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Abstract 

The purpose of this survey is to find out how the field of sustainable development is 

understood in the pre-school activities and how children are involved in that work. The study 

has a phenomenographical approach and I have therefore used qualitative interviews. During 

the course of my work, I have learned from four educators different perceptions of the 

concept of sustainable development, their interpretation of the goals in the pre-school 

curriculum and their views on children's participation. Four description categories were 

crystallized during the analysis of the material, it was environment, society / future, 

knowledge and participation. 

The result shows that the educators had difficulty defining the concept of sustainable 

development. They also had difficulty explaining how they worked with sustainable 

development based on the curriculum. When it comes to children's participation, the children 

participated primarily in adult-oriented activities. 

Sustainable development is a concept that you need to problematize more precisely in 

preschool. 
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1. Inledning och problemområde 

I tidningarna förs en nutida debatt om hållbar utveckling som har pågått i flera år, med 

rubriker som Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden och Sverige bäst i världen på 

hållbar utveckling. Andra skriver artiklar om Vår ökade klädkonsumtion är ett hot mot miljön 

och Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens ansvar (DN 20 juni 2012, Aftonbladet 12 

november 2013, DN 20 juli 2016 & Dagens samhälle 25 september 2015). Detta är en del av 

de artiklar jag kan hitta om hållbar utveckling i massmedia. När jag skulle gå in på bankens 

hemsida för att betala räkningarna häromdagen kunde jag på deras första sida läsa om hur de 

ser på hållbarhet utifrån områdena ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Men hur 

behandlas detta i förskolan? 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle och det talas mycket om hållbar utveckling, om hur vi 

behöver ta hand om vår planet och dess resurser. Men hur gör vi det på förskolans nivå?  

I förskolans läroplan står att:  

  

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och 

arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 

framtid  

 

(Skolverket 2016, s. 7).  

 

Läroplanen ska ligga till grund för förskolans verksamhet och innehållet tolkas av 

förskolechefer och pedagoger. Just begreppet hållbar utveckling finns inte med i förskolans 

läroplan (Skolverket 2016) men innehållet av begreppet gör det. Det är ett aktuellt och viktigt 

ämne. I läroplanen kan jag läsa om vad som förväntas av förskolans verksamhet och vad 

barnen förväntas få kunskaper om. Läroplanen berättar vad vi ska arbeta med men inte hur, 

därför behöver vi ämneskunskap men har vi kunskapen vi behöver? Om vi uppfattar och 

tolkar målen i läroplanen olika kan arbetet med hållbar utveckling variera på de skilda 

förskolorna. Trots att det är samma läroplan för alla förskolor kan det skifta hur man på de 

olika förskolorna arbetar med den.  
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I dokumentet ”Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan” 

(Utbildningsdepartementet 2010), som var bakgrunden till den första revideringen av 

förskolans läroplan, kan jag läsa om begreppet hållbar utveckling.  

 

En stor utmaning är att utbilda kommande generationer till att förstå och 

handla utifrån principen om hållbar utveckling, dvs. att sträva efter en 

utveckling som möter behoven utan att kompromissa med möjligheten för 

kommande generationer att möta sina behov. Förskolan är en naturlig 

startpunkt för detta arbete eftersom både intresse, värderingar och kunskaper 

grundläggs under tidiga år […]. Lärande för hållbar utveckling handlar i dag 

om att integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska frågor i en helhet. 

Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, 

hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion som 

om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på 

principer som ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling. Förskolan har 

stora möjligheter att grundlägga barns intresse för hållbar utveckling 

eftersom det finns en tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor. 

Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som upptar barnens tankar 

och nyfikenhet och att koppla det till miljöfrågor och livsstil  

 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 14-15). 

