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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolans personal i två kommuner 

arbetar med hållbar utveckling samt vilka arbetsmetoder som används i 

verksamheten. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer med åtta personer som är aktiva i 

förskolan. Studiens resultat är att förskolans personal arbetar med samt har 

kunskap om alla dimensionerna i hållbar utveckling. Arbetet genomsyrar 

verksamheten både omedvetet samt medvetet, dock var den ekologiska 

dimensionen den tydligast framträdande i studien. Vi kom dessutom fram till 

att barns meningsskapande uppmärksammades av förskolans personal i 

samspel med varandra genom samtal, barn mellan barn samt barn mellan 

vuxen samt såg de barnens lärande om hållbar utveckling via olika verktyg som 

finns tillgängliga inom verksamheten, dessutom är det talade språket 

grundläggande i lärandet för hållbar utveckling. Slutligen såg vi inte någon 

större skillnad mellan de två kommunerna i arbetet mot lärande för hållbar 

utveckling dock hade den mindre kommunen störst fokus på den ekologiska 

dimensionen medan det i den större staden fanns ett tydligare fokus på samtliga 

dimensioner samtidigt då de använde sig av fler verktyg för arbetet med hållbar 

utveckling. 

_______________________________________________________

Nyckelord: Förskolan, Hållbar utveckling, Lärande, Läroplanen, Menings-

skapande och verktyg. 
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1 Inledning 

Hållbar utveckling är ett brett och komplext ämne i relation till lärande i förskolan. 
Begreppet hållbar utveckling är ett resultat från alla de epidemier, krig, fattigdom 
samt klimatförändringar som världen gått igenom och fortfarande går igenom. 
Miljöförstörande och resursslösande produktions och konsumtionsmönster, 
utarmning av naturtillgångar samt ojämlik fördelning av resurser och makt är 
exempel på människans oförsiktighet som har äventyrat kommande generationers 
möjlighet att tillfredsställa sina behov. Detta kräver omedelbara åtgärder, vilket gör 
att lärande i tidig ålder blir nödvändigt för att en hållbar utveckling (SOU:2004:104). 

Lyttkens (2012) skriver om vår tids världsproblem ur ett historiskt perspektiv. I 
boken går det att läsa om den klimatförändring som kommer att ske, en förändring 
som kan orsaka en mängd olika miljökatastrofer. Det är dock svårt att säga exakt 
vilka konsekvenser den pågående uppvärmningen kan leda till, men några sannolika 
hot är nedsmältningen av glaciärer och förskjutning av klimatzoner. Han skriver om 
den globala befolkningsutvecklingen och menar att en hög befolkningstäthet 
genererar förutsättningar för katastrofala klimatförändringar som t.ex. 
översvämningar vid floddeltan och spridning av epidemier, svält, fattigdom samt 
krig. Våra barn är de som kommer ärva jorden av oss, detta innebär att det är viktigt 
att de erhåller kunskapen hur man vårdar den. Det förutsätter att vi vuxna 
vidarebefordrar goda kunskaper om en hållbar livsstil till barnen redan i 
förskoleåldern.  

Förskolan är det första steget in i det Svenska utbildningsväsendet och har en central 
roll i arbetet mot en hållbar utveckling. Visionen handlar om att skapa hållbarhet i 
vårt samhälle samt för kommande generationer. Hållbar utveckling är i dagens 
förskola, skola och andra instanser ett omtalat ämne. Hållbar utveckling är ett brett 
och tvetydligt begrepp som innefattar många olika samhällsfrågor inom det sociala, 
ekologiska, ekonomiska samt politiska området (Ärlemalm- Hagsér, 2013). 

Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) skriver i sin studie att begreppet hållbar 
utveckling definieras av förskolepersonal som ett medvetet tänkande och 
förhållningsätt i förskolans verksamhet. Det beskrivs som en relation mellan natur 
och människa samt förhållande mellan människor.   

Under våra år som förskollärarstudenter har ett intresse för hållbar utveckling i 
förskolan växt fram. I vår framtida roll som förskollärare anser vi att det är viktigt att 
vi kontinuerligt vidareutbildar oss samt finner nya metoder som underlättar för oss 
att föra kunskaper om en hållbar utveckling vidare till våra barn i förskolan. Våra 
barn är framtidens medborgare och det är av stor betydelse att vi som både 
förskollärare och barnens föräldrar formar dem till de goda samhällsmedborgare vi 
strävar efter. Genom både högskolans studier och praktik har lärande för hållbar 
utveckling funnits som en röd tråd, att lärande och hållbar utveckling går hand i hand 
går inte att ta miste på. Ämnet hållbar utveckling är för oss ett intressant ämne och i 
allra högsta grad ett aktuellt ämne i dagens förskola och andra instanser. I vår 
pilotstudie skrev vi om Grön Flagg, vilket är ett verktyg för personal i förskolan som 
inriktar sig mot lärande för hållbar utveckling. I samband med pilotstudien föddes 
idén om att skriva om hållbar utveckling i vårt examensarbete.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att studera hur förskolepersonal i två kommuner 
arbetar med hållbar utveckling samt vilken kunskap de har om begreppet hållbar 
utveckling. Vi vill också undersöka dessa förskollärares syn på barns lärande och 
meningsskapande i ämnet samt om de använder sig av några speciella verktyg i 
verksamheten. 
 
Utifrån syftet har vi formulerat följande frågor: 

 Hur arbetar förskolepersonalen i två olika kommuner med hållbar utveckling. 

 Vilka kunskaper har förskolepersonalen om hållbar utveckling (sociala, ekonomiska 
och ekologiska dimensionerna) i verksamheten? 

 På vilka sätt följer förskolepersonalen upp barns meningsskapande i relation till 
lärande för hållbar utveckling?  

 Använder sig förskolepersonalen av några verktyg för att arbeta för lärande för 
hållbar utveckling? Om så, vilka är dessa?  

1.2 Uppsatsens disposition  

I studien kommer vi undersöka hur förskolans personal arbetar samt vilka kunskaper 
de har om hållbar utveckling i förskolans verksamhet. Forsknings-bakgrunden har vi 
delat in i sex olika underrubriker där vi inledningsvis kommer åskådliggöra vår 
teoretiska ståndpunkt samt förklara begreppen hållbar och utveckling. Därefter 
kommer vi redovisa för hur begreppet hållbar utveckling har utvecklats historiskt för 
att ge en djupare förståelse för hur hållbar utveckling kan förstås. Fortsättningsvis 
går vi in på vilka alternativa sätt förskollärare kan se på begreppet, det vill säga de 
olika dimensionerna. Därefter diskuteras hur hållbar utveckling tolkas idag samt 
forskning i ämnet. Avslutningsvis skriver vi om förskolans läroplan i relation till 
hållbar utveckling. I metod delen kommer vi klargöra vår forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetod, urval, genomförande, dataanalys, etiska övervägande, validitet 
och reliabilitet samt databassökningar. I den fjärde delen av studien presenteras vårt 
resultat och vår analys. Slutligen i vårt diskussionsavsnitt behandlas metod, resultat, 
slutsats, pedagogisk relevans samt ges förslag på fortsatt forskning. 
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2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden kommer begreppet hållbar utveckling belysas, dock kommer 
vi inledningsvis åskådliggöra vår teoretiska utgångspunkt för studien. 

För att få en helhetsbild av hur hållbar utveckling kan förstås, kommer vi redogöra 
för hållbar utveckling ifrån ett historiskt perspektiv och hur begreppet har delas upp i 
de olika dimensionerna. För att sedan beskriva hur hållbar utveckling samt 
forskningen inom ämnet ser ut idag. Avslutningsvis kommer vi ta upp vad förskolans 
läroplan säger om hållbar utveckling.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt. 

För att kunna förstå hur förskolans personal ser på barns lärande om hållbar 
utveckling valdes det till denna studie en utgångspunkt från det sociokulturella 
synsättet. I ett sociokulturellt perspektiv är en av utgångspunkterna att man 
intresserar sig för lärandet och tänkandet, det vill säga hur grupper och enskilda 
människor lär sig och använder sig av fysiska samt kognitiva resurser. Fokus ligger på 
samspelet mellan den enskilda människan och gruppen (Säljö, 2014). Frågan om hur 
vi lär har forskare genom tiderna försökt finna svar på och Säljö (2014) skriver att om 
denna gåta - hur människan lär och hur det går till skulle lösas, skulle våra livsvillkor 
kunna förbättras dramatiskt och nå största möjliga lycka. Dock skriver han vidare att 
han antar att dessa gåtor aldrig kommer att lösas i det avseende att vi får ett 
slutgiltigt svar.  

I ett sociokulturellt perspektiv om lärandet finns det tre områden som bör 
uppmärksammas som dessutom samverkar med varandra. Det första, omfattar 
utveckling och användning av verbala/psykologiska och intellektuella verktyg. Dessa 
verktyg hjälper oss att lösa praktiska problem, exempelvis läsa instruktioner eller 
räkna ut hur mycket något kostar. Det andra, omfattar utveckling och användning av 
fysiska verktyg, exempelvis en bok, en miniräknare, dator, eller ett dataprogram 
vilket hjälper oss att lösa de intellektuella problemen vi har. Det tredje, avser hur vi 
kommunicerar med varandra. Människan kommunicerar med det talade språket med 
vilket vi exempelvis kan dela erfarenheter och genom samspel utbyta kunskaper, 
information och färdigheter med varandra (Säljö, 2014). Termen verktyg eller 
redskap har en speciell och teknisk betydelse i det sociokulturella perspektivet. 
Exempelvis, om en människa har dålig syn är glasögon ett betydande hjälpmedel, ett 
verktyg vi behöver för att kunna se, eller som förr i tiden när man skulle resa, reste 
man med häst och vagn, vilket krävde kunskaper om hur man tog hand om hästen 
samt underhålla vagnen, nu använder vi vanligtvis bilen som transportmedel. Fler 
människor har tillgång till fordon idag vilket resulterar i större vägnät, mer 
avancerade fordon, fordon som skall underhållas och så vidare och för detta krävs 
specifika och allt mer avancerade kunskaper (Säljö, 2014).  

Det finns i det sociokulturella perspektivet tre betydelsefulla dialoger i barns 
utveckling, den emotionella dialogen, den meningsskapande och utvidgande 
dialogen samt den reglerade gränssättande dialogen. I den emotionella dialogen lär 
barnet sig att knyta an till sina föräldrar, vilket pågår hela livet men hamnar mer i 
bakgrunden när barnet utforskar sin fysiska värld. I den meningsskapande 
utvidgade dialogen går exempelvis förskolläraren in som medutforskare i barnets 
upptäcktsfärd. Det är grundläggande att förskolläraren förmedlar mening på ett sätt 
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som ”träffar” barnet och tar ner det till barnets kunskapsnivå. Förskolläraren och 
barnet bör ha ett gemensamt fokus av det som sker samt att förskolläraren behöver 
utveckla förståelse och insikt för barnets tolkningar och upplevelser av situationen. 
Det är viktigt att bortse från den vuxencentrerade förståelse och gå in i barnets 
betydelsevärld. Detta kallas för ”mediation” (Klein, 1990 i Hundeide, 2006). I den 
reglerade och gränssättande dialogen sker utvecklingen hos barnet och handlar om 
att förskolläraren ska stödja barnets försök att bemästra både sig själv och sin 
omvärld. Förskolläraren uppgift är att vägleda barnet steg för steg och utgår från de 
konsekvenser som kan komma upp och parallellt vara vaksam för de handlingar som 
inte är socialt acceptabla (Hundeide, 2006). 

Hundeide (2006) skriver att i det sociokulturella perspektivet betraktas barnet som 
en social individ av förskolläraren, barnet blir en lärling. Förskolläraren är barnets 
vägledare och fungerar som en känslomässig trygghetsbas. Deras uppgift är att stötta 
barnet på vägen in i de arenor och kretsar som bildar en naturlig del av barns 
utvecklingsprocess. Utvecklingen hos barnet är en kulturell betingad utveckling där 
förskollärarens uppgift är att förmedla egna grundläggande uppfattningar och 
värderingar vilket Hundeide (2006) kallar den dolda barnuppfostran. Om den dolda 
barnuppfostran ska fungera måste vägledaren skapa en trygg och engagerad kontakt 
med barnet. 

En företrädare för det sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen Lev 
Vygotskij. Han beskriver att kunskap till en början sker i samspel mellan människor 
och blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes 
tänkande/handlande. (Lundgren, Säljö och Liberg, 2012). 

2.2 Förklaringsmodell av begreppen hållbar och utveckling 

Knutsson (2011) skriver i sin avhandling om begreppet hållbar utveckling. Han 
menar att det finns en stor förvirring i dagens samhälle då hållbar utveckling eller 
global fostran som han kallar det, benämns med olika namn beroende på vilket 
arbetsområde människan befinner sig i. Det finns ett dussin utbildnings definitioner, 
exempelvis, utbildning för hållbar utveckling, miljöutbildning, utbildning för 
mänskliga rättigheter, framtidsfostran, lärande för hållbar utveckling med mera. Alla 
har sin förståelse för begreppet i den verksamhet man befinner sig i dock handlar alla 
dessa begrepp om samma globala frågor och händelser som finns i världen. 
Komplicerade begrepp som helhet, utveckling, hållbarhet, medvetenhet, holistisk etc. 
definieras sällan. Knutsson (2011) menar att många definierar begreppen normativt 
men ändå mycket oklart. Denna studie kommer rikta fokus mot enbart en yttersta del 
av denna stora komplexa fråga, lärande för hållbar utveckling i förskolans praktik.  
 
