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Sammanfattning	  
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur förskollärare vid två förskolor 
uppfattar begreppet "lärande för hållbar utveckling" samt hur det kommer till uttryck i 
verksamheten. Syftet var vidare att undersöka hur sociala aspekter av lärande för hållbar 
utveckling levandegörs i förskolepraktiken. De sociala aspekterna i denna studie är hur barn 
ges möjlighet till inflytande, hur barn ges möjlighet till kritiskt tänkande samt förskollärarens 
demokratiska förhållningssätt. Vi ville med studien också uppmärksamma möjligheterna att 
arbeta medvetet kring dessa frågor i förskolan vars grund vi antog redan finns i 
verksamheterna. Vi valde att göra undersökningen som en fallstudie med en samtalsmetod 
som kallas stimulated recall, samt observationer av verksamheten med hjälp av ett 
observationsschema.  

I lärande för hållbar utveckling ses lärandet som ett av de mest betydelsefulla områden som 
förskolor och skolor har att arbeta med. Resultatet från undersökningen visar att 
förskollärarna lägger stor vikt vid de ekonomiska och miljömässiga dimensionerna i 
begreppet lärande för hållbar utveckling, medan den sociala dimensionen kommer mer i 
skymundan. Samtidigt visar verksamheterna upp många möjligheter för barn att ha inflytande 
i sitt eget lärande, möjligheter att tänka kritiskt och förskollärarna visar på ett demokratiskt 
förhållningssätt i barngruppen. Den slutsats som dras är att de sociala aspekterna av lärande 
för hållbar utveckling finns i verksamheterna men är inte medvetandegjorda hos 
förskollärarna själva.  

 
Nyckelord: lärande för hållbar utveckling, social dimension, inflytande, kritiskt tänkande, 
demokratiskt förhållningssätt	  

 

 

 

 

 

 

“Det nya århundradets största utmaning är att ta ett 
abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till 
en verklighet för människorna över hela världen” 

                         Kofi Annan (FN:s dåvarande generalsekreterare i Att lära för hållbar utveckling SOU 2004:104 sidan 31) 
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1.	  Inledning	  
Vi har under våra verksamhetsförlagda praktikperioder uppmärksammat att i förskole- 
verksamheten i dag finns ett gediget arbete med att främja lärande utveckling där 
miljöaspekten och ekonomiaspekten av hållbar utveckling båda finns väl representerade. 
Utifrån dessa erfarenheter har våra resonerande tankar vad gäller examensarbetet kommit att 
gälla den sociala aspekten av lärande för hållbar utveckling, om den finns i förskollärarnas 
medvetenhet samt hur den tar sig uttryck i verksamheten.     

Läroplanen för förskolan (Lpfö-98 rev.2010) uttrycker redan på första sidan under rubriken 
Grundläggande värden att: 

“Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 
förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö.” s.4 (Utbildningsdepartementet, 2011) 

I denna text framgår klart och tydligt att i samspelet mellan demokrati och vår gemensamma 
miljö är respekten grunden för vårdandet av en hållbar framtid. 

I vårt arbete har vi valt att skriva om tre sociala aspekter av lärande för hållbar utveckling. De 
tre aspekter vi undersökt i detta arbete är: hur barn ges möjlighet till inflytande, hur barn ges 
möjlighet till kritiskt tänkande och förskollärarens demokratiska förhållningssätt. Dessa 
aspekter är en del av UNESCO:s Strategier för utbildning för hållbar utveckling som skrevs i 
samband med att FN utnämnde åren 2005-2014 att vara en dekad för utbildning för hållbar 
utveckling (UNESCO 2005). De kan även kopplas till utmärkelsen: Skola för hållbar 
utveckling som ges ut av Skolverket (2010). Utmärkelsen syftar till att vara en 
inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling, och gäller även förskolor 
vilka kan få utmärkelsen om förskolan i fråga uppfyller de kriterier som formulerats för 
utmärkelsen samt skickar in en ansökan. De tre sociala aspekterna vi valt återfinns även i 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2011) i olika former och vi blev nyfikna att ta 
reda på hur förskollärarna ser på begreppet lärande för hållbar utveckling kopplat till sin egen 
verksamhet. Samtidigt ville vi se hur de sociala aspekterna av lärande för hållbar utveckling 
tog form i verksamheten. Vi uppfattar att de sociala dimensionerna i hållbar utveckling ofta 
kommer i skymundan, till fördel för de två andra dimensionerna – miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet, och därför vill vi lyfta denna aspekt då den tillsammans med de andra 
två bildar en helhet i lärandet för hållbar utveckling. Vi vill med detta arbete även 
uppmärksamma att förskolan idag är en plats där det arbetas med lärande för hållbar 
utveckling men att förskollärare kanske inte är vana att beskriva sitt arbete i termer av lärande 
för hållbar utveckling. För att belysa detta ytterligare citerar vi en nyutgiven bok med titeln 
Lärande för hållbar utveckling - i förskolan skriven av Sanne Björklund (2014):  
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“Läroplanen är alltså en rik källa för den som vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. 
Här finns alla möjligheter att se hållbar utveckling som en grundläggande riktning eller som 
något som genomsyrar förskolans verksamhet, samtidigt som man arbetar med läroplanen. 
Men man kan förmodligen också följa sin läroplan utan att en gång fundera kring begreppet 
hållbar utveckling. Det är det här som gör det lite mer komplicerat.” s. 25 (Björklund, 2014) 

Utifrån tidigare forskning upplever vi att det finns mycket som lyfter lärarens roll men desto 
mindre som lyfter förskollärarens roll i lärande för hållbar utveckling – ännu en anledning att 
undersöka detta vidare. 

 

1.1	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare vid två förskolor uppfattar begreppet 
"lärande för hållbar utveckling" samt hur det kommer till uttryck i verksamheten. Speciellt 
fokus läggs på hur sociala aspekter av lärande för hållbar utveckling levandegörs i 
förskolepraktiken. Vi har därför tre frågeställningar vi vill undersöka för att besvara våra 
frågor kring detta ämne: 

• På vilka olika sätt kan förskollärare uppfatta begreppet lärande för hållbar utveckling?  

• På vilka olika sätt kan förskollärare uppfatta sociala aspekter av lärande för hållbar 
utveckling i: 

a) hur barn ges möjlighet till inflytande i sitt eget lärande? 

b) hur barn ges möjlighet till kritiskt tänkande?  

c) förskollärarens demokratiska förhållningssätt? 

• På vilka olika sätt kan dessa (ovan nämnda) sociala aspekter av lärande för hållbar 
utveckling komma till uttryck i verksamheten? 

För att kunna undersöka våra frågor och genomföra studien väljer vi först att redogöra för vad 
som tidigare finns forskat och skrivet om detta område samt vilka eventuella riktlinjer som 
förskolepraktiken har att förhålla sig till vad gäller lärande för hållbar utveckling. 
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2.	  Bakgrund	  
I detta avsnitt motiveras vår bakgrund till frågeställningarna. Begreppet hållbar utveckling 
beskrivs först då det utgör grunden för vår studie. Under rubrikerna lärande för hållbar 
utveckling och sociala aspekterna för hållbar utveckling inriktas vårt intresseområde än mer 
för att slutligen mynna ut i de tre specifika frågeställningarna på området: barns möjlighet till 
inflytande i sitt eget lärande, barns möjlighet till kritiskt tänkande och förskollärarens 
demokratiska förhållningssätt.   

2.1	  Begreppet	  hållbar	  utveckling	  	  
I begreppet hållbar utveckling ryms olika områden som tidigare setts som motpoler till 
varandra. Allteftersom världen har kommit att bli mer globaliserad och behov av att se 
miljöproblem ur fler perspektiv än det egna landets perspektiv, så har det komplexa begreppet 
hållbar utveckling uppkommit. Begreppet kan ses som en strategi för att ta sig an komplexa 
problem. De tre olika områdena som utgör hållbar utveckling är ekonomisk-, ekologisk- och 
social hållbarhet, dessa områden samverkar och är beroende av varandra. Ibland kan också en 
fjärde dimension läggas in i begreppet, vilken handlar om en kulturell dimension. Den fjärde 
inordnas allt som oftast tillsammans med den sociala hållbarheten (Björklund 2014). 
Björneloo (2011) menar att genom att de tre olika dimensionerna samverkar och fungerar 
tillsammans är en hållbar utveckling möjlig. Hon uttrycker t.ex. att värna om ekosystemens 
återhämtningsförmåga är att ge förutsättningar för ekonomisk hållbarhet och på sikt även nå 
en social välfärd. Med detta resonemang anser Björneloo (2011) att hållbar utveckling ytterst 
handlar om rätten till ett värdigt liv.  

En vanlig definition av hållbar utveckling hämtas ur vad som kommit att kallas Bruntland- 
rapporten (WCED 1987). Den skrevs av en kommission vid namn The World Commission for 
Environment and Development (WCED) vars ordförande var den dåvarande norska 
statsministern Gro Harlem Bruntland. Rapporten publiceras 1987 och i den definieras hållbar 
utveckling:  

“Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  

Denna definition har inte bara använts som utgångpunkt i andra viktiga dokument i ämnet 
utan också utgjort en grund i diskussion kring begreppet hållbar utveckling. I diskussionen har 
det från vissa håll ansetts att ordet “utveckling” i begreppet syftat till ekonomisk tillväxt och 
att den ekonomiska dimensionen varit mer prioriterad i förhållande till de andra två 
dimensionerna. Begreppet har modifierats efter kritiken och kan numer ses i former av 
“hållbarhet” eller “hållbar livsstil” parallellt med ursprungsbegreppet.  

