där lär man ju barnen också att där kastar man inte 

skräp och även om dom äter äpplen och så, sånt där kan man ju kasta in i skogen, det 

ruttnar och det vet dom. Men att det ser inte så trevligt ut om man kommer tillbaka och 

det ligger massa skruttar och skal och så, så man ändå plockar med sig skräp eller om 

man ser skräp också att ta med det hem. 

 

I resultatet framkommer det även att förskollärarna anser sig arbeta med återvinning och 

kompostering tillsammans med barnen. De har på förskolorna olika lådor för att kunna sortera 

olika material. Barnen får följa med ut till soprummet eller till återvinningsstationen för att 

återvinna det material som ska slängas och som samlats i lådorna på förskolorna. Förskollärarna 

samtalar med barnen om vad som händer med skräpet när det exempelvis hämtas av sopbilen. 

På förskolorna finns även kompost eller bruna påsar för att slänga matavfall i. Pernilla berättar:  

 

Tar med några barn med cyklar, så får dom lasta på dom här soptunnorna och gå bort till 

återvinningen […] och så hjälper barnen till och då pratar man ju om vad händer med det 

nu och likadant när sopbilen kommer och tömmer så är det ju jättehäftigt. Då får man in 

det här med vad händer med det nu och hur får man reda på det och nu finns ju datorer då 

man kan leta på allt, då kan man ju söka där liksom tillsammans med barnen. 

 

Ulrika uttrycker också att ”här utanför har vi olika baljor där man lägger material då som ska 

återvinnas, vi har ju kompost och sen använder vi ju även dom bruna påsarna och lägger 

matavfall i”. 

 

Det framkommer även i resultatet att förskollärarna anser att de arbetar med resursanvändning. 

Bland annat benämner de för barn att de exempelvis inte ska slösa på vatten, papper och 

elektricitet eftersom det kan ta slut och att det tar på jordens resurser. Resultatet visar också att 

förskollärarna anser att det är möjligt att benämna mycket för barn oavsett ålder. Ursula säger 

att ”man tänker med, inte stå och spola vatten för det tar på naturen eller så att man ändå, dom 

är så små men man kan ändå benämna mycket för dom”. Katja berättar också att ”sen i för sig 

så släcker vi lampor och så, det pratar vi faktiskt lite om […] det behöver inte lysa överallt när 

vi går ut att vi släcker lampan i hallen och så”. Katja berättar även: 

 

Likadant när dom ska torka sig så kan det ju vara så att dom står så här och tar liksom 

massa, massa papper då och när dom ritar att dom tar många papper och gör nått streck 

och tar, utan också det här att det kan ta slut. 

 

Förskolläraren Ulrika berättar om ett konkret sätt som de tillämpar för att inte slösa på vatten. 

Hon berättar att de sätter ut spannar när det regnar för att samla vatten som barnen kan använda 

i sin lek. Ulrika säger: 
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Om vi vet att det ska bli regn så sätter vi ut spannar och annat på gården så kan man 

använda det vattnet och leka med sen och det har vi verkligen tänkt på nu med vatten att 

man hushåller med det i och med att det var lite vattenbrist. Så barnen får liksom inte 

obegränsad tillgång med vatten eller så här att leka med. 

 

Resultatet påvisar att förskollärarna anser sig arbeta med återanvändning på förskolorna. De 

återanvänder bland annat olika material som exempelvis kartonger, plastburkar och 

toalettpappersrullar. Det materialet kan barnen sedan använda vid exempelvis skapande. Ulrika 

uttrycker att ”sen använder vi ju som sagt var, försöker återanvända material och så olika sådana 

här man kan använda plastburkar till någonting som dom kan pyssla med, exempelvis 

mjölkkartonger”. I resultatet framgår det att återanvändning synliggörs för barnen. Det gör 

förskollärarna genom att exempelvis uppmana vårdnadshavare att ta med leksaker eller möbler 

till förskolan som vårdnadshavare tänkt slänga för att istället återanvända det. Ulla uttrycker 

att: 

 

Vi brukar alltid uppmana föräldrar till att när det är saker dom inte vill ha hemma ska 

dom alltid fråga oss om vi vill ha dom innan dom slänger det. Det är ju saker som barnen 

hör att man frågar […] så ser barnen att dom tar hit det och vi kan använda det igen då 

och likadant leksaker som, när dom blir större och större och ska gå upp till skolan så 

kanske dom kommer med en kasse med leksaker som vi har här på förskolan tills det är 

förbrukat då. 

 

Lärande som inriktar sig på omsorg 

Resultatet visar att förskollärarna anser sig arbeta med hållbar utveckling genom att visa omsorg 

om andra människor och djur. De pratar tillsammans med barnen om var djuren bor, vad de äter 

och hur de lever. Det handlar om att ha det i åtanke när de vistas i naturen. Ulrika berättar att 

”djuren till exempel har vi pratat jättemycket om nu denna terminen allt vad det innebär eller 

vart dom bor och äter och hur dom lever och så där. Och svampar, man behöver ju liksom inte 

trampa på en svamp bara för att man ser en eller det kan ju bo några djur och så där”. Ibland tar 

de även med sig överbliven frukt och bröd för att ge det till djur i naturen som exempelvis fåglar 

och myror istället för att bara slänga det. Ursula förklarar: 

 

Sen när vi har delat frukt så går vi kanske till myrstacken med det som blir över istället 

[…] om det är bröd över kan vi ge till änderna, vi behöver inte slänga bort det eller om vi 

matar fåglarna eller sådana grejer, så det tycker jag blir ganska tydligt just kring 

mathantering. 

 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att det sker arbete kring att visa omsorg för andra 

människor genom att förskollärarna uppmanar barnen att hjälpa varandra, att se efter de som är 

yngre samt påvisar att alla ska få vara med. Det ska vara ett trevligt klimat där det exempelvis 

är viktigt att hälsa på alla. Unni berättar:  

 

Vi har ju även gjort att när dom små, dom minsta barnen börjar med sin egen ryggsäck så 

har de stora barnen ibland varit lite såhär faddrar och hjälpt dom eller så, dra upp 

dragkedjan och öppna burken och drickan och så där liksom så. Så det har varit väldigt 

värdefullt och sen hjälpa till, hjälpa varandra också.  