Hållbarhet berör inte bara miljöaspekten i världen, den berör fattigdom, konsumtion, 
befolkning, jämställdhet mellan kvinnor och män, nationella frågor, livsstilsfrågor, 
hälsa samt fred och försoning, Hållbarhet står för hur vi lever nu och i framtiden 
(Davis, 2015). Davis förklarar att hållbarhet har fyra olika stöttepelare, den sociala, 
politiska, miljömässiga samt ekonomiska dimensionen. Dessa dimensioner 
sammanstrålas och är ömsesidigt beroende av varandra.  Begreppet hållbarhet visar 
sambandet mellan människor, och mellan människor och andra arter.  Men det stöds 
även av en kritik röst vad gäller hur vi använder och delar på världens resurser samt 
generations rättviseaspekter. 
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Pedagogen och miljövetaren Sanne Björklund (2014) förklarar att begreppet 
utveckling handlar i första hand om att ge människor i de utsatta delarna av världen 
en möjlighet att utvecklas. Begreppet utveckling har av många blivit ifrågasatt då det 
kan tyckas att utveckling syftar till ekonomisk tillväxt och har då bytt ut begreppet 
hållbar utveckling till hållbar livsstil eller bara hållbarhet. Hållbar utveckling handlar 
således inte om att i första hand öka ett samhälles ekonomiska tillväxt och i andra 
hand sköta miljöproblematiken utan man måste ta hänsyn till alla de olika delarna 
som är nödvändiga för att en hållbar utveckling skall kunna fungera (Björklund, 
2014).  

2.3 Hållbar utveckling i ett Historiskt perspektiv 

Året 1962 skedde ett uppvaknade i världen när författaren Rachel Carson gav ut 
boken tyst vår. I boken diskuteras hur olika kemikalier och miljögifter påverkar vår 
planet. Boken skapade en stor debatt kring dessa miljöproblem. Debatten 
intensifierades och en stor oro från världssamfundet växte fram rörande den kraftiga 
nersmutsningen samt den ökade skogsskövlingen som förekom (Björneloo, 2008). 
Dock tog det några år innan arbetet på riktigt sattes igång. 
 
FN:s arbete med miljöproblemen tog fart vid Stockholmskonferensen år 1972. Sverige 
var det land som tog initiativ till denna första internationella miljökonferens och den 
fick en stor betydelse för den globala miljöpolitiken samt FN:s fortsatta utveckling av 
arbete inom miljöområdet (FN, 2012). Fem år senare arrangeras den första 
internationella konferensen om miljöundervisning i Tbilisi. Tbilisideklarationen, fick 
ett stort genomslag i läroplanstexter genom Lgr801 och ett stort fokus sattes nu på 
miljöundervisning i skolan (Björneloo, 2008).  
 
Begreppet hållbar utveckling introducerades år 1981, det var den amerikanske 
miljövetaren och författaren Lester Brown som gjorde den första beskrivningen av 
begreppet (FN, 2012). Begreppet användes först i sin helhet vid FN:s toppmöte år 
1987, World Commission on Environment and Development (WCED) (Hägglund & 
Pramling Samuelsson, 2009). Rapporten från detta möte kallad 
Brundtlandrapporten är också känt under namnet Our common future.  I SOU 
(2004:104) förklaras Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling: 
 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet tar sin utgångspunkt i 
en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Den 
bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och 
processer är integrerade – de är varandras förutsättningar och stöd. (SOU 2004:104, s. 
10) 

 
Earth summit eller Rio konferensen var en annan viktig konferens om miljö och 
utveckling (FN, 2012). Vid denna konferens togs många viktiga beslut. Ett av de 
viktigaste besluten var handlings-programmet, Agenda 21. Agenda 21 anger 
långsiktiga riktlinjer och mål för att skapa en hållbar utveckling i världen, vilket 
skulle leda till att hoten mot miljön undanröjdes samt att fattigdomen utrotades.  

                                                   

1 Lgr80 var läroplanen i Sverige för grundskolan. 
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Agenda 21 förklarade även unga och barns betydelse för arbetet med hållbar 
utveckling. Enligt Agenda 21 beskrevs barns uppgift inte enbart att i framtiden ta över 
ansvaret för att vårda jorden, deras betydelse beskrevs även påverka nutiden då barn 
nästan utgör hälften av befolkningen i många länder. Vidare är barnen de som 
kommer få leva med konsekvenserna av den miljöförstöring som sker. Agenda 21 
poängterar att det är av stor vikt att barnen inkluderas när det handlar om miljö- och 
utvecklingsfrågor (Agenda 21, 1992; Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2013). Ett annat internationellt dokument som haft stor betydelse för utbildning för 
hållbar utveckling är UNESCOs skrift Lära för att leva, lära för att vara och lära för att 
leva tillsammans, vilket kom ut året 1993 (Björneloo, 2008).  

Den Svenska regeringen skrev året 1998, en 600 sidor lång rapport om miljöläget i 
Sverige. På pappret såg det mycket bra ut, men i denna rapport fanns det inget om 
utbildningens roll samt betydelsen för att kunna genomföra en undervisning mot ett 
hållbart samhälle (Björneloo, 2008). År 2000 skrevs en överenskommelse om att 
vidareutveckla Agenda 21. Överenskommelse kallas idag för Baltic 21 Education. I 
överenskommelsen framhålls det att det är av stor vikt att man som medborgare 
känner intresse och nyfikenhet för samt motivation till utbildningsfrågor och 
miljöfrågor. En annan tyngdpunkt i överenskommelsen var att skolans styrdokument 
skulle betona hur viktigt hållbar utveckling är (Björneloo, 2008).  

UNESCO som organisation har tagit en stor roll i arbetet med lärande för hållbar 
utveckling och har sedan 1997 poängterat utbildningens betydelsefulla roll i arbetet 
om hållbar utveckling. Fem år senare genomförs ytterligare ett FN toppmöte i 
Johannesburg, där beslutas bland annat att den ekonomiska, sociala och den 
ekologiska aspekten måste integreras i sin helhet i utbildningen (Björneloo, 2008).  

FN beslutade år 2000 om en Dekad för utbildning för hållbar utveckling som skulle 
komma att sträcka sig mellan åren 2004-2014. UNESCO är den organisation som fick 
ta det största ansvaret för dekaden. UNESCOs största mål med Dekaden, var en värld 
där alla har möjlighet till kvalitativ utbildning och att alla människor bör delta i 
arbetet med att finna lösningar på de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningarna som finns i världen. År 2011 vid UNESCO generalkonferens föreslog 
Sverige, tillsammans med några andra länder att Dekaden för utbildning för hållbar 
utveckling skulle få en förlängning. År 2013 vid UNESCOs generalkonferens kom de 
deltagande länderna överens om att ett Global Action Programe (GAP) skulle 
fortsätta med det arbetet som dekaden för utbildning för hållbar utveckling hade 
påbörjat. Året därefter samlades över 1000 deltagare från 130 länder i Nagoya, Japan 
för att delta i UNESCOs världskonferens där slutrapporten över FN:s dekad för 
utbildning för hållbar utveckling presenterades (UNESCO, 2015) samt beslutade om 
nya riktlinjer för det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling (Wals, 
2014). 

En annan viktig konferens vad gäller lärande för hållbar utveckling som behöver 
noteras är: The role of early childhood education for a sustainable society som året 
2007 arrangerades av UNESCO tillsammans med Göteborgs Universitet. Denna 
konferens var den första internationella konferensen. Konferensen hölls i Göteborg, 
där 16 olika länder deltog. I workshopen delade representanterna med sig av 
erfarenheter, perspektiv och insikter vad gällde de yngre barnen och 
hållbahetstematiken och resulterade i rapporten, ”The contribution of early 
childhood education to a sustainable society”. Under workshopen diskuterades 
förskolans och förskolebarns betydelse av forskning. Deltagarna såg utbildning för 
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hållbar utveckling av barn i de yngre åldrarna som en viktig del i arbetet mot en 
hållbar utveckling då det är i den åldern grunderna för ett livslångt lärande och 
utveckling sker. Barn utvecklar sina grundläggande värderingar, attityder, beteende, 
färdigheter och vanor i denna åldern och deras kunskaper kan ses som byggstenar för 
ett framtida hållbart samhälle (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). Lärande för 
hållbarhet innebär att barn samtalar och aktivt agerar i relation till hållbarhetsfrågor. 
Vidare diskuterades att barnen får lärdom om sympati, samt respektera jämlikheter, 
olikheter och rättvisa. Förskoleverksamheten skall finnas där så att barnen får hjälp 
att skapa sin egen kultur som finns i det land man lever inom. Demokrati har ett 
huvudsakligt värde som är nära knutet till en hållbar utveckling och en förutsättning 
för ett rättvist samhälle där allas deltagande i sociala, kulturella, ekonomiska och 
politiska verksamheter räknas. Hållbar utveckling behöver människor som kan tänka 
kritiskt om frågor som bestämts och finna kreativa lösningar samt alternativ till 
vanor som inte är hållbara. De yngre barnen ska uppmuntras att ifrågasätta den 
överkonsumtion vi har genom diskussioner om exempelvis leksaker, kläder, 
livsmedel samt att förskolans personals uppgift är att främja samtal med barnen om 
samarbete och solidaritet (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). 

Historiskt har arbetet med miljöundervisning i förskolan synliggjorts sedan 1970- 
talet. Till en början i form av miljövård och miljöskydd för att därefter utvecklas till 
att problematisera och handla i anknytning till miljöproblem i barnets vardagliga liv 
(Ärlemalm-Hagsér, 2013). Det finns en lång tradition i förskolans verksamhet 
gällande lärande för hållbarhet, som exempel utomhuspedagogik, holistiskt synsätt, 
tvärvetenskapligt synsätt, lärande i konkreta erfarenheter och verkliga livsprojekt 
samt att involvera samhället och föräldrar (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008).  

2.4 Olika sätt att se hållbar utveckling. 

Idag finns det många olika varianter att se på hur undervisning för hur hållbar 
utveckling kan bedrivas. Det finns ingen ömsesidig förståelse om vilket innehåll och 
undervisningssätt som tycks vara det rätta.  

Davis (2015) förklarar hållbar utveckling från fyra olika dimensioner, som tidigare 
nämnts, den ekologiska, ekonomiska, sociala, samt den politiska dimensionen av 
hållbar utveckling. Hållbarhet i denna aspekt är att se på kopplingen samt beroendet 
mellan sociala, politiska, ekonomiska samt miljö aspekter samt relationer mellan 
människor och mellan människor och andra arter [se figur 1.1, sid: 8]. Detta 
understöds även av hur all världens resurser fördelas samt orättvisan i fördelningen. 
Den ekologiska dimensionen har fokus på naturen, den sociala dimensionen har 
fokus på människan, och den ekonomiska på en hållbar ekonomisk utvecklig som 
sker i harmoni mellan natur och människa samt den politiska dimensionen där alla 
beslut fattas omkring hållbar utveckling.  

I en studie av Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) framträder tre olika förståelser 
av hållbar utveckling: Ett holistiskt perspektiv, ett miljöinriktat perspektiv samt ett 
demokratiskt perspektiv. Att se på ett holistiskt sätt menas att ämnet genomsyrar alla 
aktiviteter och situationer i förskolan, ett miljöinriktat perspektiv där fokus ligger på 
naturvetenskapligt lärande där olika aktiviteter om miljö och närmiljö sätts i fokus 
samt ett demokratiskt perspektiv där barnet sätts i fokus och man lär om allas lika 
värde och hur man förhåller sig till sin omvärld. Det perspektivet som syntes tydligast 
i deras studie var synen på hållbar utveckling utifrån ett holistiskt perspektiv med 
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miljö- och demokratifrågor i fokus där hållbar utveckling genomsyrade alla aktiviteter 
och situationer i förskolan (Ärlemalm-Hagsér & Sandberg, 2011).  

Ett annat arbetssätt som förskolans personal kan använda sig av i verksamheten är 
det Pramling Samuelssons (2011) uttrycker om sex punkter som bör finnas med i 
lärande för hållbar utvecklig. För det första ska barnet ses som en kompetent individ 
som är kapabel att lösa komplicerade uppgifter då hållbar utveckling är ett stort och 
komplex ämne som det inte finns några enkla svar på. För det andra ska 
förskolläraren kunna bygga vidare på barnets vardagliga upplevelser. Alla barn 
upplever och engagerar sig olikt på olika situationer. I den tredje punkten ska 
pedagogen kunna integrera lek och lärande, då barnet är en lekande, lärande individ. 
Den fjärde punkten är att utmana barnet utan att skrämma det, Pramling Samuelsson 
(2011) menar att om stämningen i gruppen är öppen och tillåtande kommer barnen 
att tycka om att få svåra uppgifter att lösa. Det skall vara det barnen gör som ska vara 
det viktiga och inte ett korrekt svar. Att i tidig ålder kunna lita på sina egna idéer och 
våga prova dem är utvecklande. I den femte punkten läggs vikten på att kunna 
kommunicera och integrera med varandra. I den sista men inte minst viktig är att 
kunna stödja barnet att vara delaktig i sitt eget lärande. 