Ytterligare en del i diskussionen kretsar kring ordet “behov”. Vad som faktiskt är ett behov 
styrs av var man bor och i vilken kultur man rör sig i. Första målet i hållbar utveckling att 
tillfredsställa de grundläggande behoven för alla människor, vilka anses vara mat, kläder och 
rent vatten, för att sedan låta de ekologiska gränserna avgöra vilka behov som ska prioriteras. 
(Björklund 2014)   
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Utbildning lyfts i nationella dokument som en viktig del i att främja en hållbar utveckling. För 
att framtidens människor ska kunna möta de utmaningar som världens står inför är det viktigt 
vad och hur dessa människor lär sig. Vad och hur de lär sig avgör vilka handlingar som senare 
leder till en möjlig hållbar utveckling. (SOU 2004:104, 2004) 

2.2	  Lärande	  för	  hållbar	  utveckling	  
I samband med att FN utnämnde åren 2005-2014 att vara en dekad för lärande för hållbar 
utveckling upprättades ett dokument som skulle vara styrande i arbete med lärande för hållbar 
utveckling. I detta dokument beskrivs bland annat hur UHUT (Utbildning för Hållbar 
UTveckling) ska främja demokratiskt lärande, då delaktighetsbaserad inlärning också kan gå 
under betäckningen socialt lärande:  

“UHUT innefattar initiativ som syftar till att utveckla en anda av ömsesidig respekt inom 
kommunikation och beslutsfattande, genom att flytta fokus från att enbart överföra information 
till att underlätta för delaktighetsbaserad inlärning.” s. 14, punkt 25 (UNESCO, 2005)  

Historiskt sett har lärande för hållbar utveckling kommit ur miljöundervisningen och har fram 
till idag bytt skepnad några gånger under färden. Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver 
processen med 1970-talets lärande om hållbar utveckling då innehållet i undervisningen 
kretsade kring kunskap. I 1980-talets lärande i hållbar utveckling lades stor vikt vid 
erfarenheter och experiment medan 1990-talets lärande för hållbar utveckling satte handling 
högt på agendan. Utbildning för hållbarhet präglades av delaktighet på 2000-talet. Översiktligt 
beskrivs de tidigare inriktningarna i ämnet som normativa och det efterlyses idag ett mer 
pluralistiskt förhållningssätt där centrala delar anses vara bland annat delaktighet, kritiskt 
tänkande och handlingskompetens. Även Björklund (2014) skriver om lärandet i hållbar 
utveckling: 

“Om lärande ska skapa förändring behöver vi förändra lärandet, så enkelt men också 
genomgripande kan man se på det som menas med lärande för hållbar utveckling.” s. 26 
(Björklund, 2014) 

Björklund (2014) syftar här på att det utbildningssystem som har varit och den diskurs kring 
lärande som präglar detta system är en del i de problem som vi brottas med idag. Dagens 
utbildningssystem har vuxit fram ur industrisamhället och i det senare konsumtionssamhället 
och det är värderingarna som finns i dessa ursprung till dagens skola och förskola som måste 
ifrågasättas och omvärderas. Hon menar att en utbildning för förändring också kräver en 
förändrad utbildning. Skolverket har, bland många andra uppgifter, till uppgift att sprida 
information kring lärande för hållbar utveckling. De har även till uppgift att uppmuntra och 
stödja verksamheter i arbetet med detta. På Skolverkets hemsida (2014) beskrivs det som 
karakteriserar lärande för hållbar utveckling i några punkter:  

• demokratiska arbetssätt  
• kritiska förhållningssätt 
• ämnesövergripande samarbeten 
• mångfald av pedagogiska metoder 
• delaktighet och inflytande 
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Alla dessa punkter är relevanta för förskolans verksamhet samt återfinns i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2011) och kan dessutom kopplas till den forskning som gjorts i 
lärande för hållbar utveckling. En mångfald av pedagogiska metoder kan också beskrivas som 
pluralistiska metoder. Demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt samt delaktighet och 
inflytande beskrivs närmare i kommande avsnitt i studien.  

 

2.3	  Sociala	  aspekter	  av	  lärande	  för	  hållbar	  utveckling	  
I förskolans läroplan (Lpfö-98 rev.2010) formuleras att de behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och 
planeringen av verksamheten. Det fastslås även att det är i förskolan som grunden läggs för att 
barnen ska förstå vad demokrati är och att det är en del av barnens sociala utveckling. 
(Utbildningsdepartementet, 2011) 

Björklund (2014) och Björneloo (2011) menar båda att övning i demokrati samt att lärare och 
förskollärare använder sig av pluralistiska metoder är en nödvändighet. 

”Självklart börjar vi människor vår övning i demokrati så fort vi blir en del av samhället och 
därför är demokratibegreppet också en viktig del av förskolan. Att barnen ges möjlighet att 
påverka sin tid på förskolan och att barnen uppmuntras att föra fram sina åsikter stärker deras 
känsla av att kunna förändra. Denna styrka, att kunna uttrycka tankar och åsikter, samtidigt 
som man också ska kunna ta del av andras, är sannerligen en del av arbetet för att skapa en 
hållbar utveckling. … Hållbar utveckling handlar om att synliggöra dilemman och finna flera 
nya vägar, därför är det viktigt att ta barnens olika åsikter på allvar, så att de inte känner sig 
ohörda och tystnar.” s. 25 (Björklund 2014). 

“Studier visar att demokrati och etik finns med som innehåll, och arbetar lärare med 
pluralistiska metoder får eleverna ökade möjligheter att lära och förstå.” s. 14 (Björneloo 
2011)  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lägger stor vikt vid att lärarens stora utmaning 
ligger i att ta tillvara barns egna intressen samtidigt som läraren skapar ett intresse för det 
innehåll som hen vill att barnen ska utveckla en förståelse om. Detta anser de är av stor vikt 
för barnens lärande. 

“För att fungera i ett demokratiskt samhälle behöver barn också utveckla en förmåga att 
formulera frågor och lösa problem, att kommunicera med olika språk och uttrycksformer, att 
ta egna initiativ och samarbeta, att kunna reflektera och tänka kritiskt.” (Pramling Samulesson 
och Sheridan 2006. sid. 28) 

Författarna uttrycker också att barnen ska få vara delaktiga och ges inflytande i att välja 
innehåll och uttrycksformer där det, trots målen som finns att sträva mot, kan ges möjlighet 
till detta. 

“Det är när barns egna åsikter respekteras, då de får ta ansvar och är delaktiga i beslutsfattande 
processer, som de utvecklar förmågan att förstå och handla efter demokratiska principer.”(sid. 
38). 
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I litteraturen lyfts här att förskollärarnas utmaning ligger i att lyssna på barnen och ge dem 
tillfällen till lärande för hållbar utveckling. 

2.3.1	  Barns	  möjlighet	  till	  inflytande	  i	  sitt	  eget	  lärande	  
Arnér (2009) menar att barns inflytande handlar om ge barnen en röst, eftersom lärare i 
förskolan i egenskap av att vara vuxna har makt att välja om barns röster ska bli hörda och 
respekteras eller inte. Inflytande och initiativ ska också beaktas i relation till lärarnas 
planerade verksamhet i förskolan. Förskolans läroplan har ett eget kapitel som behandlar 
barns inflytande och där fastställs förskollärarens ansvar specifikt:  

“Förskolläraren ansvarar för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 
verksamhetens innehåll.” (Utbildningsdepartementet, 2011)   

Ett nyare begrepp inom barndomssociologiforskningen är “agency” som skulle kunna 
översättas till agens och används för att beskriva en individs handlande i givna sociala 
sammanhang. Barnen ses i perspektivet om agens som aktörer i sitt eget lärande, de har makt 
att påverka och förändra sin situation. (Engdahl 2007) 

Caiman och Lundegård (2014) menar att barns agens ofta ses som en essentiell del i lärande 
för hållbar utveckling men påpekar också att agens är ett relativt nytt forskningsområde och 
att ordet “agens” (eng. agency) tolkas olika i tidigare forskning. Deras studie visar på, i likhet 
med tidigare forskning, att barns agens kommer till uttryck genom handlingar som verkar i en 
positiv riktning för deras lärande om hållbarhet i omgivande miljöer, detta utan 
förskollärarnas inblandning i barnens handlande. Alltså har barn i sig själva kapacitet att 
verka för både sitt eget lärande i hållbarhetsfrågor men i förlängningen också för en hållbar 
utveckling. Forskarna pekar dock på att förskollärarna i interaktion med barnen har ett 
lyssnande förhållningssätt, förstärker barnens uttalanden och visar att barnens intressen tas 
seriöst och med respekt. Slutsatsen i Caiman och Lundegårds (2014) artikel är att genom 
mottaglighet och uppmärksamhet för barnens förväntningar, deras aktiva val och estetiska 
bedömningar kan barnen bli verkliga agenter i sitt lärande i en förskoleverksamhet. Ett 
uppvärderande av en mångfald av möjligheter där barn har makt över sin lärprocess är något 
som forskarna efterlyser i anslutning till resultaten i sin studie. Om förskollärarna praktiserar 
ett lyssnande förhållningssätt i barnens agerande kan de bli en del av barnens lärprocess för 
hållbar utveckling.    

2.3.2	  Barns	  möjlighet	  till	  kritiskt	  tänkande	  
Den berömde vetenskapsmannen Albert Einstein och får inleda stycket om kritiskt tänkande i 
förskolan. (Persson, Persson, 2011)  

“Den värld vi skapat, som resultat av vårt tänkande hittills, har problem som inte kan lösas 
genom att tänka på det sätt vi tänkte när vi åstadkom dem” s7. (Persson, Persson, 2011)  

Enligt Lpfö -98 (rev.2010) ska förskolan vara en plats som utmanar och inspirerar barnen att 
undersöka sin omvärld och där barnen ska ges möjligheter att utveckla sin reflektionsförmåga 
samt sitt tänkande. Förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
(Utbildningsdepartementet, 2011) 
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Hedefalk (2014) har i sin avhandling studerat bland annat förutsättningar för barn att utveckla 
vad hon kallar kritisk handlingskompetens. Kritisk handlingskompetens har i tidigare 
forskning om utbildning för hållbar utveckling lyfts som en viktig förmåga. I avhandlingen 
kopplas barns meningsskapande om olika undervisningsinnehåll till, vad som i senare 
forskning kommit att utvecklas mot, att “handla kritiskt”. Hedefalk (2014) menar därför att 
handlingskompetens är relevant i området för barns möjlighet till kritiskt tänkande. I 
avhandlingen beskrivs kritisk handlingskompetens:  

“Att handla kritisk innebär i detta sammanhang att ifrågasätta och diskutera det förgivettagna 
(Ärlemalm-Hagsér 2013, Öhman 2011). Genom att ifrågasätta sina handlingar kan tankesätt 
och strukturer synliggöras. När dessa är synliggjorda går de också att förändra om man 
kommer fram till att de handlingar som utförs inte fungerar eller inte anses hållbara.” s.10 
(Hedefalk 2014) 

Eftersom framtiden som barnen ska leva i är oviss på många sätt är ett kritiskt tänkande kring 
den inte okomplicerat. Forskare i ämnet lärande för hållbar utveckling framhåller därför ett 
utvecklande av förmågan att kunna analysera och fundera ut olika alternativa sätt att handla i 
en framtid som ter sig svårbedömd. (Hedefalk 2014)  

Johannesen och Sandvik (2012) tar upp teorin om den proximala utvecklingszonen i 
förhållande till barns förmåga att uttrycka tankar och åsikter. De menar att oavsett 
utvecklingsnivå hos en människa så har varje enskild människa unika erfarenheter om livet 
och kan därför bidra med synpunkter om sin vardag. Barn kan lära vuxna mer än vad vuxna 
tror. De syftar då inte på kunskapsmassa utan om olika sätt att tänka kring de fenomen man 
möter som människa. Både vuxna och barn är inne i en process av växande (Johannesen, 
Sandvik, 2012). Vad gäller barns kritiska tänkande kan sägas att det i senare forskning lyfts 
fram som en betydelsefull komponent i lärande för hållbar utveckling. Kritiskt tänkande 
karakteriseras av att ifrågasätta det förgivettagna och strukturer för att pröva hållbarheten i 
resonemangen. Vissa forskare anser att de allra minsta barnen i förskoleverksamhet har 
förmåga till kritiskt tänkande.  

