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Denna studie hade i syfte att undersöka hur förskollärare beskriver och arbetar kring 

hållbar utveckling utifrån förskolans läroplan samt hur de förhåller sig till barns 

delaktighet i hållbarhetsfrågor i förskolan. Studien utgick ifrån en kvalitativ metod där 

åtta verksamma förskollärare deltog i semi-strukturerade intervjuer. Resultatet av 

denna studie visar att förskollärarna har förståelse för begreppet hållbar utveckling och 

hur de arbetar kring det utifrån de underliggande begreppen som används i förskolans 

nuvarande styrdokument Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Avslutningsvis visar denna 

studie på att arbetet med hållbar utveckling i förskolan är på god väg men bör utvecklas 

vidare i synnerhet med fortsatt forskning och kompetensutveckling.  
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1. Inledning 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att den svenska förskolan länge har 
varit engagerad i hållbarhetsfrågor trots att förskolans nuvarande läroplan Lpfö 98/16 
inte använder begreppet hållbar utveckling. I förskolans läroplan uppmanas dock ett 
perspektiv där barns lärande och utveckling ska genomsyras med normer och 
värderingar som förespråkar en strävan för hållbar utveckling. I läroplanen lyfts 
demokrati fram som en värdegrund till förskolan. Mänskliga rättigheter, samhällets 
demokratiska värderingar, människans egenvärde och den miljö som vi lever i är sådan 
som förskolan ska sträva efter att lyfta fram. Barn ska utveckla ett växande ansvar och 
intresse för deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2016).  
 
Även om hållbar utveckling inte nämns i läroplanen så används underliggande begrepp 
som berör hållbar utveckling. Miljö- och naturvårdsfrågor benämns som viktiga ämnen 
där ett ekologiskt förhållningssätt ska prägla förskolans verksamhet. Utifrån detta ska 
en positiv framtidstro uppmuntras hos barn och vuxna. Människans betydelse för 
naturens kretslopp ska framhävas av förskolan genom att uppmuntra delaktighet för fler 
natur- och miljövänliga förhållningssätt. Förskolan ska förse barn med möjligheter att 
utveckla förståelse för miljö- och samhällsfrågor (Skolverket, 2016).  
 
Förskoleåren anses viktiga och är en väsentlig period när det gäller barns lärande och 
utveckling enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015), eftersom det är då barn 
utvecklar sin identitet. Förskolan är en arena för nya möten, relationer och upplevelser 
där barn får en grundlig förståelse för omvärlden och de olika relationer som 
förekommer i den. I förskolan förekommer även normer och värden som representerar 
samhällets regler. Att tänka kritiskt kring ekologi, ekonomi och sociala frågor är något 
som hållbar utveckling handlar om. För att sträva efter och uppnå en mer hållbar livsstil 
är utbildning viktigt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
 
I förskolans styrdokument framkommer det att det är viktigt att involvera och inkludera 
barn i miljö- och utvecklingsfrågor. Därav har begreppet hållbar utveckling fått en större 
uppmärksamhet och är idag ett återkommande samtalsämne. Med den nya läroplan 
Lpfö 18 läggs det mer fokus på ämnet hållbar utveckling i förskolan än det tidigare har 
gjorts i föregående läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). Vi upplever även att vi idag 
befinner oss i ett paradigmskifte i förhållande till miljö- och hållbarhetsfrågor, där fokus 
på klimat och samhällsstrukturer växer i vår värld. Förskolans styrdokument tydliggör 
för barns framtida deltagande i samhället som både individer och medlemmar. Barns 
ansvarstagande, kunskap och lärande utgör samhällets framtid och utveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Detta arbete har i syfte att undersöka hur förskollärare beskriver och arbetar kring 
hållbar utveckling utifrån förskolans läroplan samt hur de förhåller sig till barns 
delaktighet i hållbarhetsfrågor i förskolan.   
 
Arbetet ska besvara följande frågor: 

• Hur definierar förskollärare hållbar utveckling utifrån Läroplan för förskolan 
Lpfö 98/16? 

• Vilka skäl anger förskollärare för arbetet med hållbar utveckling i förskolan? 

• Hur möjliggör förskollärare för barns deltagande i arbetet kring hållbar 
utveckling i förskolan? 

2. Bakgrund 
I denna del av arbetet kommer vi förklara de avgränsningar vi gjort i litteratursökningen 
och hur vi har gått tillväga för att hitta lämplig forskning och litteratur. Vi kommer även 
förklara centrala begrepp. Förskolans styrdokument, Skollagen (SFS 2010:800) och 
både Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018) kommer att redogöras för hur de lyfter fram hållbar utveckling i förskolan. 
Arbetet bearbetar mestadels artiklar och avhandlingar men också övrig relevant 
litteratur som beskriver och förklarar hållbar utveckling i förskolan. I Tidigare 
forskning kommer själva begreppet hållbar utveckling förklaras djupare utifrån 
litteratur och forskning. Därefter kopplas hållbar utveckling till förskollärarens arbete i 
förskolans verksamhet.   

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I vår litteratursökning har vi använt oss av olika databaser såsom DiVA, ERIC, Google 
scholar, SwePub och LIBRIS. De engelska sökorden som har använts är följande: 
“Sustainable development in school”, “social dimension of sustainable development” 
och “sustainable development in preschool”. De svenska sökorden som har använts är 
följande: “hållbar utveckling”, “hållbar utveckling i förskolan”, “hållbarhet i förskolan” 
och “lärande för hållbar utveckling”. Utifrån de träffar vi har fått har vi valt artiklar som 
har rubriker kopplat till hållbar utveckling i någon form i skola och förskola. Sedan har 
vi läst abstrakten och kunnat plocka bort några artiklar som inte varit relevanta för vårt 
arbete. Varför vi har valt att använda oss av sökord som “skola” är för att vi har sett att 
litteratur som presenteras kan delvist beröra förskolans verksamhet. Samtidigt ingår 
förskoleklassen som skola och i ett internationellt perspektiv är förskolan inte bara 
förskolan utan även förskoleklassen. De artiklar som används i detta är arbete är alla 
peer-reviewed.  
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2.2 Begreppsdefinitioner  

Här nedan förklaras centrala begrepp och hur de definieras i förhållande till förskolan.  

2.2.1 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett begrepp som beskriver en utveckling som tillgodoser dagens 
samhälleliga behov samtidigt som det inte ska hindra framtida samhälleliga behov från 
att tillfredsställas. Begreppet introducerades först internationellt i Brundtlandrapporten 
(1987) som berörde människans tillvaro på en planet med begränsade resurser, där 
relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstörelse granskades. Hållbar 
utveckling innefattar tre dimensioner; ekologiska, ekonomiska och sociala. Dessa 
dimensioner berör samhället och människors ansvar för sin omvärld (Engdahl, 
Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2012). 

 
De tre dimensionerna av hållbar utveckling utgör helheten och förenklar visionen om 
hållbar utveckling. Den ekologiska dimensionen berör hur människan bör förhålla sig 
till miljön i omvärlden (Hedefalk, 2014). Vissa förskolor arbetar kring den ekologiska 
dimensionen genom grön flagg. Grön flagg är ett undervisningsverktyg som erbjuder 
ramverk för hur svenska förskolor kan arbeta kring hållbarhetsfrågor med barn. Den 
ekonomiska dimensionen handlar om människans användning av naturliga resurser, 
med syfte att återvinna, återbruka och omfördela (Engdahl, Karlsson, Hellman & 
Ärlemalm-Hagsér, 2012). Den sociala dimensionen är begreppet som beskriver den 
sociala och kulturella aspekten av hållbar utveckling där fokus ligger i hur människan 
behandlar sina medmänniskor och andra i omvärlden. Begreppet sociokulturell används 
i samband med sociala dimensionen och innefattar allt som människan är och skapar 
(Öhman, 2006).  

2.2.2 Genus 

Enligt Butler (2007) är genus är ett begrepp som definierar de sociala kön vi blir 
tilldelade när vi föds. Genus är en social konstruktion om vad som anses vara “rätt” för 
både maskulint och feminint. Butler (2007) menar även att genus är något som aldrig 
blir till utan att det är en ständig process där en individ hela tiden utvecklas, en är 
varken “man” eller “kvinna”. I denna studie utgår vi alltså utifrån Butlers (2007) 
definition av genus som socialt kön. Begreppet genus berör människors syn och 
uppfattning för hur kön påverkar våra samhällsroller. I det berör det alltså den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling där kön påverkar idag hur vi behandlar varandra.  

2.2.3 HBTQ 

HBTQ är ett paraplybegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och queera. Det gäller även alla personer som identifierar sig som något som överskrider 
heteronormen (RFSL, 2015). Hbtq-rörelsen arbetar för ett jämställt samhälle där alla 
har rätt till mänskliga rättigheter oberoende av sin tillvaro och identitet. På det sättet 
bidrar rörelsen till en social hållbarhet där alla individer ska inkluderas, få sin röst hörd 
och få ta plats. 

  



4 

 

 
 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här arbetet har vi funnit inspiration från ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på 
själva mötet mellan människa och omvärld. Lenz Taguchi (2012) diskuterar begreppet 
intra-aktiv pedagogik (agentisk realism); en samverkan av ontologi (läran om 
varandet) och epistemologi (läran om kunskap). Lärandesituationer utifrån onto-
epistemologiskt perspektiv är tillfällen då kunskap om verkligheten blir till. Begreppet 
intra-aktiv pedagogik är ett posthumanistiskt tänkande med betoning på alla möten, 
förbindelser, händelser som blir till när alla sorters materialiteter och kroppar möts, 
vare sig de är mänskliga eller inte. Dessa materialiteter och kroppar benämns som 
performativa agenter enligt Lenz Taguchi (2012) och omfattar mänskliga och icke-
mänskliga kroppar som genom intra-aktion har agens och påverkar varandra. 
 
