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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka förskolepedagogers förhållande till hållbar utveckling i 
och delvis utanför förskoleverksamheten. Frågeställningarna är “hur beskriver förskollärare 
sin syn på hållbar utveckling” och “hur beskriver förskollärare sitt arbete för en hållbar 
utveckling”. Metoden som användes för att undersöka dessa frågor är kvalitativa intervjuer. 
Tre arbetande förskollärare intervjuades. Pedagogerna beskriver i resultatet att de ser ekologi, 
sociala relationer och ekonomi samt hälsa som aspekter av hållbar utveckling. Pedagogerna 
beskriver sitt arbete för hållbar utveckling som dels ett ständigt närvarande förhållningssätt 
men också genom en rad olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är bland annat konflikthantering 
och relationsbyggande, återvinning och naturvård, kompostering och odling samt utflykter 
och naturmöten. Resultaten visar att pedagogerna bedriver en normerande undervisning med 
fokus på dels sociala aspekter som etik och hänsyn för varandra och dels natur och 
miljövårdsfrågor. 
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1.  INLEDNING 
Världen och människans civilisation står inför ett sekel av stora anpassningar för att kunna 
upprätthålla fred och goda livsvillkor för den sedan industrialiseringen mångfaldigt ökade 
befolkningen. Miljö, ekonomi och sociala faktorer som utgör förutsättningar för människors 
liv och välmående påverkas och belastas av de stora resursuttag och utsläpp som görs, 
fördelningen av dessa resurser och de maktrelationer detta innebär. Vår teknologi, främst 
jordbruk och fossila bränslen har ökat våra möjligheter att bli fler och samtidigt påverka 
planeten i en aldrig i livets historia tidigare skådad skala. 
   Många länder är överens om att en förändring måste ske och Sveriges regering har 
upprepade gånger sagt att vi ska vara ett föregångsland. Vi måste utbilda våra barn så att de 
kan hantera de problem de får ärva av oss och bygga ett samhälle på mänskliga rättigheter 
och ekologiskt hållbara principer och vi måste börja redan i förskoleåldern. Detta är en syn 
och tillvägagångssätt som finns reresenterat i styrdokument och riktilinjer från FN till LPFÖ 
och kommunernas egna agendor.  I skrivandets stund har det gått nästan 30 år efter 
Bruntlandrapporten, nästan 20 år efter förskolans första läroplan och drygt tio år efter mötet 
om utbildning för hållbar utveckling i Göteborg där 75 länder fanns representerade. (SOU 
2004:104; UNCED, 1992; Skolverket, 2016) 
   Detta examensarbete är en intervjustudie gjord för att skänka inblick i hur arbetet för 
hållbar utveckling ser ut på förskolor i en medelstor svensk stad idag. I studien går jag 
igenom vad styrdokument och vetenskap säger om lärande för hållbar utveckling samt 
relaterar detta till vad jag genom intervjuer med pedagoger som själva stigit fram och tagit på 
sig att besvara mina frågor och representera det arbete för hållbar utveckling som pågår i 
deras arbetslag och verksamheter.  
   I egenskap av att snart vara både en utbildad förskollärare på arbetsmarknaden som ska 
bära en del av detta viktiga uppdrag, och som människa med oro inför vilken framtid vi alla 
går till mötes väljer jag att med detta examensarbete fördjupa mig i hur pedagoger tänker 
kring och arbetar med hållbar utveckling.  
 
1.1  Syfte 
Syftet med denna intervjustudie är att undersöka förskolepedagogers syn- och förhållningssätt 
till hållbar utveckling. Alltså dels hur de ser på begreppet hållbar utveckling och dels hur de 
arbetar med frågor som rör detta. 
 
1.2  Frågeställningar 

- Hur beskriver förskollärare sin syn på “hållbar utveckling” i och utanför förskolan? 
- Hur beskriver förskollärare att de arbetar praktiskt med eller för en hållbar 

utveckling?
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2.  LITTERATURGENOMGÅNG 
I denna genomgång av litteratur relevant för min studie går jag först igenom vad Hållbar 
utveckling innebär. Jag förklarar var begreppet kommer ifrån och vad det anses innehålla i 
olika sammanhang och hur det är tänkt att vi generellt ska röra oss mot en hållbar utveckling.  
 
2.1. Begreppet hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definieras ofta genom detta citat hämtat ur den så kallade 
Bruntlandrapporten: 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att 
tillfredsställa sina behov. 
(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987) 

Detta är en beskrivning av hållbar utveckling som bygger på vad denna utveckling inte ska 
orsaka. Denna korta förklaring ovan avslöjar inget om vad denna hållbara utveckling kan 
innebära då den utelämnar definitioner av både “behov” och “utveckling”. Det har gjort 
definitionen mottaglig för kritik. Vidare i rapporten talas det om grundläggande mänskliga 
behov och rättigheter vilket ger en form av svar på kritiken. Hållbarhetsfrågan anses idag 
vara mer komplex, behov och utvecklingsmöjligheter idag måste kontinuerligt värderas och 
ställas mot framtida människors eventuella behov. (Persson & Persson 2011) Detta innebär 
att arbete för hållbar utveckling kräver samarbete mellan parter och discipliner, vilket också 
enligt Björklund (2014) är en utveckling som skett inom den anrika miljörörelsen som lett 
fram till myntandet av begreppet hållbar utveckling.

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015)  
   Hållbar utveckling kan förklaras med en bild där tre cirklar skär in i varandra så att det i 
mitten bildas ett gemensamt fält. Bilden ovan är hämtad från KTH:s hemsida. Det 
gemensamma fältet i mitten står för hållbar utveckling medan cirklarna står för ekologisk-, 
social- och ekonomisk hållbarhet som måste balanseras mot varandra. Det finns även ett sätt 
att se på dessa faktorer som gestaltas genom bilden den högra modellen i bilden. Med detta 
synsätt är den ekologiska hållbarheten grunden för att social och ekonomisk hållbarhet ska 
kunna byggas upp. I SOU 2004:104 står det att hållbarhet handlar om att hushålla med 
resurser och att vi är beroende av naturens kretslopp och resurser att det därför viktigt att den 
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inte utarmas så att det orsakar problem för kommande generationer. Därför, skriver de, kan 
den ekologiska hållbarheten ses som en yttre gräns. 
   Tidigare miljörörelser har ofta agerat i revolutionär anda, utpekande av vem som bär 
ansvaret och vänt sig emot ekonomiska intressen och politiskt etablissemang. (Björklund, 
2014) Björklund (2014), Persson och Persson (2011) samt SOU 2004:104 beskriver att 
hållbar utveckling som begrepp växte fram ur insikten att människor i många delar av världen 
inte är beredda eller finner det motiverat att satsa endast på ekologisk hållbarhet. Länder som 
inte industrialiserats i samma utsträckning som Sverige exempelvis ifrågasätter de 
industrialiserade ländernas tolkningsföreträde. Hållbar utveckling beskrivs därför av FN som 
den omärkta väg fylld av värderingar och kompromisser, teknologiska lösningar, politiska 
beslut och styrmedel, vardagliga och världsomspännande beslut och förändringar i individers 
och nationers sätt att leva och utvecklas som vi måste ta för att hantera miljöproblematiken 
och de många andra problem som är sammanlänkat med den. (UNCED, 1992) 
   I den statliga SOU 2004:104 skriver författarna att hållbar utveckling handlar om 
“gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan 
folkgrupper och länder” (s. 33). Ett hållbart samhälle är demokratiskt och medborgarna 
känner delaktighet och vilja att ta ansvar för utvecklingen. Människors trygghet och säkerhet 
är viktigt för en hållbar utveckling liksom mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet. 
Social hållbarhet innefattar demokratiska arbetssätt där varje människas åsikter är värda att 
lyssna till och en mångfald av synsätt uppmuntras. Diskussion och tolerans är viktiga 
aspekter för att vi ska kunna komma överens om lösningar för de andra 
hållbarhetsaspekterna, vilket även är resonemang som återfinns i Persson och Persson (2011). 
    En hållbar utveckling, skriver Persson och Persson (2011), ses inte längre som främst ett 
miljöprojekt även om det är miljöproblemen som tvingar oss att skrida till handling. Idag 
anses den sociala hållbarheten i många fall vara den viktigaste aspekten eftersom hög social 
utvecklingsgrad och utbildning den ligger till grund för handlingskompetensen och 
möjligheten att påverka även andra faktorer i samhället. Till den sociala hållbarheten räknar 
man i Sverige även kultur d.v.s. hur människor lever, tänker och konsumerar och vilka värden 
som lyfts fram i samhället. Vi lever idag i en utbredd konsumtionskultur som leder till ett 
onödigt stort uttag av naturresurser och ett i längden ohållbart användande av arbetskraft. 
(Persson & Persson, 2011) 
   FN har konstaterat att utbildning är ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en 
hållbar utveckling. (UNCED, 1992) Sverige har deltagit i många internationella konferenser 
genom åren vilket innebär att vi har en i SOU 2004:104 så kallad politisk förpliktelse att följa 
besluten som fattats. Utöver detta hade den svenska regeringen, åtminstone 2004 när 
rapporten skrevs, som mål att verka för hållbar utveckling både nationellt och globalt. 
   Äremalm-Hagsér (2013) har studerat 32 barnskötares uppfattning av och syn på området 
hållbar utveckling och funnit att de anser det vara medvetet tänkande och förhållningssätt att 
arbeta med globala och lokala frågor i nutid och framtid. Det handlar både om människors 
relation till varandra och till naturen. Författaren har även identifierat tre olika perspektiv på 
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hållbar utveckling. Dessa tre är ett holistiskt perspektiv där hållbar utveckling finns med som 
ett förhållningssätt i förskolans alla aktiviteter och situationer, ett miljöinriktat perspektiv där 
naturvetenskap och aktiviteter i och om naturen står i fokus samt ett demokratiskt perspektiv 
där etik, moral, mänskliga rättigheter och social kompetens betonas. Mest framträdande av 
dessa skriver Äremalm-Hagsér (2013), är det holistiska perspektivet men med fokus på miljö- 
och demokratifrågor. Författaren noterar att ekonomisk hållbarhet inte finns med i 
pedagogernas beskrivningar och kritiserar även att pedagogerna endast i “få uttalanden” 
uttrycker sig ifrågasättande av den hållbara utvecklingens potential som lösning för 
samhällets problem eller begreppets mångtydighet. 
 