2.3.3	  Förskollärarens	  demokratiska	  förhållningssätt	  
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om samlingen och hur den kan bli en mötesplats för 
lärande och demokrati. De beskriver sitt reflektionsarbete kring fenomenet samling i just 
deras förskola och hur den i början av processen var en stund där förskolläraren höll 
samlingen och gick hen utanför planeringen upplevdes det som fusk. 

“Om samlingen inte blev bra tänkte vi att det berodde på att barnen var okoncentrerade och 
krångliga. Vi utgick från vad vi vuxna tänkte och tyckte.” s. 36 (Åberg, Lenz Taguchi 2005)  

Pedagogerna började ställa frågor som: För vem har vi samling? Varför gör vi som vi gör i 
samlingen? När de reflekterat kring samlingen utifrån dessa frågor kom de fram till att 
samlingen måste bli en meningsfull stund för barnen (och för dem själva). De ville ha barnens 
frågor som ledstjärna i samlingarna och pedagogerna var därför medvetna om att förändring 
kunde komma snabbt och att de skulle vara beredda på det. Det innebar inte att de gav allt 
ansvar till barnen utan kände istället ett större krav på sig själva att hela tiden vara medveten 
om syftet med den aktuella samlingen. Genom att utgå från barnens intressen och frågor bjöds 
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barnen in till delaktighet och de gavs en röst. (Åberg, Lenz Taguchi, 2005) Detta kan kopplas 
till läroplanens formulering om att förskolläraren ska ansvara för att förskolan tillämpar ett 
demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. (Utbildningsdepartementet, 2011) 

Johannesen och Sandvik (2012) tar i sin bok upp att barns fokus, känslor och intentioner ska 
vara bidragande i situationer då delaktighet eftersträvas. I dessa situationer är det 
grundläggande att pedagogen är intresserad och försöker förstå det barnen uttrycker. Även i 
situationer där barnen har uttryck som vi pedagoger inte tycker om eller kanske inte förstår för 
stunden krävs ett demokratiskt förhållningssätt, alltså ska förståelse för barnets uttryck 
eftersträvas. Vidare menar de att barn har samma rätt som vuxna att ändra sina beslut men att 
barn i praktiken ofta inte ges möjlighet att ändra sina beslut. Barnen ska själva få chansen att 
sätta standarder för sitt inflytande och sin delaktighet i förskolans verksamhet. Att barnen inte 
själva får möjlighet att ändra sina beslut kan bero på att pedagogerna är rädda för kaos. Om de 
låter barnen själva styra över sina val kan kaos utbryta i gruppen. Författarna ställer då frågan 
om vuxna skulle acceptera att arbeta på samma villkor som pedagogerna sätter upp för 
barnen. (Johannesen, Sandvik, 2012) 

Sammanfattningsvis tar detta sista stycke upp att förskolläraren ansvarar för att alla barn får 
sin röst hörd och möjlighet att utöva inflytande i förskolans verksamhet. För att kunna göra 
detta arbete krävs att förskolläraren har ett reflekterande förhållningssätt till de situationer där 
delaktighet eftersträvas och är uppmärksam på barnens fokus, känslor och intentioner i 
stunden.  

 

2.4	  Sammanfattning	  bakgrund	  
I de tre aspekter av lärande för hållbar utveckling som vi valt att undersöka ser vi i litteraturen 
att: hur barn ges möjlighet till inflytande är att barns röster ska bli hörda och respekteras samt 
att som aktörer i sitt eget lärande har makt att påverka och förändra sin situation. Hur barn 
ges möjlighet till kritiskt tänkande handlar om att ifrågasätta det förgivettagna och strukturer 
för att pröva hållbarheten i resonemangen. Vad gäller förskollärarens demokratiska 
förhållningssätt beskrivs alla barns rätt till talutrymme och respekt för sina åsikter som 
angelägna bitar i helheten för att åstadkomma en demokratisk miljö.  

Vi har, utifrån tidigare forskning samt Skolverkets riktlinjer, i detta arbete tagit fasta på några 
av de punkter som utmärker de sociala aspekterna av lärande för hållbar utveckling, och 
därtill lagt förskollärarnas perspektiv på sitt arbete i förskoleverksamheten. De aspekter vi valt 
att undersöka närmare återfinns också som riktlinjer i “Läroplan för förskolan -98, rev. 2010 
(Utbildningsdepartementet, 2011)   
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3.	  Metod	  	  
Vi har valt en kvalitativ ansats för att lyfta fram och ge inblick i hur förskollärarna uppfattar 
sitt arbete med de sociala aspekterna av lärande för hållbar utveckling, samt hur dessa tar sig 
uttryck i verksamheten. Patel och Davidsson (2011) pekar på att syftet med kvalitativa 
metoder är att upptäcka, tolka och förstå olika företeelser, beteenden och uppfattningar hos 
individer eller kulturer. För den här studien har vi använt oss av två mindre fallstudier. 
Stensmo (2002) beskriver fallstudier som en intensivstudie av ett väl avgränsat exempel: en 
grupp, person, organisation eller samhälle i handling. Fallstudier beskrivs vidare som en 
naturalistisk undersökning vilket innebär att fallstudien är kontextuell. Vi har vidare valt att 
använda oss av två olika metoder i undersökningen: strukturerade observationer av 
verksamheten, samt samtal med förskollärare i form av ”Stimulated recall”. Detta för att 
kunna sätta det som sker i verksamheten i relation till hur förskollärarna uppfattar de sociala 
aspekterna av lärande för hållbar utveckling. Studien är ett nedslag i verksamheterna vill vi 
påpeka att dessa inte ger en generell bild av förskolors arbete med lärande för hållbar 
utveckling utan endast åskådliggör två exempel på hur det kan se ut i verksamheten.  

3.1	  Genomförande	  
Vår planering av insamlandet av det empiriska materialet:  

 

Dag 1 Observation fm - transkribering em 

Dag 2 Observation em  

Dag 3 Transkribering observation fm - Samtal 1 em 

Dag 4 Transkribering samtal 1 

Dag 5 Samtal 2 fm - Transkribering em 

	  

3.2	  Urval	  	  
Samtalen och observationerna har skett med en så kallad tillgänglig grupp - personerna och 
verksamheterna är valda utifrån personliga kontakter. Detta medför att inga alltför generella 
slutsatser kan dras av undersökningen, enligt Patel och Davidsson (2011), men studiens 
kvalitativa och exemplifierande karaktär gör att andra verksamheter mest troligt kan finna 
igenkännande i resultatet. Vi har valt att begränsa undersökningen till två förskolor vilka är 
belägna i två olika inlandskommuner i norra Sverige och på varje förskola intervjua två 
förskollärare i åldrarna trettio till sextio år, vilka alla är kvinnor. Den första förskolan har vi 
valt att kalla för “Kotten” och den andra för “Granen”.  

Förskolan Kotten är en förskola på en mindre ort i norra Sveriges inland. Den består av en 
barngrupp på 26 barn i åldrarna 1-5 år och arbetsgruppen består av tre förskollärare på deltid, 
en barnskötare på heltid, en outbildad personal på deltid och en personlig asssistent på heltid. 



	  

12	  
	  

Förskolan Granen är en förskola i glesbygd i norra Sveriges inland. Det är en integrerad 
förskole- och fritidsverksamhet med en förskollärare och en barnskötare som både är anställda 
på heltid. En ytterligare förskollärare jobbar deltid och en barnskötare på resterande deltid. 
Barnen i verksamheten är mellan 1-12 år, förskolebarnen är 11 till antalet och fritidsbarnen 
11.  

Gemensamt för förskolorna är att de ligger i glesbygd, är etablerade verksamheter, har 
tillgång till stora ytor på utegården och nära till skogsområden samt har stora barngrupper.  

I detta arbete görs en definition mellan förskollärare och pedagog. Förskollärare avses här 
vara en person med förskollärarexamen och en eventuell legitimation. När pedagog nämns 
innefattar det både förskollärare, barnskötare eller annan personal som arbetar med 
barnkontakt i förskoleverksamhet. Informant betyder i denna studie förskollärare som deltog i 
undersökningen.  

 

3.3	  Observationer	  
Med utgångspunkt i Bryman (2009) så valde vi formen strukturerade observationer. Bryman 
påpekar att metoden används främst vid kvantitativa studier, men skriver också att 
strukturerade observationer ger en “direkt iakttagelse av beteendet” och då syftet med 
observationen var att hitta situationer där vi upplevde att förskollärarnas sociala aspekter av 
lärande för hållbar utveckling förekom i stor utsträckning, så fann vi denna metod lämplig. I 
anslutning till observationerna fördes även till viss del anteckningar om situationerna så 
kallade löpande protokoll, detta för att förtydliga delarna i observationerna. Under 
observationerna så valde vi även att dokumentera skeenden i verksamheten med digital 
fotokamera för att på ett tydligare sätt kunna hitta situationer där våra frågeställningar 
representerades. 

I utformningen av vårt observationsschema (bilaga 1) tog vi hjälp av ett examensarbete från 
lärarutbildningen, Linnéuniversitet, skrivet av Angelica Eriksson (2011). Även vårt fokus på 
sociala aspekter av lärande för hållbar utveckling (hur ges barn möjlighet till inflytande, hur 
ges barn möjlighet till kritiskt tänkande och förskollärarens demokratiska förhållningssätt) 
låg till grund för utformningen av observationsschemat. Markörerna i observationsschemat 
behandlade förskollärarnas agerande i interaktionen med barnen samt hur barnet framhöll sin 
vilja och sitt agerande i situationerna.    