 

Skrivelsen är ett förtydligande av förskolans uppdrag, om vad pedagogerna ska sträva efter i 

sitt arbete med förskolans läroplan, och här skrivs hållbar utveckling in som ett viktigt 

innehåll inom naturvetenskapen och tekniken. I läroplanen för förskolan finns inte begreppet 

hållbar utveckling med, inte heller efter den andra revideringen som skedde år 2016. Hur ser 

då pedagogerna på begreppet hållbar utveckling i förskolan? Målen i läroplanen anger i vilken 

riktning de ska sträva med förskolans arbete och vilken kvalitetsutveckling de önskar i 

verksamheten. Förskolornas pedagogiska uppdrag har förstärkts och det kräver mer 

fortbildning och kunskap inom de olika ämnena.  

 

Pedagogers uppfattning av hållbar utveckling och hur barnen görs och blir delaktiga i det 

arbetet är något som jag i den här uppsatsen kommer undersöka närmare genom intervjuer 

med pedagogerna som är verksamma i förskolan. 
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1.1 Hållbar utveckling  

När utbildning för hållbar utveckling (2004) la fram sin rapport ”Att lära för hållbar 

utveckling” kunde man läsa om Brundtlandkommissionen och vad den i korta drag handlade 

om. Brundtlandkommissionen, som tillsattes av FN på 1980-talet, definierar hållbar 

utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det handlar om att vi ska ha ett 

gemensamt ansvar och bidra till en rättvis och hållbar värld. Hållbar utveckling handlar om 

individens val, att vi som individer måste göra medvetna val (Utbildning för hållbar 

utveckling 2004, ss. 32-33). 

  

Inom hållbar utveckling finns det tre olika dimensioner; den ekonomiska-, sociala- och 

miljödimensionen. Den ekonomiska innebär att vi ska värna om miljön eftersom en försämrad 

miljö leder till en svårhanterad ekonomisk utveckling. Vi behöver även dela välståndet rättvist 

och se till så att det sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet, det vill säga att vi upprätthåller 

en god hälsa, utbildning etc. Den sociala dimensionen innebär att vi ska dela våra resurser, 

inflytande och makt på ett rättvist och jämställt sätt och att alla människor får tillgång till en 

social service samt att alla människor känner sig trygga och delaktiga där de är. Den sista 

dimensionen rör miljön, det vill säga att vi ska värna om vårt ekosystem (Utbildning för 

hållbar utveckling 2004, s. 33). Dessa tre dimensioner hänger samman med varandra.  

 

För att förskolebarn ska introduceras till, och få en förståelse för att de är en del i ett naturligt 

kretslopp behöver förskolan arbeta för att få barn att förstå att deras val är betydelsefulla för 

miljön nu och i ett framtidsperspektiv skriver Veronica Bjurulf, lektor i teknikens didaktik, i 

sin bok ”Teknikdidaktik i förskolan” (Bjurulf 2013, s. 78). Att prova sig fram och få upptäcka 

själv är ett lärande på djupet och ett förhållningssätt för hållbarhet. Att träna på att kunna se 

och tänka utifrån olika aspekter och perspektiv gör att vi lättare kan förstå vad vi upptäcker 

och att vi känner en delaktighet. Men hur gör förskolor det i praktiken? Då jag är intresserad 

av pedagogernas uppfattningar kommer jag i min studie låta informanterna definiera ordet 

hållbar utveckling. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur området hållbar utveckling förstås i 

förskolans verksamhet och hur barn görs delaktiga i det arbetet.  
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3. Frågeställningar 

 Hur definierar pedagogerna begreppet hållbar utveckling? 

 Hur ser pedagogerna på miljöarbete och hållbar utveckling utifrån läroplansmålen? 

 Vilken syn har pedagogerna på barnens delaktighet i arbetet med hållbar utveckling? 

 

4. Metod och material 

I denna del beskrivs hur jag genomfört min undersökning. Jag kommer börja med att redogöra 

för hur jag gjort mitt urval och vilken insamlingsmetod jag använt. Jag kommer även ge en 

kort beskrivning av informanterna samt om genomförandet.  