I dessa möten mellan människa och omvärld uppstår lärande och kunskap. Lenz 
Taguchi (2012) utvecklar detta och menar att det rum vi befinner oss i och det material 
vi använder oss utav utgör de förutsättningar, tankar och känslor som avgör vad vi säger 
och gör, eller inte säger och gör. Genom intra-aktivitet behandlas allt material som 
viktigt redskap för lärande. Detta kan jämföras med Reggio Emilia-filosofin om miljön 
som tredje pedagogen, där rum och miljö har i uppgift att stimulera och utmana barns 
nyfikenhet och vilja att utforska (Dahlberg & Åsén, 2011). Johansson (2001) förklarar 
begreppet livsvärld, ett perspektiv likt Lenz Taguchis (2007) begrepp av intra-aktion, 
där kunskap blir till genom mötet mellan människan och sin omvärld. Barnet formas av 
världen och världen formas av barnet. Johansson (2001) ger uttryck för förskolans roll i 
barnets utveckling, där hen beskriver förskolan som ”en skärningspunkt mellan 
samhällets, pedagogers och barns erfarenheter, föreställningar och värden om livet och 
människan” (s. 22). Johansson (2001) berör det onto-epistemologiska perspektiv precis 
som Lenz Taguchi (2007) och hävdar att om världen har en mening för barn så innebär 
det att barn kan ge världen mening. Barnet erfar alltså mening genom att tolka och 
kommunicera i mötet med omvärlden. Förskolans miljö är utformad med material valt 
avsiktligt för barns lärande och utveckling. Johansson (2001) menar att förskolans 
material inspirerar och uppmuntrar barn till handling, vilket resulterar i 
meningsskapande för barn i mötet med andra kroppar. Genom samspel och möten med 
andra barn kan barn få förståelse för andra. ”Barn är i samspel med världen, erfar 
mening, uttrycker avsikter och har en förmåga att förstå andra människor genom mötet 
med dem” (Johansson, 2001, s. 27).  
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonas att förskolläraren har ansvar för 
den pedagogiska verksamheten i förskolan. Just därför är förskollärarens roll viktig för 
skapandet av en social och fysisk miljö där lärande för hållbar utveckling sker.  
I förskolan sker det ständigt och vardagligt nya möten. Det material som presenteras i 
rummet utgör barns lek och nyfikenhet, vilket förenar barns perspektiv i mötet mellan 
barn och material (Johansson, 2001). Med hjälp av det material som finns att tillgå i en 
miljö deltar barn i sociodramatiska lek där barn utvecklar motorik, kommunikation och 
bildar förståelse för kultur, normer och värden (Isbell, 2012). Om barn får möta hållbar 
utveckling genom material, lek och samspel i förskolan tror vi att det finns en god 
förutsättning för en positiv framgång i arbetet med hållbar utveckling i förskolan.  



5 

 

 
 

2.4 Hållbar utveckling i förskolans styrdokument 

2.4.1 Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det tydligt under rubriken Grundläggande 
värden vad förskolan står för och ska arbeta för. En viktig del för förskolan är att 
förankra grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 
förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Skolverket, 2016, s. 4). 
  
Förskolans verksamhet ska värna om mänskliga rättigheterna, respekt och solidaritet. 
Begrepp såsom omsorg, empati, rättvisa, jämställdhet och normer och värden förklaras 
vara viktiga och ska vara en del av den vardagliga verksamheten i förskolan. I Lpfö 
98/16 (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska förse barnen med möjligheter för att 
utveckla deras förmåga för ansvarskänsla och social kompetens. Grundläggande värden 
ska barnen få ta del av tidigt och det är upp till alla som verkar inom förskolan att 
främja dessa och vara förebilder för barnen. Det handlar om att förse barn med goda 
förutsättningar och ge dem en positiv framtidstro. I samband med en positiv framtidstro 
beskriver Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) vikten av arbete inom miljö- och 
naturvårdsfrågor. Varje barn ska få möjlighet att lära sig hur de genom ett varsamt 
förhållningssätt kan bidra till en bättre miljö för nutid och framtid.  

2.4.2 Läroplan för förskolan Lpfö 18 

I den reviderade läroplanen förekommer begreppet hållbar utveckling mer tydligt. I de 
sammanhang där begreppet hållbar utveckling används belyser läroplanen (Skolverket, 
2018) den positiva framtidstro som ska prägla utbildningen i förskolan. Förskolan ska 
främja hänsyn och respekt för alla människors integritet och individualitet i verkan för 
en hållbar utveckling. Barn ska få möjlighet att utveckla empati och omtanke för sina 
medmänniskor och natur. Eftersom förskolan är en mångkulturell arena för möten och 
internationaliseringen ökar i det svenska samhället ska förskolan verka för att vara en 
social och kulturell mötesplats. Detta innebär att barn ska få möjlighet till att utveckla 
en förståelse för andra människors villkor, värderingar och kultur (Skolverket, 2018).  
 
Förskolans nya läroplan (skolverket, 2018) utvecklar vidare att utbildningen i förskolan 
ska ge barn möjlighet till att utveckla kunskaper om olika förhållningssätt och val som 
kan gynna samhälle och natur utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 
Förskolan ska tillgodose varje barn med rätt förutsättningar för att väcka intresse och 
uppmuntra aktivt deltagande i miljö- och samhällsfrågor. Barn ska ges möjlighet till att 
utforska och aktivt delta i samtal och frågor om omvärlden (Skolverket, 2018).   
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2.5 Tidigare forskning  

I denna del presenteras forskning och studier om vad hållbar utveckling är och vad det 
innebär i förskolans verksamhet.  

2.5.1 Att utbilda för hållbar utveckling 

Agenda 21 är ett handlingsprogram med internationella riktlinjer om hållbar utveckling 
som framkom i FN:s konferens om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro år 
1992. I dokumentet framkommer det att barn är bland de viktigaste aktörer i 
utformandet av människans framtid och bör därför inkluderas redan från tidig ålder i 
hållbarhetsfrågor (United Nations Conference on Environment and Development, 
1992).  
 
Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) förklarar att utbildning och hållbar 
utveckling hör ihop. För att tanken om hållbar utveckling ska växa behövs utbildning 
och för att utbildning ska ha en betydelse för framtiden behövs hållbar utveckling. Den 
hållbara utvecklingen handlar mer om bara ekologi, utan även de ekonomiska och 
sociala aspekterna, dessa tre utgör helheten för en hållbar utveckling även i förskolans 
verksamhet.  
 
I OMEP:s rapport om lärande för hållbar utveckling förklaras det att förskolans roll har 
varit att skapa och förmedla en positiv framtidstro genom att involvera barn i miljövård, 
miljöfrågor och miljöfostran. Alltså ska kunskapen om natur och miljö växa och 
utvecklas utifrån barns egna erfarenheter och upptäckter. Tanken är att barn och 
förskollärare tillsammans ska skapa förutsättningar till en mer hållbar livsstil i 
förskolans praktik (Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2012). 
Utbildningsdepartementet (2010) anser att det är i förskolans roll att sätta grunden till 
barns intresse för hållbar utveckling. Det menas att ett lärande för hållbar utveckling 
innebär att förskolan ska omfatta ekologiska, sociala och ekonomiska frågor och 
samtidigt fånga upp på barns intressen och nyfikenhet.  

2.5.2 Hållbar utveckling i förskolans läroplan 

Begreppet hållbar utveckling beskrivs varken i förskolans nuvarande läroplan eller i 
Skollagen (Björklund, 2014; SFS 2010:800; Skolverket, 2016). Detta är däremot inget 
hinder för förskollärares arbete. Björklund (2014) menar att förskollärare ska känna till 
de bakomliggande förändringar i läroplanen och utifrån förskolans uppdrag kunna 
identifiera vad som tillhör ett arbete för en hållbar framtid. Det gäller att tillsammans i 
arbetslaget tolka hållbar utveckling utifrån styrdokumenten för att få en förståelse för 
vad som bidrar till en bättre framtid, inte bara för sig själv men även för arbetslaget. 

2.5.3 Kritiskt tänkande för framtiden  

Hedefalk (2014) påpekar att kritiskt tänkande behövs i arbetet för en hållbar utveckling. 
Författaren menar att förskolläraren har ett ansvar att möjliggöra för undervisning där 
barn får träna på kritiskt tänkande. Hen menar att barn behöver få öva på att diskutera 
kring moral och etik för att kunna ifrågasätta sina egna men också andras handlingar. 
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) instämmer om kritiskt tänkande i förhållande till 
hållbar utveckling. Författarna menar att det är viktigt att ta till vara på barns tankar 
och funderingar och koppla det livsstil och miljöfrågor. Att tillsammans kunna 
identifiera orättvisor, ojämlikhet och andra problem och vilja göra något åt det. 
“Lärande för en hållbar livsstil och att arbeta för kulturer av hållbarhet handlar om att 
bygga framtiden” (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 265). 

2.5.4 En studie om barns uppfattning av hållbar utveckling                                                                

En studie av Kahriman Öztürk, Olgan och Güler (2012) tittar på barns kunskap och 
förståelse för hållbar utveckling i förskolan. Studien har i syfte att visa på hur barn i 
förskolan tänker kring hållbar utveckling. Studien utgick från barns förståelse för sju 
underliggande begrepp av hållbar utveckling. Dessa begrepp är följande; reducera, 
återanvända, respektera, tänka om, reflektera, återvinna och omfördela. Studien 
granskade även genus och undersökte ifall kön har en påverkan på barns förståelse för 
begreppen. Resultaten visade att en majoritet förstod sig på begreppen: reducera, 
återanvända, återvinna och respektera. Detta resonerades genom att det förekom fler 
aktiviteter och tillfällen i förskolan där barn möter dessa begrepp i vardagen. Resultaten 
visade även att kön inte påverkade barns förståelse för dimensionerna i hållbar 
utveckling (Kahriman Öztürk m.fl., 2012). 

2.5.5 Tre forskningsinriktningar 

Ärlemalm-Hagsér (2012) lyfter fram tre olika forskningsinriktningar. Den första 
forskningsinriktningen handlar om hur ett miljöbyte kan påverka barns liv genom 
möten med naturen samt vilka konsekvenser förekommer i framtiden av detta. Det är 
tänkt att urbaniseringens påverkan på barn är att de inte utvecklar de färdigheter, 
värderingar och kunskap inför miljövård. Andra forskare hävdar att detta inte stämmer 
och att det inte har en inverkan för barns kompetens för hållbar utveckling att befinna 
sig i naturen under sin barndom (Ärlemalm-Hagsér, 2012). Den andra 
forskningsinriktningen berör barns funderingar kring fenomen och händelser i 
omgivning och natur. Ärlemalm-Hagsér (2012) förklarar att studier visar på att barn är 
kapabla till att ta åt sig av kunskap angående källsortering och samt få en förståelse för 
miljöfrågor. Den tredje forskningsinriktningen handlar om barns lärande för hållbar 
utveckling, vilket brister i forskning. Ärlemalm-Hagsér (2012) hävdar att även unga 
barn kan relatera och diskutera miljöfrågor ur ett kritiskt perspektiv. Hållbar utveckling 
är bidragande till barns sociala egenskaper såsom ansvarskänsla, empati och inflytande 
som medlemmar i samhället (Ärlemalm-Hagsér, 2012). 
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2.5.6 Jämställt deltagande 

Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar jämställt deltagande (se bilaga 3) i förskolan ur ett 
rättviseperspektiv. Det ses ur ett etiskt perspektiv där den enskilda individens 
förutsättningar tas tillvara. I grund och botten handlar det om hur förskolan ska förse 
alla barn med utbildning där barnets förutsättningar inte är en begränsning. Jämställt 
deltagande omfattas av tre inriktningar; ekonomisk rättvisa (omfördelning), kulturell 
rättvisa (erkännande) och politisk rättvisa (representation). De tre inriktningarna 
innefattar alla barns rätt till förskola, alla barns rätt att inte diskrimineras och alla barns 
rätt till att få sin röst hörd. Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att syftet är att skapa en 
förskola av högsta kvalité som genomsyras av en syn på barns lika värde, delaktighet och 
inflytande. Detta är i enlighet med hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen 
som är en strävan för ett samhälle präglat av jämställdhet, jämlikhet, demokrati och alla 
människors lika värde. Denna strävan förespråkas tydligt i läroplanen där barns framtid 
som samhällsmedlemmar ska genomsyra verksamheten (Skolverket, 2016).   