3.3.1	  Heldagsobservation	  
I vår observation ville vi ta del av verksamheten under en hel dag men för att kunna vara 
uppmärksamma på det vi observerade så delade vi upp det på två dagar, en förmiddag – dag 1 
och en eftermiddag – dag 2. I verksamheten observerade vi situationer som måltider, 
påklädning, utelek och samlingar/utflykter vilka sedan analyserades för att välja ut tre 
specifika situationer till samtal 2 med förskollärarna. 	  
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3.4	  Samtal	  
I våra samtal med förskollärarna har vi utgått från material ur en rapport från OMEP (Engdahl 
et al. 2012) (World Organisation for Early Childhood Education) där en bild av jorden 
använts (bilaga 2). Även en bild från materialet Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 
(Skolverket, 2010) av en sol (bilaga 3) har använts i samtalen. Bilden vi använt oss av är en 
bild som innefattar alla de områden Skolverket anser ingår i lärande för hållbar utveckling.  

Vi utarbetade en samtalsguide (bilaga 4) och med bilder som stöd till båda samtalen så ville vi 
fokusera på att samtalet blev av reflekterande karaktär. Vårt val av undersökningsmetod 
grundar sig på att vi ville skapa en god miljö för ett öppet samtal med förskollärarna där deras 
tolkningar av begreppet hållbar utveckling (samtal 1) och den sociala aspekten av lärande för 
hållbar utveckling (samtal 2) kunde komma till sin rätt. Björn Haglund (2003) skriver i en 
artikel i tidsskriften Pedagogisk forskning om Stimulated recall som metod för reflekterande 
samtal. Han uttrycker att det är svårt att se Stimulated recall som en metod där en bestämd 
manual finns utarbetad utan han vill betona att den bl.a. är beroende av forskningsintresse och 
intervjutekniker. Vidare beskriver han metoden som en av flera metoder som används för att 
ta reda på hur lärare kommenterar och ser på sitt arbete.   

3.4.1	  Samtal	  1	  
Med utgångspunkt i bilderna och samtalsguiden så samtalade vi kring hållbar utveckling och 
vad förskollärarna såg i bilderna som de kunde uppfatta som hållbar utveckling. Här gavs 
möjlighet att först fritt tolka bilderna och sedan leddes samtalen in på frågor om hållbar 
utveckling som begrepp.  

3.4.2	  Samtal	  2	  
Detta samtal inleddes med frågor kring hållbar utvecklings tre delar och på vilket sätt de 
samverkar. Utifrån de samband som diskuterades kring aspekterna ekonomi, miljö och socialt 
hållbar utveckling lade sedan vår andra frågeställning, hur barn ges möjlighet till inflytande i 
sitt eget lärande, hur barn ges möjlighet till kritiskt tänkande samt förskollärarens 
demokratiska förhållningssätt, fram i form av tre fotografier hämtade ur verksamheten, ett 
foto för varje del i forskningsfrågan. Fotona hade tagits i samband med heldagsobservationen 
och valts ut för att tjäna som samtalsunderlag kring de olika delarna i forskningsfrågan. 
Personen som var aktuell för samtal fanns alltid med på fotot som diskuterades, detta för att 
denna skulle få säga sin mening om situationen som presenterades och verkligen kunna 
relatera till situationen i fråga.  
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3.5	  Innehållsanalys	  
I bearbetningen av både observationerna och samtalen har vi valt att använda oss av kvalitativ 
innehållsanalys som metod. Denna metod bygger på kodningssystem där datans olika 
kategorier visar sig utifrån den data som bearbetas. Bryman (2009) beskriver denna metod 
som ett systematiskt sätt att kategorisera och manifestera innehållet i datan. Innehållsanalys 
ser han som en öppen metod som också ofta beskrivs som en objektiv analysmetod men som i 
kvalitativ mening som betonar forskarens tolkande roll i processen. Alexandersson (1994) 
beskriver bearbetningen av data i innehållsanalys i fyra faser.  

Fas 1. Att bekanta sig med materialet och etablera ett övergripande intryck    

Fas 2. Att urskilja likheter och skillnader i utsagor 

Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivande kategorier. 

Fas 4. Att studera de underliggande strukturerna i ett kategorisystem. 

	  

3.6	  Etiska	  övervägande	  
I den studie som vi genomfört har vi tagit hänsyn till de etiska överväganden som 
Vetenskapsrådet (2005 rev. 2011) publicerat och som även Bryman (2009) sammanfattat som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2009:440). 
Vi informerade förskolan om vårt forskningsområde och tillvägagångssätt samt skickade ett 
brev till samtliga föräldrar på förskolan (bilaga 5), där de bl.a. fick information om att 
deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet att avböja deltagande. Ingen av 
informanterna, varken vuxna eller barn, valde att inte vara med.  

Foton som togs i samband med observationerna har enbart använts som samtalsunderlag i 
samtal med förskollärare och kommer att raderas efter ett godkännande av examensarbetet 
som helhet. Detsamma gäller ljudinspelningar som gjordes i samband med samtal 1 och 2.  

	  

3.7	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Vår studie är en fallstudie i mindre skala baserad på observationer och samtal. Om fallstudier 
i samband med validitet och reliabilitet skriver Bryman (2009) att en diskussion finns 
omkring hur relevanta dessa begrepp är i en fallstudie och överlag inom kvalitativ forskning. 
Studien vi genomfört är situationsanpassad och påverkas av sitt sammanhang därför kan 
reliabiliteten diskuteras då det är omöjligt att “frysa” en social miljö/betingelser. Vi anser att 
det finns god validitet i vår studie då resultaten har en tydlig koppling till studiens syfte samt 
genom de citat vi använt oss av i resultatet. 
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4.	  Resultat	  
Vi har i sammanställningen av resultaten valt att använda innehållsanalys som metod för både 
samtalen och observationerna. Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som vi 
formulerat i början av arbetet så har vi, genom analysen, kategoriserat åsikterna i samtalen 
samt aktiviteterna vid observationerna under dessa frågeställningar. Vi har valt att fingera 
våra informanters namn i redovisningen av resultatet. 
 

4.1	  På	  vilka	  olika	  sätt	  kan	  förskollärare	  uppfatta	  begreppet	  lärande	  för	  
hållbar	  utveckling?	  
För denna fråga har vi funnit att förskollärarna besvarade den utifrån lite olika aspekter. 
Genom innehållsanalysen har vi sammanfört svaren i tre kategorier som synliggör 
förskollärarnas uppfattningar. 
 

4.1.1	  Synen	  på	  lärandet	  i	  hållbar	  utveckling	  
Alla förskollärare som vi samtalat med ser på lärandet för hållbar utveckling i förskolan som 
en grund för ytterligare förkovran. De anser att de startar en process där barnen leds in i 
“tänkandet” för hållbar utveckling och en av förskollärarna uttryckte: 
 

“Jag tror att lärandet för hållbar utveckling gäller hela livet! Lika väl vid ett år som vid 
tjugonio”. 

 
Lärandet ses som ett förhållningssätt till en hållbar framtid för mänskligheten, där 
pedagogerna ska föregå med gott exempel och lära ut genom det ställningstagande som de 
visar på. Två av förskollärarna vill också tydligt poängtera att det rör sig om ett tankesätt och 
hur de förmedlar till barnen vad som är hållbar utveckling, detta genom sitt sätt att handla och 
vara. Synen på lärandet för hållbar utveckling, som också framkommit i vår undersökning, är 
att förskollärarna anser att bland det viktigaste att lära ut är att vara rädd om vår miljö/natur 
och att visa den respekt. Att vara rädd om saker, inte bara sina egna utan även andras och 
gemensamma, samt att lära ut att människan inte bara ska förbruka utan också återvinna, 
tycker förskollärarna är viktigt att förmedla till barnen.  

4.1.2	  Förutsättningar/begränsningar	  för	  lärandet	  i	  hållbar	  utveckling	  
För att kunna arbeta konkret med att lära ut hållbar utveckling så saknar förskollärarna en plan 
för hur just förskolan ska ta sig an ämnet. Utifrån Skolverkets folder, och bilden med solen 
och dess strålar som vi använde oss av i samtalet, så uttryckte samtliga att materialet var för 
stort och diffust för att kunna användas i förskolans verksamhet. De efterlyste en 
nivåanpassning för förskolan och ett mer “nedbenat” material att arbeta utifrån. Tre av dem 
gjorde även en koppling till att, efter av att de tagit del av Skolverkets material, mycket av det 
som står för definitionen av hållbar utveckling i Skolverkets folder finns att arbeta med i 
läroplanen för förskolan. Förskollärarna poängterade att läroplanen för förskolan inte har en 



	  

16	  
	  

specifik plan för arbetet med lärandet för hållbar utveckling, men att mycket i läroplanen går 
att stoppa in i facket för hållbar utveckling. 
 

“Vi kunde faktiskt i förskolan jobba mer med att koppla ihop hållbar utveckling och Lpfö, 
många av strålarna i solen jobbar vi med men inte i hållbar utveckling” 

 
Många av informanterna ser sin närmiljö som en förutsättning för lärandet för hållbar 
utveckling då båda förskolorna har nära till skog och natur. De anser att det naturliga i att 
vistas i naturen för barnen, ger många möjligheter till att kunna ta till sig lärandet i hållbar 
utveckling på ett vardagsnära sätt. Men i sin närmiljö ser förskollärarna även begränsningar. 
Lotta uttrycker det så här: 
 

“Glesbygd - storstad, är lite svårt att ge barna en tanke eller kunskap, vad är en storstad om 
man inte har varit i eller bott i en?” 

 
Flera av förskollärarna poängterar också att vissa frågor är lite mer för “storstan” och kan vara 
svåra att inkludera i lärandet för hållbar utveckling på deras förskola, t.ex. livsstilar och våldet 
i samhället. Förskollärarna ser också arbetslaget som både resurs och begränsning i lärandet 
för hållbar utveckling. Som en resurs/förutsättning ses arbetslaget då de flesta har ett intresse 
för hållbar utveckling och då möjligheter till fortbildning i ämnet ges, samtidigt som 
arbetslaget ses som en begränsning då personalomsättningen ofta är hög inom förskolans 
verksamheter och organisationen brister. Viktigast, anser många av informanterna, är att en 
pågående diskussion kring lärandet för hållbar utveckling ändå finns i arbetslaget. Några av 
dem uttrycker att fler ramfaktorer styr förutsättningar/begränsningar för lärandet och i 
samtalen kommer även upp att de mål som politikerna sätter upp för förskolan är svåra att nå 
då förutsättningarna inte ges, här nämns t.ex. för stora barngrupper. Samtliga är överens om 
att lärandet för hållbar utveckling är ett stort område och att arbetet med det börjat bra men att 
det finns mycket kvar att arbeta med.   