 

Ulrika beskriver hur de arbetar med att skapa ett trevligt klimat och berättar att de har gjort en 

egen julkalender med små budskap som handlar om att bry sig om varandra. Hon säger: 
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Att man hela tiden uppmärksammar att alla får vara med, sen är det inte alltid så lätt men 

att man ändå ska försöka. Att vi är trevliga och att man uppmärksammar och säger hej 

och trycker lite extra på det. Och sen har vi våran julkalender som vi har gjort i år att vi 

har tryckt små budskap på vettextrasor och att alla dom här små budskapen handlar om 

tro på dig själv, säg hej till någon, säg något snällt och alltså små budskap som ändå ska 

visa på det att man bryr sig om varandra.  

 

Lärande som inriktar sig på demokrati  

Resultatet visar att förskollärarna anser sig arbeta med demokrati genom att de i förskolan har 

dagens värd eller dagens fotograf för att lyfta alla barn. De arbetar även med turtagning och att 

dela med sig. Ursula berättar: 

 

Lite det här dela med sig och att det kan inte alltid vara jag som är först, turtagning, alltså 

det börjar redan med dom yngsta egentligen […] dagens värd eller lite sådär att idag får 

du göra det här och det här, att man, för det är viktigt att lyfta alla likaväl dom som står 

tillbaka behöver också få vara den här dagens värd eller som i min grupp har jag dagens 

fotograf ibland och dom är ju treåringar och dom tycker det är störtskönt. 

 

Lärande som utgår ifrån ekonomiska aspekter  

Det framgår i resultatet att förskollärarna anser sig arbeta med hållbar utveckling utifrån ett 

ekonomiskt tänkande. Det kan handla om att använda naturmaterial som exempelvis pinnar, 

kottar och kastanjer i skapande istället för att köpa in färdigt material. Pia beskriver att: 

 

Man kan arbeta med mycket saker från naturen, att måla pinnar, man kan göra fina ramar 

och man kan göra former, göra bokstäver av pinnar till exempel använda kottar, kastanjer, 

alltså att man använder mycket naturmaterial och inte alltid köpa. 

 

Resultatet visar också att förskollärarna anser att de på förskolan återanvänder genom att ta 

emot kläder som vårdnadshavare lämnar då deras barn vuxit ur de. På så sätt kan de kläderna 

användas istället för att behöva köpa nya. Ursula berättar: 

 

Lite det här med kläder och så där också att man kan ju, man behöver ju inte alltid köpa 

nytt heller, man har ju mycket, alltså många lämnar ju här när deras sista barn har vuxit 

ur det. 

Förskollärares arbetssätt 

I följande text redogörs för de två arbetssätten som förskollärarna uttrycker att de tillämpar vid 

lärande för hållbar utveckling i förskolan. Det ena arbetssättet inriktar sig på vardagliga 

situationer medan det andra är projektinriktat. 

 

Vardagliga situationer 

I resultatet framgår det att förskollärarna anser att hållbar utveckling ska genomsyra vardagen 

genom att det uppmärksammas i allt som görs på förskolan. Barn ska få inflytande och det är 

viktigt att samtala kring det. Katja beskriver: 

 

Ja just att dom ser det i vardagen, att det blir en självklar del i vardagen tänker jag. Att 

man uppmärksammar det i det vi gör. När vi till exempel sorterar och så, att man låter 

barnen få inflytande […] att man pratar om det så att dom i möjligaste mån kan förstå. 
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Resultatet visar att förskollärarna anser att hållbar utveckling finns överallt men att det handlar 

om hur det läggs fram och vad fokus riktas på. Klara berättar att ”när man har en situation, det 

finns alltid något som barn lär sig i den situationen, det beror på vad det är jag lägger fokus, om 

det är med vattnet eller det kan vara vad som helst […] det finns överallt”. 

 

Projektinriktat 

I resultatet visar det att förskollärarna anser att hållbar utveckling kan synliggöras genom 

projektinriktat arbete. Ett projekt kan vara ett sätt att påminnas om hållbar utveckling, det kan 

bidra till att det blir tydligt för barnen samt att många delar kan vävas in i ett projekt. Pia berättar 

att ”vi gjorde ju ett projekt här för några år sen och då blir det väldigt tydligt […] att man då 

och då gör små projekt för att påminnas”. Pernilla beskriver också att ”vi har ju arbetat med 

olika projekt på denna förskolan, och vad man än använder, vad man än har för inriktning på 

projektet så kan man ju väva in allting”. 

Stimulans kring barns lärande för hållbar utveckling 

I följande del framförs hur förskollärna anser att barns lärande kring hållbar utveckling kan 

stimuleras. Det beskrivs att lärande för hållbar utveckling kan stimuleras genom att barn är 

delaktiga, får inflytande, att lärandet är lustfyllt och sker på ett varierat sätt. Att vara 

medupptäckare och samtala med barn är också något som framkommer som viktigt. De viktiga 

aspekterna redovisas på individnivå samt social nivå. 

 

Stimulans på individnivå 

I resultatet framgår det att förskollärarna anser att barn ska vara delaktiga genom att bli 

involverade i det som görs kring hållbar utveckling i förskolan. Ursula berättar att hon ”låter 

barnen vara involverade […] att dom får vara med också så det inte bara är nånting som vi gör 

över huvudet på dom”. Barn ska få inflytande genom att innehållet utgår ifrån deras intressen 

och idéer. Pernilla framför att ”då kan ju dom komma med vidare idéer själva och så vidare, så 

sen att man, att dem har tankar som man arbetar vidare med sedan”. Barn ska få uppleva hållbar 

utveckling på många olika sätt samt på ett lustfullt, lekfullt och spännande sätt. Ulla förklarar: 

 

Sen har vi också figurer som på ett lekfullt sätt hjälper till med detta då. Vi har en Skräp-

fia som skräpar ner och då har vi från början fått tala om för henne att så där kan man inte 

göra men nu är det så att barnen kan tala om, dom större barnen och dom små hör och 

kan ta med sig detta och sen har vi då Mulle som hjälper naturen och städar i naturen. 

 

Ulla berättar även att: 

 

Man kan ju ta hjälp av väldigt mycket digitala hjälpmedel för att stärka lärandet, för det 

är nånting som attraherar barnen idag […] och böcker som jag sa innan och det finns 

superbra filmer och sen också att dom får pröva, det finns ju både att dom kan se saker 

som händer, om vi gräver ner saker, hur lång tid eller hur det har påverkats när det har 

legat i jorden, så att det är ju mycket det här att dom ska få uppleva det på olika sätt alltså 

att man får eller liksom genom ögat, handen, ja alltså genom många olika stimuli, så 

liksom sätter det sig i ryggraden till slut. 

