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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares tankar kring arbetet med hållbar utveckling i 

förskolan med hjälp av tre dimensioner; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Med hjälp av 

intervjuer har vi undersökt vad förskollärare anser är mest respektive minst viktigt att arbeta med, vad de tycker 

är enkelt och svårt, samt vad de arbetar mest och minst med, utifrån dimensionerna ovan. Resultatet av studien 

visar bland annat att den sociala dimensionen av hållbar utveckling är den mest framträdande. Det är även denna 

dimension som de intervjuade förskollärarna anser är den viktigaste inom hållbar utveckling. En av de slutsatser 

som dras av studiens resultat är att hållbar utveckling ofta får stå tillbaka för andra ämnen i förskolan trots att 

många förskollärare tycker att det är viktigt. 
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1 Inledning  

Begreppet hållbar utveckling får allt större plats i samhället. Jordens temperatur stiger, västvärlden 

överkonsumerar jordens resurser och den biologiska mångfalden minskar. Barnen i förskolan är framtidens 

vuxna och denna generation kommer senare ta hand om vår jord. Med tanke på detta samt att de flesta barn 

tillbringar mycket tid i förskolan anser vi att hållbar utveckling är ett viktigt och aktuellt ämne inom 

förskolans verksamhet. I denna studie undersöker vi hur förskollärare ser på arbetet med hållbar utveckling 

och hur de arbetar med barnen för att bidra till en hållbar framtid. När förskolans läroplan reviderades år 

2010 utkom Förskola i utveckling– bakgrund till ändringar i förskolans läroplan med förtydliganden och 

kompletteringar till revideringarna. Där kan läsas “En stor utmaning är att utbilda kommande generationer 

till att förstå och handla utifrån principen om hållbar utveckling .... Förskolan är en naturlig startpunkt för 

detta arbete eftersom både intresse, värderingar och kunskaper grundläggs under tidiga år“ 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14-15). Men vad är hållbar utveckling? Den vanligaste definitionen av 

hållbar utveckling lyder "Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov" (World Commission on 

Environment and Development, 1987, s. 41). För att konkretisera och förtydliga området hållbar utveckling 

har vi i vår studie valt att utgå ifrån tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Dessa illustreras ofta med hjälp av tre cirklar som delvis täcker varandra och i dessa 

överlappningar skapas begreppet hållbar utveckling (Björklund, 2014). Idag är det allmänt vedertaget att 

miljöproblem inte kan ses som en isolerad ekologisk företeelse utan att dessa är sammankopplade med både 

ekonomiska och sociala förhållanden (Manni, 2015). Vår förhoppning med denna studie är att utifrån ett 

förskoleperspektiv klargöra och problematisera detta komplexa område samt inspirera till ett fortsatt arbete 

med hållbar utveckling i förskolan. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på arbetet med hållbar utveckling i förskolan, 

samt deras upplevelser kring detta. Undersökningen utgår från de ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna av hållbar utveckling, ur ett förskoleperspektiv. Vi har valt att utgå från de tre dimensionerna 

för att konkretisera och förtydliga området hållbar utveckling. Med hjälp av dessa dimensioner och områden 

inom dem, vill vi få svar på nedanstående frågeställningar. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi har använt oss av i denna studie är: 

 

 Vilken av de tre dimensionerna av hållbar utveckling och områden inom dessa anser förskollärarna 

att det är mest respektive minst viktigt att arbeta med i förskolan? 
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 Vilken av de tre dimensionerna av hållbar utveckling och områden inom dessa anser förskollärarna 

att de arbetar mest respektive minst med just nu? 

 

 Vilken av de tre dimensionerna av hållbar utveckling och områden inom dessa anser förskollärarna 

att det är enklast respektive svårast att arbeta med? 
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2 Bakgrund 

I denna del kommer en redogörelse kring hanteringen av miljöproblematiken ur ett globalt perspektiv samt 

beskrivningar av de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Därefter följer vad som presenteras om 

hållbar utveckling i förskolans styrdokument och till sist ett urval av tidigare forskning om hållbar utveckling 

i förskolan. 

 

2.1 Global hantering av miljöproblematiken 

Att arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling i förskolan är en liten del av ett större globalt 

sammanhang. Björklund (2014) framhåller att människan de senaste 100 åren påverkat jorden på ett sätt som 

vi aldrig tidigare kommit i närheten av och att vi idag förändrar hela ekosystem, atmosfär och biosfär på ett 

sätt som aldrig förr. År 1983 tillsattes det organ inom FN som skulle utreda och ge realistiska förslag på hur 

världen skulle ta sig an miljö- och utvecklingsproblemen som hotade människans framtid (ibid.). Den 

dåvarande norska stadsministern Gro Harlem Brundtland ledde detta arbete som resulterade i den så kallade 

Brundtlandkommisionen, som år 1992 följdes upp i Rio med den första konferensen kring miljö och 

utveckling inom FN. Det mynnade ut i ett internationellt handlingsprogram vid namn Agenda 21 där även 

barn har fått en viktig plats i arbetet med hållbar utveckling (Persson & Persson, 2011): 

 

Barn kommer inte endast att ta över ansvaret för att vårda jorden, utan i många utvecklingsländer 

utgör de nästan hälften av befolkningen. Dessutom är barn i både utvecklingsländerna och 

industriländerna särskilt utsatta för verkningarna av miljöförstöring. De är också mycket medvetna 

anhängare av miljötänkande. Barnens särskilda intressen behöver beaktas fullt ut i 

deltagandeprocessen på miljö- och utvecklingsområdet för att säkra att de åtgärder som vidtas för att 

förbättra miljön får en hållbar verkan. (United Nations Sustainable Development, 1992, s. 277)  

 

I år har världen antagit nya globala mål för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling med 

målsättningen att de uppnås till 2030. Ambitionen är att all form av fattigdom ska utrotas och att ekonomisk, 

social och miljömässig hållbar utveckling ska utgöra den röda tråden. Målen kommer gälla både höginkomst- 

och låginkomstländer. Det kommer krävas stora ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar 

konsumtion och begränsa klimatförändringarna. Målen antogs formellt av världens ledare i slutet av 

september 2015 och under 2016 kommer indikatorer att tas fram så att de blir möjliga att mäta och följa upp 

(Sida, 2015). 

 

2.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Det är ett 

brett område som kan vara svårt att definiera och konkretisera. Den vanligaste definitionen av hållbar 

utveckling tillkom år 1987 under den så kallade Brundtlandkommissionen: “En hållbar utveckling tillgodoser 
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nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

egna behov“ (WCED, 1987, s. 41). Detta har blivit den mest refererade definitionen av hållbar utveckling 

(Björklund, 2014; Persson & Persson, 2011) och det är också denna definition av hållbar utveckling som vi 

använder i vårt arbete. Ett exempel på en annan definition av hållbar utveckling har Högskoleverket (2005) 

som skriver att hållbar utveckling innebär att alla människor får möjlighet att tillfredsställa sina 

grundläggande behov på ett sätt som inte skadar planetens livsuppehållande system. Med livsuppehållande 

system avses vattnets kretslopp, atmosfären, jord och den biologiska mångfalden. 

 

Ett sätt att göra begreppet hållbar utveckling mer konkret är att definiera det i termer av olika dimensioner, 

exempelvis genom att tala om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Som vi beskrivit i inledningen har 

vi valt att utgå från dessa dimensioner av hållbar utveckling i vår undersökning för att konkretisera ett svårt 

begrepp och ämne. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling har fokus på människan, den ekologiska 

dimensionen har fokus på naturen och den ekonomiska dimension på en hållbar ekonomisk utveckling som 

fokuserar på ett samklang mellan människa och natur (Engdahl, 2012). Ibland tillkommer en fjärde 

dimension av hållbar utveckling, den kulturella (Björklund, 2014). Vi väljer dock att göra som Regeringens 

skrivelse (2001/02:172) och inordna den kulturella dimensionen i den sociala och på så sätt använda oss av 

tre dimensioner. Bilden nedan illustrerar två olika modeller av hållbar utveckling med de dimensioner som vi 

valt att använda. 

 

Figur 1. Bild från Kungliga Tekniska Högskolan (2015a). 

 

Figuren till vänster föreställer cirklar som överlappar varandra där samtliga dimensioner ges lika tyngd och 

värde, och i figuren till höger tillskrivs ekologisk hållbarhet fundamental vikt och ses som en förutsättning 

för såväl social som ekonomisk hållbarhet (KTH, 2015a). Bilden som illustrerar tre cirklar som överlappar 

varandra, symboliserar att hållbar utveckling skapas där cirklarna från de olika dimensionerna smälter 

samman. Den andra bilden beskriver hållbar utveckling i en hierarki där den ekologiska dimensionen är en 

grundläggande del som ger förutsättning för både social och ekonomisk hållbarhet och där den sociala 

dimensionen ligger till grund för den ekonomiska (KTH, 2015a). Björklund (2014) menar att det är först när 

dessa olika dimensioner sammanstrålar som det kan talas om hållbar utveckling. Hon menar att det är viktigt 
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att hela tiden arbeta utifrån alla tre dimensioner av hållbar utveckling och framhåller att förskolor har 

möjlighet att arbeta mer ämnesöverskridande än skolor och därför har bättre förutsättningar att arbeta med 

hållbar utveckling. Även i FN-dekaden, Decade of Education for sustainable development, uttrycks att 

lärande för hållbar utveckling bör vara ämnesöverskridande, omfatta värdefrågor med särskild vikt på 

respekt för andra och vår livsmiljö, och vara lokalt relevant. Vidare framhålls att undervisningen bör syfta till 

att utveckla kritiskt tänkande och handlingskompetens (Manni, 2015). Björneloo (2007) menar att det är allt 

fler skolpolitiker, skolledare och lärare världen över som efterlyser tydligare riktlinjer inom utbildning för 

hållbar utveckling. 