 

4.1 Urval 

Jag har intervjuat fyra pedagoger på två skilda förskolor. När jag gjorde mitt urval av 

förskolor och pedagoger letade jag på olika förskolors hemsidor och kontaktade dem som 

nämnde att de till viss del arbetade med hållbar utveckling eller natur. Jag har vänt mig till 

både en privat och en kommunal förskola där jag slumpmässigt valt pedagoger som arbetar 

tillsammans med barnen på förskolan. Förskolorna kontaktades via telefon där jag 

informerade dem om min studies syfte. Sedan skickade jag även ett brev om informerat 

samtycke, se ”etiska överväganden” (se s. 5). 

 

Hållbar utveckling är ett brett och stort område och jag har i den här uppsatsen valt att arbeta 

induktivt, det vill säga att jag följer upptäckandets väg. Därför är det informanternas 

tolkningar och utsagor som styrt mitt arbete.  

 

4.2 Insamlingsmetod 

Jag har använt mig av kvalitativa metoder i min undersökning. Detta innebär att jag 

identifierat egenskaper om uppfattningar av ett fenomen och gör en djupare analys av ett 

mindre material (Patel och Davidsen 2011, s. 81). Jag får en insikt i personers eller 

situationers verklighet, så som de upplevs (Dalen 2015, s. 15).  

 

Mitt empiriska material består av intervjuer med fyra pedagoger från två skilda förskolor. Jag 

har valt att utföra kvalitativa intervjuer för att det passar med den fenomenografiska metoden 

jag använt mig av i analysen samt för att komma åt pedagogernas mer ingående uppfattningar 
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av ämnet och deras eget ställningstagande. I intervjuer kunde jag ställa öppna frågor som ett 

steg mot att få en djupare insikt.  

 

När jag valde vilken metod jag skulle använda mig av under studien, utgick jag från vad jag 

ville ta reda på i min undersökning. Syftet var att undersöka pedagogernas uppfattningar av 

olika fenomen. För att kunna göra det behövde jag få ta del av deras berättelser och tankar så 

som de upplever dem. Det kunde jag på bästa sätt göra genom intervjuer med öppna frågor 

där informanterna kunde svara utifrån deras egna uppfattningar. Detta hade varit svårt att få 

fram med hjälp av till exempel enkäter eller observationer. 

 

4.3 Informanterna 

Samtliga informanter bodde och arbetade på landsbygden i mellan Sverige. De hade olika 

åldrar och befattningar, åldrarna varierade mellan cirka 30-55 år. I studien har informanterna 

getts fiktiva namn. 

 

Anna är utbildad förskollärare och är även arbetslagsledare på förskolan där hon arbetar. Hon 

har arbetat i förskolan sedan år 1979. 

Bella är utbildad förskollärare sedan två år tillbaka. Hon har arbetat i förskolan i cirka 13 år. 

Cilla är barnskötare och har arbetat i förskolan sedan år 1976. 

Deniz är utbildad förskollärare sedan tre år tillbaka och har arbetat och praktiserat i förskolan 

sedan cirka år 2007. 

 

4.4 Genomförande 

Jag använde mig i intervjuerna av öppna frågor med olika följdfrågor där jag bad 

informanterna att ge exempel så att vi förstod svaren på frågorna på samma sätt. 

Intervjufrågorna provades på en informant först och sedan lade jag till några frågor som 

saknades. Det var viktigt att frågorna tolkades någorlunda likadant av alla informanter för att 

det skulle finnas en möjligt att kategorisera likheter och skillnader utifrån en fenomenografisk 

metod. 

 

När intervjuerna utfördes användes ljudinspelningar och anteckningar för att samla in 

empirin. Ljudinspelningarna har sedan transkriberats för att användas i analysen av 

undersökningen.  
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4.5 Etiska överväganden 

I mitt uppsatsskrivande var det viktigt att tänka på och ta hänsyn till de etiska aspekterna i 

undersökningen, det vill säga deltagarnas integritet och att alla uppgifter måste behandlas 

konfidentiellt både före och efter intervjuerna samt uppsatsen.  

 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska principer. 