2.2  Styrdokumenten om Hållbar utveckling 
Det kan tyckas märkligt att begreppet hållbar utveckling förekommer inte i förskolans 
läroplan. Däremot inleds den med ett kapitel om den värdegrund verksamheten ska vila på 
och det uppdrag den har vilket stämmer väl överens med de beskrivningar och riktilinjer för 
utbildning för hållbar utveckling som satts under globala möten och av FN. I LPFÖ 98 
framgår genast att demokrati är ett viktigt begrepp liksom mänskliga rättigheter och många 
andra värdeord. Solidaritet, empati, tolerans och omtanke samt respekt för andra människor 
oavsett bakgrund är några exempel på begrepp som används här. Även barnens förmåga att 
skapa sina egna skilda uppfattningar och sätt att förmedla dessa framhålls som viktiga 
element i förskolans verksamhet och förskolan får inte ensidigt påverka barnen till ett eller 
annat synsätt. (Skolverket, 2016) 
   Förskolans roll i samhället för en hållbar utveckling syns i detta citat: 

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle.  
(Skolverket, 2016, s.6) 
 

Den ekologiska hållbarheten lyfts fram i ett stycke där det står att:  
 
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 framtid. 
(Skolverket, 2016, s.7) 
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Det står att läsa att barnen i förskolan främst lär sig dessa värderingar genom upplevelser men 
också att de vuxna agerar förebilder som barnen kan lära mönster och beteenden ifrån. 
(Skolverket, 2016) 
   Skolverket utfärdar sedan 2004 en utmärkelse kallad “skola för hållbar utveckling” vilket är 
en omarbetning av utmärkelsen “miljöskola” som skapades 1997. 

 
En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som 
rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt 
miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och 
ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.  
(Skolverket, 2010, s.2) 
 

Även i det dokument om utmärkelsen “skola för hållbar utveckling” (2010) som går att ladda 
ner från skolverkets hemsida kan man läsa att hållbarhetens ospecificerade natur snarare gör 
det till ett förhållningssätt än ett ämne att behandla. I princip kan alla skolor och förskolor 
som följer styrdokumenten, skriver de, sägas arbeta för hållbar utveckling i många 
avseenden. Utmärkelsen ges dock till skolor som arbetar integrerat, varierat och kontinuerligt 
med de många aspekterna av den svårdefinierade hållbarhetsfrågan, utformar och skickar in 
en handlingsplan för detta som sedan måste uppdateras vart tredje år för att skolan eller 
förskolan ska få behålla utmärkelsen. Det krävs att förhållningssättet bearbetas och synliggörs 
för alla inblandade i verksamheten och att en hållbar utveckling görs till ett särskilt mål. En 
skola för hållbar utveckling arbetar med en mängd olika etiska dilemman, ställningstaganden, 
värderingar som rör samhällets utveckling och förhållanden mellan människor och mellan 
miljön och människan integrerat i de övriga ämnena eller den dagliga verksamheten.  
   Verksamhetens ledning har enligt Skolverket (2010) det främsta ansvar att lägga upp en 
översiktsplan av hur arbetet årligen ska gå tillväga, att informera och utbilda personalen om 
och inom målområdet, att skapa samarbeten med andra skolor och att strukturera den årliga 
utvärderingen. Pedagogerna däremot har ansvar för att applicera förhållningssättet på 
läroplanen och väva in det i verksamheten, att se till att barnen eller eleverna har inflytande i 
verksamheten, att involvera övrig personal och element utanför skolan i arbetet och att 
dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet. (Skolverket, 2010) 
 
2.3 Forskning om utbildning för hållbar utveckling 
I detta stycke bearbetar jag vad forskning och statliga utredningar kommit fram till och lyft 
fram som viktiga aspekter i frågan, vad som är viktigt för lärandet, hur det sker och så vidare. 
 
2.3.1 Barnen och förskolan som ett framtidsprojekt 
Synen på barnen i förskolan eller i förskoleåldern som samhällets räddning och bärare av en 
hoppfull framtid är tydlig i dokument från FN, styrdokument och forskning (UNCED, 1992; 
Äremalm-Hagsér, 2013; Skolverket, 2016). Äremalm-Hagsér (2013) skriver att hur barndom 
återskapas alltid påverkas av det omgivande samhället och att det i alla olika berättelser om 
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vad barn och barndom är ger barnet denna roll som potentiell skapare av en bättre framtid. 
Denna syn motiveras dels genom förklaringen att de kommer stanna längre än oss idag vuxna 
på planeten men också eftersom de kan lära sig nya och bättre sätt att vara på från början och 
att barnen i just förskoleåldern är särskilt mottagliga och lär sig som mest under denna period. 
De kan i förskolan få sådant som vi som är vuxna idag upplever att vi hade behövt mer av, 
exempelvis att ifrågasätta och diskutera, respektera, inkludera, att ta initiativ och handla. 
Dessa egenskaper och förmågor skulle kunna göra dem mer redo för de utmaningar de 
kommer möta i sina liv och samhällen. (SOU 2004:104; Caiman och Lunnegård, 2014) Med 
denna syn kan förskolans verksamhet och läroplan bli instrument för att påverka barnen i en 
önskad riktning. FN har med Agenda 21 även sagt att en nyckel för att förändra är att lyssna 
till de som inte redan har inflytande, vilka ju bland annat är barn i förskoleåldern. (UNCED, 
1992) 
   Björklund (2011) skriver att barnen inte får åläggas ett ansvar i och med detta utan snarare 
göras delaktiga och ges en känsla av möjlighet att påverka. Även förskolans läroplan gör det 
tydligt att barnen ska ha inflytande över sin vardag och verksamheten ska följa barnens 
intressen och att de inte har några kunskapsmål som ska uppnås inom detta område eller 
något annat. (Skolverket, 2016) 
 