 

2.3 Social hållbar utveckling 

Många betraktar den sociala dimensionen som målet för en hållbar utveckling. Detta genom att alla 

människor ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda utan att ekosystemens yttre gränser 

överskrids (Björneloo, 2007). Den sociala dimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, 

rättigheter och individens behov (Kungliga tekniska högskolan, 2015b). Det är förskolans ansvar att ge 

barnen möjlighet att utveckla en förståelse för andra människor och förmåga att ta hänsyn till och leva sig in 

i andra människors situation (Skolverket, 2010). Att arbeta med social hållbar utveckling i förskolan innebär 

bland annat att arbeta med demokratiska värderingar. Åberg och Taguchi (2005) skriver att i en demokratisk 

förskola innebär delaktighet att pedagogerna lyssnar till och respekterar barnens tankar och ger dem 

möjlighet att lyssna på varandra och använda sig av olikheter i barngruppen. Engdahl (2012) menar att 

samspel och dialog mellan barn och vuxna är avgörande för att barn skall bli delaktiga och få inflytande och 

Björklund (2014) skriver att barnen behöver uppmuntras att föra fram sina åsikter för att stärka deras känsla 

av att kunna förändra. Hon menar att grunden för att skapa ett hållbart samhälle är att förstå sina rättigheter 

och skyldigheter där man tar ansvar för sina egna handlingar. Vikten av att förstå de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i vårt demokratiska samhälle betonas också i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 

Björklund (2014) framhåller att det också krävs ett förändrat lärande för en hållbar framtid eftersom de 

problem vi idag brottas med delvis är en produkt av tidigare utbildning. För att finna nya lösningar på 

problemen i vår omvärld menar Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) att vi behöver 

utveckla nya sätt att tänka. De menar att barnen har kreativa kompetenser utöver en vuxens förmåga men att 

de behöver få möjlighet att utveckla den genom fantasi och problemlösning. Barnens fantasi är ännu inte lika 

begränsade som de vuxnas tänkande (ibid.).  

 

2.4 Ekologisk hållbar utveckling 

Den ekologiska dimensionen, eller miljödimensionen som den också kan kallas, handlar om att människan 

ska värna om ekosystemets tjänster och återhämtningsförmåga. Detta är en förutsättning för en långsiktig 

social välfärd och ekonomisk utveckling (SOU 2004:104). När det gäller arbete med hållbar utveckling 

skriver Pramling Samuelsson (2011) att det är viktigt att arbeta med den ekologiska dimensionen av 

begreppet. Hon menar att barn tycker om att undersöka växter och djur ute i naturen och att detta är ett 
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intresse pedagogerna bör ta tillvara på. Förskolan har länge arbetat med miljö och haft en nära relation till 

naturen. Att visa respekt för miljön och vara snäll mot djur och natur har alltid varit en del av förskolans 

verksamhet och Björklund (2014) menar att grunden till ett framtida miljöengagemang kan bildas genom att 

låta barnen vistas i naturen och skapa en relation till den. Världsnaturfonden (2009) skriver att barn som i 

förskolan får gå ut och möta en frisk natur senare kan notera tecken på när naturen inte mår bra.  

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor samt att ett 

ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla verksamheten (Skolverket, 2010). Där kan 

också läsas att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

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

fenomen" (Skolverket, 2010, s. 10). Persson och Persson (2011) menar att en miljömässig förutsättning för 

en hållbar utveckling är förståelse för våra olika kretslopp, exempelvis vattnets kretslopp. Elfström, Nilsson, 

Sterner & Wehner-Godée (2014) menar att barn som får förståelse för avdunstning och kondensation lättare 

kan förstå vattnets kretslopp. Vidare menar författarna att förståelse för vattnets kretslopp kan göra det 

enklare att förstå andra kretslopp längre upp i skolåldern. Världsnaturfonden (2009) framhåller vikten av 

kunskap om materiens kretslopp för att kunna förstå att det vi gör idag påverkar framtiden. I förskolans 

läroplan kan läsas att “förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2010, s. 7). Det framkommer 

också att förskolan ska ansvara för att barnen utvecklar intresse och förståelse för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra. Under exempelvis skogsutflykter kan pedagoger i förskolan förklara olika 

vetenskapliga fenomen och relationer mellan människa och miljö för att synliggöra människans roll och 

öppna upp för engagemang och en vilja att förändra (Björklund, 2014). Genom att lägga in ett lärande i 

relationen mellan människa och miljö menar Björklund att vi arbetar med lärande för hållbar utveckling. Att 

hushålla med resurser genom att återvinna tillhör också den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Genom att återvinna material som exempelvis, glas, plast, tidningar, aluminium, batterier och farligt avfall 

kan det tillverkas nya produkter från en produkt som uttjänat sitt syfte och spara både på jordens resurser och 

energi (Avfall Sverige, 2015). 

 

2.5 Ekonomisk hållbar utveckling 

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om att det behövs en ekonomisk tillväxt för att 

en utveckling ska ske. Detta påverkas också av att utveckling måste ske utan att miljön försämras. För att 

uppnå detta måste också välståndet fördelas rättvist (SOU 2004:104). Tillgången på det värdefulla och 

livsviktiga sötvattnet ser väldigt olika ut i världen. I Sverige har vi fortfarande god tillgång på sötvatten 

vilket gör att vi har ett internationellt ansvar för denna resurs eftersom en tredjedel av världens befolkning 

lider av färskvattenbrist. Sötvattnet kommer inte räcka till människor och natur om vi fortsätter använda 

vattnet på detta sätt (Världsnaturfonden, 2008). Att minska förbrukningen av exempelvis vatten och avfall är 

något som alla kan arbeta med och något barn kan lära sig i tidig ålder. Minskning av avfall är det bästa 
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sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Av avfallet som ändå uppstår är 

det bäst att försöka återanvända det genom att exempelvis skänka bort gamla saker, lämna in på second hand 

eller ge sakerna en ny funktion (Sveriges avfallsportal, 2015). Ett exempel på återanvändning är när barnen 

på Umeås förskolor år 2013 byggde ihop böcker av skrotmaterial som en del av en manifestation för ett 

hållbart samhälle (Umeå Kommun, 2013). Renova (2015) skriver att återanvändning minskar behovet av 

nyproduktion, vilket är ett effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan eftersom även avfallet minskar när vi 

återanvänder. Svenskt näringsliv (2015) skriver att mycket av koldioxidutsläppen kommer från 

pappersförbrukning eftersom energiförbrukningen vid papperstillverkning är mycket hög. Det kan innebära 

stora koldioxidbesparingar ifall människor begränsar sin pappersförbrukning. Världsnaturfonden (2009) 

menar att förskolan måste präglas av ekonomisk hållbarhet, hushållning av jordens resurser.  

 

2.6 Hållbar utveckling i förskolans styrdokument  

År 2010 fick förskolan sin läroplan reviderad med ett ökat ansvar för barns lärande och mer fokus på olika 

ämnen. I förarbetet (Utbildningsdepartementet, 2010) som låg till grund för de förändringar som 

genomfördes ansågs bland annat att naturvetenskapen behövde utvecklas för att ge människor redskap att 

kunna bidra till en hållbar utveckling. Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, 

klimat och miljö och har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behovet att veta mer om samband mellan 

sig själv och sin omvärld. I förarbetet kan också läsas att förskolan ska medverka till att barn tillägnar sig ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö, samt vikten av att barn behöver få kunskap om människans 

inverkan på miljön och om vilka val som kan göras som påverkar miljön både i nutid och framtid. 

Utbildningsdepartementet skriver att begreppet lärande för hållbar utveckling i förskolan innefattar 

exempelvis “Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, 

livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 15). Denna skrivelse ledde till att förskolans läroplan bland annat 

kompletterades med detta mål: “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för 

naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010, s. 

10). 

 

Varken i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) eller i Skollagen (SFS 2010:800) används begreppet lärande 

för hållbar utveckling. Björklund (2014) menar att det är fullt möjligt att följa läroplanen utan att fundera 

över begreppet hållbar utveckling och att man därför kan behöva sätta sig in i vad som ligger bakom 

förändringarna i den reviderade läroplanen för att förstå sambandet med hållbar utveckling. Samtidigt 

betraktas utbildningssystemet som en viktig arena för arbetet med hållbar utveckling. Det offentliga 

utbildningssystemet har på alla nivåer en betydelsefull roll i att utrusta barn, ungdomar och vuxna med 

kunskap, färdigheter och vilja att arbeta för en hållbar utveckling och för att nå miljökvalitetsmålen 

(Miljödepartementet, 2010). Även om förskolans läroplan inte nämner termen hållbar utveckling så 

framhålls vikten av att arbeta med miljön: 
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Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Skolverket, 2010, s. 7) 

 

2.7 Tidigare studier  

Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att empiriska studier med fokus på lärande och hållbarhet lyser med sin 

frånvaro mellan åren 2006-2011, men ett undantag är Davis och Gibsons (2006) studie där de beskriver hur 

en förskola i Australien arbetade med att få in hållbar utveckling i sitt arbete på förskolan. De beskriver hur 

ett projekt kring hållbarhet startat av barnen resulterade i en gemensam känsla av delaktighet och ett ökat 

engagemang som sedermera skapade en förändring av hela förskolans innehåll. De arbetade med ett tema på 

förskolan de kallade ”The Sustainable Planet Project” där en del av detta projekt var att ta tillvara på vattnet 

eftersom det var en bristvara i Australien vid detta tillfälle. Resultatet från studien visade att projektet dels 

lett till förbättrad utelek, återanvändning av flaskor och kartong samt minskad användning av 

kopieringspapper. Davis och Gibson (2006) är noga med att påpeka att det tar tid att förändra kulturen på en 

förskola och att det handlar om att ta små steg för att sedan efter år av arbete kunna se skillnad i förskolans 

filosofi. 