Hedefalk (2014) beskriver två olika definitioner av undervisning för hållbar 
utveckling. Den första gruppen forskare definierar hållbar utveckling för barn i de 
yngre åldrarna som undervisning för, i och om miljö. I denna grupp sätts miljön i 
fokus, barnen ska lära för miljön där de aktivt ska göra hållbara livsstilsval samt lösa 
miljöproblem. Barnen ska även lära om miljö, exempelvis lära sig ekologi samt vara i 
miljön för att få erfarenheter av naturliga naturfenomen. Den andra gruppen av 
forskare definierar hållbar utveckling för de yngre åldrarna genom ekonomisk, 
ekologisk och en sociala dimension. Den ekonomiska dimensionen, handlar om att 
hushålla med jordens resurser, där fokus ligger på att hushålla med materiella och 
mänskliga ting, men det handlar självfallet även om att utveckla ekonomin. Den 
sociala dimensionen innebär att involvera jämlikhet samt rättvisa och i den 
ekologiska dimensionen handlar om att lära sig att ta hänsyn till planetens biologiska 
mångfald samt dess ekosystem (Hedefalk, 2014). Hedefalk menar att båda dessa 
definitioner av utbildning för hållbar utveckling är mål att utveckla barns kunnande 
om att handla för en bättre värld.  

Figur 1:1 Hållbar utveckling sett ur fyra dimensioner. 

 Källa:UNESCO 
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2.5 Hållbar utveckling idag  

Idag är det många förskolor som använder sig av olika verktyg i arbetet mot en 
hållbar utveckling. Sedan 1970-talet har det funnits olika verktyg för att arbeta 
omkring den ekologiska aspekten i hållbar utveckling, exempelvis Skogsmulle skolan 
(Friluftsfrämjandet) och en skola för hållbar utveckling (Skolverkets certifiering). Det 
finns idag många olika Organisationer som arbetar med de yngsta barnens lärande 
för en hållbar värld bland annat OMEP och världsnaturfonden WWF. 

OMEP (Organisation Mondiale pour l Èducation Préscolaire) är en 
världsorganisation som är verksam i 65 länder. Deras mål är att vara till stöd för 
förskolebarns rätt till utbildning, lek samt bästa möjliga uppväxtvillkor. OMEP 
arbetar aktivt med frågor angående Lärande för hållbar utveckling (Engdahl, 
Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2012). Engdahl, Karlsson, Hellman och 
Ärlemalm-Hagsér, (2012) har i sitt arbete med OMEP använt sig av sju ledord som 
börjar på RE – ÅTER, dessa förklaras: Respect, Reflect och Rethink vilka binds ihop 
till kulturella och sociala dimensionerna. Reuse, och Reduce lyfter fram miljömässiga 
frågor medan Reycle och Redistribute tillhör den ekonomiska dimensionen. 

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som grundades år 1983 av företaget 
Returpack. Organisationen syfte är att minska nedskräpning, öka återvinning och 
hjälpa människors och organisationers miljöansvar. År 1996 grundade håll Sverige 
rent organisationen Grön Flagg. Verktyget Grön Flagg är en utmärkelse för förskolor 
och skolor i Sverige och ska fungera som ett effektivt och långsiktigt arbete mot 
hållbar utveckling. Grön Flagg tillhör utbildningsprogrammet Eco-schools som är ett 
internationellt utbildningsprogram som instiftades av paraply organisationen FEE 
(Foundation for enviromental education). Huvudsyftet för Eco-schools är att jobba 
för en hållbar utveckling hos barn runt om i världen (Eco-schools, 2014). Grön Flagg 
är en utmärkelse som alla förskolor kan ansöka till för att bli certifierade inom. Idag 
är 2600 förskolor och skolor kopplade till Grön Flagg i Sverige och 1591 förskolor har 
certifieringen Grön Flagg (Linghede, Personlig kommunikation, 2015).  

Verktyget Grön Flagg fungerar på det sättet att förskolorna väljer mellan sju teman 
som enkelt kan anpassa till förskolans verksamhet. Dessa teman är tänkta att ge 
inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling kontinuerligt utvecklas 
och fördjupas. Alla teman är breda och täcker alla dimensionerna av hållbar 
utveckling (Björneloo, 2008). Grön Flaggs verktyg är tänkt att ge barnen ett roligt och 
engagerat arbete med hållbar utveckling och på så sätt samtidigt koppla sitt tema 
direkt till de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan. Barnens idéer 
och nyfikenhet ska vara grunden i arbetet med Grön Flagg. Teman som förskolor kan 
välja på är: kretsloppet, närmiljön, livsstil och hälsa, konsumtion, vattenresurser, 
klimat och energi samt kemikalier. Temaarbetet pågår under ett till två år och det är 
grundläggande att förskolan kontinuerligt rapporterar till Grön Flagg. När temat är 
avslutat skickar förskolan in en rapport samt det material de samlat ihop under den 
perioden som temat har pågått. Grön Flagg kontrollerar därefter rapporten och 
informerar förskolan om tema-arbetet de utfört blivit godkänt. Har förskolan klarat 
sig får flaggan hissas och förskolan fira (Håll Sverige Rent, 2015). 

Ett annat viktigt verktyg som används ute i verksamheten är FN:s barnkonvention, 
barns rättigheter i samhället. I Barnkonvention finns det 54 stycken artiklar som är 
lika viktiga men delas in i fyra grundläggande principer. I den första principen 
förklaras att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. I den andra principen 
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står det att barnets bästa ska betraktas i alla beslut som rör dem. I den tredje 
vägledande principen ska alla barn ha rätt till utveckling samt ett eget liv. I den sista 
vägledande principen står det att alla barn ska få rätt att uttrycka sin mening och få 
den respekterad (Unicef/ Barnkonventionen, 1989). 

2.6 Forskning om hållbar utveckling  

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) skriver att utbildningens roll är viktig i 
lärandet för hållbar utveckling. Det har skrivits en stor mängd litteratur om hur man 
ska motarbeta all världens problem för att göra människor i hela världen mer 
involverade. Dock har väldigt lite uppmärksamhet lagts på de yngsta barnens 
delaktighet i arbetet för hållbar utveckling. Problemet dök upp på UNESCOs 
workshop, som vi tidigare nämnt. Deras slutsats från workshopen var en enighet om 
att barn i tidig ålder möter de nödvändiga kraven för att lära om hållbar utveckling. 

Det finns en hel del internationella studier om lärande för hållbar utveckling idag, 
dessvärre finns det relativt få i Sverige. Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) 
skriver om en studie där de undersökte 35 barnskötare med fem till tjugo års 
erfarenhet i verksamheten. De deltagande barnskötarna skulle dels definiera var 
lärande för hållbar utveckling innebar för dem i förskolans verksamhet och dels, 
beskriva hur arbetet med hållbar utveckling kan se ut i verksamheten, samt hur olika 
aktiviteter kopplas samman med hållbar utveckling. Resultatet visar att begreppet 
hållbar utveckling definieras som ett medvetet tänkande och förhållningsätt i det 
dagliga arbetet. Hållbar utveckling beskrivs som en relation mellan natur och 
människa samt förhållande mellan människor. Undersökningsgruppen beskrev även 
hållbar utveckling från de lärande- och utvecklingsaspekter som finns formulerade i 
förskolans läroplan.  

Det finns en oro bland förskolans personal att lärande för hållbar utveckling skulle ta 
bort leken och omvårdnaden och ersättas med mer strukturerad undervisning i 
förskolans verksamhet (Davis, 2015, Thulin, 2011). Davis (2015) vill tydligt markera 
att ECEfS (Early Childhood Eduction for sustainability) inte minskar eller ersätter 
barns lek och lärande i verksamheten. ECEfS handlar om att berika sådanna 
upplevelser och öppet bygga de yngre barnens kunskaper, anlag och färdigheter så att 
de kan göra skillnad i sina egna liv på hållbarhetsrelaterade frågor nu och i framtiden. 
Hållbarhetsfrågor är redan en del av de yngre barnens liv, många barn i världen har 
redan en bild av hur läget i världen ser ut, kanske har de redan upplevt exempelvis 
krig, klimat påverkanen i sitt land eller smutsiga och skräpiga städer. Förskolans 
personal i förskolan har en stor och viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. 
Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att förskolans personal måste ge barnen en 
förståelse för vad hållbar utveckling innebär och vara konstruktiva. De måste föra 
diskussioner om hållbarhetsfrågor och agera i relation till dessa med barnen. Först då 
kan man tala om ett lärande för hållbar utveckling. Elliott (2015) skriver även hon att 
barnen behöver vuxna förebilder. Relationen mellan barnet och den vuxne kräver 
gemensam nyfikenhet och respekt för naturen. 

2.7 Läroplanen för förskolan angående hållbar utveckling 

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) beskrivs inte hållbar 
utveckling som ett mål i sig men indirekt så framträder det i de grundläggande 
värden som hållbar utveckling stod för, exempelvis tolerans, jämlikhet, solidaritet och 

https://unicef.se/barnkonventionen
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rättvisa och i de natur-och miljömål som var formulerade. I det avseendet så lärde sig 
barnen av hållbar utveckling men det var inte i den meningen att lära sig om hållbar 
utveckling som det då skulle ske (Hägglund & Samuelsson, 2009). Idag har man ett 
större medvetet tänk och förskolans personal har ett vidare begrepp att förmedla till 
barnen samt att barnen blir mer medvetna om ämnet. 

Förskolans läroplan reviderades år 2010. I Utbildningsdepartementets (2010) skrift 
som förtydligar förskolans läroplan går det att läsa att förskolan är den naturliga 
startpunkten för lärande för hållbar utveckling, då intressen, kunskaper och 
värderingar är egenskaper som utvecklas i denna ålder. Att arbeta med olika 
verklighetsnära frågor är en tradition i förskolans verksamhet dock står förskolan 
inför en stor utmaning då de ska fånga upp barnens nyfikenhet och tankar och sedan 
koppla det till livsstil och miljöfrågor. Lärande för hållbar utveckling handlar om att 
fläta ihop dimensionerna, det vill säga integrera miljöfrågor med sociala, ekonomiska 
och politiska frågor så att de blir en helhet. Några exempel är att lära barnen ge 
omsorg till naturen och se på dess uppbyggnad, lära sig om hållbart användande, 
naturresurser, hållbar produktion, livsstilsfrågor samt skapandet av ett fredligt 
samhälle. Utbildningsdepartementet (2010) menar vidare att förskolan har 
betydande chanser att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling av den 
orsaken att det finns en tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor i 
förskolans verksamhet. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), kan man koppla en hel del av det som 
står i det just nämnda: 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningsätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidra till en bättre miljö både i 

nutid och framtid” (Skolverket, 2010 s. 7). 

I det ovanstående citatet handlar om den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling och om naturvetenskap, men det finns fler mål i läroplanen som behandlar 
den sociala dimensionen i lärande för hållbar utveckling, exempelvis förskolans 
värdegrund som handlar om normer och värden eller det avsnitt som handlar om 
barns inflytande. 

Förskolans läroplan vilar till stor del på ett sociokulturellt synsätt. Exempelvis målen 
vad gäller språket, ”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Skolverket 2010, s.10). I 
Utbildningsdepartementets (2010, s.8) text går att läsa följande: ”målet fokuserar på 
att utveckla barns förmåga att tala och samtala. Att samtala, berätta och återberätta 
är kulturella verktyg som barn får del av genom språket och kulturen de lever och 
verkar inom”.  

Språket är en viktig del när vi vill lära om hållbar utveckling inte minst när 
förskolelärarna eller lärarna för dialoger och reflekterar med barnen. Begreppen 
hållbar utveckling eller vardagskunskaper benämns inte i den reviderade läroplanen 
för förskola, dock så finns det i både i strävansmålen och i riktlinjerna i 
styrdokumenten såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, där uppdrag och 
förhållningsätt stödjer dessa begrepp o samt genomsyrar verksamheten (Skolverket, 
2010). 
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3 Metod 

I denna del av uppsatsen motiveras val av metod samt en beskrivning av hur studiens 
tillvägagångssätt har gått till. Här presenteras även de etiska övervägande som tagits 
hänsyn till samt vårt urval för studien. 

3.1 Forskningsstrategier  

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Studien har utförts 
enligt den forsknings modell som finns beskriven i Bryman (2011). Bryman skriver att 
i en kvalitativ forskningsmetod inriktar forskaren sig på individens ord och får då en 
fördjupad förståelse för det som skall undersökas. Vår kvalitativa forskningmodell 
har vi gjort i sju olika steg. I det första steget skapades ett forskningsschema som vi 
planerade studiens arbete de kommande veckorna. I det andra steget bestämdes 
syftet samt några generella frågeställningar som ansågs relevanta för vår studie. I det 
tredje steget letade vi forskning som var relevant och för att se vilka kunskaper som 
redan existerade inom området. I det fjärde steget skapades en intervjuguide för de 
planerade intervjuerna. I det femte steget genomfördes intervjuerna och i det sjätte 
steget tolkade vi våra intervjuer samt litteratur och kopplade även vår teori till 
studien. I det sjunde och slutliga steget knöt vi ihop studien i en slutsats (Bryman, 
2011). 