2.3.2  Ett integrerat pluralistiskt och ämnesöverskridande förhållningssätt och 
meningsskapande inom detta  
Lärande för hållbar utveckling ska enligt SOU 2004:104 med fler vara integrerat och 
ämnesöverskridande. Dilemmat i frågan om vad som är en hållbar utveckling finns 
representerad i särskilt denna utredning och pragmatismen är genomgående. Flertalet gånger 



 
 

9 
 

läggs listor från olika FN möten med vad som bör prägla en skola för hållbar utveckling fram 
vilket följande är ett exempel på:  

 
− Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden och förlopp behandlas integrerat med 

stöd av ämnesövergripande arbetssätt.  
− Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov 

klarläggs.  
− Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och 

från det globala till det lokala.  
− Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har 

inflytande över utbildningens form och innehåll.  
− Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med 

natur och samhälle.  
− Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt 

tänkande och handlingsberedskap.  
− Utbildningens process och produkt är båda viktiga.  
(SOU 2004:104, s. 11) 
 

Lärande eller utbildning för hållbar utveckling bör alltså vara mångsidig, integrerad i alla 
ämnesområden och lyfta fram olikheter och värderingar. Värderingarna som ligger till grund i 
arbetet ska vara uttalade så att de kan kritiseras och ifrågasättas. Metoderna bör vara många 
och varierande och bör vara ett förhållningssätt snarare än ett läroobjekt då sociala, 
ekonomiska och ekologiska faktorer spelar in i de flesta sammanhang som uppstår i 
förskolan. (SOU 2004:104)  
   Hedefalk (2014) undersöker i sin avhandling hur pedagoger arbetar med hållbar utveckling 
och använder en klassificering av undervisningsprinciper för att göra detta. Författaren anser 
även meningsskapande vara detsamma som socialisation och lärande då det innebär både en 
förändring av kognition och av förhållningssätt och normer.  
   Även Äremalm-Hagsér (2013) har undersökt hur barnskötare anser sig arbeta med hållbar 
utveckling. Hon har identifierat fyra olika teman i pedagogernas svar och kategoriserat de 
olika aktiviteter och läroobjekt de beskrivit under dessa. För att klargöra detta har författaren 



 
 

10 
 

utformat denna tabell:

 
(Äremalm-Hagsér, 2013, s.88) 
   
Ett mål pedagogerna i Äremalm-Hagsérs studie (2013) ser inom arbetet för hållbar utveckling 
är att utveckla barnens känslighet och medvetenhet i miljö-, sociala och personliga frågor. 
   Hedefalk (2014) anser att olika mening skapas i olika situationer där personer med olika 
upplevelser och erfarenheter finns närvarande. Lärarna i förskolan styr barnens 
meningsskapande genom vad de väljer att privilegiera, eller med andra ord uppmärksamma. 
Ett privilegierande sker genom bland annat genom vad som lyfts fram som viktigt i en 
aktivitet och vilka frågor eller kommentarer som ställs eller ges svar, mot eller följdfrågor, 
genom vad som uppmuntras och vad som motverkas. Ofta privilegieras undersökande 
aktiviteter och att delta i diskussioner. Inom utbildning för hållbar utveckling, det vill säga i 
situationer författaren observerat och bedömt vara situationer med lärande för hållbar 
utveckling som mål gör pedagoger detta ofta detta i en pluralistisk riktning vilket innebär att 
olika sidor och olika perspektiv uppmärksammas. Pedagoger uppmuntrar ofta barnen att se 
att det kan finnas flera svar eller flera lösningar på en konflikt etc. genom att lyfta fram de 
olika sidorna. (Hedefalk, 2014) Detta resonemang hänger även samman med att det inte går 
att veta säkert vilka problem och än mindre vilka lösningar de kommer att stå inför i 
framtiden. En normerande undervisning är vanlig men anses vara otillräcklig för att stödja 
barnens utveckling av handlingskompetens. 
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2.3.3 Handlingskompetens, kritiskt tänkande och agens 
Att barnen ska lära sig ta initiativ och faktiskt kunna fatta beslut som leder till handling 
framhålls som något av det viktigaste utbildning för hållbar utveckling bör sträva mot. (SOU 
2004:104) Handlingskompetens kan förstås som vanor och beteenden, men det finns som 
tidigare nämnt ingen definition av ett rätt sätt att leva. Handlingskompetens är också att 
kunna resonera om hur man ska kunna leva i framtiden vilket det är upp till människor att 
komma fram till genom diskussion, kritiskt tänkande och forskning att komma fram till. 
Själva viljan att göra något och åstadkomma förändring är en del av handlingskompetensen. 
(Caiman & Lunnegård, 2014; SOU 2004:104;) 
   I forskningen beskrivs barn ofta som agenter eller aktörer i sin egen utveckling och 
läroprocess och informanter om sina egna liv och upplevelser hävdar Caiman och Lunnegård 
(2014). Att vara agent eller aktör och därmed inneha agens innebär att ha makt att påverka, 
att vara ett subjekt snarare än ett passivt objekt som tar emot exempelvis kunskap från en 
annan person. Att ha agens innebär också ett visst ansvar för sin egen utveckling men inte 
nödvändigtvis ett aktörskap i samhället och samhällsutvecklingen. Äremalm-Hagsér (2013) 
har i en av sina studier för avhandlingen funnit att barns aktörskap saknas i många av de 
områden som kopplas till hållbar utveckling. Inom vissa områden ses barnens deltagande, 
aktörskap och inflytande som nödvändigt medan inom andra efterfrågas detta inte alls. 
Barnen kan främst agera så att det påverkar sitt eget lärande och egna intressen, skriver 
Äremalm-Hagsér (2013), och endast påverka förskolan som institution när pedagogerna valt 
att möjliggöra detta. Inom områden såsom mångfald, jämställdhet och relationer till naturen 
efterfrågas besitter pedagogerna tolkningsföreträde. Barnen ska även enligt styrdokument 
inom området lärande för hållbar utveckling ha möjlighet att påverka sin vardag och ha 
inflytande över förskolans verksamhet och innehåll. (Skolverket, 2016) 
   Kritiskt tänkande och ifrågasättande är enligt SOU 2004:104 essentiellt för lärande för 
hållbar utveckling. För att barnen ska kunna fatta rimliga och kloka beslut i framtiden måste 
de lära sig att överväga och ställa argument emot varandra, att tänka kritiskt och ifrågasätta 
och samtidigt förstå att åsikter och upplevelser präglas av omgivning och erfarenheter. 
Hedefalk (2014) skriver också att “För att barn ska kunna utveckla en kritisk 
handlingsförmåga för hållbar utveckling räcker det inte heller med att lära sig en mängd 
fakta.” (s. 57) Situationer som innehåller moraliska dilemman är viktiga att uppmärksamma 
för att barnen ska utveckla och lära sig att värdera och fatta kloka beslut och flera synsätt 
måste behandlas för att det ska bli meningsfullt att vara kritiskt till något av dem. Hedefalk 
(2014) beskriver hur barnen i hennes studie på en förskola diskuterar och resonerar kring 
reglerna i en lek. Det sker förhandlingar kring hur reglerna ska tolkas för att leken ska kunna 
fortsätta. Många olika perspektiv och åsikter ska lyftas fram och barnen måste lära sig att ta 
ställning genom överväganden av dessa och med hänsyn till andra människor och för miljön 
menar hon.  
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2.3.4 Relationen till naturen och miljön 
Att barnen får befinna sig i och uppleva naturen anses ibland vara av vikt för att de ska se 
dess värde och utveckla en respekt för djur och växter samt förståelse för ekosystemen, vilket 
finns representerat som strävansmål i läroplanen. (Skolverket, 2016) 
   Äremalm-Hagsér (2013) skriver att begreppet naturorientering utvecklades i och med 
barnstugeutredningen 1972, där även begreppet miljövård finns med. Denna del av förskolans 
uppdrag ges mer vikt och form allt eftersom styrdokumenten förnyas och förståelsen om 
miljöproblematiken sprids i samhället. En utomstående organisation som påverkat förskolan, 
skriver Äremalm-Hagsér (2013), är friluftsfrämjandet. Under 1950-talet påbörjade de 
Mulleskolan-konceptet som i huvudsak handlar om naturkunskap, miljömedvetenhet och 
hälsosam livsstil. Sedan 1970-talet erbjuder de förskolepersonal utbildning i detta och sedan 
1980-talet finns så kallade “ur och skur” förskolor med en särskild utomhusprofil. 
   SOU 2004:104 lyfter det faktum att många skolor och förskolor tack vare engagerade lärare 
arbetar med miljöfrågor, vilket ju har varit mål i styrdokumenten under en lång tid. Denna 
miljöundervisning problematiseras dock eftersom den ofta en faktabaserad prägel och utgör 
ett moment snarare än ett perspektiv i undervisningen, vilket gör att den konkurrerar med 
andra moment. Idag, som ovan beskrivet, förespråkas istället en syn på detta som 
förhållningssätt och värdegrund. 
   Både Äremalm-Hagsér (2013) och Hedefalk (2014) hävdar att det finns antaganden hos 
pedagoger att kunskap om djur och natur eller vistelse i naturen eller bara utomhus ska ge en 
ökad hänsyn och miljömedvetenhet samt vara gynnsamt för barnens hälsa. Äremalm-Hagsér 
(2013) citerar ett uttalande från en av sina studier som syftar på att barnen bygger upp en 
längtan att vara i naturen och en förhoppning om att detta ska övergå i ett miljöintresse. 
Dessa aktiviteter ger dock inte nödvändigtvis ger dem den förmåga de behöver för att kunna 
göra hållbara valen i längden menar hon. Björklund (2012) beskriver dock ett sätt att använda 
utevistelse och aktiviteter i naturmiljön som en ingång till tematiska arbeten med många 
möjligheter för diskussioner och att beröra hållbarhetsaspekter, miljövård, kretsloppstänk och 
relationen mellan människa och miljö. 
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3.  METOD 
Att välja metod för denna studie var en lång process i sig. I detta stycke motiverar och 
förklarar jag dock för de metoder jag slutligen kom fram till att använda. 
 