 

En studie av Johansson (2009) visar på hur demokratiska frågor och moralisk kunskap om sig själv och andra 

behandlas i förskolan är av avsevärd betydelse för framtiden. Detta eftersom utbildning i den tidiga 

barndomen är av särskild vikt för att utbilda framtida vuxna att vara moraliska och respektfulla individer, 

som kommer att ta hand om sig själva, andra och världen. Hon (2009) lägger alltså stor vikt vid den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling i arbetet med barnen på förskolan. Ärlemalm‐Hagsér och Sandberg 

(2011) skriver i sin artikel att den sociala samt den ekologiska dimensionen är det som svenska förskollärare 

främst arbetar med när det handlar om hållbar utveckling, medan den ekonomiska dimensionen  inte är så 

framstående. Detta kan jämföras med en studie av Manni (2015) där hon kom fram till att eleverna visade 

högst komplex förståelse för ekologiska samband och minst förståelse för hur ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter relaterade sinsemellan. Både känslor och värderingar som uttrycktes i relation till detta 

handlade till stor del om vikten av att värna om naturen, orättvisor i världen, och en vilja att förändra. 

Elevernas svar på enkätfrågorna samt deras reflekterande angående förståelse av och känsla för aspekter av 

hållbar utveckling visar framförallt på deras förståelse av samband inom varje aspekt; ekologisk, ekonomisk 

och social men också mellan vissa av dessa. Hur förskolor arbetar med hållbar utveckling menar Olsson 

(2011) handlar om intresse. Hennes studie kring att identifiera betydelsefulla faktorer för ett långvarigt arbete 

med hållbar utveckling visar att lärande för hållbar utveckling på förskolor till stor del handlar om 

personalens intresse för ämnet. Hon menar att ett arbete som bygger på en eller några få eldsjälar, riskerar att 
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helt dö ut om till exempel personal blir långvarigt sjuk eller säger upp sig och de nyanställda inte är lika 

intresserade. Som ett resultat av detta hanterar förskolor dessa problem genom att på olika sätt försöka 

förankra tankar kring hållbar utveckling i organisationen och i verksamheten. Exempel på detta kan vara att 

starta miljöråd, förankra förhållningssättet hos hela personalen, öva upp rutiner, motivera arbetet med 

läroplanen, dokumentera med text och bilder, introducera nyanställda, ta stöd utifrån eller finna lösningar på 

praktiska problem. Det ger avlastning till personalen som brinner för hållbar utveckling och energi åt nya 

projekt. Olsson (2011) anser att ju bättre organisationen är, desto större är chansen att idéerna även klarar 

kristider. 

 

Ibland ifrågasätts om arbetet med hållbar utveckling är lämpligt för förskolebarn, men Pramling Samuelsson 

(2011) menar att barn i förskolan absolut är tillräckligt mogna för att introduceras till detta arbete. Hon 

menar att pedagogerna kan rikta barnens uppmärksamhet mot centrala delar av hållbar utveckling, som till 

exempel att förbättra barns förståelse av det ekologiska kretsloppet och hur människors livsstil, natur och 

samhälle är relaterade till varandra. Hon framhåller att en viktig del i barns lärande om hållbar utveckling är 

att pedagogen själv har kunskap och förståelse för ämnet och kan koppla det till förskolans dagliga 

verksamhet. Pramling Samuelsson menar att det är viktigt att tidigt börja utbilda barnen i hållbar utveckling, 

eftersom de inte hunnit fångats upp av givna rutiner och vanor på samma sätt som vuxna. Att utbilda barn för 

morgondagens samhälle menar hon är att ge dem möjligheter att bli en självständig, kunskapsskapande, 

problemlösande och kritiskt tänkande individ. Att barnen i förskolan är tillräckligt mogna för att introduceras 

i arbetet med hållbar utveckling bekräftas av Ärlemalm-Hagsér (2013) som skriver om flera studier som 

stödjer barns medvetenhet kring problemställningar som kan relateras till lärande för hållbarhet. En studie 

som gjorts i Storbritannien och USA visade att barn i 4-6 års ålder allmänt hade god kunskap om 

källsortering, medan en annan internationell barnintervjustudie med drygt 9 000 barn i åldrarna 2-8 år visade 

att barnen hade tankar och idéer om tillståndet på jorden i förhållande till hållbarhet. Resultatet från studien 

visade också att barn har kunskap om miljön, tankar om miljöfrågor och att de har idéer om vad som går att 

göra för att bidra till en hållbar framtid. 
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3 Metod 

Under denna del klargörs vilken metod vi använde för insamling av data och hur vi valde ut de områden vi 

använde oss av i intervjuerna. Därefter förklaras hur vi gick tillväga i urval av intervjupersoner samt hur 

intervjuerna genomfördes och de etiska aspekterna behandlades. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för att undersöka förskollärares syn på hållbar utveckling i 

förskolan. Samma frågor användes vid alla intervjuer, vilket Johansson och Svedner (2010) beskriver som en 

strukturerad intervju. Intervjufrågorna var utformade med syfte att skapa tydlighet i intervjun och för att 

enklare kunna bearbeta den data vi samlade in. Vi använde oss av lappar som hjälpmedel till intervjun, detta 

för att förtydliga vad arbetet med hållbar utveckling kunde handla om och på så vis underlätta intervjuerna 

kring detta komplexa område. Vi hade förberett en stor grön lapp där det stod hållbar utveckling i förskolan 

och tre runda lappar i olika färger med namnen på dimensionerna av hållbar utveckling. Därefter tillverkade 

vi lappar med de olika områden som vi valt ut till respektive dimension, där områdena hade samma färg som 

dimensionen de tillhörde. 

 

 

Figur 2. Bild på de lappar som vi använde oss av vid intervjuerna. 

 

Områdena är utvalda för att passa förskolans arbete. Det betyder att miljöfrågor som exempelvis handlar om 

minskning av avgaser inte är med, eftersom detta kan vara svårt att arbeta med i förskolan. Innan vi 

tillverkade lapparna läste vi noggrant i förskolans läroplan för att hitta mål som kunde kopplas till de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling som vi valt att använda oss av. Det resulterade i att många av områdena 
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kom från läroplanen. Till exempel så kommer alla områden i den sociala dimensionen från läroplanen 

(Skolverket, 2010). Från den ekologiska dimensionen valde vi att ta med området återvinning som inte 

nämns i läroplanen eftersom det är ett viktigt område inom hållbar utveckling och något som även har en stor 

plats i det svenska samhället (Avfall Sverige, 2015). De andra områdena vi har kopplat till den ekologiska 

dimensionen är tagna från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Vi hade svårt att hitta mål från 

läroplanen som kunde kopplas till arbetet med ekonomisk hållbar utveckling, men eftersom både Sveriges 

Avfallsportal (2015) och Renova (2015) menar att det mest effektiva sättet att minska vår miljöpåverkan och 

spara på jordens resurser är att se till att det skapas så lite avfall som möjligt, valde vi utifrån detta områdena 

minskning av avfall och återanvändning. Området inte slösa på material och området minska 

pappersförbrukning valdes utifrån våra egna upplevelser av att dessa områden kan arbetas med i förskolans 

verksamhet, samt att de har betydelse i arbetet med hållbar utveckling eftersom det lär barnen ett 

förhållningssätt som gynnar jordens framtid. Vi fick även stöd i dessa tankar från Världsnaturfonden (2009) 

där de menar att förskolans verksamhet ska präglas av ekonomisk hållbarhet och hushållning av jordens 

resurser för att minska de ekologiska fotavtrycken. I ett internationellt perspektiv är minska 

vattenförbrukning ett viktigt område i arbetet med hållbar utveckling, därför valde vi detta område även om 

Sverige inte har brist på tillgång till sötvatten.  

 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua förskollärare eftersom undersökningen handlade om förskollärares tankar kring hållbar 

utveckling och deras upplevelser av hur de arbetade med detta inom förskolan. Vi handplockade åtta 

förskollärare från olika kommunala förskolor utan miljöcertifieringar som Grön flagg eller Skola för hållbar 

utveckling eller annat som utmärkte att de särskilt arbetade med dessa frågor. Detta eftersom vi ville 

undersöka hur förskolor utan någon speciell inriktning arbetade med hållbar utveckling. Vi valde att 

intervjua förskollärare i olika åldrar för att få variation på antal arbetade år och under vilken tidsperiod de 

utbildat sig som förskollärare. De utvalda förskollärarnas ålder varierade mellan 30-63 år. 

 

3.3 Procedur 

När vi kände oss klara med intervjuguiden och lapparna med de olika dimensionerna och områdena 

genomförde vi en pilotintervju var, alltså två stycken sammanlagt. Syftet med dessa pilotintervjuer var att 

utvärdera hur vår intervjuguide fungerade i praktiken, samt att få åsikter kring deras upplevelser av de 

olikfärgade lapparna som metod. De färgade lapparna uppskattades med motiveringen att det blev tydligt och 

enklare att välja områden. Att ha alla lappar i samma färg, något vi också övervägt, trodde de skulle bli för 

rörigt eftersom lapparna var så många. Intervjuguiden (Bilaga 2) fungerade bra och det gjordes bara små 

förändringar innan vi blev nöjda. När det gäller intervjuer på förskolor rekommenderar Löfdahl, Hjalmarsson 

och Franzén (2014) att förskolechefen kontaktas och ger sitt godkännande innan förskolans personal 

intervjuas, vilket vi gjorde. I vårt fall kontaktades sammanlagt fem olika förskolechefer, från två olika 

kommuner. Därefter skickades mejl ut till de utvalda respondenterna (Bilaga 1). Vissa av respondenterna 
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hade gett sitt samtycke innan vi påbörjade examensarbetet och mejlet hade skickats ut. För de andra blev 

mejlet den första inblicken i vårt arbete. I mejlet informerades förskollärarna om syftet med intervjun och 

vårt arbete samt att deltagandet var frivilligt och att förskolläraren hade rätt till att när som helst avbryta sin 

medverkan, i enighet med vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och Löfdahl et al. (2014). I 

vissa fall var det också nödvändigt att besöka förskollärarna på deras arbetsplatser för att berätta mer, 

eftersom en upplevd osäkerhet inför ämnet hållbar utveckling fanns hos flera av dem.  