4.1.3	  Innehållet	  i	  lärandet	  för	  hållbar	  utveckling	  
Mia om innehållet: 
 

“Det handlar ju om att ta hand om och respektera naturen men också människorna. Kretslopp, 
energiförbrukning, ekologi, djur, hälsa och resurser jag ser bilden och mönstret. Arbetslöshet 
och kränkande behandling?.....Ja de hör också hit.” 

 
Förskollärarna har i samtalen varit eniga om att naturen och miljön har fokus i lärandet för 
hållbar utveckling. Djuren och skogen är en självklar del av det som präglar verksamheterna 
och har en stor plats i innehållet i lärandet för ett hållbart samhälle för de båda förskolorna. 
De anser att återvinning är en bra grund att bygga lärandet för hållbar utveckling på i 
förskolan då det på ett enkelt och vardagsnära sätt går att knyta till barnens tidigare 
erfarenheter. Här poängterar de att det är viktigt att ge barnen en bild av att det arbete som 
görs lokalt på förskolan också gäller globalt, så att barnen får en uppfattning om att arbetet 
med hållbar utveckling gäller oss alla. Från att gälla ett globalt perspektiv på vår miljö där 
ansvaret för vår hållbara framtid är gemensamt och gäller oss alla, så bedömer förskollärarna 
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att maten på förskolan är en viktig utgångspunkt i lärandet för hållbar utveckling lokalt. 
Samtalen med förskollärarna visade på ett engagemang för närproducerad mat där barnen kan 
involveras i hanteringen på ett naturligt sätt. 
Sopsortering och återvinning nämns även det av alla informanter som en grundplåt för 
innehållet i lärandet för hållbar utveckling samt att konkreta småsaker i barnens vardag på 
förskolan är avgörande för hur barnen kan tillgodogöra sig lärandet. Förskollärarna framhåller 
att lärandet bör ingå naturligt i vardagen och att hemmen kan vara en del av arbetet. Några av 
dem anser att det sker ett lärande mellan förskolan och hemmet som går i båda riktningarna. 
D.v.s det som barnen lär sig på förskolan lär de ut i hemmet och det som de lär sig i hemmet 
kan de dela med sig av i förskolans verksamhet när det gäller lärandet för hållbar utveckling. 
En betydelsefull del av innehållet i arbetet med hållbar utveckling anser informanterna är att 
barnen ges förutsättningar för att skapa en bra syn på andra människor och förstår att man 
måste vara rädda om varandra. Respekten för andra människor och naturen går hand i hand, 
anser några av lärarna, och det genererar respekt för liv.  
 
Sammanfattningsvis så ser förskollärarna lärandet för hållbar utveckling som ett 
förhållningssätt och förskolans uppgift är att starta en process och lägga en grund för lärandet. 
Förskollärarna ser sig begränsade av barngruppernas storlek och personalomsättningar vad 
gäller lärandet för hållbar utveckling, men ser sitt arbetslag och sin närmiljö som 
förutsättningar men även som begränsningar. Innehållet i lärandet för hållbar utveckling 
uttrycker förskollärarna i första hand kan konkretiseras i återvinning, sopsortering och 
miljöfrågor.  
	  

4.2	  På	  vilka	  olika	  sätt	  kan	  förskollärare	  uppfatta	  sociala	  aspekter	  av	  
lärande	  för	  hållbar	  utveckling?	  
Dessa frågor undersöktes genom samtal med förskollärarna där flera dimensioner av deras 
uppfattningar synliggjordes. Frågorna presenteras var för sig genom kategorier som visar på 
deras olika uppfattningar. 

 

4.2.1	  Hur	  barn	  ges	  möjlighet	  till	  inflytande	  i	  sitt	  eget	  lärande	  
För den första aspekten av denna fråga har vi funnit tre kategorier för hur förskollärna anser 
detta kan möjliggöras eller inte. 
 
Snappa upp i stunden och styra in på barnens intresse 
Samtliga förskollärare uttrycker att barnens intresse för stunden ska vara styrande i 
aktiviteterna och förskollärarens uppgift är att på ett yrkesskickligt sätt integrera barnens 
tankar med det aktuella innehållet. En har uttryckt detta med ord som att man ska “väcka 
tankar” hos barnen. Om barnen inte alls visar intresse för det tänkta innehållet får planeringen 
för aktiviteten läggas åt sidan och eventuellt tas upp senare, kanske då i en annan form. Det 
handlar om att utveckla barnens intressen där och då och bygga lärandetillfället på det. Lina 
uttrycker sin syn på barns inflytande i sitt eget lärande så här: 
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“Jag tycker det är viktigt att barnen har mycket inflytande, det blir mer lättjobbat då. Det blir 
inte en ”låt-gå-pedagogik” om barnen har mer inflytande i förskolan. Det är många som är 
rädda för det och tror att barnen hela tiden får göra som dom vill, vi ska ju få med andra saker. 
Men det hinns med det också.” 

För de mindre barnen som inte har ett verbalt språk är kroppsspråket nyckeln till inflytande, 
menar en av förskollärarna.  
 
Praktiska faktorer som styr barns möjligheter till inflytande 
En av förskollärarna menar att pedagoger alltid gör val kring vad som erbjuds i en pedagogisk 
aktivitet som t.ex. samlingen och menar därtill att hur mycket barnen kan ha inflytande i 
samlingen beror på pedagogens och barngruppens dagsform. Två andra menar att reflektions- 
och planeringstid är viktigt för att ta reda på vad barnen har för intressen, tankar och vad de 
ägnar sig åt bland det som verksamheten har att erbjuda för att sedan bygga vidare på det i de 
pedagogiska aktiviteterna. Att ha ansvar för barn i olika åldrar och samtidigt hålla en 
pedagogisk aktivitet beskriver Lina som en begränsande faktor i arbetet med barns inflytande. 
Hon menar vidare att ju fler barn i gruppen desto svårare är det att alla ska få ha ett inflytande 
över aktiviteten. 
 
Svårigheter att visa på barns inflytande i verksamheten 
Två av förskollärarna uttryckte att de upplevde svårigheter med att göra barnen medvetna om 
att de hade inflytande i verksamheten. En förskollärare menade vidare att de små barnen 
känner sitt inflytande mer än att de har ett medvetande kring sitt inflytande i verksamheten. 
När de mindre barnen blir lyssnade på både när de uttrycker sig verbalt och med kroppsspråk 
utövar de inflytande på sin vardag i förskolan. 
 

“Ofta finns små glimtar av inflytande i verksamheten men det är svårt att se det.”  
 
Tre av förskollärarna uttrycker att det krävs en diskussion kring barns inflytande i arbetslaget 
och de har en vilja om att göra inflytandet mer synligt för barnen själva.  

4.2.2	  Hur	  barn	  ges	  möjlighet	  till	  kritiskt	  tänkande	  
För den andra aspekten har vi funnit tre olika kategorier som belyser olika dimensioner av 
förskollärarnas uppfattning av detta. 
 
Kritiskt tänkande på olika nivåer 
Alla förskollärare i undersökningen uttrycker att det är i de vardagliga sammanhangen som 
det kritiska tänkandet kommer fram hos förskolebarn. Ofta är barnen kritiska till detaljer 
snarare än större sammanhang, de större samhälleliga sammanhangen menar några av 
förskollärarna hör till äldre barns eller vuxnas kritiska tänkande. Flera av förskollärarna tar 
upp litteratur som en källa till kritiskt tänkande, när barnen tillsammans med pedagogerna 
diskuterar innehållet i litteraturen. Även rim och ramsor ger upphov till kritiskt tänkande hos 
barnen: 
 



	  

19	  
	  

“Ibland kan de påpeka att en val inte kan gå på bal för han har inga ben och vad skulle han 
göra på en bal?” 

 
Jämförande samtal barnen emellan förekommer utan pedagogers inblandning menar en av 
informanterna, vilket ses som en typ av kritiskt tänkande. Tre av förskollärarna framhåller 
vikten av att alla barn får komma till tals och att förskolläraren då lyfter olika synsätt bland 
barnen och på så vis starta en diskussion med kritiskt tänkande. 
 
Praktiska förutsättningar för barnens möjlighet till kritiskt tänkande 
Precis som när det gäller inflytande är barngruppens och pedagogens dagsform styrande för 
vilken grad av kritiskt tänkande som ges möjlighet till i verksamheten, detta säger en av 
förskollärarna i undersökningen.  
 
Små barns förmåga till kritiskt tänkande 
En av förskollärarna ställer sig kritisk till att små barn har tillräckligt mycket erfarenhet för att 
ha förmågan att tänka kritiskt. Så här uttrycker hon det: 
 

“För att kunna ha ett kritiskt tänkande måste du ha assimilation och ackommodation. Att du 
har tagit till dig kunskap som du sen omvandlar till någonting nytt. När du kommer i nästa 
situation kan du använda den gamla kunskapen och få en ny erfarenhet. De små barnen har ju 
en väldigt begränsad erfarenhetsvärld för att kunna vara kritiska. Jag tror att det är inte förrän 
man kommer upp i 5-, 6-, 7-årsåldern som man kan vara kritisk.” 

4.2.3	  Förskollärarens	  demokratiska	  förhållningssätt	  
För den tredje aspekten har vi funnit två olika aspekter av hur förskollärarna uppfattar detta 
som vi redovisar i följande kategorier: 
 
Att respektera allas talutrymme 
Det som framhålls som allra viktigast i förskollärarens demokratiska förhållningssätt är att 
låta alla barn komma till tals och låta den som har ordet prata till punkt. Att ha ögonkontakt 
med alla barn, dock inte samtidigt, beskrivs också som viktigt. Även de mindre verbala 
barnen skulle få sitt talutrymme, en grundläggande del i förskollärarens demokratiska 
förhållningssätt är alltså att ge alla barn samma chanser att uttrycka sig.  
 
Turtagning, jämkning och flera olika sorters lärande 
Att hjälpa barnen att bestämma tillsammans och jämka om något barn är väldigt dominant i en 
diskussion ansåg två av förskollärarna som betydelsefullt. Turtagning är något som alla 
förskollärare nämnt på ett eller annat sätt och menar att kunna vänta på sin tur är en central 
demokratisk färdighet att förmedla till barnen. När ett barn inte vill vara med i en aktivitet 
anser tre av förskollärarna att detta ställningstagande ska respekteras men menar också vidare 
att om pedagogen känner sin grupp kan hen få med alla barn i aktiviteten i varierande grad. 
Även inom detta område hävdar informanterna att deras roll innefattar att lyfta barnens olika 
lösningar på problem för att visa på att det finns flera vägar till samma resultat. Genom att låta 
barnen fundera på sin egen väg för att lösa en uppgift eller problem menar Lina att fler 
strategier blir synliga för barnen:  
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    “Man kan få många olika sorts lärande samtidigt som man kan se på varandras förmågor.”  
 