3.1  Kvalitativa intervjuer 
För att undersöka det syfte och frågeställningar jag kommit fram till har jag valt att använda 
kvalitativa intervjuer av arbetande pedagoger i förskolan. Till hjälp att utforma mina 
intervjuer har jag tagit stöd av Johansson och Svedner (2010). De skriver att kvalitativa 
intervjuer är en av de vanligaste metoderna för att undersöka syn och förhållningssätt och hur 
personer själva framställer sitt arbete. Författarna menar även att kvalitativa intervjuer som 
görs rätt kan förse den intervjuande med direkt användbar kunskap, vilket jag som snart 
färdigutbildad förskollärare vill tillskansa mig i största möjliga mån. 
   Kvalitativa intervjuer bör vara löst strukturerade menar Johansson och Svedner (2010), och 
en intervjuguide bör utgöras av förberedda diskussionsområden som intervjupersonerna kan 
berätta uttömmande omkring. Genom att inte ha specificerade kan man istället öppna för att 
intervjupersonerna ska få berätta och associera fritt varpå följdfrågor kan ställas för att 
ytterligare fördjupa och förtydliga svaren. 
   En utmaning är främst hur intervjuerna ska utformas så att intervjupersonerna känner sig 
trygga och fria att berätta ur sina egna perspektiv utan att på något sätt känna att de behöver 
stå till svars för något inför mig. Många olika omständigheter kan påverka informanternas 
svar, inte minst de förväntningar jag har på dem och de förväntningar och föreställningar de 
har om mig. (Johansson & Svedner 2010) 
 
3.2  Etiska överväganden 
Det är förstås mycket viktigt att informanterna är väl informerade om de forskningsetiska 
principerna och att jag som intervjuare ämnar följa dem. Dessa försäkrade jag mig om att dels 
förskolecheferna kände till när jag först ringde och frågade om det var möjligt att ordna med 
intervjuer på deras förskolor och dels innan varje intervju att pedagogerna var kände till sina 
rättigheter. Informanterna måste veta att de inte har några skyldigheter gentemot mig och kan 
avbryta intervjuerna när de vill, att de kommer göras fullständigt anonyma och allt eventuellt 
material som kan möjliggöra en identifiering destrueras och känna till intervjuernas syfte och 
användningsområde. (Vetenskapsrådet, 2002) Pedagogerna som utgjorde informanter i min 
studie var redan väl bekanta med de forskningsetiska principerna och hade flera gånger 
medverkat i intervjuer.   
   Ytterligare ett övervägande är i vilken mån mina intervjuer kan komma att störa 
pedagogernas arbete och planering eller barngruppen. Detta undviker jag enklast genom att 
ge så mycket information jag kan om hur lång tid intervjuerna beräknas ta och hur de är 
beskaffade och sedan låta förskolechef och arbetslag själva sätta en passande tid som jag 
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anpassar mig efter. Detta kan förhoppningsvis även bidra till att informanterna känner sig mer 
trygga att berätta fritt vilket ger mitt resultat högre validitet. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 
3.3  Urval 
Det var min tanke att intervjua personer med en viss bekantskap med området för att kunna få 
svar på mina frågor. De ursprungliga förfrågningarna skickades till förskolor med särskild 
inriktning mot hållbar utveckling. På dessa fick jag dock endast ett fåtal svar varav alla var 
negativa. Jag fick efter rådslag med min handledare och med bekanta som hade tillgång till 
fler personliga kontakter några nummer till förskolechefer de av erfarenhet visste var positiva 
till att delta i studier. När jag sedermera fick tag på dem tog de min förfrågan till arbetslagen 
och återkom sedan med möjlig tid och person att intervjua. Detta innebär att jag gjort mitt 
urval genom att välja ut förskolechefer som sedan tagit fram frivilliga intervjupersoner. Det 
kan därför finnas anledning att tro att de pedagoger som anmälde sig som frivilliga 
intervjupersoner på något sätt var intresserade av eller insatta i hållbar utveckling då detta 
syfte med studien delgivits. Det faktum att det är arbetslag som gemensamt utformar 
verksamheten och inte enskilda pedagoger kan sägas stärka denna urvalsmetod. Det är 
mycket möjligt att vissa personer i arbetslagen driver skilda frågor och är olika insatta i 
varierande områden. En person med intresse för hållbar utveckling kan därför leda 
planeringen av detta arbete medan andra hjälper till att genomföra det. För denna studie är det 
mest relevant att intervjua den person i arbetslaget som leder detta arbete och har mest 
överblick och insyn i hur den delen av verksamheten faktiskt genomförs.  
   På en av de två förskolorna där var båda de först tilltänkta intervjupersonerna sjuka dagen 
vi hade avtalat. I en av dessas ställe steg en annan pedagog fram vilket gjorde att intervjuerna 
blev tre till antalet istället för fyra, vilket jag och handledaren bedömde som tillräckligt för 
min studie. Denna pedagog var även hon insatt i arbetet för hållbar utveckling och mycket 
lämplig för min intervju som resultatet kommer att visa nedan. 
    