3. Metod 
I denna del presenteras och förklaras de metoder som används för detta arbete.   

3.1 Datainsamlingsmetod   

För att samla in empiri används kvalitativa intervjuer med förskollärare. När arbetet 
utgår från en kvalitativ metod i form av intervjuer är informanternas deltagande och 
resultatet av det en central del (Bryman, 2011). Intervjuerna utfördes med ett induktivt 
tillvägagångssätt eftersom ingen hypotesformulering eller teori hade gjorts innan 
undersökningens början. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 
Inledningsfråga, följdfrågor, tolkande frågor samt sonderingsfrågor förekom under 
intervjuerna. Då vi använt oss av semistrukturerade frågor (Se bilaga 1) får 
informanterna svara utifrån sin egen erfarenhet och kunskap (Bryman, 2011). 

3.2 Urval 

Vi använde oss utav målstyrda urval med syfte att lyfta deltagarnas erfarenheter och 
kunskap (Bryman, 2011).  Åtta förskollärare deltog i arbetet kring hållbar utveckling 
genom intervjuer. Informanterna var av både det manliga och kvinnliga könet med 
minst tio års erfarenhet som verksam förskollärare. Alla intervjuer ägde rum på fem 
olika förskolor i en svensk kommun. Med tanke på den tid som arbetet omfattar valde vi 
att fokusera oss på förskolor i den kommunen vi bor i och valde sedan förskolor från 
olika delar i kommunen. Förskolorna där förskollärarna är verksamma befinner sig i 
innerstaden, landsbygd och tätort.  

3.3 Etiska åtgärder   

När vi påbörjade vårt arbete tog vi hänsyn till etiska och moraliska riktlinjer från 
Vetenskapsrådet (2017). De forskningsetiska principer som vi tagit i beaktande var 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Vi 
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använde oss av dessa för att ta hänsyn till informanternas integritet och delgivning av 
arbetets information. Vi utformade ett missivbrev (bilaga 2) där vi redogjorde för de 
etiska principer vi har tagit hänsyn till. Innan varje intervjutillfälle delgav vi 
informanterna missivbrevet där de fick information om arbetets syfte och hur allt 
material kommer att hanteras i det självständiga arbetet samt deras anonymitet. Vi 
skickade även ut missivbrevet genom mail (Vetenskapsrådet, 2017).  

3.4 Procedur 

Inför intervjuerna avgränsade vi urvalet till en kommun i Sverige. Vi tog kontakt med 
förskolor i den kommunen och informerade förskolecheferna om vårt arbete och syfte. 
När förskollärarna tackade ja till deltagandet i studien, skickade vi ut ett missivbrev 
(bilaga 2) till de olika förskollärare som var verksamma i kommunen. Samtidigt 
bestämdes tid, plats och datum för intervjuer. Transkriberingen blev sammanlagt 32 
sidor från de åtta semistrukturerade intervjuerna vi utförde. Eftersom syftet handlar om 
förskollärares upplevelser, tolkningar och hur de arbetar med hållbar utveckling 
formulerades intervjumallen (Bilaga 1) med frågor riktade mot förskollärarnas roll och 
erfarenheter. Deltagarna fick inte veta om frågorna i förväg, enbart att studien hade i 
syfte att undersöka hållbar utveckling i förskolan.  
  
Vi valde att spela in intervjuerna via ljudupptagning för att kunna vara uppmärksamma 
under intervjun samt kunna citera ordagrant förskollärares utsagor (Bryman, 2011). 
Intervjuerna ägde rum i förskolemiljöer där det förekom minimala distraktioner. 
Frågorna är inte formulerade för att undersöka informanternas bakgrund då det saknar 
relevans för arbetets syfte. Frågorna var formulerade på så vis att lämna utrymme till 
förskollärarnas utsagor om det de ansåg relevant till arbetet med hållbar utveckling i 
förskolan. Frågorna ställdes inte i ordning efter mallen utan vi tog hänsyn till 
förskollärares svar och valde då relevant fråga att följa upp med. I vissa fall ställde 
frågor som inte fanns i mallen för att informanterna skulle utveckla eller exemplifiera 
lärandesituationer som de framhävde. Varje intervju varade minst 30 minuter och högst 
60 minuter.   

3.5 Begränsningar 

Resultat av detta arbete speglar enbart hur vissa förskollärare förhåller sig till begreppet 
hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten. Resultatet som vi har fått genom 
intervjuer kan inte representera alla förskolor och förskollärare i Sverige.  
 
Tiden är en aspekt som spelar roll för detta arbete. Tiden för arbetet är under tio veckor. 
På grund av tidsaspekten har vi endast valt förskolor i en kommun. Larsson (2010) 
menar att detta är tillåtet enligt bekvämlighetstekniken för att underlätta forskningen då 
andra faktorer kan komma att påverka.        
  
Däremot ger detta arbetet en insikt i hur och varför förskolor ska och kan arbeta med 
hållbar utveckling i förskolan. Innehåll och forskning som bearbetas är högst relevant 
precis som ämnet för hela arbetet. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

I detta arbete använder vi oss av kvalitativa intervjuer med fokus på deltagarnas 
erfarenheter, tolkningar och kunskap om hållbar utveckling i förskolan. På grund av 
detta är det inte möjligt att tillämpa resultatet i denna studie som representation av alla 
förskollärares uppfattning och erfarenheter av arbetet med hållbar utveckling i svenska 
förskolor.  
 
En bedömning av detta arbete kan enbart göras utifrån intern reliabilitet då eftersom vi 
är två individer som har samarbetat och har reflekterat tillsammans för att formulera en 
gemensam uppfattning av resultaten från intervjuerna (Bryman, 2011). Resultat som 
presenteras i denna studie är ingen indikation på svenska förskolors kvalitet i arbetet 
med hållbar utveckling utan visar enbart på en generell uppfattning av förskollärares 
kompetens och förståelse för hållbar utveckling utifrån Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016).   

3.7 Analysmetod 

Vår datainsamling innefattar åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma 
förskollärare. Intervjuerna transkriberades. Efter transkriberingen presenterade vi 
resultatet efter teman som kommit fram efter sammanställningar av förskollärarnas 
svar (Bryman, 2011). Vi tolkar resultatet och visar på likheter och skillnader utifrån det 
resultat vi fått. Vi fann inspiration från en fenomenografisk metod för den insamlade 
empirin då vi tolkar och uppfattar förskollärarnas utsagor om deras erfarenhet och 
kunskap om hållbar utveckling i förskolan (Marton & Booth, 2000). På så vis 
sammanställde vi resultaten under rubriker som stod som grund i förskollärarnas svar. 
Utifrån detta kunde vi analysera svaren i relation till vårt syfte och frågeställningar samt 
teoretiska utgångspunkt.  

4. Resultat 
Nedan kommer vi presentera resultaten utifrån de teman vi kunde urskilja.  

4.1 Förskollärarnas förklaring av arbetet med hållbar utveckling 
utifrån Lpfö 98/16 

En förskollärare som jobbar på småbarnsavdelning talar om att hållbar utveckling 
utifrån Lpfö 98/16 handlar om att lära barn hur man lever och agerar hållbart genom 
samtal och möten med omvärlden. Förskolläraren berättar att förskolan håller på att 
handla in material till avdelningar just nu men att deras avdelning kollar på vad som 
redan finns på förskolan som går att återbruka och återanvändas. Förskollärarna 
undersöker vad barnen har för intresse och om det går att skapa leksaker och rekvisita 
med det material som redan finns. Detta gör de genom att samtala med barn om 
funderingar som gäller vår omvärld, vilket förskolläraren menar är en bra början till att 
introducera ämnet hållbar utveckling.  
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Går vi till skogen kan man ha dialog om djur och natur, hur lever djuren och vad 
behövs det för att naturen ska växa. Det kan handla om sunt förnuft, hur vi beter oss 
mot andra och i naturen. Vad händer med maten vi slänger? Där kan man göra ett 
studiebesök till sopstationen. Man kan även prata om varför man åker bil, varför 
föräldrar tar bilen till jobbet och vilka andra sätt finns det att ta sig till jobbet eller 
förskolan? (Förskollärare 1). 

 
En annan förskollärare med erfarenhet av äldre barn berättar om de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling och menar att hållbar utveckling i sig är ett stort 
begrepp. Det är vi vuxna som är förebilder och där måste man påtala för barnen om 
vissa saker som till exempel vattenförbrukning, pappersförbrukning, varför man släcker 
lampor när de inte behövs, o.s.v. I det måste man också berätta för barnen vad man gör 
och varför, så att barn kan få möjlighet att reflektera, diskutera och förstå.  
 

När jag går runt och släcker lampor på förskolan så berättar jag för barnen varför jag 
gör det även om de inte frågar. Bara så att de får med sig lite tankar över vuxnas 
handlingar (Förskollärare 2). 

 
Förskollärarna beskriver hur olika aktiviteter kan se ut när de arbetar med hållbar 
utveckling. De menar att de inte utgår ifrån hållbar utveckling som fokus men att det 
förekommer i planeringen och även dokumentationen där aktiviteten återkopplas till 
hållbarhetsfrågor. När barnen visar intresse för något så kan man även kolla hur man 
kan skapa det tillfället utan att behöva köpa in nytt material till exempel genom att 
återanvända och återbruka material.  
 

Det är ett sätt att jobba med hållbar utveckling men för att det ska bli meningsfullt och 
aktuellt för barnen, behöver man inkludera barnen och samtala om det man gör 
(Förskollärare 2).  

 
En förskollärare uttryckte att det är svårt att prata om hållbar utveckling utifrån 
läroplanen eftersom begreppet inte används. Hen menar att hållbar utveckling har 
arbetats med i förskolan länge, men att begreppet inte använts i den utsträckning som 
den görs idag. Det förekommer i situationer när man diskuterar normer och värden med 
barn och hur man bemöter och behandlar varandra. Att sätta ett gott exempel som 
vuxen ska vara en akt för hållbar utveckling, menar förskolläraren.  
 

Jag tycker det här är lite svårt, faktiskt. Men vi funderar och vi kommer längre och 
längre med det. Men egentligen tror jag vi alltid har jobbat med det fastän vi egentligen 
inte har tänkt på det (Förskollärare 1).  

 

Några av förskollärarna påpekar att eftersom hållbarhetsfrågor blir mer och mer 
aktuella för vartenda år som går så börjar man själv fundera mer på det och ställa sig 
frågor om vart man står och vad man kan göra.  
 

Det handlar ju om ens egna barn och barnbarn och det tar man med sig i sin roll i 
förskolan. Man blir mer och mer medveten och det går inte att undvika ämnet i 
förskolan (Förskollärare 1).  
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Förskollärarna uttrycker sig om den nya läroplanen som använder begreppet hållbar 
utveckling. Förskollärarna menar att för tio år sedan var man inte lika medvetna men nu 
är läroplanen tydlig med att förskolan ska jobba med det och det syns mer i allas liv på 
ett eller annat sätt och då kan det påverka ens roll som förskollärare.  
 