Översiktligt kring resultaten i fråga om hur barn ges inflytande i sitt eget lärande beskriver 
förskollärarna att det handlar om att snappa upp barnens intresse i stunden och sedan på ett 
yrkesskickligt sätt integrera barnens tankar med ett aktuellt innehåll. Vissa av förskollärarna 
upplevde svårigheter med att göra barnens lärande synligt i verksamheten och andra upplevde 
att barnantal, barnens och pedagogens dagsform var avgörande praktiska faktorer för hur 
mycket inflytande barn kunde få över sitt lärande. Vidare anser informanterna att kritiskt 
tänkande kan ses på olika nivåer, barnen i förskoleverksamheten upplevdes vara kritiska på en 
detaljnivå snarare än på en samhällelig nivå. En förskollärare ställde sig kritisk till att de 
minsta barnen hade förmåga till ett kritiskt tänkande. Med samma resonemang som gällde vid 
fråga om barnens grad av inflytande i sitt eget lärande gäller även att ju fler barn desto mindre 
möjligheter till kritiskt tänkande. Att alla barn får komma till tals, att visa på betydelsen av 
turtagning i gruppen, att jämka och att visa på flera olika sorters lärande beskrevs av 
förskollärarna som utmärkande för deras demokratiska förhållningssätt i barngruppen.  
	  

4.3	  På	  vilka	  olika	  sätt	  kan	  dessa	  (ovan	  nämnda)	  sociala	  aspekter	  av	  lärande	  
för	  hållbar	  utveckling	  komma	  till	  uttryck	  i	  verksamheten?	  
Här beskrivs de två förskolornas verksamheter utifrån heldagsobservationer. Beskrivningen 
ger en översiktlig bild av hur en dag på de undersökta förskolorna kan se ut, med speciellt 
fokus riktat på de utvalda sociala aspekterna: barns möjlighet till inflytande i sitt eget lärande, 
barns möjlighet till kritiskt tänkande samt förskollärarens demokratiska förhållningssätt och 
hur dessa kommer till uttryck i verksamheten. 
 

4.3.1	  Förskolan	  Kotten	  
Situationer där barns möjlighet till inflytande i sitt eget lärande framträder 
I utomhusleken på förskolan har barnen mest inflytande i sitt eget lärande utifrån de 
observationer som gjorts i denna fallstudie. Barnen tar ofta pedagogerna till hjälp för att 
komma vidare i sitt tänkande och provar nya infallsvinklar av problem som de stöter på. De 
ges utrymme att prova olika saker och pedagogerna på denna förskola är ofta tillåtande och 
uppmuntrande i utforskandet. Även i samlingssituationerna så har vi sett ett genomgående 
drag av barnens möjlighet till inflytande då förskollärarna lyssnar på barnen och tar vara på 
deras intressen i stunden. I många av observationerna syns tydligt att pedagogerna lämnar 
utrymme för barnen att kunna påverka t.ex. genom att ställa öppna frågor till dem och ge dem 
öppna svar på deras frågor. Vid måltidssituationerna (frukost, lunch och mellanmål) så visar 
observationerna överlag på att förskollärarna hjälper till “lite extra” och barnen ges inte 
möjlighet till inflytande i sitt eget lärande i så stor utsträckning. Många av samtalen sker 
mellan pedagogerna och barnen involveras inte i så stor utsträckning i samtalen under 
måltiderna.    
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Situationer där barns möjlighet till kritiskt tänkande framträder 
Möjligheter till kritiskt tänkande och ifrågasättande görs mest tydligt i samlingssituationen. 
Då förskolan Kotten har samling både inomhus och utomhus med barnen så syns även en 
tydlig skillnad mellan dessa två situationer. I utomhussamlingen lämnar förskollärarna mycket 
plats åt barnen att påverka och att komma med kritiska tankar om det som aktualiseras i 
samtalen och i “undervisningen”. Medan observationerna av inomhussamlingen visar på att 
förskollärarna ger färre tillfällen för barnen att uttrycka ett kritiskt tänkande. Utomhusleken 
har även här en plats då barnens möjligheter att ifrågasätta lösningar på problem som de stöter 
på och visa ett kritiskt tänkande ges i stor utsträckning. Observationerna på förskolan Kotten 
visade på att det är oftast de lite äldre barnen som ifrågasätter och visar på ett medvetet 
kritiskt tänkande. 
 
Situationer där förskollärarens demokratiska förhållningssätt framträder 
I observationerna som gjordes på förskolan Kotten så framträder samlingssituationen och 
utomhusleken som de delar av dagen där förskollärarnas demokratiska förhållningssätt 
framträder tydligast. Vid samlingarna så konkretiseras detta då förskollärarna låter barnen få 
eget talutrymme och då de följer upp barnens intressen och initiativ. Det vi iakttog var att 
förskollärarna lyfte pluralism av tankar och alla barnen fick möjlighet att göra sin röst hörd 
och få framföra sina idéer. I utomhusleken är förskollärarna ibland med i barnens 
lekar/upptäckande och här framträder tydligt att de vuxna lyssnar in barnens funderingar och 
ställer utmanande frågor för vidare förståelse för problemen. De ger alla barn talutrymme när 
de samtalar och försöker väga in allas åsikter i diskussionen. I både samlingssituationen och i 
utomhusleken så var förskollärarna uppmärksamma på att även låta de “tysta” och “blyga” 
barnen komma till tals och vara med i leken. 

4.3.2	  Förskolan	  Granen	  
Situationer där barns möjlighet till inflytande i sitt eget lärande framträder 
Barnens inflytande vad det gäller val av aktiviteter är främst framträdande på morgonen innan 
morgonsamlingen som sker från kl. 9 och framåt beroende på samling och eventuell 
efterföljande aktivitet, enligt observationerna. Förskollärarna bemöter barnen med öppna svar 
och lämnar plats för barnen att påverka. Barnens möjlighet att uttrycka sin mening och om det 
planerade innehållet i samlingarna är bitvis begränsade. I det allt som ofta påföljande uteleken 
har barnen en vana av att “leka fritt” och planerar ofta själva in under dagen vad uteleken ska 
innehålla. Dagen ger för det mesta möjlighet till två tillfällen av utelek. De äldre barnen leker 
ibland längre stunder utan uppsikt av vuxen, då det ibland bara finns en personal ute som 
prioriterar uppsikt över de allra minsta barnen. Detta gör att personalen har svårt att följa upp 
barnens intressen och tankar i koppling till utomhusmiljön, vilket av förskollärarna själva 
beskrivits som en viktig del i barnens möjlighet till inflytande i sitt eget lärande. När 
personalstyrkan kan täcka de minsta barnens behov av trygghet utomhus följs de äldre 
barnens utforskanden upp med varierande grad. I de lägen då utforskandet följs upp försöker 
förskollärarna förstå barnens intentioner och vidareutvecklar barnens initiativ. 
Påklädningssituationen har visst inslag av inflytande från barnens sida men den kan ibland 
uppfattas som stressad och i och med det går vissa möjligheter till barnens inflytande i sitt 
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eget lärande bort. I stressade situationer bemöts barnen med stängda svar och förmaningar 
enligt de tolkningar som gjorts utifrån observationerna. 
 
Situationer där barns möjlighet till kritiskt tänkande framträder 
Matsituationer; frukost, lunch och mellanmål, är situationer som utnyttjas för diskussioner och 
här ges barnens möjlighet till kritiskt tänkande. Likaså utnyttjas uteleken för att fundera och 
resonera kritiskt till olika företeelser i naturen och t.ex. tillvägagångssätt i olika lekar.  
Bokläsning som förkommer några gånger under dagen är ett tillfälle för att inbjuda barnen i 
kritiskt tänkande. Huruvida barnen får möjlighet att resonera kritiskt kring innehållet tycks 
bero på antalet barn i gruppen som lyssnar till berättelsen eftersom pedagogen upptas av att 
styra upp ordningen i gruppen ju fler som deltar i läsningen.  
I de planerade pedagogiska aktiviteterna förekommer i stor utsträckning uppmaningar från 
förskollärarna att tänka kritiskt kring aktivitetens innehåll.  
 
Situationer där förskollärarens demokratiska förhållningssätt framträder 
I matsituationen, samling samt i planerade pedagogiska aktiviteter kommer förskollärarens 
demokratiska förhållningssätt mest till uttryck. Ett samband mellan en väl planerad aktivitet 
och förskollärarens förmåga att låta alla barn komma till tals tycks finnas. Ett större lugn 
utstrålas hos gruppen, inklusive hos förskollärarna, då de fördelar ordet tydligt och 
konsekvent i barngruppen i diskussioner i samling och planerade pedagogiska aktiviteter. Till 
skillnad från de nyss nämnda aktiviteterna är matsituationen en stund för mer “fritt prat” och 
ett tillfälle för förskolläraren att “snappa upp” barnens åsikter kring andra aktiviteter på 
dagarna och deras intressen i övrigt. Genom att förskolläraren lyssnar in barnen utövar hon ett 
demokratiskt förhållningssätt jämtemot barnen och ger dem möjlighet till inflytande i deras 
eget lärande.  
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4.4	  Sammanfattning	  resultat	  	  
Förskollärarna uppfattar hållbar utveckling som ett förhållningssätt och som ett “tänk” i 
förskolan samt att förskolan lägger grunden för en fortsatt process. De anser att närmiljön där 
förskolorna är belägna både är en tillgång och till nackdel för lärandet. I undersökningen har 
det framkommit att förskollärarna lägger i sina uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 
stor vikt vid de ekologiska och ekonomiska aspekterna medan den sociala aspekten kommer 
mer i skymundan.  

Förskollärarnas olika sätt att uppfatta de sociala aspekterna av lärande för hållbar utveckling, 
som konkretiserats i tre kategorier, visar på att inflytandet till största delen åskådliggörs i att 
förskollärarna snappar upp barnens initiativ i stunden samt att barngruppen och personalens 
dagsform ofta styr potentialen för hur barnens inflytande i verksamheten synliggörs. Även i 
hur barnen ges möjlighet till kritiskt tänkande anser förskollärarna att dagsformen spelar in 
och är också överens om att barnens kritiska tänkande syns mest i vardagens detaljer. 
Dessutom poängteras att de äldre barnen har en mer omfattande erfarenhetsvärld och har 
därför bättre förutsättningar för kritiskt tänkande. Utomhusleken anses av förskollärarna vara 
en källa för kritiskt tänkande och inflytande. Det bör dock poängteras att möjligheterna för 
förskollärarna att erbjuda tillfällen för dessa två företeelser styrs utifrån hur många 
förskollärare som finns tillgängliga utomhus. De minsta barnens behov av trygghet går alltid 
först när personalen prioriterar i utomhusvistelsen.  