3.4  Genomförande 
Intervju 1 och 2 genomfördes med en pedagog från småbarnsavdelningen och en från 
storbarnsavdelningen på en och samma förskola, strax efter varandra. Dagen de genomfördes 
skedde tyvärr en renovering i anslutning till personalrummet. Arbetet var högljutt vilket 
gjorde att vi valde därför gemensamt att göra den första intervjun inne på pedagogens 
avdelning medan barn och övriga pedagoger var utomhus. Intervju 1 tog ca 30 minuter att 
genomföra och informanten fick berätta och associera väldigt fritt inom och mellan de olika 
undersöksområdena jag presenterade. Inne på avdelningen satt vi vid ett av deras låga, runda 
bord mitt emot varandra med min dator med ljudinspelning och intervjuguide något vinklad 
mot mig. Jag hade även med mig ett anteckningsblock vilket jag dock knappt använde utan 
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lyssnade istället väldigt uppmärksamt och ställde följdfrågor när jag märkte att informanten 
började upprepa sig eller glida långt ifrån ämnet. 
   När den andra intervjun genomfördes tio minuter senare hade arbetet med vattenskadan 
tystnat och vi kunde använda oss av ett litet avskilt personalrum som informanten fann 
lämpligt. I detta rum var bord och stolar anpassade för vuxna och belysningen var mer 
dämpad. Vi satt placerade som vid den första intervjun, mitt emot varandra vid sidan av ett 
runt bord med min dator och anteckningsblock på. Intervjun förflöt på ett sätt som var mycket 
liknade den första och vi kände oss båda nöjda och färdiga med svaren efter ca 30 minuter. 
   Den tredje intervjun genomfördes på en annan förskola i samma kommun och på samma 
sätt som den första och andra intervjun. Eftersom båda de pedagoger som tänkt ställa upp på 
mina intervjuer visade sig vara sjuka den dagen, som jag under Urval förklarat, blev det en 
liten fördröjning av starten av intervjun när vi redde ut detta. Platsen pedagogen valde för oss 
var ett ledigt kontor där det fanns ett litet bord och några fåtöljer, dämpad belysning och 
dämpat ljud. Efter drygt 30 minuter kände jag att jag fått svar på mina frågor och avslutade 
intervjun. 
   Under intervjuerna sade jag själv mycket lite och försökte undvika att uttrycka värderingar 
av informanternas svar. Pedagogerna fick höra mycket lite från mig förutom korta följdfrågor 
och bekräftande “ja” och “mm”, vilket kan ha påverkat hur de svarade och berättade om sitt 
förhållningssätt och sin verksamhet. Den andra och tredje intervjun skiljde sig trots den 
mycket liknande placeringen och miljön mest åt i genomförandet. Under den andra fick jag 
kortare svar och kände att jag behövde ställa fler följdfrågor för att hålla igång berättandet 
och associerandet. Under den tredje hann jag knappt med att göra detta fast jag ibland var 
intresserad av att höra mer om specifika saker. Under den första intervjun fick jag en annan 
känsla av flyt och utrymme både för uttömmande svar och berättelser och följdfrågor där de 
gjorde nytta.  
 
3.5 Analysmetod 
För att analysera intervjuerna har jag utgått ifrån den så kallade kvalitativa innehållsanalysen 
(Alexandersson, 1994). Denna process är indelad i fyra faser. Den första fasen är att samla 
ihop och transkribera det inspelade intervjumaterialet samt läsa igenom och skaffa sig ett 
första intryck av intervjuresultatet. Den andra fasen, efter det att ett första intryck skapats, är 
att sortera och finna likheter och skillnader i svaren hos de intervjuade personerna, att gå 
igenom dem och finna vad som är viktigt. Därefter, i den tredje fasen, ges dessa sorteringar 
och grupper av samhöriga uttalanden kategorier med passande namn för vad de har 
gemensamt. Den fjärde fasen består i att göra en helhetsanalys av de olika uppfattningar som 
finns representerade hos informanterna. Det är här det gäller att hitta de kvalitativt 
särskiljande i personernas uttalanden relaterat till frågeställningarna i studien. 
   Jag har efter de första faserna av transkription och översikt grupperat informanternas svar 
utefter vilka områden de behandlat, vilket i princip sammanföll med forsknings- och 
intervjufrågorna. Vissa underkategoriseringar har gjorts som sedan fått bli till underrubriker i 
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resultatdelen nedan. Pedagogerna besvarade mina frågor med relativt överlappande svar vilka 
jag sedan sammanfört i texten och relaterat till vad litteraturen haft att säga om samma 
område. Det är genom denna process av att jämföra och ställa informanternas resonemang 
mot litteraturen de gemensamma dragen i helheten framträtt. Dessa gemensamma drag i 
helheten har sedan förtydligats ytterligare i diskussionen där jag även väger in mina egna 
åsikter och uppfattningar. Först i diskussionen värderas de förhållningssätt som synliggjorts i 
resultatet och i litteraturen. 
 
3.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i detta examensarbete som är av kvalitativt undersökande art har bearbetats i alla 
faser av arbetet. Det handlar om hur frågeställningarna ställs och valet av 
undersökningsmetod görs samt att urvalet för studien görs på ett korrekt och passande sätt.   
   Till en början är det viktigaste att utforma undersökningsbara frågeställningar, men de kan 
och har ändrats under arbetet. Jag övervägde jag flera olika metoder och ändrade studiens 
syfte och frågeställningar för att faktiskt kunna besvara dem när jag kommit fram till den 
slutgiltiga metoden. Eftersom jag inte fick tag på förskolor att göra observationer på ändrade 
jag min inriktning och metod till kvalitativa intervjuer. Detta innebar att frågeställningarna 
behövde ändras till att behandla hur informanterna i studien framställde sina tankar. 
   Urval och bearbetning av litteraturen måste givetvis också göras med frågeställningarna i 
åtanke så att jag får en relevant bakgrund att relatera intervjusvaren till. Därefter skrevs 
intervjuguiden med detta perspektiv i åtanke. 
   Reliabilitet handlar om pålitligheten i de resultat studien når fram till. Att studien är fri från 
vinklingar och bias hänger nära samman med utformningen av intervjuguiden och hur 
intervju och analys genomförs. Reliabiliteten i denna studie stärks av att jag tagit litteratur till 
stöd vid utformandet av intervjuguiden vilket innebär att jag utformat den med stöd i tidigare 
utvecklade metoder. Analysens systematik och möjlighet att förstå och följa processen är av 
vikt för att inte resultaten ska förvrängas och läsaren ska få insikt i hur studien lett fram till 
mina slutsatser. 
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4.  RESULTAT & ANALYS 
Här presenteras mitt resultat och min analys tillsammans under de tre rubriker jag satt som 
frågeområden för intervjuerna. Detta för att hålla fokuset tydligt riktat mot studiens 
frågeställningar. 
 
4.1 De intervjuades erfarenhet och arbetsplats 
De tre pedagogerna i mina intervjuer har alla arbetat länge i sina yrken, mellan 29 och 35 år 
varav minst de 25 senaste åren på deras nuvarande arbetsplats. De är alla vita kvinnor och 
utbildade i Sverige.  
   Pedagog 1 och 2 som intervjuats arbetade på en förskola med fyra avdelningar och två 
större arbetslag om sju personer. De hade sedan ett antal år tillbaka arrangerat det så att varje 
arbetslag på sju personer roterade runt för att arbeta i två barngrupper. Så fungerade det både 
för de två avdelningarna med barn 1–3 år och de två med barn i åldern 3–5 år. De talade 
varmt om detta sätt att arbeta som de under en period arbetat hårt för att få till. Fördelarna 
menar de var att barnen får lära känna fler vuxna och sades bli tryggare med vuxna på det 
sättet och att genom detta arrangemang kunde samplanera för olika och varierande 
barngrupper sammansatta av de olika avdelningarna.  
  Pedagog 3 arbetade på en avdelning med blandade åldrar och ett arbetslag på fyra 
pedagoger. Hon var även den i arbetslaget som tillsammans med representanter från de andra 
arbetslagen på fyraavdelningsförskolan ledde arbetet med utmärkelsen “förskola för hållbar 
utveckling” och de uppdateringar av handlingsplanen som ska göras med jämna intervall. 
Utöver detta är hon även med i ett Reggio Emilia-inspirerat nätverk för utveckling av 
förskoleverksamheter. 
 