Jag blir ju irriterad när förskolan slänger material och köper in nytt bara för att byta ut 
saker och ting så fort pengar finns. Ju mer intresserad du är själv, desto mer hittar du 
luckor i verksamheten där du kan driva hållbarhetsfrågor (Förskollärare 3). 

 
Ju mer hållbar utveckling nämns i verksamheten desto mer blir man insatt i det, säger 
en annan förskollärare. Hen menar att man uppmärksammar mer om andras beteenden 
men även sina egna. Majoriteten av förskollärarna använder naturen som ett exempel 
på arbete med hållbar utveckling och anser att är man i naturen så är det enkelt att ha 
tankar om hur vi ska föregå som exempel för barnen och hur man presenterar miljön till 
barnen.  

4.2 Normer och värden 

Samtliga förskollärare lyfter fram förskolans läroplan Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) och 
pratar om hållbar utveckling i generella drag utifrån rubriken Normer och värden. De 
använder sig av begrepp såsom solidaritet, respekt och empati och att dessa ska präglas 
i den vardagliga verksamheten. Det är egenskaper som ska finnas där och vara självklara 
för varje förskollärare som arbetar inom förskolan.  
 
Samtliga förskollärare berättar att normer och värden och förklarar det som hur man är 
en bra kompis, hur man värnar om sina kamrater, djur och natur och vara en ledare och 
vägleda barnen till en hållbar livsstil. De förklarar det i stort sett som ett vardagligt 
förhållningssätt där man ska vara snäll mot sin omgivning.  Förskollärarna berättar 
även att de vill ge barnen en förståelse för morgondagen, och att det kommer en dag 
efter den o.s.v. En förskollärare säger:  
 

Jag vill att barnen ska förstå att allas handlingar har konsekvenser och det kommer att 
påverka deras och även andras framtid. Därför är det viktigt att jag och andra 
pedagoger är konkreta när vi pratar om normer och värden och hur viktigt det är med 
ansvar (Förskollärare 4).    
 

Fem av åtta förskollärare pratar om likabehandlingsarbete och säger att det är en 
skyldighet enligt Lpfö 98/16 (2016). En förskollärare säger specifikt:  
 

Vi har alltså gentemot läroplanen så är vi skyldiga att diskutera det här och vid varje 
reflektionstillfälle en gång i veckan då, om just likabehandling och det går i samband 
med hållbar utveckling för att synliggöra varje barn och deras behov i deras utveckling 
(Förskollärare 5).   
 

Förskollärarna berättar om reflektionsträffar och APT (arbetsplatsträff) möten där de 
pratar om hur de kan utveckla sin verksamhet och att det även är en del av arbetet för en 
hållbar utveckling i förskolan. Förskolans utveckling beror väldigt mycket på 
personalens egna förståelse av den riktning som samhället rör sig mot. Förskollärarna 
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uttrycker att det är positivt när unga människor söker till förskolläraryrket eftersom de 
kan relatera till och förstå dagens generation och samhällsutveckling bättre än äldre 
generationer av förskollärare.  
 
Vissa förskollärare berättar att de har jobbat med projekt som har barns känslor i fokus. 
Det förekommer konflikter och situationer i förskolan varje dag när barn möter 
varandra, vare sig inomhus eller utomhus. Vissa barn har svårt att skilja på känslor, 
speciellt när det är en kamrat som visar dessa känslor.   
 

Vi har jobbat mycket med känslor. Just det här med att man har svårt att dela med sig 
och liknande. Det förekommer fortfarande, att man helst vill ha allt och gärna inte dela 
med sig. Så det pratar vi jättemycket om. När vi jobbade med känslor exempelvis så såg 
man att de inte kunde se skillnaden på vissa känslor. De kunde inte sätta ord på vad 
det var som hände och kändes egentligen. Det har vi tänkt fortsätta med under våren, 
för vi såg att det var betydelsefullt och det är viktigt (Förskollärare 3).  

 
Två förskollärare berättar om deras arbete med diskrimineringsgrunderna som står i 
Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Båda förskollärarna har arbetat på olika sätt med 
diskrimineringsgrunderna men visionen med arbetet har varit den samma. Båda 
förklarar att de vill att barnen ska komma i mötet med diskrimineringsgrunderna för att 
få en förståelse. Den ena förskolläraren har arbetet med litteratur och diskussioner i 
barngruppen. Alla barnen har fått komma till tal och fått uttrycka sina egna tankar om 
böckerna pedagogerna läst för dem. Den andra förskolläraren har arbetat med 
diskrimineringsgrunderna genom drama med dockor av olika slag. Förskolläraren säger,  
 

Om barnen får komma i kontakt med diskriminering personligen kommer de kunna 
relatera till det, relatera på ett djupare plan om du förstår vad jag menar? Att det bli 
personligt och då har vi märkt att barnen pratar mer och förstår det bättre 
(Förskollärare 4). 

4.3 Genus 

Hälften av förskollärarna nämner genus som begrepp och två andra förskollärare pratar 
om genus utan att nämna begreppet. De fyra förskollärarna pratar om genus som en 
viktig del av den vardagliga verksamheten för att inte göra skillnad på pojkar och flickor 
i förskolan. Det handlar om att inte begränsa det enskilda barnet från att utforska och 
leka på sina egna villkor. Samtliga förskollärare som berättar om genus i förskolan säger 
att det inte är lätt i alla lägen att förstå sig helt på vad genus omfattar. En av 
förskollärarna menar att anledningen till varför det är svårt att komma på aktiviteter 
med genus är kunskapen och tiden för att utvecklas.  

 
Genus är något vi arbetar med och försöker bli bättre på. Det är inte alltid lätt att 
komma på aktiviteter med genus i fokus och jag tror det beror på att ingen har så 
mycket erfarenhet eller utbildning för just genus. Vi har ambitioner för att bli bättre 
men tiden räcker inte alltid till (Förskollärare 5).  
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En förskollärare tydliggör arbetet med genus som en förutsättning för att få en bra 
gemenskap i barngruppen. Förskolläraren berättar att om barnen får en förståelse för 
att alla kan göra allt kommer barnen våga utforska mer och bygga nya kompisrelationer.  
 

Om barn inte blir begränsade efter sina kön, då menar jag det sociala könet pojke eller 
flicka kommer barnen utforska fler saker och bygga andra kompisrelationer där inte 
kön spelar roll utan det är intressen som bygger broar mellan barnen. Det vill jag se att 
barnen gör (Förskollärare 4).  

 
Utifrån den insamlade empirin var det endast en förskollärare som beskrev begreppet 
genus som det sociala kön människan blir tilldelade utifrån det kön vi föds med. De två 
förskollärarna som pratar om genus utan att benämna själva begreppet pratar om 
barnens identitetsskapande utifrån de intressen och behov och inte deras kön. De 
förklarar att det är viktigt för barn att få utforska och utveckla sin egen identitet och inte 
bli påtvingad konservativa normer. En av förskollärarna berättar samtidigt om sin egen 
ungdom och hur det var då. Förskolläraren säger:  
 

Det var en helt annorlunda tid när jag var ung. Jag vet att saker och ting förändras men 
nu på slutet har det skett mycket förändringar överallt. Det är lite svårt att hänga med 
måste jag säga. Det är bra med förändringar och ny kunskap men ibland blir man bara 
förvirrad och tom för det är för mycket på samma gång. Fast det kanske beror på att 
jag nu är gammal och inte har samma ork som förut. Det viktiga är att det känns bra 
(Förskollärare 6).      

 

En förskollärare berättar om hur det lades märke till att ett av rummen på avdelningen 
var populärast bland pojkarna i barngruppen. Hen berättar att de jobbade med att 
forma om rummet i enlighet med barnens intresse så att även flickor kan uppleva lek 
och fantasi i det rummet.  
 

Barnen själva har uttryckt att de är nöjda, men sen finns det mycket mer man kan 
göra, just det här med flickor och pojkar. Men just att man tittar på miljön är ju viktigt, 
en början om något. Det är ju jättestor skillnad nu mot från vad det var i början, 
känner jag (Förskollärare 2). 

 
En förskollärare kopplar hållbar utveckling till arbetet med könsöverskridande 
uttryck och benämner genus som ett viktigt begrepp att förstå. Förskolläraren 
berättar att pedagogerna läst böcker med könsöverskridande uttryck som tema. 
Boken förskolläraren berättar om heter Konrads klänning som handlar om en 
pojke som vill bära en klänning. När pedagogerna läst boken för barnen fick 
barnen möjlighet att testa klänningar som finns på förskolan. Förskolläraren 
berättar att det spontant kom på idén om att barnen kunde få möjlighet till att 
testa klänningar som förskolan hade. Detta för att alla barn ska få en möjlighet att 
få känna hur det känns att ha en klänning på sig.  
 

Vissa barn får aldrig möjligheten till att få prova klänningar, speciellt om de är 
“pojkar”. Då är det bra att vi kan ge barnen möjligheten på förskolan (Förskollärare 4).   
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4.4 Barns deltagande och inflytande i arbetet med hållbar 
utveckling  

Förskollärarna förklarar att det är viktigt att redan i tidig ålder samtala om frågor som 
berör hållbar utveckling, t.ex. om hur man tar sig till och från förskolan, maten vi 
slänger, vattnet vi förbrukar o.s.v. Bara att uppmärksamma om omvärlden och hur vi 
agerar är viktigt för barns framtida möten med hållbar utveckling, att man sår frön i 
tidig ålder. En av förskollärarna förklarar vidare att man kan titta i kompostlådan och se 
vad man hittar. Kanske hittar man maskar att prata om; vad gör masken? Att prata om 
djur/organismer, naturen och material kan väcka tankar kring hållbarhetsfrågor men 
även ge en bild av hur allt påverkar allt.  
 

Om man plockar bort ekosystemet så faller allt ihop, det ena utesluter inte det andra 
och allt hänger samman. Barn behöver tidigt möta och samtala om till exempel 
kretslopp för att få en förståelse om att saker och ting håller ihop (Förskollärare 1).  
 

En annan förskollärare berättar om när hen och barnen pratade om matsvinn och hur 
det kan se ut i andra länder, om alla har lika mycket mat eller om de ens har samma 
mat. Där har barns tankar, erfarenheter och frågor synliggjorts och även bjudits in till 
samtal om hållbarhetsfrågor.  
 

Mat har vi pratat mycket om också. Det här med matsvinn och kasta… Den lilla maten 
kanske skulle räckt till ett barn som är jättehungrig men har ingen mat alls. Matsvinnet 
kommer och går, så vi pratar lite extra de veckor köket mäter för att se hur mycket vi 
kastar. Men jag försöker att prata om det nästan dagligt. Det finns barn som inte har 
samma tillgång till mat som vi har, man kanske borde äta upp det istället för att kasta. 
Vad kan vi göra istället för att kasta mat, för det kostar pengar. Få barnen att tänka. 
Det är mycket av vårt förhållningssätt, hur vi försöker få igång deras tankar 
(Förskollärare 2). 