3.2 Datainsamlings metod  

Det finns idag en mängd olika metoder för att nå fram till ett resultat i en studie, 
exempelvis enkäter, intervjuer och observationer för att nämna några (Bryman, 
2011). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. När man genomför en 
intervju är det viktigt att veta vilken form man vill använda sig av. Bryman (2011) 
skriver att kvalitativa intervjuer kan växla ganska mycket beroende på hur forskaren 
väljer att utföra sin intervju. Kvalitativ forskning har två betydelsefulla karaktärer 
den semistrukturerade intervjun och den strukturerade intervjuformen. Vi valde den 
semistrukturerade formen. Vi valde frågor av öppen karaktär då vi ville ha möjlighet 
att ställa följdfrågor beroende på vad informanten svarade. Vi har intervjuat åtta 
olika personer på förskolor på sju skilda förskolor i två olika kommuner. Bryman 
(2011) skriver att semistrukturerade intervjuer är att föredra när intervjuaren har 
mer än ett intervjutillfälle samt om det är två som intervjuar. Skälet till detta är att 
intervjuaren vill ha ett visst mått av struktur så att intervjuerna kan jämföras med 
varandra. Frågorna i intervjuerna var av öppen karaktär. Bryman (2011) skriver att 
informanten kan svara med egna ord och tvingas inte svara med forskarens ordval 
vilket slutna frågor leder till.  

I den semistrukturerande intervjuformen använder intervjuaren en lista över 
specifika teman/frågor. Frågorna behöver inte komma i samma ordning, dock skall 
alla frågor ställas så att man får samma struktur när intervjuarna sedan ska 
transkriberas och analyseras. Det här gör att metoden blir väldigt flexibel (Bryman, 
2011). 
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3.3 Urval  

I tabell 1 presenteras informanterna och deras förskolor. Informanternas anonymitet 
har bejakats genom att benämna dem informant A till informant H. Från vår sida var 
det ett medvetet val att inte ge dem fingerade namn då det inte sågs som relevant att 
påvisa informanternas könstillhörighet i studien. Därefter presenteras deras år inom 
yrket samt utbildning och informanternas ålder, storlek på barngruppen, ålder på 
barngruppen, om informanterna är från en större eller mindre stad samt vilket/vilka 
verktyg de använder sig av för att nå hållbar utveckling.  

Tabell 1:  Tabellen visar våra informanter i studien. 

Informanter År i 
yrket 

Profession/ 
Ålder 

Storlek 
på barn-
grupp 

Barnens 
ålder 

Kommuner Verktyg 

A 28 år  Förskollärare 
54 år  

20 
stycken 

1-2 år Mindre stad Grön Flagg 

B 36 år Förskollärare 
58 år 

32 
stycken 

1-5 år  Större stad Äventyrs 
pedagogik 
och Stegen 

C 33 År Förskollärare 
59 år 

20 
stycken  

1-5 år Mindre stad Grön Flagg 

D  28 år Förskollärare 
52 år  

21 
stycken 

1-5 år Större stad Grön Flagg 

Äventyrs 
pedagogik 
och Stop & 
Stegen, 
stegVis 

E 2 år Förskollärare 
25 år  

22 
stycken  

2-4 år Mindre stad Grön Flagg 
Miljösmart 

F 24 år Förskollärare 
54 år 

21 
stycken 

3-5 år Större stad Stop & 
Stegen, 
stegVis 

G 15 år Förskollärare 
54 år 

15 
stycken  

1-2 år Mindre stad Grön Flagg 
miljösmart  

H 30 år Barnskötare 
60 år  

17 
stycken 

5-6 år Större stad Äventyrs 
pedagogik  

 

3.4 Genomförande  

Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod, med en kvalitativ 
semistrukturerad intervjuform. Bryman (2012) skriver att för att det ska bli en 
kvalitativ intervju bör vi som intervjuare kunna ställa följdfrågor till våra 
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informanter. Vårt mål med intervjuerna var att fånga upp informanternas tankar och 
ställa följdfrågor efter dessa. Vi har valt att undersöka två olika kommuner i vår 
studie. Till en början valde vi ut förskolor i de olika kommunerna som vi trodde skulle 
passa för studien via webben, därefter skickade vi via mail ut vårt missivbrev till 
förskolornas förskolechefer. I missivbrevet informerade vi om vad vår studie 
behandlade, detta för att de skulle få en övergripande förståelse om vårt ämne. Dock 
fick vi inga svar från förskolecheferna så vi tog istället kontakt med dem via telefon. 
Tyvärr var intresset svagt från de först valda förskolorna då förskolornas personal 
hade väldigt mycket planerat under denna period. Efter två veckors letande fick vi 
tillslut tag på sju stycken förskollärare och en barnskötare i de aktuella kommunerna 
som ville delta i studien.  Urvalet blev fyra förskollärare från den mindre kommunen 
samt tre förskollärare och en barnskötare i den större kommunen. Informanterna fick 
bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna delades upp mellan oss och 
gjordes enskilt. Alla intervjuerna i samtliga kommuner skedde på informanternas 
arbetsplatser. Vi gjorde ett medvetet val att inte skicka ut intervjuguiden i förväg då vi 
var mer intresserade av informanternas spontana svar i studien.  Vi har valt att 
intervjua både förskollärare och barnskötare då tid inte fanns till att göra ett mer 
specifikt urval. 

Informanterna fick vid intervjun mer detaljerad information om studiens syfte. Vi 
berättade om de etiska övervägandena och informantens rättighet att avbryta 
intervjun när som helst om den inte ville delta mer i studien. För att informanten 
skulle få mer tillförlit till oss som intervjuade hade vi med oss ett skriftligt kontrakt 
som de fick signera att de tagit del av de etiska aspekterna innan intervjun. Innan 
intervjutillfället testades vår ljudupptagningsspelare för att inte riskera att vi skulle 
förlora värdefull data. Samtliga informanter gav oss sitt godkännande för att använda 
ljudupptagningsspelare. Vi har i samtliga intervjuer använt oss av ljudinspelning i 
form av Ipads. Man använder oftast ljudinspelning vid kvalitativa intervjuer då det 
annars finns en risk att man missar något som sägs för att man för anteckningar 
(Bryman, 2011). 

3.5 Dataanalys 

Våra ljudupptagningar från intervjuerna har vi transkriberat. Transkribering menas 
med att man översätter det talade språket till skriftspråk (Bryman, 2011). Vi förstår 
Bryman (2011) påpekande om att transkribering tar tid.  

Materialet som transkriberats analyserads tillsammans utifrån vårt syfte. Av 
frågeställningar och intervjufrågor fick vi en god överblick över intervjuerna. Detta 
ledde oss till ett sorteringsarbete där vårt material blev kategoriserat i olika grupper 
exempelvis; den ekologiska dimensionen, den sociala dimensionen och den 
ekonomiska dimensionen, den politiska dimensionen, meningsskapande samt 
avvikande synpunkter. För att tydliggöra de olika grupperna i vårt 
transkriberingsmaterial har vi använt oss av olika färgpennor för att få fram 
gemensamma samt olikheter som kunde urskiljas i materialet. 

De citat vi har använt oss av i resultatdelen har vi tagit bort ord som exempelvis, 
”liksom”, ”öö”, och ”va” då det är verbala överflödsord som inte ser bra ut. Bryman 
(2011) skriver att sådana överflödsord kan behövas redigeras så att inte informantens 
ord ser ”obegåvade” ut för läsaren. 
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3.6 Etiska övervägande 

I Bryman (2011) kan man läsa om de etiska principer som behöver ses över i 
uppstartandet av en studie, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När vi tog kontakt med informanterna 
som skulle ingå i vår studie fick de information om studiens syfte. Vetenskapsrådet 
(2011) menar att medverkandet i studien känns meningsfullt för informanterna när 
de får information innan om studiens syfte. I Vetenskapsrådet (2011) rapport God 
forskningssed, går det att få kunskap om de etiska kodexar och lagar intervjuaren 
skall förhålla sig till under studien. I vår studie har vi använt oss av kvalitativ intervju 
och ljudinspelning som metod och i anknytning till det har vi enligt de etiska 
förhållningsreglerna både muntligt och skriftligt fått godkännande av informanterna 
vi intervjuat att använda metoden för vår studie. Informanterna vi intervjuade 
kommer att vara anonyma och obehöriga kommer inte att få ta del av uppgifterna 
eftersom den endast är relevant för denna studie. Våra intervjuer som genomfördes 
med ljudinspelare hade kunnat ersättas med anteckningar om någon av 
informanterna inte hade godkänt verktyget.  

3.7 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2011) skriver att validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är 
viktiga kriterier för att kunna göra en bedömning av en undersökning. Reliabilitet 
handlar om hur bearbetningen av datainsamlingen som intervjuaren tagit fram, är på 
ett begripligt, intressant och pålitligt sätt. Medan validiteten kan anses vara mer 
trovärdigt då informanten inte har fått intervjuarens frågor innan och då blir svaren 
mer taget utifrån informantens inre tankar om ämnet i förskolans verksamhet. 

Vi har valt semistrukturerad intervjuform för att öka vår studies tillförlitlighet.  
Informanterna har fått utgå ifrån sina personliga uppfattningar och erfarenheter om 
ämnet och har inte i förväg kunnat diskutera frågorna med sina arbetskollegor innan 
intervjun, vilket vi tror skulle kunna påverka de svar vi fått i intervjuerna. Dock 
skriver Stukát (2011) att man får tänka på att semistrukturerade intervjuer kan bli 
negativa, då informanternas svar kan vara påverkade av den som intervjuar. På det 
sättet kan informanten dölja sina personliga brister inom ämnet. Det kan finnas 
många tillförlitlighetsbrister i en studie och dessa kan bero på att till exempel: miljön 
där man genomfört intervjun inte är lugn och anpassad för det verktyget man 
använder. Dessutom kan feltolkningar av frågor och svar göras när man ska bearbeta 
materialet.  Ett annat moment som kan påverka intervjun är att informanterna är 
stressade på grund av att de blir avbrutna på deras arbetstid i verksamheten. En 
annan aspekt är att alla intervjuerna skedde med ljudinspelning vilket gjorde det 
lättare att tyda informanternas svar samt kunna lyssna tillbaka när vi transkriberat.  

3.8 Databas sökning 

De rapporter, avhandlingar samt annan litteratur som vi har använt oss utav i studien 
har vi sökt på databaser som: SwePub, Eric, diva och LIBRIS. Sökorden som vi har 
använt oss av är: Hållbar utveckling i förskolan, Agenda 21, Pramling Samuelsson, 
Ärlemalm -Hagsér, Roger Säljö lärande, meningsskapande i förskolan. Early 
education for sustainability. Lärande om hållbar utveckling i förskolan. 
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Ordet ”Hållbar utveckling i förskolan” gav oss 12 stycken träffar på databasen 
SwePub. ”Agenda 21” gav oss 1 träff på SwePub. ”Pramling Samuelsson gav oss 31 
stycken träffar på databasen Eric. ”Ärlemalm- Hagsér” gav oss 5 stycken träffar på 
Eric. ”Roger Säljö lärande” gav oss 239 stycken träffar på SwePub. ”Meningsskapande 
i förskolan” gav oss 16 stycken träffar på SwePub. Ordet ”Early education for 
sustainability” gav oss 30 stycken träffar på databasen LIBRIS. ”Lärande om hållbar 
utveckling i förskolan gav oss 9 stycken träffar på SwePub. Vi valde utefter dessa 
sökord artiklar och doktorsavhandlingarna som vi tyckte var mest relevanta för vår 
studie samt var vetenskapligt granskade.  
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4 Resultat och analys  

I följande avsnitt sammanställs resultatet ifrån våra intervjuer. Utgångspunkten för 
indelning av rubriker är utifrån vårt syfte och de frågeställningar som vi har haft i vår 
studie. I slutet på varje rubrik kommer en analys av det resultat vi fått. 

4.1 Informanternas syn på hållbar utveckling 

Några av våra informanter visade på en osäkerhet när de i början av intervjun beskrev 
begreppet hållbar utveckling. Dock tyckte alla informanterna att hållbar utveckling 
var ett positivt begrepp som behövs i förskolans verksamhet. Så här beskriver några 
av våra informanter hållbar utveckling: 

Hållbar utveckling.. Det är ett jättestort begrepp och även lite skrämmande! (Informant 
F) 

Hållbar utveckling är ju allt! Att skapa en bra relation till varandra. Hela vår 
verksamhet är ju egentligen byggd på det (Informant D) 

Det är något positivt, att det är något vi bör jobba med för de efterlevande i vår lilla 
värld vi lever i (Informant B) 

Hållbar utveckling ansågs av några informanter vara ett stort begrepp som innefattar 
väldigt mycket och ganska svårt att ”ta” på. Informanterna menar att det är svårt att 
veta vad samt hur de ska ta upp vissa delar av hållbar utveckling. Knutsson (2011) 
samt Pramling Samuelsson och Kaga (2008) skriver att det finns en rädsla för 
begreppet och att en möjlig orsak till det skulle kunna vara att lärarna inte vågar ta 
upp alla hemskheter samt orättvisor som sker i världen. En annan möjlig orsak kan 
vara att hållbar utveckling är en väldigt stort och kraftfull fråga för att kunna axlas av 
de yngre barnen.  Dock hade majoriteten av informanter i vår studie en positiv känsla 
till lärande för hållbar utveckling. Ett begrepp som behövs och som hela 
verksamheten är byggd på. En av våra informanter berättar att det är ett positivt 
ämne, det känns som de gör ett bra jobb både för miljön och för barnen med barnen. 
En annan informant säger att det positiva är att få jobba för våra barns framtid. 
Pramling Samuelsson och Kaga (2008) uttrycker att utbildning för hållbar utveckling 
i förskolan ska utgå från ett positivt, intressant och konstruktivt sätt som är lämpligt 
för barn i de yngre åldrarna. Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att hållbar utveckling i 
förskolans verksamhet kan ses ur ett holistiskt perspektiv där begreppet genomsyrar 
alla aktiviteter och situationer på förskolan. Några av våra informanter berättar att 
hela verksamheten är byggd på hållbar utveckling, informanterna menar att lärande 
för hållbar utveckling går som en röd tråd genom hela verksamheten. 