 

Inför varje intervju hade vi, förutom lapparna med de färdigskrivna områdena, också tomma kvadratiska 

lappar i varje dimensions färg och vid intervjuns start förklarade vi att de hade möjlighet att skriva till 

områden som de tyckte saknades. Intervjuerna spelades in med iPad och mobiltelefon. Vi bad de intervjuade 

att rangordna de tre områden som skulle hamna högst respektive lägst eftersom det är enklare att skilja ut 

topp- och bottenalternativen i en rangordning, än att göra fullständiga rangordningar (Andersson, 1994). Vi 

var även noga med att påpeka att förskollärarna fick plocka ut vilka tre områden de ville när de rangordnade, 

oberoende vilken dimension de tillhörde. Efter varje rangordning fotograferades de utvalda lapparna. Direkt 

efter intervjuerna transkriberades dessa i sin helhet och fotografierna som visade vilka områden 

förskollärarna valt ut sammanställdes i en tabell där vi skrev in vad respektive förskollärare valt för område. 

När alla transkriberingar var gjorda sammanställdes svaren från respektive förskollärare under respektive 

intervjufråga för att enklare kunna utläsa likheter och skillnader mellan förskollärarnas svar. Dock ville vi att 

tabellen skulle fokusera på vilka områden som valts oberoende av vilken förskollärare som valt ut området, 

därför gjordes tabellen om till den vi använder i resultatdelen (Tabell 2). I den tabellen redovisas vilka 

områden förskollärarna valt och hur de rangordnat dessa. Därför valde vi denna tabell istället för till exempel 

ett cirkeldiagram som bara visar vilken dimension som är störst. Totalt intervjuades åtta stycken 

förskollärare, fyra stycken var. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Löfdahl et al. (2014) är det viktigaste inom forskningsetiken att informera om sin undersökning, att 

personerna ger sitt samtycke till att delta samt att de ges information om att de kan avbryta undersökningen 

även om de gett samtycke till den tidigare. I mejlet vi skickade ut till förskollärarna förklarades syftet till 

undersökningen och vad den skulle användas till, samt att deras anonymitet var garanterad. Detta upprepades 

även innan intervjun startade, och de informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Löfdahl et al. (2014) skriver att efter genomförd intervju ska svar och resultat behandlas på ett sådant sätt att 

inte obehöriga kommer att kunna läsa. Efter att vi transkriberat intervjuerna raderades dem och inga namn 

eller liknande som gör att personerna som deltagit kan spåras av obehöriga har använts. Vetenskapsrådet 

(2011) skriver att enskilda uppgifter, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vi informerade respondenterna att intervjuerna 

endast skulle användas till detta arbete. Efter transkriberingarna tog vi bort inspelningarna för att garantera 

att dessa inte skulle användas till något annat.
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4 Resultat  

Resultatet från vår undersökning är indelat i fyra kategorier där de tre första presenteras utifrån 

frågeställningarna i inledningen, därefter har vi lagt till en extra rubrik med namnet förskollärarnas 

upplevelser av hållbar utveckling i förskolan. Till de första tre delarna av resultatet bifogas en tabell som 

presenterar de områden förskollärarna valt ut. Tabellernas nummer anger hur många av förskollärarna som 

angett ett specifikt område. Till exempel betyder 2:an under området omsorg för naturen i Tabell 1 att två 

förskollärare valt det området som det viktigaste att arbeta med i förskolan medan 1:an under kategorin bra 

och dåligt för miljön står för att en av förskollärarna valt detta område som det tredje viktigaste att arbeta 

med i förskolan. De citat som återges är hämtade från våra intervjuer. 

 

4.1 Mest respektive minst viktigt att arbeta med 

Tabell 1 Vad förskollärarna ansåg var viktigast att arbeta med i förskolan 

Dimensioner Områden Viktigast 
Näst 

viktigast 
Tredje 

viktigast 

Ekologiska  bra och dåligt för miljön 
  

1 

 

hur människor natur och samhälle påverkar 
varandra 

   

 
kunnande om växter och djur 

   

 
naturens kretslopp 

   

 
omsorg för naturen 2 1 

 

 
återvinning 1 1 

 
Sociala  barns inflytande 1 

 
1 

 
fungera i grupp 1 2 

 

 
förstå rättigheter och skyldigheter 

  
2 

 
hänsynstagande och empati 2 2 1 

 
respekt för allt levande 1 1 1 

Ekonomiska inte slösa på material 
  

1 

 
minskning av avfall/ sopor 

   

 
minska pappersförbrukning 

   

 
minska vattenförbrukning 

  
1 

 
återanvändning 

 
1 

  

Alla områden inom den sociala dimensionen fick stor plats när förskollärarna i undersökningen pratade om 

vad de tyckte var viktigast att arbeta med i förskolan när det gällde hållbar utveckling. Fem av de åtta 

förskollärarna som deltog i vår undersökning ansåg att områden inom den sociala dimensionen var det 

viktigaste att arbeta med och i tabellen ovan kan ses att områden inom just den dimensionen valdes ut 15 

gånger av de totala 24. Förskollärarna tryckte på det faktum att dessa områden var något de arbetade med 

hela tiden, att det ingår i arbetet med människor och vikten av att fungera socialt framhölls av samtliga 
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förskollärare. Några förtydligade också att områden inom den sociala dimensionen ingår i förskolans 

läroplan och därmed också är något som förskollärarna var obligerade att arbeta med. En av dem uttryckte att 

eftersom den sociala dimensionen var något som var så framstående i läroplanen ville förskolläraren inte 

välja dessa områden som det viktigaste i arbetet med hållbar utveckling, utan valde istället områden från den 

ekologiska och den ekonomiska dimensionen. Hänsynstagande och empati var det område som nämndes 

flest gånger och flera av förskollärarna uttryckte det faktum att hänsynstagande och empati är något som 

krävs för att en barngrupp ska fungera. Två av förskollärarna nämnde omsorg i naturen, som hör till den 

ekologiska delen av hållbar utveckling, som det viktigaste att arbeta med i förskolan. Omsorg för naturen 

handlade för dessa förskollärare exempelvis om att inte bryta kvistar eller sparka sönder myrstackar samt att  

inte kasta skräp i naturen. De förskollärare som ansåg att omsorg för miljön var det viktigaste att arbeta med 

belyste det faktum att vi är beroende av den natur och miljö vi lever i och att det är viktigt att ta hand om 

naturen och att vara rädd om den. En av dem uttryckte att det var viktigt att vara ute i naturen tillsammans 

med barnen: 

 

Sen upplever jag, i och med att jag har jobbat väldigt länge, att det är färre och färre barn som 

egentligen umgås med naturen på ett naturligt sätt, om jag säger så. Eftersom vi ska vara ett 

komplement till hemmet är det ju viktigt att vi ska ge barnen den här kunskapen om naturen och att 

bara vistas i naturen och hur man hanterar att vara där. 

 

Förskolläraren fortsatte att berätta om vilken tillgång naturen var och hoppades kunna överföra till barnen att 

de ska vara rädd om naturen och ta tillvara på den för att den är viktig för oss. Återvinning, som tillhör den 

ekologiska dimensionen, framhölls som viktigt av två av de intervjuade förskollärarna, varav en av dem hade 

valt återvinning som det allra viktigaste att arbeta med i förskolan. Det framkom i båda intervjuerna att de 

arbetade med att förmedla till barnen vad som händer med det som lämnats i återvinningen. En av dem 

berättade att barnen sett avverkning i skogen intill förskolan och att förskolläraren tog tillfället i akt och 

förklarade att om de skickade allt papper som förskolan samlat till återvinningen, så kanske de inte behöver 

fälla så mycket skog för att göra nytt papper, utan kan göra det av pappret de återvinner istället. 
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Tabell 2 Vad förskollärarna ansåg var minst viktigt att arbeta med i förskolan 

Dimensioner Områden 
Minst 
viktigt 

Näst minst 
viktigt 

Tredje minst 
viktigt 

Ekologiska bra och dåligt för miljön 
   

 

hur människor natur och samhälle påverkar 
varandra 

 
1 1 

 
kunnande om växter och djur 2 

  

 
naturens kretslopp 

 
2 

 

 
omsorg för naturen 

  
1 

 
återvinning 1 

  
Sociala  barns inflytande 

   

 
fungera i grupp 

   

 
förstå rättigheter och skyldigheter 

 
1 1 

 
hänsynstagande och empati 

   

 
respekt för allt levande 

   
Ekonomiska inte slösa på material 

  
1 

 
minskning av avfall/ sopor 

 
3 

 

 
minska pappersförbrukning 

  
3 

 
minska vattenförbrukning 4 

  

 
återanvändning 

    

Under denna tabell finns bara svar från sju av de åtta förskollärarna som medverkade i studien eftersom en 

av dem inte ville välja ut områden som var mindre viktiga, eftersom förskolläraren ansåg att alla 

presenterade områden var viktiga. Förskollärarna i undersökningen ansåg att områden inom den ekonomiska 

och den ekologiska dimensionen var det som var minst viktigt att arbeta med när det gäller hållbar utveckling 

i förskolan. Området minska vattenförbrukning som hör till den ekonomiska dimensionen tar hälften av 

förskollärarna upp som det område de tyckte var minst viktigt att arbeta med i förskolan, eftersom de hade 

svårt att se hur det skulle göras i praktiken. Många av förskollärarna menade att de inte slösar vatten i 

onödan men att vatten behövs i förskolans dagliga hygienrutiner. De uttryckte också att detta område inte var 

något de reflekterat särskilt mycket kring. Ur den ekologiska dimensionen ansåg förskollärarna att det var 

minst viktigt att arbeta med kunnande om växter och djur, naturens kretslopp samt hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra. Kunnande om växter och djur beskrevs av en förskollärare som kunskap 

förknippad med skolan, men att det i förskolans verksamhet kunde nämnas i förbifarten. Naturens kretslopp 

beskrevs av de förskollärare som valt ut detta område som svårt och de upplevde att barnen i förskolan var 

för unga för detta område. En annan förskollärare beskrev naturens kretslopp som ett område de inte gick in 

på så djupt. Hur människor, natur och samhälle påverkar varandra upplevdes som något som var svårt att 

prata om och konkretisera. 
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 4.2 Vad förskollärarna arbetade mest respektive minst med 