4.2.  Pedagogernas syn på innehållet i begreppet hållbar utveckling 
De tre pedagogerna uttrycker alla att de vet vad hållbar utveckling är. De första 
associationerna är till återbruk och miljövård med tillägg om de sociala aspekterna och 
komplexiteten och bredden i begreppet. Denna aspekt är något alla pedagoger säger har 
tillförts till arbetet för en hållbar framtid senare då det tidigare fanns ett klart fokus på miljö 
och naturvårdsfrågor men att den aspekten samtidigt alltid funnits i förskolans verksamhet 
och mål. Miljövård och naturorientering fanns enligt Äremalm-Hagsér (2013) med som 
begrepp redan i barnstugeutredningen 1972 vilket bekräftar att det under pedagogernas 
yrkesverksamma tid alltid funnits med. Sedan dess har det genom de olika styrdokumenten 
bearbetats och förändrats men precis som pedagogerna säger alltid funnits med.  
   Den sociala hållbarheten, som beskrivs som en av de nyare aspekterna av hållbar 
utveckling, ett tillägg till miljö- och naturvårdsundernvisningen får i pedagogernas svar en 
viktig roll. Särskilt pedagog 2 talar om bemötande och konflikthantering som viktigt i hennes 
arbete för hållbar utveckling. Hon säger: “Jo men alltså för det är ju det viktigaste jobb vi gör 
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det här med att barnen ska vara sedda och respekterade och tilltalar varandra, dom säger 
tillvarandra hur man är mot varandra eller att alla duger som de är.” 
   Även hälsa tas upp som viktiga aspekter av en hållbar utveckling. Barnens hälsa lyfts av 
pedagog 3 i samband med att hon berättar om aktiviteter utomhus och om matsituationer. 
Pedagog 1 menar att för att uppnå en hållbar vardag måste personalens hälsa och välmående 
tas i beaktning. En hälsosam livsstil beskrivs även som en viktig del av hållbar utveckling i 
Agenda 21 och SOU 2004:104. (UNCED, 1992; SOU 2004:104) 
   Även den ekonomiska hållbarheten omnämns i intervjuerna. Pedagogerna talar om 
sparsamhet och omsorg av materiella ting men även förståelsen av var olika saker, särskilt 
just maten, kommer ifrån som en del av den ekonomiska hållbarheten. De ser sparsamhet av 
material som en del av hållbarhetsarbetet.  Detta utmärker sig från de resultat Äremalm-
Hagsér (2013) erhöll i sin studie av pedagogers uppfattning av området hållbar utveckling. I 
hennes studie var det ingen av de 32 barnskötare som nämnde ekonomisk hållbarhet.  
 
4.3. Samhällsutvecklingen och individens ansvar enligt pedagogerna 
Pedagog 1 och 3 berättar att de är oroliga för vårt samhälles hållbarhet och 
klimatförändringar och uppger att de följt olika nyhetssändningar och tv-program som 
behandlar dessa ämnen. Det nyligen genomförda valet av Donald Trump till USA:s nästa 
president väcker oro hos dessa pedagoger och hans uttalande om att vilja bryta upp miljömål 
och överenskommelser som gjorts på området och att satsa på utvinnande av mer fossila 
bränslen. Pedagog 1 lyfter även frågan om privatpersoners konsumtion och talar om att det är 
alldeles för billigt med flygresor för att kunna konkurrera med mer miljöeffektiva resesätt 
men även att det finns positiva trender i konsumtionsmönstren så som att second hand har 
blivit allt vanligare och inte längre endast ses som något för de mindre bemedlade. Pedagog 2 
väljer att svara på frågan om vad hon tänker om hållbar utveckling i samhället utanför 
förskolan med en anekdot om civilkurage och att stå upp för allas lika rättigheter vartefter 
intervjun går vidare till andra områden och följdfrågor. 
   Pedagogerna 1 och 3 uttryckte tankar om att de kan känna sig maktlösa och uppgivna på 
den globala nivå som diskussionen ofta förs. Däremot kan man alltid göra något och på så 
sätt agera ett gott exempel eller åtminstone känna att man gjort vad man kan, exempelvis 
minska användande av bil och fortsätta arbeta för hållbar utveckling i förskolan. Alla tre 
pedagoger är överens om att arbetet med att ge barn goda förutsättningar att utvecklas och 
möta framtiden är något de kan göra och som är en viktig del av en hållbar utveckling.    
Skolverket (2016) har i läroplanen för förskolan skrivit att verksamheten ska präglas av en 
positiv framtidstro med fokus på möjligheter att påverka. De tre pedagogernas synsätt är alla 
positiva på den lokala nivån. De menar att de gör vad de kan, och att de gör ett bra och viktigt 
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arbete, men en oro för den globala utvecklingen återfinns även i Agenda 21 och i Att lära för 
hållbar utveckling. (UNCED, 1992; SOU 2004:104) 
 
4.4 Förhållningssättet som präglar förskolans vardag 
Pedagog 2 uttrycker det som “...om man tänker på hållbar utveckling är det ju på om man 
sorterar pappkartonger och sådär, det är ju det, men egentligen är ju allting hållbar 
utveckling.” och senare “Allt är hållbarhet!”. De tre intervjuade pedagogerna säger alla att 
lärandet som ska leda till en hållbar utveckling sker hela tiden, i alla olika aktiviteter. De är 
alla överens om att hållbar utveckling är ett brett djupt område och att det därför också går att 
koppla till väldigt många situationer och andra områden. SOU (2004:104) inte minst 
förespråkar denna syn på hållbar utveckling och menar att det bör vara ett förhållningssätt 
som genomsyrar hela förskolans verksamhet.  
   Pedagog 1 och 2 menar att de jobbar för hållbar utveckling i och med att de följer 
läroplanen vilket kan anses korrekt eftersom den är utvecklad med en hållbar utveckling i 
åtanke och av en myndighet som berörs av regeringens åtaganden och målsättningar. 
(Skolverket, 2016; SOU 2004:104) Pedagog 1 som arbetar med barn 1 till 3 år gamla säger 
att de främst lär ut en grund, små enkla saker som att spara på papper och källsortera och de 
sociala aspekterna om hur man ska vara mot varandra och så vidare. Detta påstående ger 
uttryck för en normerande pedagogik som Hedefalk (2014) anser vara otillräcklig och 
kontraproduktiv vad det gäller handlingskompetens inom hållbar utveckling då det består av 
ett lärande av konkreta färdigheter. Pedagog 1 säger att man måste se förskoletiden som en 
helhet då det under de senare åren blir aktuellt att föra diskussioner och undersöka saker 
närmare och att de i de tidigare åren främst fokuserar på omsorg och värdegrund. 
   De tre pedagogerna uppger att de arbetar mycket med de sociala aspekterna av hållbar 
utveckling och att detta är något ständigt närvarande och något av det viktigaste i förskolan 
gör. Hur man ska vara mot varandra är ett koncept som återkommer hos de tre flera gånger, 
särskilt hos pedagog 1 och 2 där pedagog 1 arbetar med de yngre barnen och menar att det är 
mest relevant att arbeta med dessa frågor och pedagog 2 belyser just de social kompetens, 
trygghet, tillit, vänskap och respekt som ständigt närvarande mål i planerandet och upplägget 
av verksamheten. Dessa sociala aspekter, säger de, är ständigt aktuella i verksamheten. 
Sociala aspekter i form av respekt för andras åsikter och för dem som person oavsett 
härkomst, kön eller annan tillhörighet beskrivs av litteraturen på området som viktiga 
utvecklingsområden för en hållbar framtid. (Skolverket, 2016; Hedefalk, 2014; SOU 
2004:104) Pedagog 2 uppger att de har en gemensamt överenskommen policy att en vuxen 
alltid ska finnas närvarande hos barnen för att hjälpa till att lösa konflikter och se till att de är 
schyssta mot varandra, samt även stimulera lek och skapande. Hon berättar att barn som varit 
nya på förskolan har ställt frågor och undrat när de ska bli lämnade i fred varpå hon har 
förklarat att hon som pedagog ska vara nära barnen. Att barnen ska känna trygghet i 
verksamheten återkommer flera gånger i pedagogens svar. Detta sätt att skapa trygghet kan 
dock ställas mot den tilltro till barnens kompetens och agens i moraliska dilemman och 
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konfliktsituationer pedagoger enligt litteraturen är tänkta att ha och kan utgöra en 
begränsning för barnens meningsskapande. (Caiman och Lunnegård, 2014)  
 