Det första är informationskravet, det handlar om att informera de individer som ska vara med 

i undersökningen om vad undersökningen ska handla om. Den andra principen är 

samtyckeskravet, som innebär att alla deltagare har rätt att själva bestämma över om de vill 

delta. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att obehöriga inte ska 

kunna få tillgång till det insamlade materialet och att det inte ska gå att se var jag gjort min 

studie och vilka som medverkat i den. Alla ska kunna vara anonyma för läsaren. Den sista 

principen är nyttjandekravet, det som jag samlat in får endast användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, s. 1-16). 

 

Jag skrev ett brev om informerat samtycke som alla som deltagit i min studie har tagit del av 

(se bilaga 2). Brevet innehöll de forskningsetiska principer jag nämnt ovan, det vill säga 

information om min uppsats, att jag använde mig av intervjuer där jag antecknade och tog upp 

ljudupptagningar som jag transkriberat. Den innehöll även en förklaring om anonymisering 

och tystnadsplikt. 

 

Inspelningarna, anteckningarna och transkriberingarna kommer jag att förvara så att inga 

utomstående kan få tag i dem, de ska endast kunna användas i forskningssyfte. Min uppsats är 

väl anonymiserad så att det inte ska gå att se vart jag utfört min studie. 

 

5. Teori och begrepp 

Här kommer jag redogöra för den teoretiska ansatsen jag valt och för det begrepp jag använt 

mig av.  

 

5.1 Fenomenografi 

Jag har valt att arbeta med en empirinär ansats i form av fenomenografi. Det är en bra metod 

för att synliggöra människors föreställningar om olika fenomen. Då jag söker djupare 
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kunskaper över pedagogernas uppfattningar, meningar och fördjupade tankar rörande vissa 

begrepp och frågor är fenomenografin en metod som passar bra.  

 

Fenomenografi handlar om att lära sig hur människor upplever olika fenomen, olika aspekter 

av verkligheten. Att vi ska lära oss om människors erfarenheter. Det mest utmärkande inom 

fenomenografin är att man använder de specifika aspekterna av verkligheten som 

utgångspunkt i forskning, det vill säga våra uppfattningar eller hur vi upplever innehållet i en 

tanke eller erfarenhet (Marton 1981, ss. 180 & 189).  

 

Fenomenografi utvecklades som en kvalitativ metod för att studera lärande, och då inte vad 

som lärdes utan vad som lärs (Patel och Davidson 2011, s. 32). Syftet med fenomenografin är 

att se hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Eftersom människors uppfattningar 

förändras och utvecklas så är fenomenografin inte ute efter att hitta teorier som alltid kommer 

att gälla (Patel och Davidson 2011, s. 33). Fenomenografin har ett visst perspektiv på 

inlärning där arbetet inte på förhand har en bestämd teori om fenomen, utan man arbetar alltså 

utan en bestämd tolkningsteori, man undersöker något och formar därefter en teori (Larsson 

1986, ss. 22-23).  

 

Inom fenomenografin används beskrivningskategorier för att sammanföra kvalitativt skilda 

uppfattningar som i det här fallet pedagogerna har av samma fenomen. Uppfattningar 

karaktäriseras av forskaren och genom att jämföra likheter och skillnader kommer 

karaktäriseringar att bilda beskrivningskategorier (Uljens 1989, s. 39). 

Beskrivningskategorierna som framkommer utifrån empirin under analysen skildrar olika sätt 

att erfara ett fenomen och det logiska förhållandet mellan dessa. Att erfara något är att urskilja 

olika aspekter av något och att vara medveten om det (Marton & Booth 2000, s. 176-177). Jag 

kan med hjälp av denna metod se efter likheter och skillnader i empirin för att sedan 

kategorisera dem på ett strukturerat sätt.  

 

Analysen genom fenomenografin sker induktivt. När man arbetar induktivt följer man 

upptäckandets väg och formar därefter utifrån empirin en teori (Patel och Davidson 2011, s. 

23). Jag har analyserat den ena intervjun efter den andra för att upptäcka likheter och 

skillnader och därefter letat efter mönster för att se vilka kategorier som utkristalliserats (se 

bilaga 3). 



8 
 

5.2 Delaktighet 

Ett viktigt begrepp i analysen av min empiri är delaktighet. Med detta avses att barnen ska få 

möjligheten att få vara med och påverka vad de ska göra och hur de kan göra och påverka. 