 
Förskollärarna anser att det är viktigt med barns deltagande och inflytande i 
hållbarhetsfrågor. En förskollärare påpekar att det naturligtvis är mer kul och lärorikt 
när barn själva vill göra en aktivitet eller ta reda på något. När det kommer till planering 
nämner samtliga förskollärare att de utgår ifrån barns intressen i formandet av 
aktiviteter som har relation till hållbar utveckling eller andra ämnen. Två förskollärare 
pratar om demokrati och den enskildes röst och berättar att de använder en 
demokratisk process där barn får rösta om vad de vill.   
 

Vi har fortfarande våra styrdokument vi måste följa. Ibland har vi i arbetslaget kommit 
fram till två eller tre olika teman och sedan får barnen rösta. När barnen får använda 
sin demokratiska röst har de inflytande och är delaktiga. Det blir inte alltid som man 
själv vill men så är det i det riktiga livet, det vet vi alla. Jag tror det är viktigt att man då 
blir förberedd för det. Se bara på vår nuvarande regering, eller ja… vi har ju ingen 
(Förskollärare 6).  

 
Några förskollärare tog upp pedagogisk dokumentation och menade att det är där 
arbetet med hållbar utveckling syns mest. Det är i dokumentationen som reflektion sker 
över aktiviteter och upplevelser. Utifrån dokumentationen får förskollärarna och barnen 
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en ytterligare möjlighet att prata om det de har upplevt och på så vis få mer förståelse 
för vad och varför de har gjort något särskilt. Det öppnar möjligheter till nya aktiviteter 
och nya möten. 
 
En förskollärare förklarar hur de tar vara på barns intressen och alltid försöker att skapa 
förutsättningar där barnen får utforska utifrån sina intressen. Förskolläraren berättar 
att det inte finns alltid möjlighet till att utforska deras intressen fullt ut och då får man 
vända sig till leken och fantasin. Genom drama, lek och fantasi kan man alltså sätta sig 
på en “flygande” matta med barnen till mellanöstern och det kan vara en rolig 
upplevelse  
 

Vi kommer ju välja att jobba mycket med drama, teater och liknande. Då kan man 
styra lite grann också. Likväl som du åker på en flygande matta till mellanöstern så kan 
du ta en tur i babblarbilen till en sopstation. Det kan vara precis lika kul som att besöka 
en riktig sopstation (Förskollärare 1). 

5. Analys 
Här nedan analyseras resultatet utifrån studiens forskningsfrågor som rubriker.   

5.1 Hur definierar förskollärare hållbar utveckling utifrån 
Läroplan för förskolan Lpfö 98/16? 

5.1.1 Förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling utifrån Lpfö 98/16 

Alla förskollärare visade förståelse för vad begreppet hållbar utveckling har för innebörd 
samt hur det synliggörs i läroplanen. Det som var mest konsekvent i deras uttalande var 
deras egna uppfattningar och erfarenheter om att arbetet med hållbar utveckling funnits 
länge trots att det inte uttrycks ordagrant i Lpfö 98/16.  Vissa förskollärare berättade att 
de tyckte att hållbar utveckling var svårt att prata om och definiera utifrån läroplanen. 
Bilden och uppfattningen av hållbar utveckling sträcker sig alltså bortom läroplanen för 
dessa förskollärare och visar på deras kunskap om vad det innebär och dess betydelse 
utifrån läroplanen. Björklund (2014) anser att förskollärares tolkningar av hållbar 
utveckling utifrån läroplanen Lpfö 98/16 är viktiga för att kunna skapa möjligheter där 
barn får ta del av hållbarhetsfrågor. Förskollärarna uttrycker sig som Björklund (2014), 
att förskollärare bör ha en god förståelse för vad hållbar utveckling innebär för att 
kunna tolka läroplanen rätt och utifrån det kunna planera aktiviteter som lyfter lärandet 
för hållbar utveckling i förskolan. Förskollärarna uttryckte att kunskapen om hållbar 
utveckling blir allt mer då hållbar utveckling lyfts fram mer, både i verksamhet men 
även i privata sfärer som sociala medier och nyheter. Som följd av detta påverkas deras 
roll som förskollärare och nya perspektiv växer fram i arbetet för förskolans utveckling i 
relation till barns lärande och utveckling i enlighet med förskolans styrdokument.  
 
Flera förskollärare berättade att ett sätt som de försöker lyfta fram hållbar utveckling 
genom läroplanen är att hålla i aktiviteter utifrån barns intressen som framkommer i 
samtal med barnen. De menar att man kan skapa aktiviteter där barn får komma i mötet 



17 

 

 
 

med ämnet. Ett exempel är skogsvistelse där barn får utforska skogen kroppsligt och 
samtidigt utmanas till funderingar genom pedagogers frågor och samtal med barnen. 
Att samtala om skogen kan leda till skogsvistelse, som vidare möjliggör samtal som kan 
väcka tankar hos barn och utvidga deras förståelse för hur människan bör värna om 
naturen samtidigt som de får vara med och utforska ämnet i sin omgivning. 
Förskollärarna uttrycker att det kan vara bra att berätta för barn varför man gör vissa 
saker och hur man annars kan göra. Genom att först samtala om vissa ämnen kan 
förskollärarna även uppmärksamma barns intressen och funderingar för att sedan 
försöka tillgodose det genom aktiviteter som uppmuntrar barns nyfikenhet, utforskande 
och lust till lära.  
 
Ärlemalm-Hagsér (2012) diskuterar barns kompetens och menar att föra dessa dialoger 
med barn ökar även barns ansvarskänsla som medaktörer i hållbarhetsfrågor som berör 
både samhälle och miljö. Utifrån förskollärarnas utsagor förstår vi att de ser barnen som 
viktiga och kompetenta deltagare i samtalen om hållbarhetsfrågor. Även om ett barn 
inte har behärskat det verbala språket är det möjligt för förskolläraren att tolka barns 
tankar och känslor utifrån deras kroppsliga reaktioner som gester, tonfall och 
ansiktsuttryck när de kommer i möte med andra. I mötet med varandra undersöker 
samt utmanar barn varandras känslor och upplevelser vilket resulterar i en förståelse för 
värdet av respekt för sina medmänniskors integritet (Johansson, 2001). Detta är ett 
exempel på Lenz Taguchis (2012) intra-aktiv pedagogik där barnet kommer i mötet med 
omvärlden och andra medaktörer och resulterar i skapandet av kunskap utifrån 
tillvaron. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) uttrycker att det är väsentligt för barn 
att möta och vistas i naturen för att kunna lyfta den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling i förskolan. Det är i mötet med naturen som barn får förståelse för 
kretsloppet och naturens lagar. Det är även mer inlevande för barn att komma i möte 
med det de lär sig om.  

5.2 Vilka skäl anger förskollärare för arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan? 

5.2.1 Normer och Värden 

Normer och värden var ett genomgående tema i resultatet där förskollärarna 
förklarar arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Förskollärarna visar tydligt på 
i deras beskrivning av planering av aktiviteter att hållbar utveckling som lärandets 
objekt framkommer i de underliggande begreppen såsom normer och värden, 
solidaritet, respekt och en hållbar livsstil. I förskolans läroplan uttrycks det om de 
grundläggande värden som svenska samhället vilar på. Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) lyfter fram begreppet tillhörighet och menar på att det är en 
betoning på samhörigheten mellan människor i den gemensamma världen vi lever 
i. Tillhörigheten är en del av den sociala hållbarhets dimensionen, där genom 
normer och värden som förskolan ska förse barn med möjligheter till att utvecklas 
till ansvarsfulla samhällsmedlemmar i strävan för hållbar utveckling.   
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Förskollärarna berättar att barnen ska få förståelse och för konstitutiva egenskaper 
och normer och värden. I samspelet mellan barn får barn konkret komma i möte 
med olika normer och värderingar som de bär med sig hemifrån. I dessa fall sker 
lärande och utveckling genom intra-aktion, där barn får ta del av varandras 
erfarenheter och påverka varandras förståelse för normer och värderingar (Lenz 
Taguchi, 2012). Ett exempel kan vara när barn leker mamma, pappa och barn. 
Vilka roller som finns att befinna sig i den leken är upp till barns egen förståelse 
för familjekonstellationer utifrån erfarenhet och tidigare kunskap. Det kan vara en 
familj som består av två mammor och en hund, eller en familj där mamma jobbar 
och pappa tar hand om hem och barn. Idag varierar familjekonstellationer allt mer 
eftersom det finns allt mer acceptans för det som är normbrytande, såsom en 
familj där individer identifierar sig inom HBTQ-begreppet. Detta är en strävan för 
social hållbarhet med hänsyn till alla människors lika värde oberoende av 
individens tillvaro i samhället.  
 
Förskollärarna har under flera tillfällen i sina intervjuer lyft fram att de arbetar 
med hur man behandlar sina medmänniskor och miljö. De förklarar även att de 
uppmärksammar dialoger mellan barnen och hur viktigt det är att få samtala om 
det som berör allas välbefinnande. Hedefalk (2014), Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) anser att samtal om moral och etik är väsentliga för ett kritiskt 
tänkande. I förskolan möter barn på varandras tankar och känslor och får 
möjligheten att delta i dialoger om etik, solidaritet, demokrati o.s.v. Johansson 
(2001) hävdar att barns livsvärld i förskolan utgörs av möten mellan barn genom 
lek och samspel. Dessa möten blir grunden till värdet om en delad värld, där barn 
vill bjuda in varandra till lek men även ingå i andras lek. Att barn har en önskan att 
få skapa och dela världar med varandra förser möjligheter till läran om etik, 
solidaritet och demokratiska värdegrunder. Johansson (2001) utvecklar vidare att 
barns rätt till saker är något som de värderar högt och att materialet i förskolan 
utmanar barns relationer där de lär sig att dela med och att turas om, samtidigt 
som de värnar om varandras känslor och rätt till att leka. Det är i förskollärarnas 
roll att lära barn att vara inkluderande och hur man behandlar sina 
medmänniskor, vad som är rätt och fel.   

5.2.2 Genus  

De flesta förskollärare berättar om barnens kön och vad det har för betydelse för 
dem i deras förhållningssätt gentemot barnen utifrån Lpfö 98/16 (Skolverket, 
2016). En förskollärare talar specifikt om genus och vad det betyder. Det 
förklarades av förskoleläraren som ett aktivt medvetande om de sociala kön vi 
konstruerat fram ur ett socialt perspektiv.  
 
Vi uppfattar förskollärarnas utsagor om genus i samband med hållbar utveckling 
som ett arbete för att låta individer utforska sin egen identitet och få en förståelse 
för samhällets normer och varför de är som de är. Samtidigt förstår vi det som att 
förskollärarna arbetar för att normalisera överskridandet av normer som ett försök 
i att förebygga diskriminering och kränkning. Enligt läroplanen Lpfö 98/16 
(Skolverket, 2016) förklaras det att alla som verkar inom förskolan ska förebygga 
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stereotypa normer vilket i relation till begreppet hållbar utveckling kan anses en 
strävan för social hållbarhet. Förskollärarna förser barn med möjligheter till att 
uppleva och förstå sina medmänniskor och förankra grundläggande värden.  
 