Begreppet hållbar utveckling var det ingen av informanter som använde i arbetet med 
barnen utan istället använde de sig av underliggande begrepp, exempelvis, 
källsortering, återvinning, värna om våra resurser, demokrati, spara på vatten el och 
papper och så vidare. Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att förskolans personal måste 
samtala med barnen om hållbarhetsfrågor och agera i relation till dessa för att skapa 
lärande för förhållbar utveckling. Informanterna beskriver inte begreppet hållbar 
utveckling som begrepp men de använder sig av det som ett ”paraply begrepp” och 
samtalar på det sättet med barnen. 
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4.2 Informanternas uppfattningar av dimensionerna i hållbar 
utveckling 

Informanterna lyfte aspekter ur den ekologiska, den sociala, den ekonomiska och den 
politiska dimensionen när de beskrev vad hållbar utveckling innebar i förskolans 
verksamhet. Nedanför redovisas några av de svar vi fick av våra informanter.  

Hållbar utveckling är att man ska värna om miljön det är de första jag tänker 
på(Informant G)  

Något vi fann gemensamt för samtliga åtta intervjupersoner var att de ansåg att 
miljön spelade en stor roll i hur de såg på begreppet. Alla informanterna tog upp den 
ekologiska dimensionen som en inledning på intervjun när vi ställde frågan om vad 
hållbar utveckling var för dem. Pramling Samuelsson och Kaga (2008) skriver att det 
finns en lång tradition i förskolans verksamhet gällande lärande för hållbarhet, som 
exempel utomhuspedagogik. Att värna om miljön var något som våra informanter 
också förknippade med hållbar utveckling, en av våra informanter sa: 

… det kan ju vara skogen exempelvis…hur förhåller man sig till skogen när man är där 
och vad är rätt och fel där? Men det man tänker först är nog miljöaspekten med 
kretslopp och så (Informant H) 

Att vara ute i miljön och upptäcka var något som informanterna sa var väldigt lätt då 
barnens fokus och intresse för miljön är starkt. Något som många av informanterna 
berättade var att de på sista tiden arbetade mycket med att få en giftfri verksamhet. 
Flera av informanterna sammankopplade miljöarbetet med sopsortering och 
återvinning. De ansåg att det var viktigt att vara rädd om det som finns och inte 
konsumera i onödan. Informanterna förknippade sopsortering, snäll mot miljön, 
återvinna, uppleva naturen, inte kasta skräp i naturen, äta ekologiskt, miljömedvetna 
material, giftfria material, plantera växter, kretsloppet samt kompost med den 
ekologiska dimensionen. 

Analysen av intervjuerna är vidare och informanterna ser den ekonomiska 
dimensionen tillsammans med den ekologiska dimensionen. En av informanterna 
berättar: 

Jag tycker att det innefattar väldigt mycket, det innefattar det här med att återvinna 
kartonger, plast… Det är att inte köpa nytt hela tiden. Det här med vilken mat vi 
förbrukar, vad äter vi? Hur mycket mat slänger vi? (Informant B) 

Begrepp som informanterna använder är exempelvis att de ser saker som är bra för 
miljön som återvinna petflaskor, återanvända toarullar för att använda till pyssel, 
samt är sparsamma vad gäller papper, vatten, el samt att problematisera matsvinn. 
Detta skiljer sig något från Ärlemalm-Hagsér (2013) studie där den ekonomiska 
dimensionen inte lyfts fram enskilt, något även vi kan se i vår studie. 

Att vara en god demokratisk medborgare samt att lära sig vara en god kamrat och 
barns rättigheter sågs av informanterna tillhöra den sociala dimensionen samt den 
politiska dimensionen. Fyra av våra informanter uttryckte sig såhär:  

Det har med sociala relationer, demokrati och med inflytande att göra (Informant C) 
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vi pratar mycket om hur man ska vara och vad man har för rättigheter som barn, att 
inte bara någon annan bestämmer utan att du som individ, hur liten du än är så har du 
rättigheter, och där kommer ju barnkonventionen in.(Informant H) 

Oavsett vilket land man kommer ifrån eller vilket hemspråk man har så har man samma 
värde, och vi försöker se till barnens intressen. ( Informant A) 

Vi arbetar väldigt mycket utifrån det barnen själva vill, det barnen själva säger och 
berätta och tycker om saker. Vi har pratat mycket om barns inflytande framför allt om 
vad innebär det? ( Informant E)  

I vårt resultat ser vi att informanternas svar i intervjuerna binder ihop den sociala 
dimensionen med den politiska dimensionen där barns inflytande i verksamheten 
samt egna intressen ska genomsyra verksamhetenen. De informanterna som arbetade 
med Stop och Stegen samt stegVis ansåg dessa verktyg vara väldigt användbara när 
de arbetade med den sociala biten.  

De flesta av informanterna kunde återberätta definitionen av hållbar utveckling som 
Brundtlandskommissionen myntade i slutet av 1980 talet.  En av våra informanter 
formulerade sig så här: 

Vi ska lämna över en miljö som är lika bra eller bättre som den vi tog över till nästa 
generation. Om man då överför det resonemanget på alla andra dimensioner i 
samhället, alltså att vi har, ja en bättre värld att leva i och bättre demokrati och ännu 
mer medinflytande, där både män och kvinnor kan förverkliga sina drömmar, som man 
har. Att vi har ett samhälle som är jämlikt, som lika lön för lika arbete och samma 
möjligheter att förverkliga sina drömmar och då tänker jag på alla aspekter ur en 
demokratisk synvinkel, ur en social synvinkel, ur alla samhälles synvinklar. Det är vad 
jag lägger in i att få ett hållbart samhälle, för jag menar att det är ju ingen vits med att vi 
har ren luft om vi slår ihjäl varandra om man nu ska hård dra det.  (Informant C)   

I citatet syns hur informanten får med sig alla dimensionerna av hållbar utveckling, 
det vill säga ekologisk, ekonomisk, sociala samt den politiska dimensionen. Davis 
(2015) skriver att hållbarhet ska beröra alla de olika dimensionerna för att kunna 
binda ihop allt till en helhet då de är ömsesidigt beroende av varandra, då får man 
med sig helheten i ett hållbart samhälle. Alla våra informanter tog upp de olika 
dimensionerna.  

4.3 Verktyg som informanterna använder sig av i 
verksamheten. 

Våra informanter berättade om olika former av verktyg som de använder sig av i 
förskolans verksamhet. De verktyg som informanterna arbetade med för att nå 
hållbar utveckling var: Grön Flagg, Äventyrspedagogik, Stegen och Stegvis, 
Miljösmart, barnkonventionen samt pedagogisk dokumentation. Det här säger 
informanterna om de olika verktygen: 

Ett exempel när vi arbetar med Grön Flagg är att vi återvinner alla mjölkpaket, plast och 
våra konserver med barnen varje fredag, det blir ganska mycket återvinningsmaterial, 
då vi har eget kök på förskolan (Informant C)  

I Äventyrspedagogiken kan du få barn att utvecklas inom olika områden, och där har du 
allt! Du kan ta med allt ifrån matte till natur och teknik. I Äventyrspedagogiken 
dokumenterar man med bilder och skriver texter samt kopplar till förskolans läroplans 
mål. ( Informant B)  
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I Stegen pratar man med barnen om att exempelvis stop är stop och nej är nej och att 
man fokuserar och tränar på de här bitarna. Vi ser att barnen kan prata mycket mer nu 
om de olika känslobegreppen utifrån vad vi har pratat om i stegen… vi ser att det ger ett 
resultat samt att de blir mer medvetna om sina egna känslor och att andra kan känna 
samma sak (Informant F) 

Miljösmart är en nätbaserad utbildning för pedagoger med utveckling om miljön, här 
får man information om miljön, ekonomi samt politik och i slutet av dokumentet fick 
man svara på frågor om det man läst. (Informant E) 

Verktyg beskrivs ha en speciell betydelse utifrån det sociokulturella perspektivet. 
Verktyg delas in i tre speciella kategorier. I den första kategorin omfattar utveckling 
och användning av verbala/psykologiska och intellektuella verktyg. Den andra 
kategorin inbegriper utveckling och användning av fysiska verktyg samt den tredje 
kategorin avser hur vi kommunicerar med varandra (Säljö, 2014).  De flesta av 
informanterna anslöt deras verktyg till hållbar utveckling med hjälp av verktygens 
funktion att ansluta teman till förskolans läroplan. Funktionen fanns i både Grön 
Flagg, Äventyrspedagogiken, Stegen och stegVis. Verktyget i Grön Flaggs funktion gör 
att barnen får ett lustfyllt lärande för hållbar utveckling, i verktyget kan förskolans 
personal i direkt anslutning till det pågående tema-arbetet koppla till läroplans mål 
samt strävansmål som berörts (Håll Sverige Rent, 2015). I Äventyrspedagogiken 
kopplas projekten till förskolans strävansmål i läroplanen och oavsett vilket läroplans 
mål man väljer så flätar alltid pedagogerna innehållet till hållbar utveckling 
(Furmark, 2009).  I Stegen och stegVis kan man läsa om förskolans läroplans mål och 
att förskolans personal målmedvetet kan ta tillvara på barnens naturliga lust och 
lärande att upptäcka nya saker. De framhäver också att förskolan är den plats där det 
livslånga lärandet grundas. Då Stegen är anpassad för förskolans barn mellan fyra till 
fem års ålders ska det vara inkörsporten till att stödja och stimulera barns lärande 
och viktiga förmågor som är användbara i den framtida skolan och senare i deras liv 
(stegen, 2013). Informanterna som använde sig av verktyg såg tydligare struktur i 
sina arbeten om lärandet för hållbar utveckling. 

Informanterna arbetar mycket med tema-arbeten i sina verktyg, Grön Flagg, 
Äventyrspedagogik, Stop och Stegen samt stegVis.  det var exempelvis 
kartongmatchen, skräpplockardagen, hygienvecka samt arbete med 
barnkonventionen om barns rättigheter.  Det är intressant att verktygen organiserar 
olika korta projekt så att informanterna lätt kan plocka in det i förskolans 
verksamhet, det blir då som små utmaning för barnen. Pramling Samuelsson (2011) 
skriver om sex olika punkter som bör finnas med i lärande för hållbar utveckling, en 
av punkterna tar upp just det här med att man ska utmana barnen i deras lärande. 
Pramling Samuelsson (2011) menar att om förskolans personal har en öppenhet i 
barngruppen kommer barnen att uppmuntras till att vilja lösa svårare uppgifter. De 
informanter som inte var certifierade av exempelvis Grön Flag brukade ändå använda 
sig av specifika korta projektarbeten från hemsidan. 

Att dokumentera var något som alla våra informanter använde sig av i verksamheten, 
vilket kan ses som ett verktyg. Bilder samt läroplansmål satt uppe på förskolans 
väggar var som ett medium för att göra informationen tillgänglig för både barn samt 
förälder. Dock uttrycker sig några av informanter att verksamheten lätt kan bli 
överdokumenterad med fotografier. Informanterna anser att det är viktigt att man 
dokumenterar speciella tillfällen samt tillfällen där barnen själva ber om att bli 
dokumenterade. Informanterna förklarade att barnen ofta ber om att bli exempelvis 
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dokumenterade med fotografier/ film när de lärt sig något specifikt och vill vissa upp 
det för sina vänner eller föräldrar. En av informanterna berättar: 

Vad tycker barnen om? Hur vill dom dokumenteras? Exempelvis vilken bild vill dom 
har med! Det är frågor som vi pedagoger måste ställa oss. (Informant H)  

En av våra informanter påpekade att de förut hade stora ”bilderböcker” med 
dokumentation på varje barn vilket gjorde det svårt att hitta vart barnets lärande och 
meningsskapande syntes samt att det krävdes otroligt mycket energi och tid, tid de 
ansåg var bättre att lägga på barnen. Numera använder informanten och kollegorna i 
verksamheten av en gemensam pärm för alla barn på avdelningen där deras lärande 
dokumenteras. Barnen tycker om att titta tillbaka och se sina samt sina vänners 
lärande och meningsskapande.  