 

Stimulans på social nivå 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att agerar som medupptäckare. Pernilla 

säger att det är viktigt att ”arbeta med barnen som medupptäckare”. Ulla beskriver också:  
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Från början tittar dom i stubben där maskarna bor och kan titta på det liksom flera gånger 

om dagen för att bearbeta vad det är som händer. Masken bor i jorden och om vi lägger 

dit ett äpple vad händer då. Oj två dagar senare är äpplet borta, vem kan ha ätit det. 

 

Det framgår även i resultatet att förskollärarna anser att det är viktigt att samtala med barn om 

det som görs kring hållbar utveckling i förskolan. Det är viktigt att samtala både kring vad som 

görs och varför. Pernilla berättar ”att benämna det och prata om vårt handlande för då blir det 

mer naturligt för barnen”. Ursula förklarar också:  

 

Att man pratar om, vi kan inte bara stå och spola kranen och man behöver inte ta fyra 

torkpapper och sen att man inte bara säger ta bara två papper, aa varför då, utan ändå 

förklara för dom fast dom är ganska små att vi slösar på naturen och liksom ni vet ju det 

att det kommer från träden.  

 

I resultatet visar det att förskollärarna anser att böcker kan användas som verktyg i samtal kring 

hållbar utveckling. Genom böcker kan samtal föras om vad som sker i böckerna och varför. 

Pernilla beskriver: 

 

Sen har vi ju också dom här kära böckerna Halvan och sopbilen som är väldigt bra […] 

böcker är ju med fantastiska för där får man ju, kan man ju arbeta vidare och prata vidare 

om vad gör dom, varför gör dom så. 

 

Något som också framkommer i resultatet är att förskollärarna anser att hållbar utveckling kan 

stimuleras genom ett förenklat språk. Begreppet hållbar utveckling används oftast inte utan 

ersätts med enklare ord som exempelvis hjälpa naturen och vara rädd om miljön. Om begreppet 

används så är det oftast tillsammans med de äldre barnen eller tillsammans med andra vuxna. 

Ulla berättar att ”vi kanske inte använder oss av begreppet hållbar utveckling men däremot har 

vi ju, alltså att hjälpa naturen använder vi oss mycket av”. Ursula säger även att:  

 

Just hållbar utveckling, jag tror inte att jag säger det liksom i barngrupp så utan det är ju 

mer nått som man pratar om på vuxen nivå och så bryter man ju ner det till det här om att 

vara rädd om naturen. 

 

Kristina förklarar också:  

 

Jag tycker nog att jag pratar väldigt lite om just själva begreppet, men det är som sagt i 

alla dom här små grejerna som man tänker på att man tar vara på miljön, vi är rädda om 

miljön […] sen är det ju egentligen ett jättebra begrepp för miljön det är ju ändå som två 

helt olika begrepp. 

Vad bidrar hållbar utveckling i förskolan till 

I följande text redogörs för vad hållbar utveckling i förskolan kan bidra till enligt förskollärarna. 

Det som framkommer är att det sker ett lärande i nutid samt ett lärande för framtiden. 

 

Lärande i nutid 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna anser att hållbar utveckling i förskolan kan bidra 

till att barn utvecklar empati för andra människor och djur. Det kan bland annat handla om en 

förståelse för att människor har olika förutsättningar i världen. Det kan också vara så att barn 

genom att ta hand om exempelvis små djur även utvecklar empati för andra människor och djur. 

Barn kan utveckla omsorg för naturen genom att de fått en positiv bild av naturen. Ursula 
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berättar att ”lite så här skapa förståelse för andra också för hur bra vi faktiskt har det här”. Ulla 

beskriver även: 

 

Jag tror också att tar du hand om det lilla alltså som masken och snigeln och det här som 

vi lär dom hela tiden att vi trampar inte på sniglarna och vi liksom lyfter bort dom ifrån 

cykelbanan om dom har kommit fel eller så, då har du en helt annan empati för dom större 

också, alltså du får med dig, du vinner så mycket på det och sen nej men också att man 

har du haft glädje i naturen och du har haft roligt i naturen då vill du liksom inte göra illa. 

 

Resultatet visar att förskollärarna tror att det kan vara så att barns familjer påverkas av att de på 

förskolan arbetar med hållbar utveckling. Barnen tar med sig sina upplevelser kring hållbar 

utveckling hem och det beskrivs att det skapas ringar på vattnet. Katja säger att ”det blir ringar 

på vattnet”. Ulla berättar också ”sen tror jag också att familjen har ju blivit lite präglad kanske 

av att dom, barnen har ju tagit med sig detta hem hela tiden”. Katja förklarar även: 

 

Under sin del i alla fall i förskolan så ska man ha jobbat aktivt med det tycker jag, så att 

man har det med sig. Ofta så kan man ju påverka väldigt mycket hemma, barnen, även så 

fort dom har språket att dom påverkar hemma. 

 

Lärande för framtiden 

Resultatet visar att förskollärarna anser att hållbar utveckling i förskolan kan bidra till en grund 

där barn tillägnar sig ett förhållningssätt som vuxna, där de agerar hållbart. Det framgår även 

att förskollärarna anser att en bra grund för barn gynnar alla i en framtid. Det är betydelsefullt 

att barn får med sig förståelse för hållbar utveckling när de är små och att det kan beskrivas som 

att så ett frö hos dem. Ulla beskriver att ”om man får med sig det som liten så vinner vi så 

mycket när dom blir större”. Unni säger att ”man kan liksom bara försöka plantera ett litet frö 

om man säger så här och så ta det i takt med att dom blir äldre så kanske någonting hänger med 

dom”. Kristina berättar:  

 

För det är ju vi som lägger grunden för alltså framtiden, det är vi som påverkar dom nu 

vad dom har för förhållningssätt när dom blir vuxna. Lägger vi en bra grund nu så gynnar 

det alla sen. Så det tycker jag är jätteviktigt att man uppmärksammar och vi borde göra 

det mer. 

 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att hållbar utveckling ska lyftas fram som något 

positivt och som ett positivt bidrag till framtiden. Katja lyfter fram att ”det känns ju jätteviktigt 

tycker jag att det är en del av dagen här, att vi, att det lyfts fram och att det är positivt också. 