I arbetet med könsöverskridande uttryck erbjöd förskolläraren barnen möjligheten 
att komma i kontakt med klänningen som var i fokus. Här fick barnen möjligheten 
att inte bara prata om klänningen, de fick även se, känna och få uppleva hur det är 
att ha en klänning på sig. Genom att förskolläraren erbjöd barnen chansen att få 
prova på klänningen skedde en intra-aktion mellan barnen och klänningen. Här 
kommer barnet i möte med ett material (klänningen) som resulterar i lärande, 
kunskap och nya erfarenheter om klänningen. I samband med samtalet får barnen 
även en förståelse till att alla kan ha på sig en klänning oberoende av kön, där kön 
inte är ett fysiskt hinder för vad man kan och inte kan göra (Lenz Taguchi, 2012). 

5.3 Hur möjliggör förskollärare för barns deltagande i arbetet 
kring hållbar utveckling i förskolan? 

Förskollärarna talar om att det är viktigt med barns delaktighet i hållbarhetsfrågor 
och menar att det är mer meningsfullt för barn att ha inflytande och deltagande. 
Förskollärarna menar att genom inkluderande aktiviteter, där alla barn får vara 
med och komma till tals, kan man väcka intresse hos barn och uppmuntra deras 
vilja att sträva för en hållbar framtid. Förskollärarna framhöll att mötet med 
hållbar utveckling i tidig ålder erbjuder barn erfarenhet och kunskap i förberedelse 
för djupare dialoger om hållbar utveckling i senare år. Barns inflytande och 
delaktighet gör det även roligare och mer intressant, på så vis är det viktig för 
barns nyfikenhet för hållbar utveckling menar förskollärarna.  
 
Förskollärarna berättar även att de planerar aktiviteter utifrån barns intressen och 
funderingar. Förskollärarna menar att barnens intressen ligger till grund för deras 
inflytande och deltagande i de planerade aktiviteterna i förskolan. Här kan vi se att 
förskollärarna använt sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens 
intressen och behov. Det har genom ett aktivt lyssnande och observerande kunnat 
kartlägga vad barnen har för intressen och behov (Elfström, 2013). Lenz Taguchi 
(2013) förklarar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att komma 
närmare barnets individuella uttryck. Det är ett samarbete mellan 
barnet/barngruppen och den ansvariga pedagogen. Genom att förskollärarna 
synliggör barnens intressen i den pedagogiska dokumentationen kan de använda 
det i sin pedagogiska verksamhet för att planera och utvärdera aktiviteter. Precis 
såsom förskollärarna förklarar har de tagit hänsyn till barnens intressen i 
planeringen av aktiviteter i relation till hållbar utveckling. De har då skapat bättre 
förutsättningar för ny kunskap och möjligheter för barns meningsskapande genom 
intra-aktiv pedagogik.  
 
En av förskollärarna gav ett exempel på hur barns intresse och inflytande kan visa 
på möjligheter för arbetet med hållbar utveckling. Förskolläraren menar att barns 
fantasi och förmåga till lek är ett redskap för lärande. Hen berättar att om man inte 
har möjligheter till utflykt eller utforskning utanför förskolans gränser så kan man 
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använda sig av det material och IKT verktyg som finns på förskolan för att skapa 
möjligheter till att utforska. Förskollärarens exempel var att man kan antingen 
sätta sig på en “flygande” matta och åka till andra världsdelar eller ta en tur i en 
stationär lådbil till soptippen. I detta uttryck av förskolläraren synliggörs den 
intra-aktiva pedagogiken som menar på att möten mellan kropp och material utgör 
den upplevelse och kunskap som blir till. Mattan och barnen i detta fall är 
performativa agenter som påverkar varandra. Viktigt att notera att barnen har 
själva varit med och skapat och styrt leken, med hjälp av förskollärare, utifrån 
deras fantasi och intressen för flygande mattor, geografi och utforskning. I 
helheten blir denna aktivitet meningsfullt för barn i lärandet för hållbar utveckling 
där de har varit med och skapat mötet med ämnet och utforskat sin omvärld med 
hjälp från pedagog och material.  

6. Diskussion 
Här nedan kommer vi att diskutera resultat, metod, tidigare forskning samt våra egna 
reflektioner. 

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarnas tankar, kunskap och erfarenhet framgår tydligt i den insamlade 
empirin. De diskuterar hållbar utveckling utifrån egen tolkning av innehållet i 
förskolans läroplan. De uttrycker sig även om den nya läroplanen som använder sig av 
begreppet hållbar utveckling och vad det innebär för deras roll som förskollärare men 
även som individer i samhället. Engdahl m.fl. (2012) har lyft fram tidigare att arbetet 
med hållbar utveckling i förskolan ska kretsa kring barns intressen, tidigare 
erfarenheter och iakttagelser. Det är i förskollärarens roll att tillgodose barn med 
möjligheter för inflytande men även deltagande i hållbarhetsfrågor. Då är det viktigt att 
förskollärare har en förståelse för begreppet hållbar utveckling när de tolkar läroplanens 
innehåll.  
 
Förskollärarna har uttryckt att arbetet med hållbar utveckling har funnits länge även om 
begreppet inte har använts i läroplanen. Läroplanen använder begrepp som normer och 
värden vilket handlar om vad som är socialt acceptabelt i samhället och hur vi 
människor värderar varandra. Dessa frågor berör mänskliga rättigheter, demokrati och 
kulturella skillnader. När det kommer till värderingar vet vi att de påverkar vårt 
förhållningssätt vare sig vi vill eller inte. Våra grundläggande värden, barnsyn och hur vi 
ser på kunskap spelar roll i hur vi formar vår undervisning i förskolan (Ärlemalm-
Hagsér & Sandberg, 2011). För att ens värderingar ska stämma överens med läroplanens 
värdegrund behöver en granska sig själv och vara medveten och aktivt följa 
värdegrunden som framkommer i styrdokumenten.  
 
Vi delar det synsätt på lärande för hållbar utveckling som Hägglund och Pramling 
Samuelsson (2009) beskriver, att hållbar utveckling och utbildning går hand i hand. 
Utifrån förskollärarnas svar i intervjuerna väcker det tankar om kompetens, där en del 
upplevde det svårt att prata om hållbar utveckling utifrån läroplan. Vissa har mer 
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erfarenhet och förståelse för hållbar utveckling än andra, därmed är det ett behov av att 
utveckla vidare på både arbetet i förskolan men även kompetensen för pedagoger som 
har i sin roll att driva arbetet för hållbar utveckling i förskolan.  
 
Barn kan redan i tidig ålder tänka och resonera kritiskt kring begrepp inom hållbar 
utveckling enligt Kahriman Öztürk m.fl. (2012). Hedefalk (2014) instämmer och påstår 
att kritisk tänkande i arbetet med hållbar utveckling är viktigt. Däremot är det mer 
väsentligt att förskollärare möjliggör tillfällen för att utmana samt bidra till barns 
utveckling av kritisk handlingsförmåga i arbetet med hållbar utveckling. Ärlemalm-
Hagsér (2012) hävdar att barn bär med sig kompetensen att förstå sig på de olika 
fenomenen inom hållbarhetsfrågor och att barn är kapabla till att förstå människans 
påverkan på naturen tack vare konsumtion. Alltså är det till samhällets fördel att 
involvera barn i hållbarhetsfrågor och samtal redan i tidig ålder. Förskollärarnas svar 
indikerar samma synsätt, där samtal är en bra början på introduktion till förståelsen av 
hållbar utveckling. Att samtidigt få komma i möte med material och omgivning kan barn 
utveckla förkunskap i ämnet när det väl presenteras för dem i sina framtida år.  

 
Resultatet visar hur och varför hållbar utveckling är aktuellt i svenska förskolor. 
Samtidigt lyfte den även fram förskollärarnas kompetens och kunskap om ämnet, vad 
hållbar utveckling har för betydelse i deras roll men även vad det kommer att innebära i 
framtiden. Förskollärarna har berättat hur hållbar utveckling tar plats i förskolan. 
Många må tycka det är omöjligt att involvera barn i hållbarhetsfrågor redan i tidig ålder 
men som tidigare framhållits (Ärlemalm-Hagsér, 2012) och Kahriman Özturk m.fl., 
(2012), så har barn förmågan och kompetensen att ta åt sig av samtal om hållbar 
utveckling. Förskollärarna uttryckte att en bra början till hållbar utveckling är oftast att 
samtala med barn i tidig ålder om det som berör hållbarhet, t. ex. miljö och natur, 
respekt och förståelse för varandra, samt återbruk och återvinning.  
 
Vi har fått en förståelse för att det finns en osäkerhet om hur förskollärare kan 
möjliggöra för lärande för hållbar utveckling. Osäkerheten beror inte endast på 
förskollärarnas egen kunskap om hållbar utveckling utan tanken om att göra det på ett 
sätt så att barnen förstår. Akyol, Pamuk, och Elmas (2018) redogör för hur vissa 
förskollärare känner inför och under arbetet med hållbar utveckling som lärandets 
objekt och dramatisering som lärandets akt. Förskollärare framhåller i studien att de var 
mer oroliga över att barnen inte kommer att förstå innehållet än att de själva klarar av 
att utföra den planerade undervisningen. Det framgår i studien att förskollärarna 
underskattar barnens förmåga till att utveckla förståelse och ta åt sig av ny kunskap. 
Detta antagande om barnens kompetens tydliggjordes redan innan förskollärarna 
utövade aktiviteten. Men vi vet idag att barn är kompetenta och är kapabla till mer än 
vad vi tror (Ärlemalm-Hagsér, 2012).  
 
Fokus bör ligga på att utföra den planerade undervisningen för att efteråt kunna 
reflektera kring arbetet och utföra en pedagogisk dokumentation. Under den processen 
kommer förskolläraren kunna synliggöra barnens lärande och få förståelse för om 
barnen har tagit lärdom från aktiviteten. Genom detta kan förskollärare få en bättre 
förståelse för hur undervisningen har gått och hur den kan förbättras. Med det sagt tror 
vi att det är viktigt att inte vara alltför orolig över ens tillvägagångsätt och didaktiska 
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kompetens för undervisning av hållbar utveckling. Även om det är möjligt för barn att 
inte förstå lärandet för hållbar utveckling så tycker vi inte att det bör hindra strävan för 
att undervisa i hållbar utveckling. Utifrån förskollärarnas utsagor i vår studie uppfattar 
det som att de inte tar barns kompetens för givet och att de provar olika metoder och 
ständigt försöker uppmuntra barn till vara involverade i hållbarhetsfrågor.  
 
Något som överraskade oss var att begreppet genus kom fram som en del av arbetet med 
lärande för hållbar utveckling i förskolan då eftersom vi inte använde oss utav frågor 
med fokus på genus. Vi kan inte ge en exakt förklaring på varför förskollärarna tog upp 
genus i förhållande till hållbar utveckling men utifrån våra reflektioner och diskussioner 
kommer vi fram till att genus är ett aktuellt ämne som växer allt mer tack vare den 
växande HBTQ-rörelsen. Mer människor öppnar sig idag angående deras identitet och 
individualitet. På samma vis har genusfrågan i förskolan blivit mer aktuell och kan ses 
som en strävan för allas lika värde och lika möjligheter till aktivt deltagande och 
inflytande i samhället. Detta är för oss en självklarhet när det gäller hållbar utveckling.  
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 
lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 
2016, s. 8). 
 