Tabell 3 Vad förskollärarna ansåg att de arbetade mest med just då 

Dimensioner Områden Mest 
Näst 
mest 

Tredje 
mest 

Ekologiska bra och dåligt för miljön 
   

 
hur människor natur och samhälle påverkar varandra 

   

 
kunnande om växter och djur 

   

 
naturens kretslopp 

   

 
omsorg för naturen 

   

 
återvinning 1 

  
Sociala barns inflytande 1 

 
2 

 
fungera i grupp 4 2 1 

 
förstå rättigheter och skyldigheter 

  
1 

 
hänsynstagande och empati 2 4 

 

 
respekt för allt levande 

 
1 1 

Ekonomiska inte slösa på material 
  

1 

 
minskning av avfall/ sopor 

   

 
minska pappersförbrukning 

   

 
minska vattenförbrukning 

   

 
återanvändning 

   
Egna lappar hälsa 

  
1 

 

På denna fråga valde en av de intervjuade förskollärarna att bara sätta ut vad de arbetade mest med i deras 

förskola och inte vad de arbetade näst mest eller tredje mest med. Sju av de åtta intervjuade förskollärarna 

valde ett område ur den sociala dimensionen som det område de arbetade allra mest med. Områden de 

speciellt valde ut var att fungera i grupp samt hänsynstagande och empati. Förskollärarna förklarade att 

områden inom den sociala dimensionen var något de arbetade med dagligen och de menade att det blev 

särskilt mycket arbete inom denna dimension på hösten när det tillkommit nya barn i barngruppen. Flera 

förskollärare lyfte vikten av att arbeta med att fungera i grupp och en uttryckte att arbetet med att barnen ska 

fungera socialt är av stor betydelse. Hänsynstagande och empati arbetades det regelbundet med och 

genomsyrade hela förskoleverksamheten. 

 

Barns inflytande valde tre av de åtta förskollärarna ut som något de arbetade mycket med. De framhöll att det 

var något som tydligt framkom i läroplanen att de skulle arbeta med. En förskollärare berättade hur de i 

verksamheten arbetade med att synliggöra barns inflytande för barnen genom att fokusera på det området 

några veckor. 
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Två av förskollärarna valde ut respekt för allt levande som något de arbetade mycket med just då varav en 

kommenterade detta med att de besökt en fågelgård där de fick bekanta sig med olika fåglar och ägg, men 

lyfte även fram omsorg om maskar i detta sammanhang som ett inslag på hösten. Den förskollärare som 

valde återvinning som området de just då arbetade allra mest med på förskolan, förklarade att de medverkade 

i ett projekt som kallades kartongmatchen där barnen samlade kartonger både på förskolan och hemma. 

Områden inom den ekonomiska dimensionen var inte så framträdande bland svaren, men en av 

förskollärarna valde inte slösa på material som det område de arbetade tredje mest med på förskolan. 

Förskolläraren berättade att de arbetade mycket med att inte slösa på material och att vara rädd om det man 

har, vilket belystes för barnen genom att göra dem uppmärksamma på hur exempelvis flera mallar kan få 

plats på samma papper för att minska spill. Vidare uttryckte förskolläraren att barnen ofta har uppfattningen 

att det bara är att köpa nytt om något går sönder, men att personalen bemötte detta med förklaringen att 

kommunen måste spara pengar och att de därför inte kunde köpa nya bilar om de går sönder när de krockar 

med dem i väggen. Två av förskollärarna belyste även att barnens intressen styrde arbetet i förskolan, och 

menade att det barnen var mest intresserade av arbetade de också ofta mycket med. En av förskollärarna 

valde att lägga till området hälsa som det område de arbetade tredje mest med i förskolan. Förskolläraren 

menade att de arbetade mycket med hälsa och vad kroppen mår bra och dåligt av när det handlar om kost och 

rörelse. 

 

Tabell 4 Vad förskollärarna ansåg att de arbetade minst med just då 

Dimensioner Områden Minst 
Näst 
minst 

Tredje 
minst 

Ekologiska  bra och dåligt för miljön 
 

1 2 

 
hur människor natur och samhälle påverkar varandra 1 1 1 

 
kunnande om växter och djur 1 1 1 

 
naturens kretslopp 1 2 

 

 
omsorg för naturen 

   

 
återvinning 1 1 

 
Sociala barns inflytande 

   

 
fungera i grupp 

   

 
förstå rättigheter och skyldigheter 

   

 
hänsynstagande och empati 

   

 
respekt för allt levande 

   
Ekonomiska inte slösa på material 

   

 
minskning av avfall/ sopor 

 
1 2 

 
minska pappersförbrukning 

  
1 

 
minska vattenförbrukning 4 

  

 
återanvändning 
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På denna fråga valde en av de intervjuade förskollärarna att bara ange vad de arbetade minst med i förskolan, 

inte vad de arbetade med näst minst eller tredje minst. När det gällde vad förskollärarna ansåg att de arbetade 

minst med angav fyra stycken att de arbetade allra minst med att minska vattenförbrukningen. En av 

förskollärarna förklarade att eftersom barnen skulle lära sig att tvätta sina händer själva var det därför svårt 

att minska vattenförbrukningen, men samtidigt accepterade förskollärarna inte onödigt mycket spolande i 

vattenkranen. Inom den ekonomiska dimensionen var också områdena minskning av sopor/avfall och 

pappersförbrukning något de inte arbetade speciellt mycket med i förskolan. Ett exempel som gavs var att 

soporna var svåra att minska med tanke på de dagliga rutinerna, exempelvis blöjbyte. De var dock överens 

om att det var viktigt att vid matsituationer försöka lära barnen att inte ta så mycket mat, för att minska 

mängden som kastas. 

 

Den ekologiska dimensionen och dess områden valdes övervägande mycket när det handlade om vad 

förskollärarna arbetade minst med på förskolan. Naturens kretslopp, kunnande om växter och djur, hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra samt vad som är bra och dåligt för miljön var områden som 

förskollärarna uppgav att de arbetade minst med, efter minskning av vattenförbrukning. Kunnande om växter 

och djur nämndes även här som faktakunskap och något förskollärarna ansåg hörde hemma i skolan. Detta 

var dock ett område som kunde nämnas i förbifarten vid exempelvis skogsutflykter. När det gällde kretslopp 

uppgav en förskollärare att de arbetade lite med detta, men utan att använda sig av det begreppet, medan en 

annan förskollärare framhöll vikten av att använda begreppet kretslopp för barnen. Två av förskollärarna 

uppgav att de arbetade väldigt lite med återvinning. Den ena förskolan hade inga återvinningskärl, vilket 

försvårade möjligheten till återvinning och den andra hade kärl utanför förskolan men hade inte gjort barnen 

delaktiga i återvinningen. 
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4.3 Enklast respektive svårast att arbeta med 

Tabell 5 Vad förskollärarna ansåg var enklast att arbeta med  

Dimensioner Områden Enklast 
Näst 

enklast 
Tredje 
enklast 

Ekologiska bra och dåligt för miljön 
   

 
hur människor natur och samhälle påverkar varandra 

   

 
kunnande om växter och djur 2 1 

 

 
naturens kretslopp 

   

 
omsorg för naturen 

 
1 2 

 
återvinning 1 

  
Sociala  barns inflytande 1 

 
2 

 
fungera i grupp 1 1 1 

 
förstå rättigheter och skyldigheter 

   

 
hänsynstagande och empati 2 2 

 

 
respekt för allt levande 

   
Ekonomiska inte slösa på material 1 1 

 

 
minskning av avfall/ sopor 

   

 
minska pappersförbrukning 

 
1 

 

 
minska vattenförbrukning 

  
2 

 
återanvändning 

  
1 

Egna lappar användning av naturmaterial 
 

1 
  

Svaren bland förskollärarna i vår undersökning skiljde sig åt kring vad de ansåg var enklast att arbeta med i 

förskolan. De var väldigt utspridda i jämförelse med de andra frågeställningarna i vår undersökning. 

Områden inom den sociala dimensionen valdes dock ut lite fler gånger än områden inom de andra två 

dimensionerna. Enklast att arbeta med inom den sociala dimensionen ansåg förskollärarna att 

hänsynstagande och empati var. De förskollärare som menade att områden inom den sociala dimensionen var 

enklast att arbeta med uttryckte åsikter kring att det var något de arbetade med hela tiden och således något 

de blev bra på och kände sig trygga med, även fast det kunde vara svårt att uppnå de resultat de eftersträvade. 

En förskollärare berättade också att eftersom den sociala dimensionen ofta nämns i läroplanen bidrog det till 

att det blev enkelt att arbeta med. Några av förskollärarna beskrev också arbetet med den sociala 

dimensionen som något de alltid arbetat med och på så sätt blivit säkrare på med tiden. Den förskollärare 

som valde barns inflytande som det enklaste att arbeta med förklarade att området kunde upplevas svårt 

beroende på vilken nivå förskolläraren valde att lägga barnens inflytande på. Förskolläraren berättade att 

barns inflytande inte bara handlade om att barnen ska få välja vilka sånger de ska sjunga på samlingen, utan 

att det istället kunde handla om att låta barnen uttrycka sina tankar och idéer och att framförallt lyssna på 

barnen. Av de fyra förskollärarna som inte nämnde områden inom den sociala dimensionen som det enklaste 
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att arbeta med, nämnde två kunnande om växter och djur som de område som var enklast. Den ena 

förskolläraren menade att faktabaserad kunskap var enkel att lära ut till barnen. Den andra förskolläraren 

tryckte mer på det faktum att det berodde på barnens intresse, det barnen var intresserade av var också enkelt 

att arbeta med, speciellt när det gällde kunnande om växter och djur eftersom det bara var ett knapptryck bort 

på telefonen eller iPaden. En av förskollärarna valde ett eget område, användning av naturmaterial, som det 

näst enklaste att arbeta med.  