4.4 Informanternas kunskap av barnets lärande och 
meningsskapande. 

Under våra intervjuer fick vi ta del av informanternas tankar om lärande och 
meningsskapande för hållbar utveckling. Något som informanterna såg gemensamt i 
barns meningsskapande, var kommunikationen mellan barn och informant. De såg 
även meningsskapande i barnets lekar med de andra barnen. En informant berättar: 

Till exempel om jag frågar ett barn om den har lärt sig något idag då kan jag få ett svar 
att dom till exempel lärt sig gunga, vilket kanske var för jättelänge sedan! Hur ska vi 
kunna vissa att du lärt dig gunga frågar jag? Vi kanske kan filma eller ta ett kort blir 
oftast svaret. Det är en process att se sitt eget lärande och det är viktigt att vi som 
pedagoger är uppmärksamma för det (Informant B) 

Språkanvändning och kommunikation är en viktig länk mellan barnet och omvärlden 
i ett sociokulturellt perspektiv (Tulviste, 1991 i Säljö, 2014 ). Det är genom 
kommunikation och samspel i exempelvis leken som barnet blir delaktig i hur 
omvärlden tolkas och förklarar händelser, det betyder att barnets verbala uttryck som 
de stött på och tagit till sig i samspel med andra är ett verktyg som de kan tänka och 
kommunicera med. Informanterna var alla eniga om att de såg att barnen hade lärt 
sig om de teman de haft genom reflektioner, diskussioner, lekar och frågor. Här 
påvisas det hur viktigt det är att barnet har lärt sig använda sitt eget ”verktyg”, det 
talade språket men även att barnet kan ta emot information från förskolans personal. 
Genom bilder kunde även informanterna se barnens framsteg. 

Säljö (2014) skriver att en av Vygotskijs mest briljanta idéer har med språket att göra. 
Det som är speciellt med språket är att det fungerar som ett verktyg för 
kommunikation mellan människor och inom människor. Språket är länken mellan 
individen och samhället. En av informanterna beskrev det så här: 

Vi sitter nästan alltid på golvet tillsammans med barnen, vi jobbar nära barnen på 
golvet helt enkelt! Vi arbetar hela tiden nära barnen i deras värld, och vi är hela tiden 
med och hör diskussioner, vi ser, och kan hjälpa dem på ett eller annat sätt även fast vi 
inte är med i leken precis då. Sedan kan vi höra barnen prata om det vi pratat om. 
Diskussionerna barnen emellan kommer upp i leken och de bearbetar, det vi har lärt 
oss.  (Informant, H) 

Säljö (2014) skriver att när barnet lyssnar på sin lärare går inte lärarens ord in i 
barnets medvetande, ljudvågorna är de som går in i barnet, men meningen i det som 
sägs existerar inte i ljudvågorna. En mer givande bild är att man ser på 
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kommunikation som meningsskapande.  Det är en process där människors uttalande 
är delar i ett stadigt pågående utbyte av förståelse och mening mellan barnet och 
förskolans personal. Nedanför ger vi några exempel från våra informanters svar på 
hur de ser meningsskapande: 

Det är ju en vidareutveckling i deras tanke, att när man fått erfara, det erfar man, och då 
vet man också att dom kan det här, då kan jag också fråga om något annat som jag 
kommer på inom det ämnet. (Informant F). 

När alla dom här bitarna faller på plats, dom som vi har pratat om, så blir det ju någon 
form av meningsskapande för barnen, när relationerna mellan barnen blir bra, när 
konflikterna blir få, eller när samspelet fungerar, eller när man tar hand om varandra, 
eller när man känner trygghet, så blir det en form av meningsskapande. (Informant, C). 

Om man gör något tillsammans, exempelvis vid en samling, eller går till skogen, säger 
någon eller några av barnen, kan vi inte göra det vi gjorde sist. Att dom liksom har 
anammat det… att vi faktiskt har tagit tillvara på deras intresse som vi lite har förmedlat 
till dem. Sedan när vi gör detta igen så kan man höra och även snappa upp mer som vi 
kan göra utefter detta. Just att barnen är så här pass gamla så får man så mycket mer 
respons på det man har gjort. (Informant, H)  

Just nu har barnen en adventskalender med olika uppdrag varje dag, och härom dagen 
skulle barnen hitta H2O på förskolan, barnen var indelade i små grupper och i 
grupperna fick de sedan gå runt med Ipads och fota och vissa varandra vilket H2O de 
hittat.  just det här ämnet har vi jobbat med för ett tag sedan, så det blev lite som en 
återkoppling för att se om de faktiskt kommer ihåg det (Informant D) 

Det vi ser i dessa exempel är att informanten är delaktig i barnets upptäckande och 
barnen tillsammans ger upptäckterna mening, precis som Hedefalk (2014) skriver om 
när barn deltar i en diskussion med andra barn när de till exempel tar reda på något 
finns kvalifikationer för att barns olika tankar och idéer kan ställas mot varandra. Om 
flera röster blir hörda finns det också utgångspunkter för att fler föreställningar 
berättas av barnen. Våra informanter såg meningsskapande när barnen vidare 
utvecklade något i sina tankar samt att de blivit delaktig av en händelse som de gärna 
vill göra om igen.  Meningsskapande sågs även i barnens relationer till varandra, när 
stämningen är bra och konflikter få, när samspelet fungerar bra och barnen känner 
sig trygga ser informanten en form av meningsskapande. 

Läroplanen som förskolan vilar på bygger på stor del av det sociokulturella synsättet. 
Exempelvis ett mål som handlar om språket som ska utveckla barns förmåga att 
lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar (Skolverket, 2010). I 
Utbildningsdepartementets (Utbildningsdepartementet, 2010) kan man läsas att 
målet ska ha fokus på att barn utvecklar sin förmåga om att samtala och tala, samt 
kunna återberätta. Dessa egenskaper är kulturella verktyg som barnen får del av i 
språket och kulturen de lever i. Informanterna ansåg att det var lättare att se och ta 
på barnens meningsskapande när de utvecklat sitt talade språk och kunde 
kommunicera med de andra barnen i barngruppen samt med förskolans personal. 

4.5 Likheter och olikheter mellan informanter i två olika 
kommuner. 

Det fanns inte några direkta skillnader i det hela stora mellan informanternas 
kunskaper i de olika kommunerna, de flesta informanterna hade olika styrkor, det vill 
säga de satte olika fokus i lärandet för hållbar utveckling och jobbade på deras egna 
sätt i barngruppen/förskolan, informanternas fokus styrdes lite efter vilka verktyg de 
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använde sig av. Gemensamt mellan kommunerna var att informanterna såg 
svårigheter att ta ner hållbar utveckling till de yngre barnens nivå. Informanterna 
menar att det är så mycket annat som utvecklas när barnen är mellan ett och tre år. 
En av informanterna berättar: 

det är väl i sådana fall att våra barn är så pass små men man försöker få med det lilla 

(Informant G) 

En annan gemensam nämnare var att informanterna i båda kommunerna uttryckte 
att hållbar utveckling inte är ett svårt begrepp. En av informanterna påpekar: 

Nej det finns inga svårigheter, det är snarare så att vi begränsar oss själva men 
svårigheter rent praktiskt NEJ” (Informant B) 

Grön flagg är det verktyget som har använts flitigast bland våra informanter och är i 
Sverige den största certifieringen med 1591 förskolor anslutna (Linghede, Personlig 
kommunikation, 2015).  I den mindre staden var det ett krav ifrån kommunen att alla 
förskolor ska sträva efter att bli certifierade. I den större staden använde många av 
informanterna sig av verktyg som Stop och Stegen, stegVis, Äventyrspedagogiken och 
Barnkonventionen.   

Under intervjuerna såg vi inga svårigheter med arbetet om hållbar utveckling, men i 
vår analys av intervjumaterialet fanns det en olikhet som lyste igenom. Vi såg att 
arbetet med hållbar utveckling i den mindre kommunen där alla informanterna 
arbetade med Grön Flagg hade störst fokus på den ekologiska dimensionen, medan 
några av informanterna i den större kommunen använde sig av fler verktyg och fick 
på så sätt tydligare med sig alla dimensionerna i hållbar utveckling.     

Alla informanterna i den mindre kommunen hade dokumentation på väggarna eller i 
pärmar. De använde sig även av Facebook för att vissa vad som händer i verksamhet. 
I den större kommunen dokumenterade informanterna mest på en kommunal 
webbplats till föräldrar och anhöriga, där avdelningarna på varje förskola har en så 
kallad blogg för vad som händer på förskolornas olika avdelningar. För att komma åt 
denna blogg behöver föräldrarna ha ett specifikt lösenord. 

En positiv sak som vi såg i en av informanterna i den större kommunen var att deras 
förskolechef brann för ämnet med lärande för hållbar utveckling och förmedlade 
väldigt mycket kunskap till sin personal, detta var ett intresse som smittat av sig på 
hela förskolans personal. Hon ordnade bland annat utbytesresor till andra länder där 
de fick utbyta kunskaper om hur de arbetade kring ämnet.  
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5 Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras metoden och resultaten tillsammans med 
forskningsbakgrunden samt vår egen reflektion av resultatet. Avslutningsvis redogörs 
vår slutsats samt våra förslag på fortsatt forskning. Till grund för 
resultatdiskussionen ligger studiens syfte och forskningsfrågor. 

5.1 Metod diskussion 

Vi anser att en kvalitativ forskningsmetod var det som passade vår studie då vi ville 
veta hur förskolornas personal tänkte omkring lärande för hållbar utveckling. Vi 
valde att använda oss av öppna semistrukturerade frågor där informanterna inte 
kunde svara med bara ett ja eller ett nej, detta ledde till att det kunde bli mer öppna 
diskussioner mellan oss som intervjuade och informanten. Vi använde oss av en 
semistrukturerad intervjuform, där vi som intervjuare hade en bestämd lista med 
frågor över specifika teman som skulle besvaras, denna form kallas oftast för 
intervjuguide (Bryman, 2011). Intervjuguiden passade vår studie bra då vi ville få 
reda på informanternas kunskaper om hållbar utveckling samt att de fick förklara 
sina svar på sitt eget sätt. Då vi intervjuade enskilt på olika håll var det praktiskt att 
använda oss av samma intervjuguide, vilket underlättade när vi strukturerade 
intervjuerna vid analysarbetet. Som en följd av att vi enbart var en person som 
intervjuade vid varje tillfälle gjorde informanterna mer bekväma i situationen. Skälet 
till att vi delade upp intervjuerna var att vi i vår pilotstudie i metodkursen fick 
uppfattning av att det blev för mycket prat utanför intervjuguiden samt att vi som två 
intervjuare gjorde informanten nervös. Fördelen med intervjuguide var att vi kunde 
använda oss av följdfrågor om något i intervjun inte kändes tydligt av det 
informanten berättade eller om vi inte förstod vad som menades. 

Informanterna fick inte tillgång till intervjuguiden i förväg utan de fick endast veta 
vilket ämne vår studie handlade om. Skälet till detta val var att vi inte ville riskera att 
informanten kunde förbereda sig på intervjun och att vi då skulle gå miste på de 
spontana svaren som vi eftersökte.  

Våra intervjuer spelades in med hjälp av Ipads vilket gjorde det lättare för oss att 
kunna koncentrera oss på det informanten sa och ställa följdfrågor om så behövdes. 
Vi är tacksamma över att alla våra informanter accepterade att bli inspelade, då det 
underlättade för oss inför intervjun och att transkribera intervjuerna samt ha tillgång 
till mycket data. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att miljön där intervjun 
utförs är lugn och ostörd då det har betydelse för hur materialet på ljudinspelningen 
blir. Under samtliga av våra intervjuer har vi suttit i ett ostört rum så våra 
ljudinspelningar har varit rena från oljud. Dessutom har alla våra informanter utom 
en varit aktiva i förskolans verksamhet under en längre tid vilket gör att 
informanternas svar blir mer trovärdiga. Frågorna i intervjuerna var av öppen 
karaktär vilket gav informanterna stor möjlighet att utveckla egna svar. Vi har även 
försökt att skapa en trygg kontakt till informanterna genom att informera att vi inte 
är ute efter de rätta svaren utan deras egna tankar om ämnet. 

Ipaden har fungerat bra vid samtliga tillfällen och våra intervjuer var alla cirka 30 
minuter långa. Bryman (2011) skriver att man ska tänka på att transkribering av 
inspelat material tar lång tid, våra intervjuer tog cirka 24 timmar att transkribera från 
ljud till skrift. 
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Informanternas trovärdighet anser vi är hög då den bygger på deras arbetsprofession 
samt deras utbildning. Samtliga informanter har vid kontakt uppgett att de arbetar 
med hållbar utveckling i sin verksamhet. Informanterna i den mindre kommunen 
arbetade alla med verktyget Grön Flagg då det är ett krav från kommunens sida. I den 
större kommunen fann vi i efterhand vilka verktyg de arbetade med i sin verksamhet. 
En negativ aspekt på trovärdigheten i denna studie kan vara den korta tiden vi haft på 
oss att genomför intervjuerna då vi inte har kunnat påverka vårt urval i den mån vi 
velat. Vårt önskemål innan studien var att bara intervjua informanter som arbetade 
med de äldre barnen i förskolan men då vi fick avslag från de först valda förskolorna 
fick vi söka oss utanför vårt första önskemål på grund av tidsaspekten av studien. 