En av förskollärarna berättade att det var bra att unga människor söker sig till 
förskolläraryrket eftersom de har tillgång till mer expansiva utbildningar i flera ämnen 
idag, samt helt andra erfarenheter av samhället. Samtidigt är det enklare för unga 
människor att relatera till och förstå nästkommande generationer av barnkultur och 
även en bättre insikt i vårdnadshavares socioekonomiska förutsättningar. 
Förskolläraren sa “Jag kan inte ens tänka mig hur det är att växa upp i en ny tid som 
denna” (Förskollärare 7). Samhället är idag annorlunda än vad det har varit tidigare och 
fortsätter att förändras, likaväl så gäller det förskolan. Förskolans läroplan ger uttryck 
för att förskolan ska ”lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för 
att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket, 2016, s. 4).  
   
Att få arbeta med hållbar utveckling möjliggör för barn att förstå sig själva och varandra 
vilket förser de med erfarenhet av att skapa och hantera relationer. Det ger i sin tur 
bättre förutsättningar för planering av aktiviteter och metoder på att uppmärksamma 
samt synliggöra hållbarhetsfrågor bland barn. Johansson (2001) hävdar att barns 
normer, värden och etiska perspektiv är en konsekvens av deras relationer och möten 
med omvärlden. Hen menar att barn bör ges hänsyn till som kroppsliga erfarande 
subjekt som kontinuerligt interagerar med omgivning och medmänniskor i omvärlden 
och på så vis skapar mening.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi såg den kvalitativa metoden med intervjuer vara bäst lämpad för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Hade vi valt en kvantitativ metod och använt oss av 
enkäter hade vi inte fått reda på förskollärares erfarenheter och kunskap på samma sätt 
som en intervju. Detta på grund av att enkätens svarsalternativ på ett sätt bli ledande för 
informanten. Vi tycker att svaren vi fick utifrån intervjuerna gav oss mycket data att 



23 

 

 
 

arbeta med och vi finner att vårt resultat möter teoretisk mättnad just för arbetets syfte 
och val av metod. Med det sagt fungerade den kvalitativa metoden i form av intervjuer 
väldigt bra för vårt arbete. 
 
Intervjufrågorna är formulerade för att ge frihet till informanterna att uttrycka sig om 
deras roll och erfarenheter. Vi ville inte ha mycket inflytande i vad informanterna valde 
att dela med sig. Då vi inte väglett informanterna på något sätt för att få fram ett 
önskvärt svar ökar det arbetets reliabilitet (Bryman, 2011).  
 
Vi har uppmärksammat om en utvecklingsmöjlighet för fortsatt forskning om lärande 
för hållbar utveckling genom observationer. Som vi har förstått utifrån förskollärarnas 
svar så är mötet mellan barn och omvärld en förekommande och viktig del för arbetet 
med hållbar utveckling. Förskollärarna har uttryckt flera gånger att de visar på och 
samtalar om det som sker och det som uppmärksammas i stunden. Det blir alltså en 
diskurs om hållbar utveckling när förskollärarna pratar med barnen om deras 
uppfattningar, upplevelser och erfarenheter, till exempel när alla barn fick prova 
klänningen. Vi hade gärna velat se intra-aktion och inte bara höra om det.  

6.3 Egna tankar och funderingar 

Under studiens gång har vi fått höra på förskollärares uttryck om arbetet med hållbar 
utveckling, vad de känner, upplever och önskar. Naturligtvis har vår nyfikenhet av 
hållbar utveckling i förskolan lett oss till flera frågor och funderingar. Inför denna studie 
hann vi enbart göra intervjuer med förskollärare, men en önskan vore att utöka 
intervjuerna till andra förskolepersonal såsom förskolechef och barnskötare. Samtidigt 
hade vi velat observera olika barngrupper under en period för att uppmärksamma på 
deras initiativtagande till att handla hållbart och få höra på vad barnen uttrycker sig om 
miljö och sociala relationer. Detta hade gynnat arbetet och visat på hållbar utveckling i 
förskolan ur flera perspektiv och inte bara utifrån pedagoger.  
 
I samtalen om lärande för hållbar utveckling och dess dimensioner tycker vi det är 
viktigt att inte glömma att det finns en etisk aspekt inom begreppet hållbar utveckling. 
Denna aspekt handlar om rättvisa, orättvisa, rättigheter och skyldigheter mellan 
individer och världens länder. Detta är en diskussion som vi tycker är väldigt viktig och 
ska ta plats i skolan och högskola. Genom att samtala kritiskt om etik i förhållande till 
hållbar utveckling kan vi möjliggöra för en bredare medvetenhet. Att vilja samtala om 
etik och hållbar utveckling handlar om ett aktivt val, om en vill vara en del av 
förändringen till en bättre värld. Johansson (2001) hävdar att etiken kan ses som en 
personlig livsåskådning istället för en fråga om vad som är rätt eller fel. Hen menar då 
att eftersom barn i tidig ålder inte kan riktigt förstå och begripa varför något är rätt eller 
fel, så är etik något som börjar vid födseln och utvecklas livet ut i förhållande till alla 
möten livet ut. Johansson (2001) anser även att förskolan är en arena där barns 
kunskap om etik, moral och värderingar speglas och blir till genom pedagogers 
medvetenhet och uppmärksamhet om barns kompetens och förmåga till lärande och 
utveckling.  
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Den sociala och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling framfördes på ett tydligt 
sätt utifrån förskollärarnas utsagor. Det som inte redogjordes var den ekonomiska 
dimensionen. Vi tror det beror på att förskollärarna inte har ansvar för förskolans 
ekonomi och kan därför inte uttrycka sig om hur det egentligen ligger till. Oftast får man 
höra att det inte finns tillräckligt med pengar eller att förskolan har fått bidrag till vissa 
aspekter av verksamheten. Däremot finns det sätt att beröra ekonomiska 
hållbarhetsfrågor genom att prata om återanvändning av material, resursfördelning 
o.s.v. I samtal med barn är det även möjligt att lyfta fram hur material förbrukas och 
vilka konsekvenser det medföljer om man inte är varsam i sin användning av material i 
förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
 
Något annat vi kom tänka på i samband med planering av datum för intervjuer är hur 
förskollärare hinner att arbeta med hållbar utveckling. Hur mycket tid har förskollärare 
att reflektera och återkoppla med medverkande i förskolan om hållbarhetsfrågor? Det 
synliggjordes redan i början när vi planerade datum för alla intervjuer. Lärarförbundet 
(2015) presenterade resultat från enkätundersökningen och visade på att endast en av 
sju förskollärare anser att tiden som ges för planering och uppföljning räcker till. 
Enkäten visar även att brist av tid till planering är en av tre stora hinder som påverkar 
deras arbete. En stor del av tiden går åt arbetsuppgifter som inte berör det pedagogiska 
uppdraget. Denna tidspress kan ha stor inverkan i hur man som förskollärare arbetar 
och främjar hållbar utveckling i förskolan.  
 
Vi har även funderat över hur olika konstellationer av barngrupper kan påverka arbetet 
med hållbar utveckling. Att ha en stor barngrupp kan vara negativt för vilket arbete som 
helst då det måste ske i den utsträckning där alla barn har möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Med mindre barngrupper kan det bli enklare att planera och anpassa 
aktiviteter efter barngrupp och barns behov. Det skiljer sig även mellan ålder. Till 
skillnad från småbarn är oftast äldre barn mer språkligt utvecklade vilket möjliggör att 
diskutera och delta i samtal om hållbarhetsfrågor mer regelbundet. Barns verbala 
förmåga varierar mellan varje barn. Vissa barn lär sig att uttrycka och konstruera 
meningar i tidig ålder, andra upplever svårighet och behöver extra stöd. Hållbar 
utveckling kan integreras i förskolans verksamhet på olika sätt och kan gynna alla barn 
oavsett ålder. Det kan då vara svårt att arbeta med hållbar utveckling om en stor 
barngrupp består av flera barn som upplever hinder i vissa aktiviteter för att aktivt delta 
i lärande om hållbar utveckling. 

6.4 Relevans för förskolläraryrket  

Detta arbete har relevans för förskolläraryrket eftersom den framför förskollärares 
erfarenheter och kunskap om arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Arbetet 
redogör för generell kunskap om hur hållbar utveckling i förskolan kan se ut i relation 
till nuvarande läroplan samt förskollärarens roll och ansvar.  Som framtida förskollärare 
har detta arbete hjälpt oss förstärka vår kunskap om hållbar utveckling och lärande för 
hållbar utveckling i förskolan samtidigt som vi har fått ett globalt perspektiv på hållbar 
utveckling. Vi har fått förståelsen av att förskolan sätter grunden till hållbarhetsfrågor, 
vilket möjliggör mer och mer för lärande i hållbar utveckling för att skapa goda 
förutsättningar till kommande generationer. 
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Pramling Samuelsson och Katz (2008) diskuterar lärande för hållbar utveckling i den 
tidiga förskoleåldern och menar att det är viktigt för barn att känna sig delaktiga i 
samhället. Barn måste ses som kompetenta aktörer som kan påverka samhället idag och 
i framtiden. Att föra samtal om olika varumärken, produkter, normer och värden ger 
barn möjlighet till att reflektera över sina egna och medmänniskors handlingar. 
Samtidigt hävdar Pramling Samuelsson och Katz (2008) att det går att föra diskussioner 
med barn om alla dimensioner av hållbar utveckling, det måste bara anpassas till deras 
värld så att de kan begripa och få en förståelse. Arbetet med hållbar utveckling i den 
tidiga åldern måste alltså göras på så vis att det blir relevant för barnet. På det vis man 
talar om återvinning med barn kan man även prata om varför det är bättre att cykla 
istället för att ta bilen. Två av förskollärarna tog upp att det är en början att samtala om 
det vi vuxna gör, till exempel varför man åker bil till förskolan eller varför man släcker 
lampor.  
 
Lärarförbundet (2015) genomförde en enkätundersökning om förskollärares 
omständigheter och möjligheter till kompetensutveckling. Förskollärarna uttrycker sig 
angående kompetensutveckling och hur det i flesta fallen bara är korta föreläsningar. Vi 
tycker inte det låter så optimalt när det gäller att utöka kunskap inför sin pedagogiska 
roll. Enligt Lärarförbundet (2015) sker kompetensutveckling oftast på förskollärarnas 
bekostnad, nämligen tid. Det blir svårt att utföra arbete kring hållbarhetsfrågor om 
kompetensen saknas, då en eller två korta föreläsningar om året kanske inte räcker till 
något så expansivt och relevant som hållbar utveckling.  
 