Att vi gör någonting bra för framtiden så”. 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att förskollärarna är eniga om att begreppet hållbar utveckling 

är komplext. Det blir också tydligt att det finns en variation kring hur förskollärarna förstår 

begreppet hållbar utveckling. Det kan förstås som ett miljötänkande, ett omsorgstänkande, ett 

demokratiskt tänkande samt som ett förhållningssätt som genomsyrar vardagen i förskolan. Det 

framkommer även att förskollärarna anser att de arbetar med miljö-, omsorg-, demokrati- och 

ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. Fortsättningsvis visar det sig att det finns två olika 

arbetssätt som tillämpas av förskollärarna. Det första arbetssättet benämns som ett arbetssätt 

som genomsyrar vardagen och det andra som ett projektinriktat arbetssätt. Vidare i resultatet 

sammanställs förskollärarnas varierande uppfattningar på hur barns lärande kring hållbar 

utveckling kan stimuleras. Förskollärarnas uppfattningar innefattar att det är betydelsefullt med 

barns delaktighet och inflytande, att lärandet är lustfyllt samt sker på ett varierat sätt, att 
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förskollärare agerar som medupptäckare samt samtalar med barn kring hållbar utveckling. 

Slutligen sammanställs förskollärarnas varierade uppfattningar kring vad hållbar utveckling i 

förskolan bidrar till. De anser att barn genom hållbar utveckling utvecklar empati och omsorg 

för människor, djur och natur. De tror också att familjer kan påverkas genom att de på förskolan 

arbetar med hållbar utveckling. Förskollärarna anser även att hållbar utveckling i förskolan 

bidrar till att barn tillägnar sig ett förhållningssätt som vuxna där de agerar hållbart, att förskolan 

lägger en grund för barn samt att det är viktigt att hållbar utveckling lyfts fram som något 

positivt. 

DISKUSSION 
Följande avsnitt redogör för resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen beskriver och diskuterar förskollärarnas olika synsätt kring begreppet 

hållbar utveckling och hur de anser att barns lärande för hållbar utveckling synliggörs i 

förskolan. Förskollärarnas olika arbetssätt, hur barns lärande kring hållbar utveckling kan 

stimuleras samt vilken betydelse hållbar utveckling anses ha i förskolan är också något som 

diskuteras. Resultatet sätts i relation till undersökningens teoretiska utgångspunkt, 

utvecklingspedagogik samt undersökningens ansats, fenomenografi. Resultatet kopplas även till 

den tidigare forskningen som presenterats i undersökningen. 

Fyra olika synsätt på hållbar utveckling 

Utifrån resultatet görs tolkningen att det finns fyra olika synsätt på hållbar utveckling. De fyra 

synsättet är hållbar utveckling som ett miljötänkande, ett omsorgstänkande, ett demokratiskt 

tänkande samt som ett förhållningssätt som genomsyrar vardagen. Det första synsättet innefattar 

hållbar utveckling som ett miljötänkande och handlar om att värna om vår planet med små 

medel, exempelvis genom sortering. Det här synsättet kan kopplas till det som kallas för den 

ekologiska dimensionen. Hedefalk (2014, s. 16) beskriver att den ekologiska dimensionen bland 

annat innefattar att ta hand om vår miljö. Miljö är den del som förskollärarna mest belyser då 

de beskriver sin förståelse av begreppet hållbar utveckling. Vår tolkning är att miljöaspekter av 

hållbar utveckling lyfts fram mycket i media och kan därför vara en bidragande faktor till att 

förskollärarna till störst del belyser miljö.  

 

Det andra synsättet är hållbar utveckling som ett omsorgstänkande, vilket innebär att sträva mot 

hållbara människor. Det kan ske genom att människor visar omsorg för varandra. Synsättet 

berör även aspekten att värna om våra djur. Hållbar utveckling utifrån ett omsorgstänkande kan 

liknas vid den sociala dimensionen. Hedefalk (2014, s. 16) förklarar att den sociala dimensionen 

omfattar hur människor är mot varandra. Det andra synsättet kan även tolkas beröra den 

ekologiska och ekonomiska dimensionen genom att omsorgstänkandet tar upp hållbara 

människor och värnandet om djur i vår natur. Hedefalk (2014, s. 16) beskriver att den 

ekologiska dimensionen bland annat innefattar att värna om våra arter. Den ekonomiska 

dimensionen beskrivs bland annat handla om mänsklig resursanvändning. I dagens samhälle 

lyfts det ständigt fram i media hur människor ska vara mot varandra och hjälpa varandra för att 

det ska bli ett fungerande samhälle. Det tas ständigt också upp i media hur vi kan hjälpa 

människor genom olika hjälporganisationer och vi blir ofta påminda om människors olika 

förutsättningar i världen. Det förs diskussioner om hur människor ska vara mot varandra när 

det kommer till exempelvis jämställdhet och allas lika värde. Det tror vi kan vara en anledning 

till att omsorg får stort fokus i undersökningen. 
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Det tredje synsättet som benämns som ett demokratiskt tänkande innefattar samarbetets 

betydelse för att åstadkomma hållbar utveckling. Även det här synsättet kan kopplas till den 

sociala dimensionen. Hedefalk (2014, s. 16) belyser att den sociala dimensionen även innefattar 

demokrati.  

 

Det sista synsättet innebär att hållbar utveckling kan ses som ett förhållningssätt som 

genomsyrar vardagen i förskolan. Hållbar utveckling ska genomsyra vardagen i förskolan för 

att det ska bli naturligt för barn. Björneloo (2011, s. 233) redogör för att hållbar utveckling bör 

genomsyra och involveras i all utbildning. Det finns inget förbestämt sätt att lära ut hållbar 

utveckling men med medvetna pedagoger kan även barn i förskolan bli delaktiga i hållbar 

utveckling. 

 

Tolkningen görs att samtliga dimensioner så som ekologisk-, ekonomisk- och social hållbar 

utveckling på något sätt kan kopplas till de fyra synsätten. Det kan dock verka som att den 

ekologiska och den sociala dimensionen är de dimensioner som förskollärarna till störst del 

kopplar hållbar utveckling till. Den ekonomiska dimensionen verkar inte av förskollärare få så 

mycket uppmärksamhet i koppling till hållbar utveckling.  Björneloo (2007, ss. 15-21) beskriver 

att hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara och kan därför vara ett begrepp 

som får många olika tolkningar. I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att hållbar 

utveckling är ett stort begrepp som kan vara svårt att sätta ord på. Det kan vara en anledning till 

att det framkommit fyra olika synsätt istället för ett. I den föreliggande undersökningens resultat 

framkommer förskollärarnas uppfattningar av hållbar utveckling, vilket tolkas som 

miljöfokuserat och omsorgsinriktat. Det är synsätt som fokuserar på att värna om vår planet där 

natur, djur och människor är inkluderade. 