 

Tabell 6 Vad förskollärarna ansåg var svårast att arbeta med  

Dimensioner Områden Svårast 
Näst 

svårast 
Tredje 
svårast 

Ekologiska bra och dåligt för miljön 
  

1 

 
hur människor natur och samhälle påverkar varandra 

 
2 

 

 
kunnande om växter och djur 

   

 
naturens kretslopp 1 1 1 

 
omsorg för naturen 

   

 
återvinning 

 
1 

 
Sociala barns inflytande 1 

 
1 

 
fungera i grupp 1 1 1 

 
förstå rättigheter och skyldigheter 3 

  

 
hänsynstagande och empati 

 
1 1 

 
respekt för allt levande 

   
Ekonomiska inte slösa på material 1 

 
1 

 
minskning av avfall/ sopor 

 
1 1 

 
minska pappersförbrukning 

 
1 

 

 
minska vattenförbrukning 1 

 
1 

 
återanvändning 

    

Svaren var väldigt utspridda angående vad förskollärarna tyckte var svårast att arbeta med. Fem av dem 

ansåg att områden inom den sociala dimensionen var det allra svåraste att arbeta med. En av förskollärarna 

uttryckte att detta var svårt eftersom att personalen inte kan bestämma vad en person ska tycka och tänka, hur 

den ska agera eller vad den ska göra. Förskolläraren uttryckte vidare att det är många barn i en barngrupp 

och att alla barn ska fungera med varandra vilket krävde mycket jobb samt att vissa barn kunde behöva flera 

års träning för att fungera i grupp. 

 

Tre av förskollärarna ansåg att det allra svåraste var att arbeta med rättigheter och skyldigheter. 

Förskollärarna uttryckte att det kunde vara ett svårt begrepp, även för barnen, och en förskollärare menade 

att rättigheter och skyldigheter var svårt att arbeta med eftersom att barn i förskolan ser många rättigheter 
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men väldigt få skyldigheter. Tre förskollärare uttryckte att naturens kretslopp var ett stort område och att det 

kunde kännas svårt att arbeta med, medan en annan menade att om innehållet anpassades till barnens nivå 

var det enkelt och något som barnen fann intressant. 

 

4.4 Förskollärarnas upplevelser av hållbar utveckling i förskolan 

Alla de intervjuade förskollärarna förmedlade vikten av att arbeta med områden inom den sociala 

dimensionen. I intervjuerna framkom även att de arbetade med att förmedla till barnen att vara rädd om det 

man har, vilket både kunde handla om att värna om förskolans miljö och leksaker men också om naturen. 

Flera av förskollärarna berättade att de brukade plocka skräp och att de lärde barnen hur de skulle bete sig i 

naturen. Samtliga förskollärare tyckte att hållbar utveckling var viktigt och en av dem uttryckte: 

 

I den tidsperiod som vi lever i just nu är det otroligt viktigt. Och sedan vad man måste bli bättre på 

det är ju att använda det här begreppet hållbar utveckling, och att man måste tänka på de här bitarna i 

tidig ålder och hela vägen, det är väl något som man måste försöka få fram mer inom våran 

verksamhet. 

 

En av de intervjuade förskollärarna berättade att de skulle börja arbeta med ett temaarbete som handlade om 

att vara rädd om naturen, utifrån en bok som hette Snick och Snack - vännerna i kungaskogen. Genomgående 

för de flesta förskollärare som medverkade i studien var vikten av att vara rädd om leksakerna och varandra. 

En av förskollärarna tog upp möjligheten att lära barnen att vara rädd om leksakerna utifrån ett större 

perspektiv: 

 

Är man rädd om sakerna så blir det mindre massproduktion från andra ställen, liksom att ju mer man 

förbrukar ju mer måste man köpa nytt så det går ju hela vägen till fabrikerna som tillverkar. Från 

papper till träd och skogar och annat, så det finns ju otroliga möjligheter så det gäller ju bara att ta 

tillvara på dem egentligen. 

 

I intervjuerna framkom också att tre av förskollärarna på olika sätt minskade på pappersförbrukningen. En 

förskola hade köpt in ritblock till barnen som en åtgärd för att minska åtgången av ritpapper, eftersom de 

upplevt att det blivit en tävlan kring att ta hem så många teckningar som möjligt. Två andra förskolor 

återanvände printade papper från andra företag där barnen fick rita på papperets baksida. En annan typ av 

återanvändning var två av förskolorna som uppgav att de i första hand lämnade in saker som de inte behövde 

till en second hand-butik i närheten, samt att de även brukade handla material därifrån. Flera av 

förskollärarna pratade om att de återanvände olika material, exempelvis toarullar, äggkartonger och 

glasburkar till förskolans pyssel. Två av dem berättade också att de brukade hämta in material från naturen 

för detta ändamål. 
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Förskollärarna i studien hade generellt sett en positiv syn på arbetet med hållbar utveckling och såg en hel 

del möjligheter, men även en del hinder, speciellt när det gällde den ekologiska och ekonomiska 

dimensionen. Hinder som förskollärarna upplevde i arbetet med hållbar utveckling handlade till stor del om 

tiden och brist på intresse hos dem själva. Fem av de intervjuade förskollärarna menade att tiden eller olika 

praktiska dilemman kunde göra det svårt att arbeta med hållbar utveckling. De uttryckte att det fanns så 

mycket annat de skulle fokusera på och att de var styrda från cheferna att arbeta med vissa områden och då 

hamnade arbetet med hållbar utveckling i skymundan. Sex av de åtta förskollärarna i studien angav att varför 

förskolor arbetar olika mycket med hållbar utveckling beror på att förskollärarnas intressen styr vad de 

arbetar med. En av dem uttryckte sig såhär: 

 

Allt arbete inom förskoleverksamhet har ju så otroligt mycket att göra med vilket intresseområde och 

vilket synsätt den personalen har som jobbar inom förskolan .... Vi har en läroplan som säger att vi 

ska jobba med saker och ting, men, vägen för att komma fram till detta är vår egen. 
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5 Diskussion 

Här analyseras och diskuteras resultatet av vår undersökning med tidigare forskning i ämnet. Först sker en 

jämförelse mellan de olika tabellernas resultat för att sedan övergå i en diskussion kring varje dimension av 

hållbar utveckling. Sedan följer en tolkning av resultatet samt lärdomar som förskolan kan dra av detta arbete 

för att avslutas med en metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Jämförelse mellan tabellernas resultat 

Vår undersökning visar att förskollärarna i studien tycker att den sociala dimensionen är det viktigaste att 

arbeta med i förskolan, och denna dimension är den som de också anger att de arbetar mest med just nu. 

Studien visar att de arbetar mest med de områden som de anger är viktiga. Detta ser vi som positivt eftersom 

det förhoppningsvis innebär att förskollärarna arbetar med det de tycker är viktigt. Denna sammankoppling 

stöds även i att ingen av områdena från den sociala dimensionen valdes ut som det förskollärarna anser att de 

arbetar minst med. Att förstå rättigheter och skyldigheter uppger tre förskollärare kan vara svårt, medan två 

uppger att detta är mindre viktigt att arbeta med i förskolan. Att det upplevs mindre viktigt att arbeta med 

kan bero på att det är ett svårt område och som en förskollärare i intervjun uttrycker så kan det vara enklare 

för små barn att se sina rättigheter än skyldigheter. Andra områden inom den sociala dimensionen har inte 

valts när de angett vad som är minst viktigt att arbeta med, vilket tyder på att arbetet med den sociala 

dimensionen värderas högt.  

 

En jämförelse mellan resultaten visar också en tydlig koppling mellan vad förskollärarna tycker är minst 

viktigt att arbeta med, och vad de arbetar minst med just nu. Hälften av förskollärarna i studien anger att det 

är minst viktigt att arbeta med området minska vattenförbrukningen och häften av dem anger också att det är 

detta som de arbetar minst med just nu. Att detta område inte prioriteras beror troligen på att vi i Sverige har 

god tillgång på sötvatten och därför är vana vid att kunna använda det obegränsat. Kunnande om växter och 

djur anses enkelt att arbeta med, men inte som något viktigt att arbeta med i förskolan. Detta stöds av det 

faktum att ingen valt detta område som något de arbetar med just nu. Tabellerna visar också att området 

hänsynstagande och empati är något förskollärarna tycker är viktigt och också enkelt att arbeta med och 

enligt resultaten arbetar de mycket med detta. Området att fungera i grupp anges som det förskollärarna 

arbetar med mest trots att det inte anges vara det viktigaste området. Detta kan bero på att många 

förskollärare i studien kopplar ihop områdena att fungera i grupp med hänsynstagande och empati.  

 

5.2 Hållbar utveckling: Ett komplicerat begrepp och område? 

För de flesta var begreppet hållbar utveckling något nytt, men det framgår av intervjuerna att förskollärarna 

arbetar med detta, mer eller mindre medvetet, speciellt den sociala dimensionen. Som vi tidigare nämnt 

definieras begreppet hållbar utveckling ofta som att det tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (WCED, 1987). Just begreppet 
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hållbar utveckling uttrycks av förskollärarna som främmande och är alltså inget begrepp de använder sig av i 

deras arbete. En av dem hade till och med inför den kommande intervjun läst igenom läroplanen extra noga 

för att se om begreppet fanns med. Ett problem med att arbeta med hållbar utveckling i förskolan är just detta 

som både förskollärarna och Björklund (2014) fångar, nämligen att förskolans läroplan förmodligen kan 

följas utan att en enda gång fundera över begreppet hållbar utveckling. Björklund (2014) menar att de som 

arbetar i förskolans verksamhet kan behöva sätta sig in i vad som ligger bakom förändringarna i den 

reviderade läroplanen för att tydligare se kopplingen till hållbar utveckling, vilket vi anser försvårar arbetet 

med detta område. Förskollärarna i vår studie har enligt oss inte gjort en tydlig koppling mellan begreppet 

hållbar utveckling och målet som behandlar naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra. Det kan bero på att de nuvarande målen som tillkom efter revideringen inte tillräckligt 

tydligt förknippas med arbetet med hållbar utveckling. Kanske behövs begreppet hållbar utveckling nämnas i 

förskolans läroplan. Vi anser också att arbetet med hållbar utveckling i förskolan skulle gynnas av fler 

läroplansmål inom detta område, vilket stöds av Björneloo (2007) som menar att allt fler efterlyser klarare 

riktlinjer för detta arbete. 