Den insamlade empirin i detta arbete visade på hur förskollärarna tänker kring arbetet 
med hållbar utveckling. De framhävde samtal om hållbarhetsfrågor som en bra början 
och hävdade att det är viktigt att just samtala om ens erfarenheter, iakttagelser och 
funderingar. Genom att samtala med barn kan det väcka nya funderingar och tankar 
kring hållbar utveckling, speciellt om det barn kommer i möte med varje dag. För att 
arbetet med hållbar utveckling ska vara meningsfullt och givande för barnen menar 
förskollärarna att barns deltagande och inflytande bör uppmuntras. Ärlemalm-Hagsér 
(2012) diskuterar barns delaktighet och aktörskap och poängterar att de är begränsade 
och beror på vuxna. Det innebär att det är förskollärarens ansvar och roll att möjliggöra 
för barns deltagande och inflytande.  
 
Eftersom vi människor kan vara väldigt subjektiva, även i vår yrkesroll, så är det 
självklart för oss att även förskollärare kan begränsas i sin roll när det gäller barns 
deltagande och inflytande. Kompetensen hos förskollärare kan påverka deras vilja och 
ambition till att presentera barn möjligheter för att utforska och påverka hållbar 
utveckling i förskolan. Under intervjuerna berättade vissa förskollärare att de själva har 
blivit mer involverade i hållbarhetsfrågor då hållbar utveckling blir mer och mer 
aktuellt. Pramling Samuelsson och Katz (2008) anser att det är viktigt för förskollärare 
och lärare allmänt att få en bra utbildning och kunskap om hållbar utveckling för att 
kunna integrera det i sin verksamhet och arbeta utifrån hållbar utveckling när det går. 
Det gäller alltså att väcka intresset hos barn genom intellektuella samtal om hållbar 
utveckling, det räcker inte med att ta en tur till naturen och bara se (Pramling 
Samuelsson & Katz, 2008).  
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6.5 Den nya läroplanen och dess betydelse för förskollärare 

Den nya läroplanen kommer att träda i kraft i juli 2019. Lpfö 98/16 har fått genomgå en 
del ändringar som berör både språk, struktur och innehåll. Gustav Fridolin, nuvarande 
utbildningsminister, uttrycker sig om ett jämlikt skolsystem och menar att det behövs 
förskolor som är aktuella med vad som händer i omvärlden (Regeringskansliet, 2018). 
En av de största ändringarna enligt oss är begreppet hållbar utveckling som även får sin 
egen rubrik. Varför vi anser detta stort är just för att det förenklar arbetet och ger ett 
starkare självförtroende hos nuvarande förskollärare som inte tidigare kunnat vända sig 
till läroplanen för tydlighet i arbetet med hållbar utveckling.  
 

I den nya läroplanen uttrycks det om hållbar utveckling utifrån en strävan för barns 
lärande och utveckling inför ett aktivt deltagande i samhället som individer. Detta är 
enligt oss en positiv revidering eftersom det utvecklar på hur barns deltagande i 
samhällslivet bör se ut. Det är alltså mer tydligt och konkret kring syftet bakom hållbar 
utveckling samtidigt det barn ska få förståelse för, utveckla och lära sig i förskolan. Vi 
tror alltså att förskollärare inte behöver tolka mål och riktlinjer utifrån underliggande 
begrepp för hållbar utveckling, utan de kan förlita sig på den konkreta beskrivningen av 
hållbar utveckling och utbildning som uttrycks i styrdokumentet. 

 
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och 
globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen (Skolverket, 2018, 5).         

 
Vad detta innebär i verkligheten för förskollärare kan vi inte uttrycka oss om. Däremot 
är det inte fel att även förmoda att arbetet kring hållbar utveckling blir allt mer seriöst. 
De förskollärare som inte är vana vid begreppet eller arbetet kring hållbar utveckling 
kan stöta på ännu mer hinder i deras roll att främja läroplanens mål och riktlinjer. Som 
Lärarförbundet (2015) visade på i sin enkätundersökning, var bristen av tid och 
möjligheter till kompetensutveckling ett stort hinder för deras arbete med att följa upp 
på läroplanens mål och riktlinjer. Med de nya begreppen och förhållningssätten till 
andra begrepp i Lpfö 18 kan det innebära ännu mer arbete för vissa förskollärare att 
engagera sig i vilket kan bli svårt med tanke på den begränsade tiden de får idag för 
andra uppgifter.  
 

6.6 Fortsatt forskning 

En viss osäkerhet kring begreppet hållbar utveckling har vi upplevt finns hos 
förskollärare. Vi kan tydligt se att förskollärarna som varit en del av detta arbete har full 
förståelse för hur de kan arbeta för en hållbar utveckling. Alla förskollärare är inte 
familjära med begreppet och det ser vi som en direkt konsekvens av att hållbar 
utveckling som begrepp inte funnits eller finns i Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Vi ser 
att det finns ett behov av fortsatt forskning om hållbar utveckling och lärande för hållbar 
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utveckling. Det för att verksamma och blivande förskollärare kan öka sin kunskap om 
hållbar utveckling i förskolan.  
 
Några som inspirerat oss till fortsatt forskning är Ärlemalm-Hagsér och Sandberg 
(2011) som skriver i sin artikel om fortsatt forskning där syftet är att ta reda på hur 
barnskötare förstår sig på och beskriver hållbar utveckling och hur de arbetar med det i 
verksamheten. Detta på grund av att alla som är verksamma inom förskolan i Sverige 
har ett ansvar för att följa läroplanen. Huvudansvaret för den pedagogiska 
verksamheten ligger fortfarande på förskolläraren. Men inför arbetet med hållbar 
utveckling krävs förståelse för ämnet. Då kan det vara viktigt att inkludera barnskötare i 
forskning om förskolan. Barnskötare arbetar minst lika mycket om inte mer i 
barngruppen och vi finner deras erfarenheter och kunskap om förskolan vara viktig att 
ta del av. Som en fortsättning på detta vill vi ta reda på hur arbetslagen arbetar 
tillsammans. Hur ser diskussionerna ut i arbetslaget om hållbar utveckling? Finns det 
stora skillnader från kommun till kommun? Hur ser det generellt ut i landet? 

7. Slutsats 
Intervjuerna visade på förskollärarnas kompetens och kunskap om hållbar utveckling. 
Det framkom tydligt att de alla arbetar med det och försöker att lyfta fram det. Hållbar 
utveckling som begrepp används inte i planering av aktiviteter eller i strävan för 
läroplanens mål som berör hållbar utveckling. Trots detta är ämnet stort och dess 
betydelse för förskolan förnekas inte av någon förskollärare. All tidigare forskning i 
denna studie visar på att hållbar utveckling berör mer än bara ytliga miljö- och 
samhällsfrågor. Genom hållbar utveckling framhävs normer och värderingar som ska 
genomsyra framtida samhället. I lärandet för hållbar utveckling i förskolan skapas nya 
relationer, både mellan barn och vuxna men även barn och natur, vilket utgörs ifrån 
mötet mellan människa och omvärld. Denna studies resultat visar att även i små samtal 
om miljö- och samhällsfrågor kan barn få en förståelse för hållbar utveckling. Samtal 
kring hållbarhetsfrågor förser barn med kunskap och erfarenhet kring begrepp som 
underlättar för framtida samtal och aktiviteter om hållbar utveckling.  
 
Hållbar utveckling är idag mer aktuellt än någonsin och det visar förskollärarna 
förståelse för. Utifrån förskollärarnas uttryck om hållbar utveckling i förskolan är det ett 
välkomnat ämne som berör oss alla på olika sätt. Även om man inte hinner eller kan 
driva aktiviteter för hållbar utveckling är det fortfarande bra att samtala om 
hållbarhetsfrågor för att väcka intresse och driva nyfikenheten att vilja utforska frågor 
som berör hållbar utveckling.  
 
Avslutningsvis tycker vi att hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling är ett 
ämne som måste utvecklas och arbetas med mer i förskola, skola och all typ av 
utbildning. Det är en fråga om vart vi människor är på väg och hur vi vill ta oss dit. 
Människan har ett gemensamt ansvar att leva hållbart. Det är förskollärarens roll och 
ansvar att uppmuntra och utmana barns nyfikenhet och strävan för en hållbar 
utveckling. Detta är ett arbete som aldrig har ett slut.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till förskollärare 
 
 

1. Hur tolkar du hållbar utveckling i förskolan utifrån läroplanen för förskolan? 
 

2. Vad innebär hållbar utveckling för dig i förskolans verksamhet? 
 

3. Hur ser diskussionerna ut mellan vuxna i förskolan angående hållbar utveckling? 
 

a. Hur ser samtalet om hållbar utveckling ut mellan vuxna och barn på förskolan? 
 

4. På vilka sätt arbetar ni med hållbar utveckling? 
 

a. Hur ser barns delaktighet och inflytande ut? 
 

b. Är hållbar utveckling synligt i dokumentationen? 
 

c. Varför? 
 

5. Vilka hinder förekommer i arbetet med hållbar utveckling i förskolan? 
 

a. Varför förekommer dessa problem? 
 

6. Vilken aspekt av hållbar utveckling fokuseras det på i förskolan? 
 

a. Varför?  
 

7. Hur kan arbetet kring hållbar utveckling i förskolan utvecklas och förstärkas? 
 

a. Varför tycker du det?  
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Bilaga 2 
 
Missivbrev 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter vid namn Derice och Edris som studerar på Mälardalens 
högskola till förskollärare. Vi ska nu göra vårt självständiga arbete med inriktning på 
hållbar utveckling. 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare arbetar med hållbar utveckling i 
förskolan samt hur förskollärare förstår begreppet hållbar utveckling utifrån läroplanen. 
 
Varje intervju kommer ta ungefär 30–40 minuter och kommer spelas in med ditt 
samtycke. All empiri som samlas in under intervjuerna kommer endast användas till det 
självständiga arbetet. När arbetet är klart kommer alla empiri förstöras och raderas.  
Det insamlade materialet kommer att behandlas och bearbetas enligt Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer. Det innebär att namn och annan känslig information kommer att 
anonymiseras. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Det är naturligtvis möjligt att som deltagare i undersökningen få 
ta del av det färdiga resultatet när arbetet är klart, om så önskas. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 
 
 
Derice Shumilov Susoho                                             
dso15001@student.mdh.se  
0737284835 
 
Edris Tabibian 

 
 
 
 

etn15004@student.mdh.se 
0733898425 
 
Handledare: 
Louise Sund  
louise.sund@mdh.se  
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Bilaga 3 
Jämställt deltagande 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 263) 
 

 

   

 
 

Förskolans pedagogiska 
praktik sett ur ett 

rättviseperspektiv. 
 

Jämställt deltagande.  
 

 

 
Omfördelning.  

Ekonomisk rättvisa. 
 

Alla barns lika 
rättigheter till en 

förskola av hög kvalité. 

 
Erkännande.  

Kulturell rättvisa. 
 

Barns tänkande och 
åsikter ses lika värda, 
utan misserkännande 

av kön, ålder eller andra 
diskrimineringsgrunder. 

 
Representation.  

Politisk rättvisa. 
 

Barn ses som viktiga 
deltagare och med 

rättigheter att göra sin 
röst hörd. 