5.2 Resultat diskussion 

Syfte med studien var att ta reda på hur förskolepersonal i två skilda kommuner 
arbetar med hållbar utveckling samt undersöka deras kunskaper rörande hållbar 
utveckling. Syftet med studien var förutom detta att ta reda på förskolepersonalens 
kunskap av lärande och meningsskapande hos barnen inom lärande för hållbar 
utveckling samt vilka verktyg de använde sig inom området. Dessutom ville vi se om 
det fanns några skillnader mellan kommunerna vad gäller arbetet med hållbar 
utveckling. Till denna studie valde vi att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv 
där lärandet sker i samspel med andra. De resultat vi kommit fram till är att 
informanternas kunskap om hållbar utveckling i de båda kommunerna är varierande 
från person till person, dock kan man se att hållbar utveckling går som en röd tråd i 
deras verksamhet, medvetet eller omedvetet. Begreppet hållbar utveckling uttrycks 
som; tryggt, positivt, modernt, stort och skrämmande. Alla informanterna tog upp de 
fyra olika dimensionerna i hållbar utveckling, dock var den ekologiska dimensionen 
den som syntes tydligast. Vårt andra resultat är att informanterna använder sig av 
många olika verktyg i sitt vardagliga arbete i förskolan för att nå kunskaper om 
hållbar utveckling med barnen. Trots att det inte står i förskolans läroplan om hållbar 
utveckling så genomsyras vardagsarbetet med lärande för hållbar utveckling med 
hjälp av alla de verktyg som står till förfogandet för informanterna. De verktyg vi såg 
hos informanterna var Grön Flagg, Äventyrspedagogik, Stop och Stege, stegVis samt 
Barnkonventionen. I vårt tredje resultat såg vi att informanterna på alla förskolor såg 
meningsskapandet och lärandet i form av språket. Barnen förde dialoger samt 
kommunicerade med sina kamrater samt med förskolans personal. Alla 
informanterna såg även att barnen får ett lärande och meningsskapande när de deltar 
i samlingar eller medverkar i olika aktiviteter/projekt eller lekar. Informanterna 
dokumenterade barnens lärande i form av fotografier, teckningar, bloggar eller via 
ljudinspelningar, alla förskolorna använde sig av pedagogisk dokumentation. I det 
slutliga resultatet såg vi inga stora skillnader mellan kommunerna i arbetet med 
hållbar utveckling, dock kom vi fram till att det blir mer effektivt att arbeta med 
hållbar utveckling ju fler verktyg de använde sig av. 
 
Våra informanter uttrycker sig precis som Brundtlandskommissionen formulerar sig. 
Vi håller med om att vi vill ”lämna över en hållbar värld till våra efterlevande”, men 
på något sätt känns det som ett klyschigt uttryck som inte beskriver vad man ska göra 
för att nå dit. Vi hade gärna sett att våra informanter hade haft mer utvecklande svar 
om hur de i förskolan kan arbeta för att nå ett hållbart samhälle. Pramling 
Samuelsson (2011) skriver att hållbar utveckling är en vid och komplex fråga som det 
inte finns några enkla svar på.  Även Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att begreppet 
är brett och tvetydligt som innefattar många olika samhällsfrågor inom det sociala, 
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ekologiska, ekonomiska samt politiska området. Vilket kan vara en av anledning till 
vår studies resultat. Några av våra informanter ger konkreta förslag på hur vi skapar 
våra framtida samhällsmedborgare i förskolan, vilket kan leda till en hjälp för att nå 
en hållbar värld men vi tror att man behöver göra mycket mer för att nå framåt i 
utvecklingen. För oss som intervjuare fick vi känslan av att våra informanter tycker 
att hållbar utveckling inte är ett lätt ämne utan det är precis som Pramling 
Samuelsson (2011) beskriver det. Även Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver att 
förskoleverksamheten styrs av ett holistiskt perspektiv där hållbar utveckling 
genomsyrar verksamheten, vilket även vi noterade i vår studie. Trots att begreppet 
hållbar utveckling har funnits under flertal år finns det ändå en känsla hos 
informanterna att det är ett nytt och komplext ämne som förskolorna undermedvetet 
arbetar med i det dagliga arbetet i verksamheten. Utifrån informanterna är hållbar 
utveckling ett positivt begrepp.  

Knutsson (2011) skriver i sin avhandling att det genom tiderna funnits en rädsla att ta 
tag i frågor om globala svårigheter i förskolan. Lärare har ansett det vara hotfullt och 
farligt. Pramling Samuelsson och Kaga (2008) skriver att under UNESCO workshop i 
Göteborg diskuterades möjliga orsaker till varför lärarna inte vågade ta upp allt 
elände som hållbar utveckling handlar om, en rädsla för att barnen skulle bli rädda 
och deprimerade. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att hållbar utveckling är 
en allt för stor och kraftfull fråga att läggas på de yngre barnen. Deltagarna i 
workshopen kom tillslut fram till att hållbar utveckling kan användas i verksamheten 
på ett positivt, intressant och konstruktivt sätt som är lämpligt för barn i de yngre 
åldrarna. I vår studie framkom just en sådan rädsla från några informanter.  Frågor 
som berörde krig, svält och fattigdom: Vad är okej att prata om med barnen i 
förskoleverksamheten? Skyddar vi barnen genom att inte ta upp dessa? Eller är det 
kanske den vuxne människans rädslor för dessa fenomen? Det är frågor som vi 
efteråt suttit och diskuterat och vår tolkning är att dessa aspekter är svåra ämnen att 
arbeta med yngre barn då vi själva tycker att det är ett otäckt ämne även för vuxna. 
Dock kan vi tänka oss att det är vi själva som vuxna som gör det till ett laddat ämne. 
Ledorden som UNESCOs workshop kom fram till vilka var förskolläraren ska bemöta 
barnet från ett positivt, konstruktivt sätt och göra det till ett intressant ämne för 
barnen tycker vi känns logiskt och uppnåeligt.  

I den inledande frågan till informanterna tog de flesta av dem upp miljöaspekten av 
hållbar utveckling, det vill säga den ekologiska dimensionen. Begrepp som 
sopsortering, återvinning, miljötänk samt Grön Flagg såg informanterna som hållbar 
utveckling. Dock såg vi under intervjuernas gång att allt fler av informanterna kom in 
på de andra dimensionerna i hållbar utveckling. Inom vad som kan ses som den 
sociala dimensionen nämnde informanterna begrepp som att vara en god kamrat, 
barnens rätt i samhället samt Äventyrspedagogiken, Stop och Stegen och stegVis och 
att vara en god demokratisk medborgare. Den ekonomiska dimensionen tog 
informanterna upp kunskap som att spara på vatten, energi, papper, mat svinn samt 
att vara försiktig med material och resurser i verksamheten. 

Många av våra informanter hade goda kunskaper om alla dimensionerna av hållbar 
utveckling men då det är ett brett ämne satte de mest fokus på den ekologiska 
dimensionen och arbetar mer medvetet med hållbar utveckling omkring det ämnet. 
Den sociala och den ekonomiska dimensionen kommer mer in verksamheten som ett 
omedvetet lärande och som inte förknippas med hållbar utveckling. Vi tror att om 
hållbar utveckling skulle benämnas som begrepp i förskolans läroplan skulle en 
större medvetenhet om hållbar utveckling finnas.   Vi fick en känsla av att den sociala 
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dimensionen tillsammans med den ekologiska dimensionen var något som 
förskolorna arbetade väldigt mycket med direkt eller indirekt i sin verksamhet om 
man inte använde sig av verktygen som finns tillgängliga för det syftet. 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som vi egentligen inte har reflekterat över 
som ett verktyg innan denna studie. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som 
alla i förskolans verksamhet använder sig av. I samband med pedagogisk 
dokumentationen använder sig våra informanter av många olika verktyg. De fysiska 
verktygen är exempelvis Ipaden, pennor och papper eller skapelser av olika slag. 
Davis (2015) skriver att dagens barn, framför allt de i utvecklingsländerna i snabb 
takt fått ett större utbud av tekniska uppfinningar, exempelvis internet, media, 
underhållning, materiella ägodelar och tillgång till ett överflöd av kunskap. När vi var 
små använde inte pedagogerna sig av exempelvis fotografier i samma utsträckning 
som dagens pedagoger gör och barnen idag använder sig av allt mer avancerad teknik 
för att lära sig saker, exempelvis Ipad, kamera, projektor samt olika verktyg för att 
kunna se på små djur och sedan kunna slå upp i böcker eller datorer för att nämna 
några. De psykologiska verktygen är exempelvis språket och kommunikationen som 
sker i samspel mellan barn och informant.  

Våra informanter arbetar med olika digitala verktyg för att lära ut om hållbar 
utveckling i förskolans verksamhet. Till en början i studien kände vi bara till 
verktyget Grön Flagg som vi i vår pilotstudie undersökte. Under denna studie har vi 
fått bekantat oss med fler digitala verktyg som de använder i sin verksamhet. 
Äventyrspedagogiken som några informanter använde sig av, är baserad på teorier 
och forskning om hur människor lär. I äventyrspedagogiken arbetar 
förskolepersonalen med projekt som de kan koppla till förskolas strävansmål i 
läroplanen. Oavsett vilket strävansmål man väljer så flätar pedagogerna alltid 
innehållet till hållbar utveckling (Furmark, 2009). (Se bilaga 3) 

Det andra verktyget som användes av några av informanterna är Stop och Stegen för 
ett arbete mot hållbar utveckling. I förskolans läroplan står det att pedagogen ska 
strukturera och målmedvetet ta tillvara på barnens naturliga lust och förmåga att lära 
sig nya saker och förskolan är den plats där det livslånga lärandet grundas, detta är 
en av grundstenarna i Stegen (Stegen, 2013). (se bilaga 4) 

Det tredje verktyget som några av informanterna använder sig av är stegVis som är 

fortsättningen på Stop och Stegen. I stegVis fokuserar förskolans personal på att göra 

barnen medvetna om sociala färdigheter som främjar deras emotionella 

kompetenser, dess syfte är att förebygga barns aggressiva beteende och istället lägga 

en grund för ett gott socialt samspel i förskolans barngrupp. (StegVis, 2003) (Se 

bilaga 4) 

 Våra informanter berättade att de såg barnens meningsskapande genom samtal och i 
diskussioner dem emellan samt mellan barnen. De ansåg också att det var lättare att 
se meningsskapandet på de äldre barnen då de utvecklat sitt språk. Säljö (2014) 
skriver att en grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att människan genom 
att kommunicera med varandra gör så att de sociokulturella resurserna uppstår och 
att det är genom kommunikation som de även förs vidare. Informanterna arbetade 
gärna på golvet nära barnen för att kunna se och delta i deras aktiviteter. Hundeide 
(2006) uttrycker att det är grundläggande att förskolläraren blir en med utforskare i 
barnets upptäcktsfärd. Barnet och förskollärararen ska ha ett gemensamt fokus av det 
som sker.  
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Att lyssna på barnen och låta deras röster komma fram är kärnan i FN:s konvention 
om barnen rätt (1998), enligt Pramling Samuelsson(2011) bör detta dokument alltid 
finnas tillgängligt i förskolans verksamhet. Genom att pedagogerna på förskolan 
lyssnar på barnens egna tankar och funderingar och uppmanar dem till utmanande 
frågeställningar skapas det fler tillfällen på förskolan där ett lärande och 
meningsskapande sker enligt oss. Pramling Samuelsson (2011) skriver att barn är 
förståndiga individer i förhållande till deras erfarenheter. Det viktiga är inte att barn 
uppnår kunskaper som en vetenskapsman men att de får utrymme för kreativitet och 
bilda sig egna idéer till att lösa problemen. Föräldrar och pedagoger har en viktig roll 
att rikta in barnens fokus och sin uppmärksamhet på frågor gällande hållbar 
utveckling. Vi tycker det är viktigt att pedagogerna och även föräldrarna tar ner 
tänket om hållbar utveckling till barnens egen nivå så att lärandet blir 
meningsskapande och kunskapsbefruktat vilket resulterar i att barnen kan ta med det 
in i sina lekar för att få en större förståelse för hållbar utveckling.  

Pramling Samuelsson (2011) skriver att barnen påverkas avsiktligt eller oavsiktligt i 
den kultur de tillhör, det kan vara sin familj eller sitt samhälle. En del barn klarar sig 
bättre i skolan än andra barn då de har olika förutsättningar i livets början. Forskning 
visar att grunden för kunskapskonstruktion samt värderingar och attityder etableras 
under de första åren i barnens liv i dagen samhälle när media finns överallt har 
barnen sett det vi vuxna ser, hur mycket vi än försöker undvika det. Därför anser vi 
att det kan vara en viktig punkt att här ha en bra föräldrakontakt så att man 
tillsammans pedagoger och föräldrar skapar den bästa möjliga lärandet för barnen 
både i förskolan och hemmet. Föräldrakontakt var något som våra informanter inte 
tog upp i arbetet med hållbar utveckling i verksamheten.  