 

En del av förskollärarna uttrycker vikten av att vara rädd om det man har och inte slösa på material i onödan, 

vilket kan tyda på att de är medvetna om att naturens resurser inte är oändliga och därför vill minska 

materialet som kastas, alltså ett hållbart användande. Detta kan också jämföras med definitionen av hållbar 

utveckling, att tillgodose behoven utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov. Det kan också ha en ekonomisk betydelse, att det inte finns möjlighet att köpa in så mycket material 

till förskolan. Pramling Samuelsson (2011) menar att en viktig del i att lära barn om hållbar utveckling är att 

pedagogen själv har kunskap och förståelse för ämnet och kan koppla det till förskolans dagliga liv. Trots att 

förskollärarna upplever detta som ett komplicerat begrepp och område framhåller många av de intervjuade 

förskollärarna vikten av att de ska lägga en grund för ett lärande kring hållbar utveckling i förskolan, vilket 

också Johansson (2009) menar är viktigt. 

 

5.3 Den sociala dimensionen  

Vår undersökning visar tydligt att områden inom den sociala dimensionen är det som de intervjuade 

förskollärarna tycker är allra viktigast att arbeta med. De områden som tas upp mest flitigt inom den sociala 

dimension och de områden som de uppger de arbetar mest med i förskolan är barns inflytande, att fungera i 

grupp samt hänsynstagande och empati. Flera av förskollärarna påpekar att dessa områden står med i 

läroplanen och därmed är något de ska arbeta med. De uttrycker också att hänsynstagande och empati är 

något som krävs för att barngruppen ska fungera och är något de regelbundet arbetar mycket med. Detta kan 

kopplas till Johansson (2009) som menar att hur demokratiska frågor behandlas i förskolan och den typ av 

moralisk kunskap som barnen får chans att utveckla om sig själva och andra, är av avsevärd betydelse för 

framtiden. En del av förskollärarna menar att områden inom den sociala dimensionen är enklast att arbeta 

med eftersom det är något som ständigt återkommer i förskolan. Några av förskollärarna menar dock att 
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dessa områden som tillhör den sociala dimensionen är svårast att arbeta med. Oberoende om förskollärarna 

tycker att det är enkelt eller svårt är detta ett område de arbetar mycket med. En fungerande barngrupp är 

också en god förutsättning för det övriga arbetet i förskolan och därför anser även vi att det kan vara bra att 

arbeta mycket med den sociala dimensionen, speciellt på hösten när nya barn tillkommit. Större barngrupper 

leder till mer arbete och fokus på det sociala, vilket kan leda till att tiden för annat arbete minskar. Det gäller 

dock att se möjligheter istället för hinder, gruppstärkande aktiviteter kan arbetas med såväl ute i naturen som 

inomhus i förskolan. 

 

5.4 Den ekologiska dimensionen 

Vår undersökning visar att läroplansmålen som behandlar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 

inte är något som förskollärarna lägger speciellt stor vikt vid. Många beskriver kretslopp som något som är 

svårt att förstå och lämpar sig bättre för äldre barn. Hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

betraktas också som svårt att förstå och mindre viktigt i förskolans arbete. Dessa områden är även något de 

arbetar lite med i nuläget, i jämförelse med de andra. En del av förskollärarna i studien framhåller vikten av 

att vara rädd om naturen och förskolans leksaker. En av dem pratar till och med om sambandet mellan 

konsumtion och förbrukning av jordens resurser och drar parallellen att om man är rädd om sakerna, leder 

det till mindre massproduktion. Vår uppfattning är att det är viktigt att överföra att värna om det man har, 

både materialistiska saker och det som finns i naturen. I detta konsumtionssamhälle tror vi att det finns en 

risk att för lättvindigt köpa saker utan att reflektera över det. Enligt EU:s avfallstrappa (Sveriges 

Avfallsportal, 2015) är minskning av avfall det viktigaste när det handlar om att minska användningen av 

jordens resurser och miljöpåverkan. Att minska mängden avfall och lära barnen att hushålla med resurser 

anser vi kan vara ett bra sätt att grundlägga goda beteenden inför framtiden. Självklart kan det vara 

problematiskt att minska mängden blöjor som slängs, men att lära barnen att ta lagom mycket mat på 

tallriken och att även rita på baksidan av papperet är exempel på små åtgärder som vi tror kan vara möjliga 

och i det långa loppet kan bidra till ett tänk som gynnar den hållbara utvecklingen. Pramling Samuelsson 

(2011) menar att barn i förskolan absolut är tillräckligt mogna för att introduceras till arbete med hållbar 

utveckling och detta håller vi med om. 

 

5.5 Den ekonomiska dimensionen 

Några av förskollärarna pratar om att de återanvänder olika material, exempelvis toarullar, äggkartonger och 

glasburkar till pyssel. Två av dem pratar också om att hämta in material från naturen för detta ändamål. 

Andra förskollärare uppger att de i första hand lämnar in saker som de inte behöver till en second hand-butik 

i närheten, samt att de även brukar handla saker därifrån. Detta är ett bra sätt att minska vår miljöpåverkan 

(Sveriges avfallsportal, 2015). Att göra föräldrar delaktiga i insamling av olika material kan enligt oss vara 

ett sätt att bidra till en mer hållbar utveckling. Något som ses som skrot i ett hem, kan bidra till en rik 

variation på pysselmaterial och förgylla förskolans pyssel och skapande. Ett enkelt sätt skulle kunna vara att 

ha en låda i hallen där föräldrarna kan lämna saker som kapsyler, knappar, repiga cd-skivor, toapappersrullar, 
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trasiga lakan och annat material som kan återanvändas. Resultatet visar även att områden inom den 

ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling inte ses som lika viktig och inte arbetas med lika mycket som 

områden inom de andra två dimensionerna. Vår studie liknar därför Ärlemalm‐Hagsér och Sandbergs (2011) 

som även de menar att förskollärare i stor utsträckning arbetar med två dimensioner av hållbar utveckling, 

den sociala och den ekologiska och att den ekonomiska inte alls är framstående. Till skillnad från 

Ärlemalm‐Hagsér och Sandberg (2011) så kommer vi även fram till att den sociala dimensionen arbetas med 

betydligt mer än den ekologiska. 

 

5.6 Tolkning av resultaten 

Förskollärarna i studien framhåller vikten av att arbeta med områden inom den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling. Flera av dem nämner att de är obligerade att arbeta med områden inom denna 

dimensionen eftersom det står med i läroplanen. Samtidigt framkommer det att läroplansmålen som tillhör 

den ekologiska dimensionen, naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

upplevs svåra att tolka och för avancerade för barnen. Vi menar dock att förskollärarna är lika obligerade att 

arbeta med målen inom den ekologiska dimensionen som med de mål som tillhör den sociala dimensionen. 

Kanske beror förskollärarnas upplevelser kring detta på att målen i läroplanen som hör till den sociala 

dimensionen är mer konkreta, och därför enklare att arbeta med. Det kan också ha att göra med att dagens 

samhälle ställer stora krav på att fungera i grupp och samarbeta samt att förskollärarna själva upplever att de 

har erfarenheter inom detta område. En annan faktor kan vara att förskollärarna är mer bekanta med de 

områden vi valt inom den sociala dimension och därför kopplade dessa till läroplanen men inte de områden 

från läroplanen som tillhörde de andra dimensionerna. Detta kan bero på att förskollärarna saknar kunskap 

kring hur de skulle kunna arbeta med kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra på 

en nivå som är anpassad för förskolan. Vår upplevelse är även att vissa områden inom den ekologiska och 

ekonomiska dimensionen bortprioriteras eftersom förskollärarna tycker att de har för ont om tid, saknar 

kunskap och intresse samt att de inte fått order uppifrån att arbeta med detta. En utökad kunskap skulle 

kunna leda till ett större intresse för att arbeta med dessa dimensioner, och minska risken för att de 

bortprioriteras. Vi tror att det trots allt är förskollärarnas eget intresse som till stor del bidrar till hur de 

arbetar i förskolan. Detta kan kopplas till Olssons (2011) studie där hon kom fram till att lärande för hållbar 

utveckling på förskolor till stor del handlar om personalens intresse för ämnet.  

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling är inte framstående i vår undersökning. Det kan dels 

bero på att det inte finns något mål i läroplanen som kan kopplas till arbetet med hållbar utveckling och dels 

att förskollärarna i studien helt enkelt tycker att områdena som vi valt ut till den ekonomiska dimensionen 

var mindre viktiga än de andra. Att de områdena ses som mindre viktiga tror vi kan bero på att förskolans 

verksamhet gör det svårt att till exempel minska pappers eller vattenförbrukningen samt det faktum att 

många inte ser det som ett problem i vårt samhälle. Något som också kan bidra till att det blir enklare att 

arbeta med den ekonomiska dimensionen skulle kunna vara att det tillkom tydligare riktlinjer i läroplanen. 
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Kanske behöver vi göra det som Davis och Gibson (2006) beskriver, alltså skapa en förändring av hela 

förskolans innehåll. Just vatten som var temat i studien de genomförde är inte en bristvara i Sverige, men att 

skapa ett tema kring något annat område som hör till hållbar utveckling kanske i förlängningen kan leda till 

en större förståelse för barn, föräldrar och förskollärare och på så vis också få en kontinuerlig plats i 

förskolan och kanske till och med i läroplanen. Precis som Davis och Gibson (2006) menar vi också att detta 

inte är något som sker över en natt utan något som görs i väldigt små steg. Dock är det hög tid att påbörja en 

förändring med ett utökat arbete inom samtliga förskolor mot en hållbar utveckling med tanke på de rådande 

förutsättningarna i världen. Bör inte förskollärarnas intresse kring ämnet hållbar utveckling vara större och 

bör inte ramfaktorerna se ut på ett sådant sätt att hållbar utveckling ska och kan arbetas med mer? 