Förskollärarna i studien bedömer att förskollärarens demokratiska förhållningssätt är riktat 
mot att respektera allas talutrymme, jämka i olika sammanhang och att visa på betydelsen av 
turtagning mellan barnen. I verksamheten på de båda förskolorna är samlingssituationen den 
situation där de sociala aspekterna (inflytande, kritiskt tänkande samt förskollärarnas 
demokratiska förhållningssätt) konkret kan komma till uttryck enligt de observationer som 
utförts, men även i matsituationerna finns aspekterna rikligt representerade.   
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5.	  Diskussion	  
Diskussionen inleds av metoddiskussionen för att sedan följer resultatdiskussionen med 
forskningsfrågorna som rubriker. (Johansson & Svedner, 2010)  

5.1	  Metoddiskussion	  	  
Vi valde att använda fallstudier som metod där både observationer och stimulated recall 
ingick som metod. Detta innebär dock att vi inte kan dra några generella slutsatser utan får se 
vår studie som ett nedslag i två verksamheter. Vid en bredare undersökning hade vi kunnat 
använda oss av enkätundersökningar för att fördjupa oss i hur utbrett dimensionen sociala 
aspekter av lärande för hållbar utveckling är. Dock ser vi att de metoder som använts i en 
kvalitativ ansats har givit oss en djupare förståelse och fler illustrativa exempel på våra frågor, 
något som en enkät inte skulle kunna göra. Valet av metoden stimulated recall eller 
reflekterande samtal gjordes för att vi i så stor utsträckning som möjligt ville visa på de 
positiva delarna som redan finns i verksamheten och förstärka dessa, snarare än att peka på de 
delar som fungerade mindre bra. Vår förhoppning är att vi genom våra reflekterande samtal 
har gjort något nytt synligt för förskollärarna och lyft dem i det viktiga arbete som de gör var 
dag.    

 

5.2	  Resultatdiskussion	  	  
Här sammanfattas i en diskussion de tre forskningsfrågorna under två rubriker.  

5.2.1.	  Förskollärarnas	  uppfattning	  om	  lärande	  för	  hållbar	  utveckling	  och	  hur	  det	  kommer	  
till	  uttryck	  i	  verksamheten	  
I vår första forskningsfråga, på vilka olika sätt som förskollärare kan uppfatta begreppet 
lärande för hållbar utveckling, var vårt syfte att få en inblick i hur väl representerat de tre 
dimensionerna av lärande för hållbar utveckling var. Dessa dimensioner som Björneloo 
(2011) uttrycker samverkar och fungerar tillsammans, representeras i förskollärarnas syn på 
lärande för hållbar utveckling. Resultatet blev en uppdelning i tre kategorier där synen på 
lärandet, förutsättningar/begränsningar för lärandet och innehållet i lärandet för hållbar 
utveckling blev framträdande nyckelord. Vi har därför valt att utgå från dessa tre kategorier i 
vår diskussion kring den första forskningsfrågan som får åsyfta en introduktion till de övriga 
frågorna.   

Synen på lärandet för hållbar utveckling representerades i analysen av det empiriska 
materialet med att förskollärarna anser att förskolan lägger en grund för lärandet för hållbar 
utveckling, implementerar ett tänk hos barnen om hållbar utveckling och startar en process för 
ett livslångt lärande om detta. Förskollärarnas syn på lärandet i hållbar utveckling innefattar 
även det egna förhållningssättet som en viktig del av lärandet. De anser att de genom att 
upprätta en ståndpunkt för hållbar utveckling hos sig själva, kan förmedla lärandet på ett sätt 
där barnen görs direkt delaktiga i lärandet för hållbar utveckling. Detta är något som återfinns 
i dokumentet UHUT (Utbildning för Hållbar UTveckling) där delaktighetsbaserad inlärning 
premieras.   
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Arbetslaget ses av våra informanter som både en förutsättning och en begränsning för 
lärande för hållbar utveckling. Att ha intresserade och väl utbildade kollegor är en 
förutsättning för att arbetet med lärande för hållbar utveckling ska fungera i praktiken. De 
påpekar att arbetsbelastningen då personalomsättningen är hög inom förskolans verksamhet 
ofta utgör en begränsning och att bristen på vikarier samt det stora barnantalet i grupperna 
hämmar det pedagogiska arbetet. Både på Skolverkets hemsida och i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2011) förespråkas att lärande för hållbar utveckling ska finnas 
integrerat i förskolans verksamhet men för att kunna arbeta fullt ut med lärande för hållbar 
utveckling i förskolan så saknar samtliga informanter nivåanpassat material. Den bild (bilaga 
3) som vi använt oss av i de reflekterande samtalen anser förskollärarna vara för oklar och att 
den behöver delas upp och “benas ner” i för förskolan tydligare bitar. Närmiljön anses också 
av förskollärarna vara en förutsättning för arbetet med lärandet för hållbar utveckling då 
närheten till naturen och skogen blir en naturlig del i verksamheten. Men den ses även som en 
begränsning i arbetet med lärande för hållbar utveckling eftersom många storstadsproblem 
inte faller sig naturligt att beröra i ett glesbygdsområde.  

Vad beträffar innehållet i lärande för hållbar utveckling så ligger ett stort fokus i 
verksamheterna, på förskolorna som vi har besökt, på miljöarbete såsom återvinning och 
sopsortering och förskollärarna poängterar vikten av att visa naturen och människorna 
respekt. I likhet med Ärlemalm-Hagsérs (2013) översikt där hon pekar på att lärande för 
hållbar utveckling historiskt sett haft en normativ inriktning visar undersökningens resultat att 
förskollärarna lägger stor vikt på att förmedla ett respektfullt förhållningssätt mot sin 
omgivande miljö. Här vill vi dock poängtera att förskollärarnas arbete med miljöfrågor är 
väldigt viktigt men frågan blir här: är det möjligt att detta kan integreras med mer 
demokratiska former och vore det av stor vikt i lärandet för hållbar utveckling? 

Det globala miljöarbetet anses av förskollärarna som ett viktigt inslag i lärande för hållbar 
utveckling, men även det lokala poängteras och här ges maten på förskolan som ett exempel 
på hur förskollärarna i vardagen kan ge barnen kontakt med hållbar utveckling lokalt. 

Sammanfattningsvis kan poängteras att de tre dimensionerna, ekonomisk-, ekologisk- och 
social hållbarhet inte finns representerade lika mycket i förskollärarnas svar på vad begreppet 
lärande för hållbar utveckling är, utan att den ekologiska dimensionen är överrepresenterad.  

5.2.2	  Förskollärarnas	  uppfattning	  av	  de	  sociala	  aspekterna	  av	  lärande	  för	  hållbar	  
utveckling	  och	  hur	  det	  kommer	  till	  uttryck	  i	  verksamheten 
Undersökningens andra del bestod av att kartlägga förskollärarnas syn på barns möjlighet till 
inflytande, barns möjlighet till kritiskt tänkande och förskollärarens syn på sitt demokratiska 
förhållningssätt. Kartläggningen skedde till största del i reflekterande samtal med 
förskollärarna och i mindre utsträckning observationer av verksamheten. Dessa områden 
kopplas i större utsträckning till den litteratur som tidigare finns presenterad i arbetet.    

Johannesen och Sandvik (2012) skriver att en del pedagoger är rädda för kaos om barn får 
möjlighet till att ändra sina beslut och ha inflytande över sin eget lärande. Detta kan ses likhet 
med Linas uttalande om att många är rädda för barns inflytande i förskolan då de fasar för att 
ett ökat inflytande leder till en “låt-gå-pedagogik”. Författarna ställer i anslutning till sin 
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kaosteori frågan om pedagogerna är beredda att arbeta på samma villkor som sätts upp för 
barnen. Ett lyssnande förhållningssätt är vad Caiman och Lundegård (2014) efterlyser i sina 
resonemang om att göra förskolebarns agens kännbar och synlig. Detta förhållningssätt har 
samtliga förskollärare i undersökningen gett uttryck för när det gäller att ge barn möjlighet till 
inflytande i sitt eget lärande. Att verkligen försöka förstå vad de allra minsta barnen försöker 
säga är ett tecken på att även de barn med minst livserfarenhet har åsikter värda att lyssna på 
och får möjlighet till ett reellt inflytande i verksamheten. (Johannesen och Sandvik 2012, 
Utbildningsdepartementet 2011) En av förskollärarna talar om detta och menar att 
kroppsspråket är nyckeln till de minst erfarna individernas inflytande.   

Svårigheten att göra inflytandet synligt i verksamheten kan kopplas till Caiman och 
Lundgårds (2014) artikel om agency. När barnen ges makten att påverka sin egen lärprocess 
och förskollärarna är mottagliga och uppmärksamma på barnens förväntningar, aktiva val och 
estetiska bedömningar kan deras agens och inflytande bli synligt.  

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2011) framskrivs vikten av att barn ska 
utveckla förmågor som att reflektera och förstå andras perspektiv. Förskollärarna i 
undersökningen har alla formulerat att en viktig del i att ha en kritisk diskussion med barn är 
att alla får komma till tals. Att diskutera det förgivettagna och tänka kring de fenomen som 
man möter som människa är det som karakteriserar kritiskt tänkande enligt Hedefalk (2014) 
och Johannesen och Sandvik (2012). Observationerna i de två förskolorna visar att barnens 
ges utrymme för kritiskt tänkande men att möjligheterna varierar beroende på situation. 
Intressant att notera är att barnen verkar ges fler möjligheter till kritiskt tänkande i 
utomhussamlingarna än i inomhussamlingarna på en av de studerade förskolorna. Hur mycket 
roll spelar miljön för barns möjlighet till kritiskt tänkande? Vilken roll spelar miljön för de 
vuxnas möjligheter att erbjuda tillfällen för kritiskt tänkande? 