En av våra frågeställningar i denna studie var att se om det fann några skillnader 
mellan en större stad och en mindre stad i deras arbeten med hållbar utveckling. Det 
vi kom fram till i vår studie är att kommunerna använder sig av olika verktyg i arbetet 
med hållbar utveckling. I den mindre staden använd informanterna av Grön Flagg 
medan informanterna i den större staden använde sig av fler verktyg i form av 
Äventyrspedagogiken, Stop och Stegen och stegVis. Detta resulterade i att de som 
använde sig av fler verktyg fick lättare att knyta an till alla dimensioner av hållbar 
utveckling. Vi ser en fördel av att arbeta med fler verktyg i förskolans verksamhet 
samt att det underlättar för förskolans personal samt att barnen får ett varierat 
kunskaps innehåll. Grön Flagg är också ett effektivt verktyg för arbete av hållbar 
utveckling dock pågår Grön Flaggs tema-arbeten i ett- två år och kräver ett långsiktigt 
fokus samt intresse av förskolans personal för att bli certifierade.  

5.3 Slutsats 

Det vi kom fram till i vår studie var att kunskapen om hållbar utveckling är 
varierande från person till person, dock kan man se att hållbar utveckling går som en 
röd tråd medvetet eller omedvetet igenom informanternas verksamhet. Det 
Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) kommer fram till i sin studie att 
förskolepersonal ser hållbar utveckling ur ett holistiskt perspektiv kan återkopplas 
även i vår studie. Vi kom även fram till att informanterna använder sig av många 
olika verktyg i förskolans verksamhet för att nå kunskaper om hållbar utveckling med 
barnen. Hållbar utveckling är inget som finns med som begrepp i förskolans läroplan 
dock genomsyras informanterna arbete om hållbar utveckling. I vårt slutliga resultat 
såg vi att informanterna på alla förskolor uppmärksammade meningsskapandet och 
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lärandet i form av språket, hur barnen kommunicerar med sina kamrater samt med 
förskolans personal och med hjälp av verktygen på förskolan gör de barns lärande 
synligt.  
 
Säljö (2014) skriver att en välutbildad befolkning som kan konkurrera om bra jobb 
anses nu för tiden av högt ställda beslutsfattare som en av de grundläggande 
förutsättningarna för ökat välstånd och höjd livskvalitet. Vi skulle kunna påstå med 
detta uttalande som grund att en god utbildning startar i tidig ålder där hållbar 
utveckling bör ses som en otroligt viktig startpunkt för att lära människan vara snäll 
mot planeten och allt liv som finns på den. Den ekologiska aspekten av hållbar 
utveckling arbetas det med och har arbetats med genom förskolans start historiskt 
sett.  
 
Idag finns det inga kvantitativa bevis för att lärande för hållbar utveckling i de tidiga 
åldrarna skulle vara positivt för våra framtida levnadsvillkor, dock finns det på den 
politiska agendan några viktiga mål för framtiden. För det första att begränsa antalet 
fattiga människor i världen och för det andra förbättra hälsan för alla och för det 
tredje se till så att alla har tillgång till utbildning och blir läskunniga. Vi har 
fortfarande en lång väg att gå. Dock tycker vi att hållbar utveckling är ett viktigt 
ämne, att utbilda yngre barn känns som en logisk väg att gå för att förbättra världen. 
Varje människas insats kan hjälpa, därför tycker vi att det är viktigt att alla individer 
tar sitt ansvar och gör det lilla de kan.  

Det vi har kommit fram till i vår studie är att informanterna ser hållbar utveckling ur 
ett holistiskt och genom ett sociokulturellt perspektiv där hållbar utveckling 
genomsyrar hela verksamheten, dock så är inte informanterna medvetna om att de 
faktiskt arbetar mer med hållbar utveckling än vad de förmedlar. Vi ser ett stort 
behov av utbildning av pedagogers kunskaper om hållbar utveckling som begrepp och 
vad det faktiskt innebär. Ett önskemål skulle kunna vara att hållbar utveckling 
benämns som begrepp i förskolans läroplan, förskolans personal skulle lättare få grep 
om begreppet och få en självsäkerhet med deras genomsyrade arbete om hållbar 
utveckling.  Pedagogisk relevans 

Vi anser att hållbar utveckling är ett ytterst aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt 
angående ”utbildning” för de yngre barnen. Forskning är av stor vikt för oss som 
blivande förskollärare, då vi vill sträva efter att få barnen att bli goda 
samhällsmedborgare. Kontinuerlig utbildning av den personal som finns i förskolans 
verksamhet är något som vi tror skulle gynna framtidens medborgare. 

Det vi anser hade haft det största genomslaget i vad som gäller hållbar utveckling är 
att alla verktyg i dagsläget, så som Grön Flagg, Äventyrpedagogik, Stop och Stege 
samt stegVis med flera, centraliseras till ett verktyg under namnet hållbar utveckling, 
för att säkerställa att alla förskolor jobbar aktivt med alla dimensioner i 
hållbarhetsfrågor. Detta verktyg skulle sedan bli obligatoriskt att implementera hos 
alla förskolor i Sverige. Om detta hade realiserats så hade man t.ex. kunnat mäta 
utvecklingen i respektive förskola och även kunna standardlisera utbildningsplaner 
samt kunna bibehålla en kvalitativ dokumentation för förskolelärare. Även revisioner 
av förskolorna hade underlättats om alla följde samma utvecklingsplan rörande 
hållbar utveckling vilket även gör att man lättare kan sätta in extra resurser där de 
verkligen behövs. 
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att ta denna studie vidare genom att utföra barnintervjuer 
och observationer om barns meningsskapande och lärande om hållbar utveckling. 
Hur tänker barnen kring begrepp som värdegrund, demokrati, miljö och ekonomi? I 
vår studie stötte vi på nya verktyg som användes av informanterna för att nå hållbar 
utveckling, det skulle vara intressant att forska vidare på vilka fler alternativa verktyg 
som finns ute i förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 
 
 Bakgrund av den intervjuade. 

 Namn: 

 Ålder: 

 Verksam inom förskolan: Vad innebär detta? 

 Barnens ålder i barngruppen: 

 Arbetar förskolan med Grön flagg eller har någon annan form av certifiering 
(Skolverket alt kommunen): 

 Kvinna/man: 
  
 
Förskolläraren/barnskötarens egna tankar om begreppet hållbar utveckling: 

 Vad får du eller har du för känslor kring begreppet hållbar utveckling? Varför är 
känslor viktigt i detta sammanhang? 

 Vad är det första du tänker på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 

 Vilken kunskap har du om att arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan? 

 Finns det några svårigheter att få med? Sig i det dagliga arbetet? 
 
 
Förskollärarens arbete i förskolan om hållbar utveckling: 
 

 Hur talar ni med barnen om begreppet hållbar utveckling? Pratar dem om begreppet? 

 Hur kopplar du/ni hållbar utveckling till förskolans strävans mål i läroplanen? 

 Arbetar ni gemensamt på förskolan (alla avdelningar) med hållbar utveckling?  

 Hur arbetar ni med: 
- Sociala dimensionen (demokrati, barns inflytande, delaktighet 

värdegrundsarbete genus mångkulturalitet likvärdighet). 
- Ekonomiska dimensionen (besparing, återanvändning). 
- Ekologiska dimensionen (natur källsortering återanvändning, natursyn). 

 Hur ser nu att barnen får ett meningsskapande omkring hållbar utveckling?  
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Bilaga 2 

Missivbrev: 
Hej!  

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som ska skriva vår C-uppsats vårt ämne 
vänder sig mot hållbar utvecklig i förskolan. För att vi ska kunna genomföra vår 
studie och få kunskap om hur ni arbetar runt hållbar utveckling behöver vi som 
studenter intervjua någon/några förskollärare/ barnskötare på er förskola. Vi anser 
att ditt arbete som pedagog i en förskola kan bidra med många goda idéer och tankar 
om just er förskolas arbete med hållbar utveckling. 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ intervju så vi är inte ute efter ”de rätta” 
svaren, utan i stället få ta del av dina tankar kring ämnet.  
Intervjun vi tänker genomföra består av några enkla frågor som vi vill spela in med 
din tillåtelse, allt för att underlätta bearbetning och analys till vår studie.  
Informationen som vi samlar in är konfidentiellt och dina intervjusvar kommer att 
enbart att behandlas av oss. När vi sedan presenterar resultatet av vår studie kommer 
ditt namn och förskola vara kodifierat.  
Studien följer centrala etikprövningsnämnden (CEPN) samt Vetenskapsrådets ”God 
forskningssed” inga personliga uppgifter kommer att ingå i studien. Ditt deltagande 
är frivilligt och din medverkan kan avbrytas när som helst utan särskild förklaring 
Vi skulle bli väldigt glada om du vill delta i studien. 
  
Vi ser gärna att ni kontaktar oss via mejla eller via telefon.  
  
Med vänliga hälsningar  
Sanna Wiklund sannna_k@hotmail.com 072-3080882 
Malin Lilliengren Mln12021@student.mdh.se 073-5727041 
Eva Ärlemalm -Hagsér Handledare Mälardalens högskola  
eva.alermalm-hagser@mdh.se 021-101672 
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Bilaga 3  

Ett annat verktyg som vi såg ute på våra informanters förskolor är äventyrs-
pedagogiken som är baserad på teorier och forskning om hur vi människor lär oss. 
Den utgår från en av förskolans viktigaste uppgift vilket är att skapa möjligheter för 
den enskilde individen att växa och utvecklas inom det området man har valt att 
arbeta med. På detta sätt får pedagogerna en helhetssyn på lärandet där individen 
växer och förskolegruppens positiva utveckling sker.  

I äventyrspedagogiken arbetar pedagogerna med projekt, dessa kallas sagoäventyret, 

actionäventyret eller miniäventyret. Dessa projekt kan man koppla till förskolas 

strävansmål från läroplanen, oavsett vilket strävansmål man väljer så flätar 

pedagogerna alltid innehållet till hållbar utveckling. Äventyren som genomförs på 

förskolan ger ofta starka känslomässiga upplevelser hos barnen och ger bra 

utgångspunkter för diskussioner i barngruppen, man kan diskutera allt ifrån 

kamratrelationer till miljöfrågor, barngruppen tränas även till att samarbeta med 

varandra samt tillit till sina kamratrelationer. (Furmark,2009) 

Man kan sammanställa äventyrspedagogiken i en triangel: 

 

                        PERSONLIG VÄXT 

 

  

 

 

 

 KUNSKAP                                                                 HÄLSA 
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Bilaga 4 

Stop och stegen är också ett verktyg som används av pedagoger för att jobba mot en 
hållbar utveckling. Stegen kan betyda/syfta på två olika ting, de är: Stegen klättrar 
man uppför för at nå högre höjder samt så behövs den för att röra sig framåt. Barn i 
förskolan är både på väg uppåt och framåt i sin utveckling. I förskolans läroplan står 
det att pedagogen ska strukturera och målmedvetet ta tillvara på barnens naturliga 
lust och förmåga att lära sig nya saker och förskolan är den plats det livslånga 
lärandet grundas. De åren barnen är på förskolan är en oerhört växande och 
händelserik period i deras liv, därför är det viktigt att pedagogen ser till att barnen får 
med sig det ovanstående. Stegen är anpassad för förskolebarn i åldern fyra till fem år 
och syftar till att stödja och stimulera barns lärande och viktiga färdigheter som 
kommer att gynna barnens framgång i skolan och senare i livet. Genom att man 
arbetar med stegen kan man skapa bättre förutsättningar för ett tidigt lärande och 
hjälpa barnen att lyckas i samspel med andra barn.  

Stegen består utav fem olika delar, Den första delen handlar om färdigheter för 

lärande, i det här första steget får barnen lära sig att lyssna, fokusera och rikta sin 

uppmärksamhet, följa instruktioner samt att fråga för att få sina behov sedda. Den 

andra delen handlar om empati och att känna igen andra och sina egna känslor och 

tankar, kunna se saker ifrån olika perspektiv och att vissa hänsyn och omsorg för 

andra. Tredje delen handlar om känslohantering, barnen får här lära sig att förstå och 

känna igen starka känslor samt hur man kan hantera dessa känslor på bästa sätt. Den 

fjärde delen handlar om kamratskapsfärdigheter och problemlösningar där barnen 

får möjlighet att lära sig om sociala färdigheter, hur man visar respekt, olika 

strategier för problemlösning och hur man handlar för att allas behov ska bli tillgodo 

sedda. I det femte och sista steget handlar det om hur det är att börja skolan, barnen 

får här göra tillbakablickar på de begrepp och färdigheter som de har lärt sig. Målet är 

att barnen ska ha fått en förståelse för hur de skall få användning av de färdigheter 

som förskolan lärt dem. Anledningen till detta är att barnen skall få en bättre start i 

förskoleklassen och skolan (Stegen, 2013). 

StegVis lär barnen viktiga sociala färdigheter och främjar deras emotionella 

kompetenser, dess syfte är att förebygga barns aggressiva beteende och istället lägga 

en grund för ett gott socialt samspel i förskolans barngrupp. Med hjälp av denna kan 

förskolan och hemmet hjälpas åt att möta de överskridande normer och värderingar 

som finns i vår värld samt att det riktar sitt fokus till hela barngruppen på förskolan i 

syfte att hjälpa alla barns sociala kompetenser och det klimat man vill ha i 

barngruppen (StegVis, 2003) 
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