4.5 Praktiskt arbete och aktiviteter; en hel del miljö- och naturvård 
Pedagogerna menar att barnen sedan nittiotalet fått lära sig att källsortera och om sparsamhet 
av vatten, energi och material. Det har alltid varit vanligt med återbruksmaterial för skapande 
i förskolan menar de och pedagog 3 säger att detta kommer från Reggio Emilia, som är en 
uttalad inspiration i den aktuella kommunens alla förskolor sedan många år tillbaka. “...de har 
ju alltid hållit på med skrotmaterial som barnen har gjort om till skatter och de har ju ett 
återbrukscentrum där som heter Evida och det har vi också försökt...” Pedagog 3 berättar om 
ett stort projekt där många av kommunens förskolor samarbetade för att skapa så kallade 
“skrotträd” som placerades i stadens centrum. Återbruk och återvinning är resursbesparande 
aktiviteter vilket lättar på belastningen av de ekologiska systemen och minskar uttaget och 
förbrukningen av naturresurser samtidigt som det är ett sätt för förskolan att spara på sina 
ekonomiska resurser. Båda dessa typer av resursbesparing är enligt Persson och Persson 
(2011) relevanta för en hållbar utveckling 
   De tre pedagogerna gör ibland utflykter i naturen utanför förskolegården. Möjligheterna för 
detta påverkas av förskolans placering och närhet till lämpliga naturområden. Om detta inte 
finns är det ofta svårt att genomföra utflykter på grund av barngruppernas storlek och att 
ekonomiska faktorer inte gör det möjligt för dem att ta buss till lämpliga platser. Pedagog 3 
har mycket nära till lämpliga områden och gör därför ofta utflykter med barnen medan 
pedagog 1 och 2 har blivit mer begränsade de senaste åren och nu sällan gör sådana utflykter. 
Pedagog 2 och 3 säger att möten med djur och växter kan leda till diskussioner om djurens liv 
och förutsättningar och förmedling av värden som finns representerade i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). Dessa möten sker även på förskolegården, säger pedagog 2, och berättar 
om en gråsparv som återkommer till samma buske varje år, att skator som byggt bo i ett träd i 
anslutning till förskolegården och att barnen brukar hitta massor av nyckelpigor. Pedagog 3 
har arbetat länge med naturskolans mulle, knytt och knopp koncept, alltså den verksamhet 
som Äremalm-Hagsér (2013) omnämner som en utomstående påverkande aktör. Dessa 
aktiviteter, säger pedagog 3 som gått naturskolans ledarutbildning, handlar på olika sätt om 
att förmedla vikten av att respektera och vårda naturen. 
   Pedagog 1 anser att utflykter och naturmöten inte är en del av deras arbete med hållbar 
utveckling på den småbarnsavdelning hon arbetar på men talar varmt om vad som kan 
upplevas där ur ett friluftsperspektiv. Upplevelser av tystnaden, markens känsla under 
fötterna och att grilla korv över en eld menar hon kan bygga upp ett tycke för att vistas i 
naturen vilket i sin tur för med sig en vilja att värna de djur och växter som utgör den. 
 

Jo och som sagt med de små barnen handlar det ju om andra saker i miljön, det handlar 
kanske mer om att upptäcka höjdskillnader och att gå uppför och utför, balans, olika 
strukturer och så så man lägger ju en grund för hur det känns i kroppen men det kanske inte 
har så mycket att göra med hållbar utveckling annat än att man tycker om att vara ute och det 
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i sin tur kanske gör att man tycker om att fara till skogen eller vad det nu är. Och att det sen 
är något man värnar och ganar sen. 
(Pedagog 1) 
 

Precis denna uppfattning att naturmöten ska leda till en utveckling av miljöhänsyn är något 
som tas upp och behandlas av både Äremalm-Hagsér (2013) och Hedefalk (2014). Det verkar 
uppenbarligen vara en populär uppfattning som dock inte finner direkt stöd i forskningen. 
Pedagog 3 lyfter även precis som ovan nämnda författare menar är vanligt att dessa 
utevistelser är bra för barnens hälsa. De på pedagog 3s avdelning går ut med barnen minst en 
gång per dag och de gör ofta utflykter till skogen där barnen kan öva motorik på sätt som 
skiljer sig från den vanliga utevistelsen på förskolegården. Hon berättar också att de arbetar 
för en hälsosam livsstil genom kosten på så sätt att alla barn ska ha något av allt som serveras 
på sin tallrik, även om det inte äts upp. Tanken med detta, säger hon, är att barnen ska se hur 
måltiden är komponerad och uttänkt och samtidigt vänja sig vid att se de olika delarna av 
måltiden som mat och inte som något äckligt eller främmande.  
   Pedagog 3 har i många år inkluderat kompostering och odling av olika slag i verksamheten 
säger hon.  Pedagogen berättar att de brukar ta hjälp av några barn från barngruppen för att 
“gå ut och mata maskarna” med matrester från avdelningen. Ett exempel på ett möte där hon 
upplevde det som extra tydligt för barnen att maskarna lever av dessa matrester var när de en 
gång fann ett halvt äggskal i komposten var fullt av små “metmaskar” som hon förmodade 
hade fötts och levt sin första tid där. På våren har de för vana att låta barnen sprida ut den 
mogna komposten i odlingsbänkar och rabatter med hjälp av skottkärror i barnens storlek.  
Potatis, säger hon, är något de planterar varje år och är en gröda som hon menar gör det 
tydligt för barnen att genom att sätta en potatis kan man skörda många fler.  Pedagog 1 
berättar att de i likhet med pedagog 3 har som återkommande aktivitet att plantera lökar. Att 
barn och pedagoger odlar tillsammans säger pedagogerna 1 och 3 är ett sätt att lära om växter 
och djur, naturens kretslopp och om hur vår mat produceras. 
 
4.6 Att utvärdera och utveckla arbetet 
På frågan om hur pedagogerna upplever möjligheterna att utvärdera arbetet med hållbar 
utveckling och barnens lärande inom detta säger pedagog 1 att hon generellt upplever det som 
svårt att utvärdera pedagogisk verksamhet men att de gör en regelbunden utvärdering av 
verksamheten och att det där finns en del om hållbar utveckling. Hon menar att det är svårt att 
sätta fingret på sådana kunskaper och det krävs tid för att reflektera över sådant och att det 
ibland behövs någon utomstående för att se förändringen. Pedagog 2 nämner också den årliga 
utvärderingen men menar att hon ständigt utvärderar hur värdegrundsarbetet går i och med att 
hon ser hur barnen är mot varandra och kan märka skillnad om de arbetat intensivt med 
någon särskild aspekt av den. Pedagog 3 lyfter också vikten av att reflektera själv eller 
tillsammans med andra ur arbetslaget för att komma till insikt om vad som fungerar bra eller 
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mindre bra i verksamheten för barn och pedagoger. Hon menar i likhet med pedagog 2 att 
hon kan se barnens utveckling då hon ju umgås med dem dagligen.  
 
5.  DISKUSSION & SLUTSATSER 
5.1 Metoddiskussion 
Mitt arbete med denna studie har präglats av förändringar på inriktning och frågeställningar, 
jag har övervägt flera olika metoder och jag har haft svårt att få tag på förskolor att göra min 
studie på. Från början var jag intresserad av att göra en fallstudie med observationer som 
datainsamlingsmetod för att undersöka vad som stod att finna i förskolans vardag och kunna 
liksom ta ett stickprov av arbetet för hållbar utveckling i förskolan. Jag tror dock att det var 
denna datainsamlingsmetod vilken jag gick ut med till förskolorna under den första 
omgången av förfrågningar som skickades ut som kan ha tolkats som mer påträngande och 
inkräktande i pedagogernas och barnens vardag. Jag misstänker att det kan ha upplevts som 
ett större besvär att jag skulle få komma dit och iaktta deras verksamhet under några dagar än 
att komma och intervjua några enskilda pedagoger. Därför är det möjligt att det ändrade 
metodvalet spelade in utöver att jag fick kontaktuppgifter från bekanta som möjliggjorde 
genomförandet av studien. Detta skifte av metod och inriktning skedde flera veckor in i 
kursens gång vilket kan ha drabbat studien som helhet.  
   Metoden jag slutligen kom att använda mig av för att besvara mitt reviderade syfte och 
frågeställningar fann jag emellertid mycket passande och enkel att genomföra. Jag tror 
däremot ändå att jag med mer övning och erfarenhet hade kunnat få fler utförliga svar genom 
att ställa rätt följdfrågor vid rätt tillfällen. Att intervjuerna var så pass ostrukturerade som de 
var upplevdes som en fördel men svaren kom att bli ganska skilda och de områden som 
pedagogerna tog upp var inte alltid jämförbara vilket sänker både validitet och reliabilitet. 
Detta är en mycket liten studie  
 