Miljö och omsorgsinriktat lärande är i fokus 

Utifrån resultatet verkar det som att ett miljöinriktat lärande får störst fokus i förskolan och 

därefter ett omsorgsinriktat lärande. Miljöinriktat lärande kan bland annat innebära samtal kring 

att inte skräpa ner, vara rädda om växter och djur, återvinning, sortering samt resursanvändning. 

Omsorgsinriktat lärande kan exempelvis innefatta uppmaningar till barnen att hjälpa varandra 

samt att ha värnandet om djur i åtanke när de vistas i naturen. Det sker även lärande för hållbar 

utveckling kring demokrati och ekonomiska aspekter i förskolan men de får inte lika stor plats 

som miljö och omsorg. Demokrati i förskolan kan utformas genom exempelvis turtagning och 

dagens värd. Lärande kring ekonomiska aspekter kan ske genom att exempelvis använda sig av 

naturmaterial istället för att köpa in nytt material. Björneloo (2007, s. 45) belyser att det är 

vanligt att förskolor oftast sammankopplar hållbar utveckling med endast den ekologiska 

dimensionen. Det är intressant att fundera kring varför miljöinriktat lärande får störst fokus i 

förskolan. Kan det kopplas till anledningen till varför begreppet togs fram av 

Brundtlandkommisionen? Björklund (2014, s. 13) förklarar att det var på grund av de ökade 

miljöproblemen i världen som begreppet togs fram. Vår tolkning är att anledningen till varför 

begreppet togs fram kan ha betydelse för det miljöinriktade lärandet i förskolan. Björneloo 

(2007, s. 14) redogör för en definition av hållbar utveckling som lyder ”fundamentala mänskliga 

behov kan tillfredsställas för alla människor utan att skada planetens livsuppehållande system”. 

Definitionen kan verka rikta hållbar utveckling mest mot miljöaspekter.  

 

Det är även intressant att diskutera varför just miljö och omsorg är de största delarna inom 

lärande för hållbar utveckling i förskolan. Kan det vara för att begreppet är svårtolkat och att 

begreppet hållbar utveckling inte finns med i läroplanen? Vår tolkning är att det kan vara en 

bidragande faktor men det har samtidigt gjorts en tolkning att det ändå finns formuleringar som 

kan kopplas till hållbar utveckling i läroplanen. De formuleringarna kan exempelvis handla om 
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natur, miljö och omsorg. De formuleringar som finns i läroplanen som kopplas till hållbar 

utveckling belyser till största delen miljö, omsorg och demokrati. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98 rev. 2016) framgår det bland annat att förskolan ska värdesätta miljö och naturfrågor 

och utgå ifrån ett ekologiskt förhållningssätt. Förskolan ska även bidra med att barn tillägnas 

grundläggande demokratiska värderingar samt synliggöra omsorg och värnande om andra. 

Hedefalk (2014, s. 16) framför att det är betydelsefullt att den ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensionen framhålls som lika viktiga och att det finns en balans mellan dem. Kan det 

också vara så att läroplanen är en anledning till varför lärande som inriktar sig på den 

ekonomiska aspekten av hållbar utveckling inte får så stor plats i förskolan? Vår tolkning är att 

läroplanen kan vara en anledning då den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling i förskolan 

inte synliggörs i den.  

Vardagligt och projektinriktat arbetssätt  

De arbetssätt som förskollärarna verkar använda är projektinriktat samt ett arbetssätt där hållbar 

utveckling genomsyrar vardagen. Björneloo (2007, s. 44) belyser att lärande för hållbar 

utveckling kan utformas genom exempelvis temaarbete eller som en del av vardagen. Det 

framkommer i resultatet att hållbar utveckling genom projekt kan bidra till tydlighet samt vara 

ett bra sätt att väva ihop hållbar utveckling med andra ämnen i förskolan. Engdahl (2012, s. 7) 

beskriver att ett temainriktat arbetssätt kan skapa goda möjligheter till lärande för hållbar 

utveckling. I resultatet framkommer det att hållbar utveckling ska vara en del av vardagen 

genom att det uppmärksammas i allt som görs samt att det handlar om vad förskollärare lägger 

fokus på. Hedefalk (2014, s. 32) åskådliggör att lärares arbetssätt och förhållningssätt påverkar 

hur barns lärande möjliggörs. Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, s. 57) påpekar även 

att lärares roll är att rikta barns uppmärksamhet mot det fenomen som barn ännu inte har 

förståelse för. Slutligen kan det tolkas som att båda arbetssätten kan relateras till den teoretiska 

utgångspunkten utvecklingspedagogik. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 

59-62) förklarar att fokus inom utvecklingspedagogik är att skapa goda chanser för att 

synliggöra barns omvärld för dem. Avslutningsvis kan det enligt oss tolkas som att det finns 

två olika arbetssätt. Vilket arbetssätt förskollärare än väljer handlar det om att skapa goda 

förutsättningar för att stimulera barns lärande och förståelse kring omvärlden. Det är 

förskollärares uppgift att möjliggöra för barns lärande genom att exempelvis rikta barns fokus 

mot det som ska läras. 

Viktiga aspekter för att stimulera barns lärande kring hållbar utveckling 

I resultatet framgår det att det finns viktiga delar som kan bidra till att barns lärande kring 

hållbar utveckling stimuleras. De delar som anses viktiga är barns delaktighet, inflytande, att 

som förskollärare vara medupptäckare, att lärandet ska ske på ett lustfyllt och varierat sätt samt 

genom samtal. I resultatet syns det att barn får möjlighet att vara delaktiga genom att de får 

följa med till exempelvis soprum eller återvinningsstationer för att hjälpa till att återvinna det 

material som ska slängas. Det framkommer även i resultatet att barn får inflytande genom att 

förskollärarna utgår ifrån barns intressen och idéer. Utbildningsdepartementet (2010, s. 15) 

framför att miljöfrågor och livsstil bör integreras med barns nyfikenhet och tankar. Arnér (2009, 

s. 14) redogör för hur inflytande och delaktighet skiljer sig åt. Hon åskådliggör att inflytande 

handlar om att ta tillvara barns intressen, åsikter och erfarenheter i förskolans verksamhet. 