Vid ett närmare betraktande av Lottas tankar kring barns förmåga till kritiskt tänkande, där 
hon menar att barn inte har förmåga till kritiskt tänkande före 5-7-års åldern, visar det sig att 
forskningen och litteraturen som vi hittills tagit del av tar till största del upp elevers kritiska 
tänkande vilket kan ses som ett bekräftande av Lottas bild av att kritiskt tänkande är möjligt 
först i 5-7-års åldern. Observationer från förskolan Kotten visar på att ett medvetet kritiskt 
tänkande i högre utsträckning finns hos de lite äldre barnen. I motsats till detta skriver 
Johannesen och Sandvik (2012) att oavsett utvecklingsnivå hos en människa kan denna 
utifrån sin unika livserfarenhet bidra med synpunkter om sin vardag och fenomen som vi 
stöter på som människor. Författarna talar här om att utmana barnen i den proximala 
utvecklingszonen. Att ifrågasätta förgivettagna mönster och strukturer är vad som 
kännetecknar ett kritiskt handlande enligt Hedefalk (2014) och kanske är det så att handlande 
snarare än talande är något som tillhör de allra minsta barnen mest. Kanske är vårt tänkande 
inställt på att se kritiskt tänkande i barnens uttalanden snarare än deras handlanden?  

Förskollärarna anser att en av de viktigaste delarna i det egna demokratiska 
förhållningssättet är att respektera alla barns talutrymme samt visa att barnens åsikter är 
viktiga. Uppfattningen kan knytas till Björklund (2014), Lenz och Taguchi (2005) samt 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som menar att hållbar utveckling handlar om att 



	  

27	  
	  

det är viktigt att ta barnens olika åsikter på allvar.  Flera olika lösningar till samma resultat har 
av förskollärarna tagits upp som en del i ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kan jämföras 
med Björneloos (2011), Björklunds (2014), Caiman och Lundegårds (2014) förespråkande för 
ett användande av pluralistiska metoder i undervisning för lärande för hållbar utveckling.   

Sammanfattningsvis kan sägas att förskolläraren har en viktig roll att fylla när det kommer till 
att ge barn möjligheter till lärande för hållbar utveckling. Hen gör alltid ett val till vilken grad 
ett barns åsikt ska bli till ett reellt inflytande samtidigt som vår undersökning visar på 
begränsningar även för förskolläraren att utföra sitt arbete på bästa sätt. Barnantalet i gruppen, 
flera olika ansvarsområden i samma stund och dagsform styr hur förskolläraren har möjlighet 
att ge barnen inflytande i sitt eget lärande, att ge dem möjlighet till kritiskt tänkande och utöva 
sitt demokratiska förhållningssätt. Som förskollärare är läroplanen (Utbildningsdepartementet, 
2011) det styrdokument som beskriver vad arbetet ska innehålla men som några av 
förskollärarna frågar - ges vi förutsättningarna att göra vårt allra bästa i arbetet med barnen?  

5.	  Sammanfattande	  reflektioner	  
I vår studie av hur förskollärare vid två förskolor uppfattar begreppet "lärande för hållbar 
utveckling" samt hur det kommer till uttryck i verksamheten så har vi upptäckt att 
medvetenheten kring begreppet, som kommit fram i samtalen, kretsar kring de miljömässiga 
och ekonomiska dimensionerna. I verksamheten syns däremot en implementering (dock inte 
alltid medvetandegjord) av begreppet som omfattar den sociala dimensionen. Vi har fått 
bekräftat det tidigare studier pekat på samt det våra egna iakttagelser visade inledningsvis, att 
den sociala aspekten av lärande för hållbar utveckling finns i verksamheten men inte på ett 
medvetet och underbyggt sätt. Detta tror vi är av största relevans för yrket då en ökad 
medvetenhet av den sociala dimensionen, och hur den kan arbetas med i lärande för hållbar 
utveckling, kan bidra till ett lärande med mer kvalitet. Vi tror och hoppas att vi har startat en 
process hos förskollärarna där de på ett tydligare sätt kan synliggöra den sociala dimensionen 
av lärande för hållbar utveckling i verksamheten.  

Förskollärarna efterlyste stödjande material, från Skolverket, i lärande för hållbar utveckling 
med mer konkreta råd specifikt utarbetade för förskolan om hur de i verksamheten kunde 
arbeta med frågor kopplade till lärande för hållbar utveckling. Undersökningen visar också att 
förskollärarna upplevde svårigheter att synliggöra barnens inflytande och till viss del barnens 
kritiska tänkande. Kanske behövs det mer diskussion i arbetslagen kring dessa ämnen? Här 
ser vi också möjligheterna med att använda sig av pedagogisk dokumentation. I likhet med 
våra fotografier som använts som samtalsunderlag för att lyfta och synliggöra de fungerande 
delarna av de sociala aspekterna av lärande för hållbar utveckling, kan pedagogisk 
dokumentation användas för att synliggöra dessa delar i verksamheten. Genom att lyfta de 
fungerande delarna kan tankarna kring dessa delar överföras i situationer där t.ex. inflytande 
eller kritiskt tänkande behöver öka.  
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5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Under det att vi arbetat med studien så har det väckts idéer om hur man skulle kunna forska 
vidare om lärandet i hållbar utveckling och då speciellt den sociala dimensionen. Det vore 
intressant att återkomma till förskolorna och undersöka om våra samtal med förskollärarna 
väckt några tankar. Kanske kan samtalen ha bidragit till att förändra verksamheten och det sätt 
som arbetslaget arbetar med den sociala dimensionen av lärande för hållbar utveckling.  

Frågorna kring barns förmåga till kritiskt tänkande och vad som kännetecknar kritiskt 
tänkande hos de små barnen har under arbetets gång kommit upp i ett flertal situationer. En 
vidare forskning i dessa frågor skulle vara högst intressant att genomföra och se resultatet av.  
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Bilagor	  
1. Observationsschema 

2. Jorden  

3. Solen 

4. Samtalsguide 

5. Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Bilaga	  1	  
Observationsschema 
Pedagog:  

1. Bemöter barnen med stängt svar 

2. Bemöter barnen med öppet svar 

3. Ger instruktioner 

4. Samtalar/diskuterar med barnen  

5. Lämnar plats för barnen att påverka 

6. Försöker förstå barnens intentioner 

7. Följer upp barnens intresse 

8. Följer upp barnens initiativ 

9. Lyfter pluralism av tankar 

 

Barn: 

1. Uttrycker sin vilja  

2. Tar egna initiativ 

3. Deltar i samtal med pedagog 

4. Deltar i samtal med andra barn 

5. Försöker påverka olika situationer 

 



	  

	  

Situation 
1 Ex: 

P3 P5 B1 B3 P8     

S2:          

S3:          

S4:          

S5:          

S6:          
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Bilaga	  4	  
Samtalsguide 

Guiden är främst till för att komma ihåg de olika delarna som skall tas upp och som behöver fördjupas. 
Frågorna anpassas efter det som pedagogen beskriver eller förklarar.  

Samtal genomförs med två pedagoger på två olika förskolor, alltså genomförs samtal med totalt 4 
pedagoger.  

Samtal 1  

Tidsomfång för samtalen: ca. 30 min  

För att få igång ett allmänt samtal med pedagogen kring hållbar utveckling utgår vi från ”Tvätta 
Jorden-bilden” från Lärande för hållbar utveckling – är det någonting för förskolan, eller?. Denna 
bild har använts som utgångspunkt för barnsamtal i OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i 
praktiken. Vi ber pedagogen bekanta sig med bilden någon minut och ställer sedan inledande frågor:  

-‐ Vad händer i bilden? Vad kan du se i bilden?  

Uppföljningsfrågor 

-‐ Varför gör de detta tror du? Är det något mer du vill berätta om bilden? Är det något annat du 
kan tänka på som har att göra med det vi har pratat om?  

Efter ungefär halva samtalet eller när bilden känns färdigdiskuterad ställer vi frågan:  

-‐ Vad tänker du när du hör begreppet hållbar utveckling? 
-‐ Vad tänker du när du hör lärande för hållbar utveckling? 

Bilden ”Solen” från Skolverkets folder om Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling visas och vi ber 
pedagogen bekanta sig med denna i någon minut.  

-‐ Hur tycker du att bilden stämmer överens med din bild av lärande för hållbar utveckling?  
-‐ Finns det någonting du skulle vilja tillägga på de tomma strålarna i ”solen”?  
-‐ Finns det någonting du skulle vilja ta bort ut ”Solen”? 

Efter detta samtal görs observation 2 där en specifik situation fokuseras. Utifrån observationsdata 
genomför samtal 2.  

Samtal 2 

Vi visar bilden på de tre dimensionerna av hållbar utveckling och informerar pedagogen om vårt fokus 
på de sociala aspekterna av hållbar utveckling i våra observationer. Utifrån litteratur på ämnet samt 
läroplanens formuleringar har vi valt tre områden som vi tycker är utmärkande för de sociala aspekter: 
Hur barnen ges inflytande i sitt lärande, hur barnen ges möjlighet till kritiskt tänkande och hur 
pedagogens demokratiska förhållningssätt tar sig uttryck i situationen.  

Bilder ur verksamheten används som samtalsunderlag. Bild 1 speglar ”Hur barnen ges inflytande i sitt 
lärande”. Bild 2: ”Hur barnen ges möjlighet till kritiskt tänkande”. Bild 3: ”Hur pedagogens 
demokratiska förhållningssätt tar sig uttryck i situationen.” Frågor kring pedagogens syn på bilden i 
koppling till de olika områdena tas upp.  



	  

	  

Exempel: 

-‐ Vad i denna situation kan ge barnen inflytande i sitt lärande? 
-‐ Hur kan denna situation ge barnen möjlighet till kritiskt tänkande? 
-‐ Hur tycker du att ditt demokratiska förhållningssätt kommer till uttryck i situationen?  



	  

	  

	  
Bilaga	  5	  	  

Hej vårdnadshavare!  

Vi heter Ida Joakimsdotter Back och Beatrice Holmgren och går sista terminen på 
förskollärarutbildningen i Umeå. Just nu skriver vi ett examensarbete om hållbar utveckling i 
förskolan där vi observerar verksamhetens olika situationer och gör intervjuer med 
pedagogerna. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna ser på sitt arbete med 
hållbar utveckling och hur detta syns i verksamheten. Sammanställningen av observationerna 
och intervjuerna blir grunden för vårt examensarbete. 

Ditt barns deltagande i studien är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta barnets 
deltagande utan närmare motivering, informera oss då om detta. 
  
Vi kommer att använda oss av foto- och filmdokumentation som bara kommer att användas 
inom förskolan vid intervjuer. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen 
genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är 
åtkomligt för oss som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en 
examensuppsats på Umeå universitet/eller i annan form av publicering/ kommer 
informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan nås 
på: Ida 070-285 88 03 och Beatrice 070-649 40 68 
 

 

	  