5.2 Diskussion av resultaten 
De viktigaste resultaten i denna studie är dels de som rör de intervjuade pedagogernas 
uppfattning av och syn på hållbar utveckling. Att pedagog 1 och 3 är oroade för den globala 
ekologiska utvecklingen medan pedagog 2 tycks undvika att diskutera miljöfrågor är en 
intressant skillnad. Att alla pedagoger dock är medvetna om de tre huvudfälten inom hållbar 
utveckling och även tillägger individers hälsa samt ser dessa områdens närvaro i läroplanen 
är ett tecken på att både begreppet och målet trots avsaknaden av en förklaring har nått fram.   
   Hållbar utveckling har varit på agendan så att säga under en lång tid, och särskilt för 
förskolan. Sedan Agenda 21 och därefter läroplanens upprättande har arbetet i förskolorna 
förändrats och målet breddats från att vara en miljöfråga till att vara en stor och viktig 
samhällsfråga. De flesta i Sverige har troligtvis idag hört en hel del om hållbar utveckling de 
senaste femton-tjugo åren men synen på vad det innebär och hur det ska hanteras kan vara 
mycket olika. Det krävs, tror jag, en viss nivå av intresse för att sätta sig in i den komplexa 
frågan och förstå de många svårigheter och ömsesidigt bärande moment en sådan utveckling 
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innehåller. En syn kan vara att det är en politisk fråga som endast kan eller bör lösas på 
global politisk nivå, en annan kan vara att det är individers val som styr samhällsutvecklingen 
och att vi alla genom förändrade vanor och konsumtionsmönster ska åstadkomma en global 
samhällsförändring, en tredje kan vara att problemen måste lösas genom teknologiska språng 
och effektiviseringar. Bland många ses de nu många länders ökande levnadsstandard och 
samtidigt ökande population som ett problem som dels gör våra försök till förändring 
meningslösa. Essentiellt för att nå framgång i arbetet för hållbar utveckling, vilket framgår i 
flera litteraturkällor jag använt mig av (UNCED, 1992; Persson & Persson 2011; Björklund 
2014) är att vara beredd att ta in andras perspektiv och försöka förstå åsikter och synsätt. Det 
är ett samarbete för hållbar utveckling snarare än en kamp mot dagens utveckling som leder 
oss framåt. 
   Resultaten i denna studie visar att det praktiska arbetet som kopplas till hållbar utveckling 
domineras av natur- och miljövårdsaktiviteter på ett sätt som kan tolkas som normerande, 
trots medvetenheten om de olika aspekterna och dilemman som finns i frågan. Här vill jag 
tillägga en reservation för att min studie inte kunnat svara på om dessa aktiviteter faktiskt är 
endast normerande eller i vilken grad de skulle vara det. Jag ser det som möjligt att en 
aktivitet kan vara både normerande i förskolans kontext och öppna för diskussion och 
ifrågasättande, särskilt eftersom de tre pedagogerna beskriver sina förhållningssätt som 
uppmuntrande av egna uttryck och ett försvar av ett gott socialt klimat. Det finns ofta många 
ordningsregler i verkan på förskolors avdelningar, små regler eller vanor för hur saker ska 
skötas och göras som får verksamheten att flyta på vilket kan inkludera exempelvis 
källsortering eller hänsyn för naturen på olika sätt. Vanor, regler eller normer eller vad man 
nu vill kalla sådant bör finnas för att verksamheten ska fungera men bör också kunna 
diskuteras, förklaras och ifrågasättas. Att pedagogerna i denna studie tycks arbeta på 
normerande sätt gentemot barnen behöver inte innebära att vad de förmedlar aldrig kan 
ifrågasättas och att barnen aldrig får utveckla sin egen handlingskompetens. Jag vet av egen 
erfarenhet att arbete för miljön, med konkreta handlingar som klart och tydligt är tänkta att 
vara normerande ändå kan leda till givande diskussioner, bearbetning och utveckling av den 
egna handlingskompetensen om processen ses som lika viktig som målet. Om demokratiska 
metoder används och barnsynen eller synen på sina medmänniskor som kompetenta får råda 
kan även en normerande utgångspunkt vara utvecklande. I ett arbete mot ett givet mål, låt 
säga att sätta potatis i förskolans kompostgödda pallkragar för att detta antas vara “bra för 
miljön” kan alla få använda sina styrkor och uttrycka sina perspektiv. En praktisk och fysisk 
aktivitet kan vara befriande och avspännande både rent fysiskt och mentalt och öppna upp 
samtals och diskussionsklimatet i gruppen. 
   De olika pedagogerna som intervjuats ger alla uttryck för olika grader av struktur i arbetet 
för hållbar utveckling. Pedagog 1 och 2 betonar främst förhållningssätt och indirekt lärande 
och pedagog 3 betonar de olika planerade aktiviteter och projekt de arbetar med på hennes 
avdelning. Hur dessa verksamheter kvalitativt skiljer sig åt är dock svårt att tolka utifrån 
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studiens resultat och skulle troligtvis kräva en annan metod för att undersöka, eller fler och 
ytterligare djupare intervjuer. 
   För mig som blivande förskollärare är även resultaten som utgör förklaringar av 
pedagogernas praktiska arbete av stort intresse. Att och hur pedagogerna arbetar med hållbar 
utveckling ger idéer och inspiration och skänker ett värdefullt perspektiv på vad som är 
möjligt, rimligt och relevant att arbeta med i förskolan. Denna del av resultatet ger också 
insyn i hur långt arbetet har kommit i relation till styrdokument och forskning. En slutsats jag 
tycker mig kunna dra efter denna studie är att praktiken på detta området sällan kan hinna 
ikapp forskningen. Miljöhänsyn och naturvård som mål har funnits med förskolan länge och 
när praktiken tycks ha nått ikapp med sopsortering och iakttagelser av naturens kretslopp så 
varnar forskningen om att undervisningen kan vara normerande och missgynna barnens 
möjligheter att ta initiativ och finna egna och nya lösningar på framtidens problem. 
(Äremalm-Hagsér, 2013; & Hedefalk, 2014) 
 
5.3 Vidare forskning  
Möjligheter till fortsatta studier inom detta område är stora. Det kan vara intressant att göra 
kvantitativa studier på pedagogers uppfattningar och arbetssätt men även ytterligare 
fördjupade intervju eller fallstudier med observationer som datainsamlingsmetod. Exempelvis 
kan det genom observationer undersökas hur pedagoger faktiskt arbetar med 
hållbarhetsfrågor och hur det pedagogiska synsättet präglar verksamheten. Längre studier av 
vilka resultat olika undervisningsmetoder och förhållningssätt leder till skulle också vara av 
stort intresse på detta område. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Förutsättningar, kunskaper, erfarenhet 
Hur länge har du arbetat i branschen och hur kom det sig att du började med det? 
Berätta om verksamheten i allmänhet och avdelningen där du arbetar? 
 
Begreppet hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling kan vara svårt att definiera och kan innebära olika saker 
beroende på kontext och det är en av frågorna jag utforskar med min studie. 

- Berätta om din syn på begreppet/konceptet hållbar utveckling? 
 
Gemensamma diskussioner? Var kommer uppfattningen ifrån? Insatt i ämnet? Påläst på 
styrdokument? Vilka aspekter finns med i begreppet? Vad läggs vikt vid; miljö, socialt eller 
ekonomiskt? Finns det skillnad mellan mål och medel? Hur viktigt är det? Hur svårt är det? 
 
 
Arbetet med/för hållbar utveckling 
I läroplanen finns inte begreppet hållbar utveckling med, men det finns stycken som berör 
vad som generellt anses tillhöra det området. Till exempel handlar det om respekt för vår 
gemensamma miljö och för alla människor, tolerans för olika åsikter och synsätt och 
användande av demokratiska arbetssätt etc. 

- Hur arbetar ni med sådant du anser berör hållbar utveckling? 
 
Vad ingår var? Hur skapar barnen mening? Hur undervisas barnen? Tematiska arbetssätt? 
Ämnesintegrerande och överskridande arbetssätt? Ses det som ett ämne eller ett 
förhållningssätt? Finns det sätt att utvärdera barnens lärande inom detta? Kopplingar mellan 
hållbar utveckling och upplevelser av naturen?  
 