Delaktighet beskrivs istället handla om barns möjligheter till att få delta i något förbestämt. 

Trots att begreppen inte används i så stor utsträckning i resultatet har tolkningen gjorts utifrån 

Arnérs beskrivning av delaktighet och inflytande att det är de här begreppen förskollärarna 

syftar på. Björneloo (2007, s. 30) beskriver den förändring som har skett kring undervisning om 

hållbar utveckling som numera kallas undervisning för hållbar utveckling. I undervisning om 

hållbar utveckling verkar det som att barn inte förväntas vara aktiva utan endast informeras om 
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fakta. Undervisning för hållbar utveckling innebär istället att barn får vara delaktiga i sitt 

lärande. Ovanför beskrivs delaktighet som en viktig aspekt för barns lärande, vilket bidrar till 

att förskollärare i den föreliggande undersökningen verkar utgå ifrån att undervisa för hållbar 

utveckling.  

 

En annan aspekt som i resultatet framställs som viktig är att förskollärare agerar som 

medupptäckare med barn. Det visar sig i resultatet att medupptäckare ibland används som 

begrepp. Utifrån deras resonemang där de inte använder begreppet kan det tolkas som att de 

ändå agerar som medupptäckare. Det innebär att de är intresserade av vad barnen gör samt 

ställer frågor till dem.  Det kan kopplas till det förhållningssätt som tillämpas inom teorin 

utvecklingspedagogik. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, ss. 59-62) förklarar 

att det inom utvecklingspedagogiken är nödvändigt att inta ett speciellt förhållningssätt där det 

handlar om att visa intresse kring hur barn utforskar olika fenomen. Hedefalk (2014, ss. 32-35) 

beskriver att en pluralistisk miljöundervisning bland annat handlar om att lärare agerar som 

medupptäckare och uppmuntrar barn att komma med egna resonemang. Den pluralistiska 

miljöundervisningen rymmer samtliga dimensioner så som ekologisk-, social- och ekonomisk 

hållbar utveckling. Det kan tolkas som att förskollärarna utifrån resultatet utgår från pluralistisk 

miljöundervisning genom att de agerar som medupptäckare och ställer frågor till barnen. Det 

framgår dock inte ifall de undersöker samtliga dimensioner genom att vara medupptäckare.  

 

Fortsättningsvis framkommer det i resultatet att barns lärande kring hållbar utveckling kan 

stimuleras genom att lärandet sker på ett varierat och lustfyllt sätt. Det kan exempelvis handla 

om att använda sig av figurer, digitala hjälpmedel, böcker, filmer samt att barn får upptäcka 

genom sinnena. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 91) redogör för att det 

inom utvecklingspedagogiken är viktigt att barn får utforska olika fenomen på ett varierat sätt 

och genom sina sinnen. Det tolkas enligt oss som att förskollärarna arbetar på det här sättet för 

att fördjupa barns lärande genom att de får uppleva hållbar utveckling på många olika sätt. Det 

verkar även vara så att de använder sig av varierande sätt för att lära barnen om hållbar 

utveckling utifrån deras intressen.  

 

Slutligen anses samtal vara viktigt för att stimulera barns lärande kring hållbar utveckling. I 

resultatet visar det sig att förskollärare tillsammans med barn samtalar och diskuterar vad de 

gör och varför. Det kan bland annat ske under vardagssituationer då barnen exempelvis tvättar 

händerna. De utgår även från böcker inom ämnet för att skapa ett naturligt samtal. Det kan 

också vara så att förskollärarna förenklar sitt språk för att barn lättare ska förstå. De använder 

exempelvis formuleringar så som hjälpa naturen och vara rädd om miljön istället för begreppet 

hållbar utveckling. Vår tolkning är att förskollärarnas formuleringar kan bidra till att rikta 

hållbar utveckling endast mot miljö. På så vis finns det en risk att det blir miljöundervisning 

istället för lärande för hållbar utveckling. Björneloo (2007, s. 44) belyser vikten av att skapa 

möjligheter till reflektion och samtal. I den föreliggande undersökningen framgår det att 

förskollärarna skapar möjlighet till samtal och reflektion. Det gör de genom att samtala kring 

det som görs i vardagssituationer samt att utgå ifrån exempelvis böcker. Ärlemalm-Hagsér 

(2013, s. 46) redogör för att barn är kompetenta att både diskutera och förstå miljöproblem. Då 

samtal framställs som viktigt för förskollärarna görs tolkningen att de har ett sådant synsätt. Det 

verkar även så eftersom det i resultatet framkommer att de har uppfattningen att det går att 

benämna och förklara mycket för barn trots att de är små. 

 

Sammanfattningsvis framställs barns delaktighet och inflytande betydelsefullt för att stimulera 

barns lärande kring hållbar utveckling. Likaså anser förskollärarna att det är viktigt att samtala 
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med barn om hållbar utveckling och att lärandet ska ske på ett lustfyllt och varierat sätt. Det 

redogörs även för att det kan vara viktig att som förskollärare inta rollen som medupptäckare. 

Hållbar utveckling i förskolan bidrar till ett lärande nu och för framtiden 

I resultatet visar det sig att hållbar utveckling i förskolan kan bidra till att barn i nutid utvecklar 

empati och omsorg för människor, djur och natur. Det kan bland annat innefatta förståelse för 

människors olika förutsättningar i världen samt omhändertagandet av små djur. Björneloo 

(2007, s. 59) framför att hållbar utveckling även kan handla om att ”bry sig om”. Det kan 

innebära att bry sig om andra eller att någon bryr sig om en själv. I resultatet framkommer även 

att omsorg för naturen utvecklas genom att barn har haft roligt där. Har barn fått uppleva naturen 

på ett positivt sätt vill de inte göra illa den. Björneloo (2007, s. 65) belyser att barns 

undersökande stimuleras av att vistas i utemiljö i samspel med pedagoger som stöttar och 

benämner det som undersöks. Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 3) redogör dock för att barn inte 

automatiskt lär sig om hållbar utveckling genom att vistas i naturen. Det tolkas inte som att 

förskollärarna syftar på att omsorg för naturen utvecklas genom att endast vara i naturen. Dock 

är vår tolkning att en positiv bild av naturen kan stimulera utvecklingen av hållbar utveckling 

samt empati och omsorg. 