 

5.7 Lärdomar för förskolans verksamhet 

Detta arbete ger en inblick i hur problematiskt det kan vara att hinna arbeta med alla områden inom ämnet 

hållbar utveckling. Det visar även på att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom lärande för hållbar 

utveckling i förskolan. En stor tillgång är möjligheten att arbeta ämnesöverskridande och därför kan arbetet 

med hållbar utveckling i förskolan vävas in i andra områden. Att passa på att namnge och berätta om det som 

är omkring oss kan väcka intresse och förståelse för naturen, vilket troligtvis leder till att barnen värnar om 

den. Vi menar också att det är viktigt att fokusera på att göra saker som att sortera och återvinna, och göra 

barnen delaktiga i detta arbete eftersom vanor och beteenden formas tidigt i livet. Dock är det viktigt att vi 

också är inlyssnande, öppnar upp för nya tankar, lyssnar på barnen och låter de vara delaktiga eftersom det 

behövs nya perspektiv i arbetet med hållbar utveckling. Det är barnen som ska ta hand om vår jord i 

framtiden och därför anser vi att arbetet med hållbar utveckling bör få en större roll i förskolan. 

 

5.8 Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen eftersom hållbar 

utveckling ofta kategoriseras utifrån dessa (Engdahl, 2012; KTH, 2015a). Det bidrog till att vi enklare kunde 

identifiera områden. Dimensionerna gjorde också hållbar utveckling mer konkret och utifrån dessa kunde vi 

sedan välja ut områden till varje dimension. Vi valde ut områden genom att läsa litteratur kring vilka 

områden som kategoriserades i de olika dimensionerna, samt använda oss av utplock från förskolans läroplan 

för att öka igenkänningsfaktorn och relevansen. Att vi valde att använda oss av egengjorda lappar i intervjun 

beror främst på att vi ville förenkla och förtydliga ämnet hållbar utveckling i förskolan, eftersom det är ett 

komplicerat område. Lapparna bidrog sannolikt till att vi styrde innehållet på så sätt att vi kom med en 

bestämd uppfattning kring hållbar utveckling. Vi har dock svårt att se hur vi utan dessa skulle kunna ha 

genomfört innehållsrika intervjuer. Vi upplevde också att det var svårt att få deltagare eftersom det fanns en 

stor osäkerhet för detta område, men genom att visa lapparna och förklara att intervjun främst handlade om 

rangordning ställde de utvalda förskollärarna upp på intervju. Vi menar också att vissa områden inom den 

sociala dimensionen, så som barns inflytande kan betraktas som mycket bredare och viktigare än till exempel 

området minska vattenförbrukning som hör till den ekonomiska dimensionen och därför kan ha gjort att den 
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sociala dimensionen fick ett stort övertag. Det kan också vara så att det i arbetet med människor alltid är den 

sociala dimensionen som värderas högst. Vårt resultat visar dock att oavsett om det är så att de områden som 

vi plockat ut inom den sociala dimensionen är mycket bredare än områdena som vi plockat ut till de andra 

dimensionerna, så ansåg vissa av förskollärarna i studien även att andra områden var viktiga att arbeta med i 

förskolan. 

 

En nackdel med rangordningen är att det kan betyda olika för respondenterna. Exempelvis där de intervjuade 

rangordnar vad som är mest viktigt att arbeta med i förskolan utifrån hållbar utveckling, så betyder en 

respondents rangordning som inte tycker att området är särskilt viktigt, lika mycket som en respondent som 

tycker att det är synnerligen viktiga. Att rangordna visade sig vara rätt svårt för de intervjuade, speciellt när 

det gällde att rangordna områden de inte tyckte var viktiga eftersom att många uttryckte att det inte fanns 

några områden som inte var viktiga. För oss handlade det då om att peka på det faktum att alla områden är 

viktiga men att de ändå kunde välja ut något eller några områden de kanske inte “brann” lika mycket för eller 

som inte kändes så relevant i förskolans arbete. Ett problem vi upptäckte var att vissa områden hängde ihop 

med och var beroende av varandra. Därför upplevde förskollärarna att det ibland kunde vara svårt att välja 

mellan dem. Detta stämmer överens med hur hållbar utveckling brukar beskrivas, att alla tre dimensionerna 

går in i varandra. Vissa områden kunde också vara lite svåra att placera i rätt dimension, till exempel respekt 

för allt levande som vi tycker kunde höra både till den sociala och den ekologiska dimensionen. Några av de 

intervjuade förskollärarna diskuterar det faktum att de ofta lägger stort fokus på den sociala dimensionen på 

hösten eftersom det är en period då många barn ska inskolas. Detta gör att många av de andra områdena 

läggs åt sidan eftersom det prioriteras att få ihop gruppen under den här tiden på året, för att sedan kunna 

lägga fokus på andra områden senare. Det kan diskuteras om vi hade fått ett annat resultat ifall 

undersökningen hade gjorts under en annan tid på året. De flesta av de intervjuade förskollärarna svarade att 

de just nu arbetar mycket med den sociala dimensionen och det blir ett logiskt svar med tanke på att många 

tillade att de ofta arbetar med detta på hösten. Men det bör även tas i beaktning att förskollärarna tydligt 

uttryckt att den sociala dimensionen är en viktig grund för att kunna arbeta vidare med andra saker på 

förskolan, vilket kan tyda på att det är möjligt att resultatet ändå blivit detsamma oavsett tid på året. 

 

5.9 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka den ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 

lite närmare. En tänkbar frågeställning till det arbetet skulle kunna vara:  

Hur arbetar förskolor med hållbar utveckling utifrån den ekologiska och ekonomiska dimensionen? 

Den studien skulle kunna genomföras med hjälp av intervjuer med verksamma förskollärare, samt 

observationer. 
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Bilaga 1 

 

  Brev till respondenterna 

Hej!  

Jag skriver mitt examensarbete på Umeå Universitets förskollärarprogram. Examensarbetet kommer att 

behandla ämnet “Hållbar utveckling i förskolan”, med syfte att undersöka förskollärares syn på arbetet med 

hållbar utveckling i förskolan, samt hur förskollärare upplever arbetet med hållbar utveckling i förskolan. 

Skulle du kunna ställa upp på en intervju? Eftersom Hållbar utveckling i förskolan innefattar många olika 

delar kommer jag att ha lappar med olika områden som du får rangordna på tre olika sätt:  

1. vilka av dessa områden du tycker är mest/minst viktigt att arbeta med i förskolan  

2. vilka områden du anser att ni arbetar mest/minst med just nu  

3. vilka områden som upplevs enklare/svårare att arbeta med. 

 

Bra att veta är: 

- Deltagandet är helt frivilligt. Du kan när som helst (även efter intervjun) återta ditt samtycke om 

deltagande. 

- Din anonymitet är garanterad, varken ditt namn eller förskolans namn kommer nämnas i uppsatsen.    

‐ Dina svar kommer inte att användas till något annat ändamål än till den här undersökningen.   

 

Hoppas jag har väckt ditt interesse! 

Jag återkommer inom kort för att svara på funderingar. Min förhoppning är att vi kan boka in tid för intervju 

relativt snart. Tack på förhand.  

 

Mvh Sara Lindahl/Erik Lundgren 

07*-*******/07*-******* 
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Bilaga 2 

  Intervjuguide 

Öppningsfrågor 

-Hur länge har du arbetat i förskolan?  

-Hur länge har du jobbat i den barngrupp du är i nu? 

Lägg upp alla olika dimensioner och områden inom dessa. Förklara att det är vanligt att arbetet med hållbar 

utveckling kategoriseras utefter dessa dimensioner och att vi till varje dimension har gjort exempel på 

områden som man kan arbete med inom förskolan. Tomma lappar finns med för att kunna lägga till områden 

om intervjuaren saknar något område.  

 

Be den intervjuade att:  

1. Utifrån dessa områden, välj ut de tre som du tycker är mest respektive minst viktigt att arbeta med 

i förskolan:  

och medan du rangordnar vad du tycker är mest/minst viktigt får du gärna kommentera hur du tänker….  

 

Se till att få svar på nedanstående frågor, antingen spontant eller genom att fråga när de känner sig klara, 

beroende på vad som faller sig mest naturligt.  

 

Hur tänkte du när du placerade x längst upp som den viktigaste?  

Hur tänkte du när du placerade x näst längst upp?  

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats?  

 

Hur tänkte du när du placerade x längst ner som det minst viktigaste området? 

Hur tänkte du när du placerade x näst längst ner? 

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats nerifrån? 

*fotografera rangordningen. 

 

2. Utifrån dessa områden, välj ut de tre som du anser att ni arbetar mest respektive minst med just nu:  

 

Se till att få svar på nedanstående frågor, antingen spontant eller genom att fråga när de känner sig klara, 

beroende på vad som faller sig mest naturligt.  

 

Hur tänkte du när du placerade x längst upp som den viktigaste?  

Hur tänkte du när du placerade x näst längst upp?  

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats?  
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Hur tänkte du när du placerade x längst ner som det minst viktigaste området? 

Hur tänkte du när du placerade x näst längst ner? 

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats nerifrån? 

*fotografera rangordningen. 

 

3. Utifrån dessa områden, välj ut de tre som du anser är enklast respektive svårast att arbeta med:  

Se till att få svar på nedanstående frågor, antingen spontant eller genom att fråga när de känner sig klara, 

beroende på vad som faller sig mest naturligt.  

 

Hur tänkte du när du placerade x längst upp som den viktigaste?  

Hur tänkte du när du placerade x näst längst upp?  

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats?  

 

Hur tänkte du när du placerade x längst ner som det minst viktigaste området? 

Hur tänkte du när du placerade x näst längst ner? 

Hur tänkte du när du placerade x på tredje plats nerifrån? 

*fotografera rangordningen. 

 

Övriga frågor: 

Arbetar ni på något annat sätt med hållbar utveckling (som inte framkommit under intervjun)? 

Skulle du vilja utveckla arbetet med hållbar utveckling i förskolan? i så fall hur?  

Anser du att det är viktigt att lära barnen om hållbar utveckling? - Varför? - Varför inte?  

Vilka möjligheter ser du i arbetet med hållbar utveckling i förskolan?  

Vilka hinder ser du i arbetet med hållbar utveckling i förskolan?  

Hur mycket förskolor arbetar med Hållbar utveckling är olika. Vad tror du att det beror på? 

 