 

Vidare framställs det i resultatet att hållbar utveckling i förskolan kan bidra till att barnens 

familjer påverkas genom att det blir ringar på vattnet. Dahlbeck och Tallberg Broman (2011, s. 

207) belyser förskolan som en central del i samhället. Värden som lyfts i förskolan sprids vidare 

mellan människor och skapar förändring i samhället. Utifrån resultatet kan det för oss verka 

som att barn påverkar sin familj, vilket skulle kunna innebära att det skapas förändring i 

samhället. 

 

Det lärande som sker för framtiden handlar enligt förskollärarna i resultatet om att förskolan 

lägger en grund för barn kring hållbar utveckling. Den grund som läggs kan bidra till att barn 

som vuxna tillämpar ett förhållningssätt som bidrar till hållbar utveckling. Det kan beskrivas 

som att förskollärarna sår ett frö hos barn. Vår tolkning är att barnen får möjlighet att utveckla 

en grund kring den ekologiska och den sociala dimensionen men för att få en grund kring hållbar 

utveckling som helhet krävs det att alla dimensioner får lika stort fokus. Det framkommer även 

i resultatet att hållbar utveckling ska vara något positivt genom att det handlar om att göra något 

bra för framtiden. Engdahl (2012, s. 32) framför att barn utvecklar en grund i förskolan gällande 

beteende, kunskap och attityder som tas med till framtiden. Björneloo (2007, s. 60) påpekar att 

det inte är säkert att barn tar med sig kunskaper om hållbar utveckling till framtiden trots att det 

sker undervisning kring det i skolan. Dock kan det vara betydelsefullt att barn får chans att 

diskutera miljö och etiska frågor eftersom det ger goda möjligheter för att handla hållbart i 

framtiden. Det kan verka som att förskollärarna uppfattar att de lägger en grund hos barn som 

de tar med till framtiden. Att hållbar utveckling i förskolan handlar om att lägga en grund hos 

barn och att förmedla en positiv framtidstro hos dem. 

 

Sammanfattningsvis finns det fyra olika synsätt på begreppet hållbar utveckling. De fyra 

synsätten benämns som ett miljötänkande, ett omsorgstänkande, ett demokratiskt tänkande samt 

ett förhållningssätt som genomsyrar vardagen. Hållbar utveckling i förskolan synliggörs på 

olika sätt och med olika fokus. Lärande som inriktar sig på miljö och omsorg får störst fokus i 

förskolan, alltså den ekologiska och den sociala dimensionen. Lärande kring hållbar utveckling 

sker genom två olika arbetssätt som antingen genomsyrar vardagen eller är projektinriktat. 

Fortsättningsvis kan lärandet kring hållbar utveckling stimuleras genom att barn får vara 

delaktiga, får inflytande, att förskollärarna är medupptäckare, genom samtal samt att lärandet 

sker på ett lustfyllt och varierat sätt. Hållbar utveckling i förskolan kan bidra till att barn 
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utvecklar empati och omsorg för människor, djur och natur. Det kan även bidra till att hållbar 

utveckling i förskolan sprids vidare till familjen. Slutligen kan hållbar utveckling i förskolan 

bidra till att barn utvecklar en grund som de tar med sig till framtiden. 

Metoddiskussion 

I den föreliggande undersökningen har fenomenografi fungerat som en hjälp genom hela 

undersökningsprocessen. Ansatsen har bidragit till att undersökningens fokus inte frångåtts. 

Fokus för undersökningen har varit att undersöka förskollärares uppfattningar kring hållbar 

utveckling i förskolan. Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) förklarar att fenomenografi 

handlar om att försöka förstå och få insikt i hur andra människor ser på fenomen i sin omvärld.  

 

För att få insikt i hur förskollärare ser på hållbar utveckling i förskolan har semistrukturerad 

kvalitativ intervju använts. Dalen (2008, ss. 9-10) förklarar att syftet med kvalitativ intervju är 

att få fram respondenters upplevelser, tankar och känslor. Vikten av att välja en intervjumetod 

som passar undersökningens ämne är också något som lyfts fram. Då undersökningens ämne är 

så pass brett och tolkningsbart anses kvalitativ intervju passande för att kunna få fram 

förskollärares syn på hållbar utveckling. Kihlström (2007, s. 157) redogör för att fenomenografi 

är en ofta använd ansats inom kvalitativ forskning i de fall då undersökningen innefattar lärande 

och utbildningsfrågor. Under intervjuerna har ett visst antal färdigformulerade frågor använts. 

De färdigformulerade frågorna är av öppen art. Öppna frågor har använts för att ge möjlighet 

till respondenterna att berätta mer fritt. Om en mer strukturerad intervjuform använts kunde 

kanske konsekvensen blivit att frågorna styrt förskollärarnas svar åt en viss riktning. På så sätt 

kanske inte svar framkommit på undersökningens syfte samt frågeställningar. Kvalitativ 

intervju anses passande för undersökningens syfte men det hade varit intressant att kombinera 

intervju med observation. Det hade varit intressant för att även få fram en tydligare bild av hur 

hållbar utveckling synliggörs i förskolans verksamhet. En intervju syftar mer på att få fram hur 

förskollärare anser att de synliggör hållbar utveckling medan observation får fram hur de 

faktiskt synliggör det.  

 

Innan intervjuerna utfördes kontaktades förskolechefen på förskolorna. Efter godkännande blev 

de förskollärare som medverkade i undersökningen informerade både muntligt och skriftligt. 

De blev informerade skriftligt genom ett informationsbrev men även muntligt innan själva 

intervjun.  Löfdahl (2014, s. 36) framför att det kan vara bra att lämna både skriftlig och muntlig 

information samt att det är betydelsefullt att först kontakta förskolechefen innan kontakt tas 

med förskolorna. Den här processen har genomförts för att ta hänsyn till etiska principer och 

perspektiv. Processen har dock varit tidskrävande då det inneburit att vänta in många 

godkännanden. Det utfördes även en pilotintervju innan undersökningens start. Pilotintervjun 

gav insikt i att det fanns frågor som behövde förtydligas med hjälp av följdfrågor. Det gav även 

insikt i att tekniken för ljudinspelning fungerade.  

 

Under intervjuerna har en av oss ställt intervjufrågorna medan den andra har skött tekniken och 

följt med i en intervjuguide. Vem som har haft ansvar för vad har skiftat från intervju till 

intervju. Bådas medverkan har bidragit till ett mer trovärdigt och tillförlitligt resultat då det 

funnits två personers uppfattningar av intervjuerna. Även ljudinspelning har bidragit till en 

större trovärdighet och tillförlitlighet genom att det gav möjlighet till att lyssna på intervjuerna 

flera gånger för att återge deras utsagor korrekt. Bryman (2011, s. 420) framför att kvalitativa 

intervjuer oftast spelas in för att forskare i resultatet ska kunna återge respondenternas utsagor 

korrekt. Nickningar och mm-ljud har använts under intervjuerna för att visa intresse för det 

respondenterna berättat. I början kändes det svårt att inte nicka och bekräfta allt de sa eftersom 

viljan fanns att visa intresse. Lärdomen under intervjuernas gång blev att bekräftelse inte 
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behövde ges hela tiden utan att det räckte någon gång ibland. Under intervjuernas gång 

upptäcktes även att intervjuguiden inte bidrog med så mycket utan att följdfrågorna istället var 

till större hjälp. Under sammanställandet av resultatet gjordes även upptäckten att fler 

följdfrågor borde ställts under intervjuerna för att få utförligare svar och en tydligare bild av 

vad de menade.  

 

I den föreliggande undersökningen har en fenomenografisk analysmodell använts. Modellen 

har varit till hjälp i analysen genom att den bidrog med struktur till hur empirin kunde 

sammanställas. Då empirin har varit väldigt omfattande har analysen varit både en tidskrävande 

och en svår process. Dalen (2008, s. 54) belyser balansgången mellan att få tillräckligt eller 

otillräckligt med empiri. Blir empirin för stor kan det bli väldigt tidskrävande. Undersökningens 

empiri bidrog till en stor bredd av förskollärarnas uppfattningar vilket var positivt. Dock var 

det även i den här undersökningen en nackdel på så sätt att viljan att representera allas 

uppfattningar i undersökningen också bidrog till att det blev svårt. Modellen bidrog därför till 

en strategi i hur analysen och sammanställandet kunde påbörjas och fortlöpa på ett bättre sätt.  

Didaktiska konsekvenser 

Slutsatser som kan dras för yrket är att det finns olika sätt att se på hållbar utveckling i förskolan. 

Det kan bidra till att hållbar utveckling i förskolan får olika fokus. Det saknas tydliga mål i 

läroplanen kopplat till begreppet hållbar utveckling, vilket kan vara en bidragande faktor. Det 

finns även olika sätt att arbeta med och synliggöra hållbar utveckling på i förskolan. Oavsett 

om hållbar utveckling sker genom ett projektinriktat arbetssätt eller som ett arbetssätt som 

genomsyrar vardagen är det viktigt att förskollärare skapar möjligheter för barn att lära kring 

hållbar utveckling. Det kan förskollärare göra genom att rikta fokus på det som ska läras. Det 

är förskollärares ansvar att möjliggöra lärandet för hållbar utveckling. För att lärandet kring 

hållbar utveckling ska stimuleras kan det vara viktigt att förskollärare gör barn delaktiga, ger 

dem inflytande, agerar som medupptäckare, utformar lärandet på ett lustfyllt och varierat sätt 

samt samtalar med barn kring hållbar utveckling och frågor som rör vad och varför. 

Inledningsvis beskrivs det i undersökningen att det saknas forskning kring hållbar utveckling i 

förskolan. Ärlemalm-Hagsér (2013, s. 111) framför att det finns ett behov av mer forskning 

som lyfter fram vad och på vilket sätt det i förskolan möjliggörs för barns lärande kring hållbar 

utveckling. I den föreliggande undersökningen framställs förskollärares uppfattningar kring hur 

hållbar utveckling synliggörs i förskolan samt på vilket sätt de anser sig möjliggöra barns 

lärande kring ämnet. 

 

Hållbar utveckling i förskolan handlar om att lägga en grund för barn inför framtiden. Så att de 

i framtiden tillämpar ett förhållningssätt som bidrar till hållbar utveckling. Det är viktigt att 

barn får med sig förståelser om hållbar utveckling tidigt i livet. Hållbar utveckling i förskolan 

kan även bidra till att familjen påverkas och i långa loppet kanske även samhället i stort. I 

förskolan planteras ett frö för framtiden. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 
Innebörd av hållbar utveckling 

 

 

 

Synliggörande av hållbar utveckling 

 

 

 

Barns lärande kring hållbar utveckling 

 

 

 

Betydelsen i förskolan 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor: 
 

 

 Vad innebär hållbar utveckling i förskolan för dig? 

 Hur upplever du att hållbar utveckling synliggörs i verksamheten? 

 På vilket sätt anser du att barns lärande kring hållbar utveckling kan 

stimuleras? 

 På vilket sätt upplever du att ni arbetar för att öka barns förståelse för 

begreppet hållbar utveckling? 

 Vilken betydelse anser du att hållbar utveckling har i förskolan? 

 Är det något annat du vill berätta om hållbar utveckling i förskolan? 
  



 

 

 

BILAGA 3 

 
 
 

 
Informationsbrev 

 

 

 

Vi heter Johanna Wiktorsson och Madeleine Svensson och studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, på Campus Varberg. Vi går vår sista termin och ska skriva ett 

examensarbete om hållbar utveckling i förskolan. Vi har tänkt att intervjua förskollärare kring 

detta ämne. Vi ser gärna att vi får använda oss av ljudinspelning för att säkerställa att vi återger 

det ni berättar i intervjuerna korrekt i vårt arbete. 

 

I vår undersökning utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

 

 Vårt material i undersökningen kommer förvaras oåtkomligt för andra. 

 De utsagor som framkommer under intervjuerna kommer endast att användas för 

undersökningens syfte. 

 De som intervjuas kommer få fiktiva namn i vår undersökning för att skydda 

identiteten. 

 Det är frivilligt att delta i vår undersökning och den går att avbryta när som helst. 

 Vårt material från undersökningen kommer att förstöras efter godkänt examensarbete. 

 

 

 

Har ni några frågor kring vår undersökning kan ni nå oss via e-post: 

 

JohannaWiktorsson: 

Madeleine Svensson: 

 

  

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Wiktorsson och Madeleine Svensson 
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