Delaktighet och inflytande hänger ihop. Det är viktigt att barnen känner att de tas på allvar 

och att de kan känna att de får påverka sin situation. I förskolans läroplan kan jag läsa om att 

barnen ska utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare (Skolverket 

2016, s. 5). Artikel 12 i FN:s barnkonvention handlar bland annat om hur barn ska få uttrycka 

sin mening i frågor som berör dem: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad.  

 

(Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 2009, s. 18). 

 

Detta citat från barnkonventionen hänger ihop med det som står i läroplanen. Om barnen får 

uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem så blir de ansvarskännande människor. Men hur 

gör vi detta? Det är i praktiken inte lätt att följa. Monica Nordenfors, universitetslektor vid 

Göteborgs universitet, skriver i sin bok ”Delaktighet på barns villkor?” om att det sker en 

krock mellan barns behov av omsorg och skydd samt barnet som en aktör med rättigheter. 

Vidare skriver hon att syftet med barns delaktighet är att barnet ska passa in i samhället och 

ges mer makt. Men vuxna har i allmänhet mer makt än barnen och i det offentliga är det de 

vuxna som bestämmer och brukar makt (Nordenfors 2010, ss. 7-8). Jag tänker att det hör ihop 

med det Nordenfors skriver om att det är viktigt att vi reflekterar över syftet med barns 

delaktighet. Det finns en förvirring om vad som räknas som delaktighet även om det råder en 

enighet om att delaktighet är något bra (Nordenfors 2010, s. 17).  

 

Johannesen & Sandvik skriver att förskolor har en tendens att uppfatta delaktighet och 

inflytande som något där barnen ska vara med och ta beslut. Att de ska vara med och 

bestämma och att det är knytet till att välja (Johannesen & Sandvik 2009, s. 30).  Vidare 

skriver de att delaktighet inte handlar om att bestämma utan att det handlar om att alla är en 

del av en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera varandra oavsett åsikter och 
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inställningar. Det handlar om samspel, respekt och att lyssna till varandra i en gemenskap. 

Deras uppfattning av delaktighet och inflytande är att det inte endast ska stanna vid barnens 

närvarande utan att deras uttryck också ska påverka på något sätt, att de ska tas på allvar 

(Johannesen & Sandvik 2009, s. 31).  

 

Det finns olika uppfattningar om vad forskare anser att delaktighet handlar om. Här har jag 

valt ut tre olika beskrivningar som förhåller sig olika till barns delaktighet. Min uppfattning av 

barns delaktighet, så som jag i min undersökning valt att förhålla mig till den, är att barnen 

ska få möjlighet att vara med och påverka vad de ska göra samt att de ska få lära sig hur de 

kan påverka och göra. Att vi tar tillvara på barns perspektiv. Barnen måste få känna att de tas 

på allvar och att de få känna känslan av att de kan påverka sin situation. De ska få känna att de 

är en del av en gemenskap där alla respekterar varandra. 

 

6. Tidigare forskning och litteratur 

Här presenteras avhandlingar samt övrig litteratur som jag ser som relevanta för 

undersökningen.  

 

Maria Hedefalk, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på 

Uppsala universitet, skriver i sin avhandling Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar 

för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling (Hedefalk 2014) om barns 

meningsskapande inom hållbar utveckling i förskolepedagogiken. Hon riktar sitt fokus mot 

den kritiska handlingsförmågan utifrån gällande ESD-forskning (Education for Sustainable 

Development). Det finns olika definitioner av ESD men en återkommande gemensam sådan 

som hon skriver om innebär att inkludera tre dimensioner i undervisningen: ekonomisk, 

ekologisk och social dimension. Ett gemensamt mål inom ESD uttrycks så här: att utbilda 

barn att handla för förändring. Hedefalk lyfter de handlingskompetenser som enligt ESD är 

viktiga att ha för att handla för förändring, vilket bland annat är förmågan att handla kritiskt 

(Hedefalk 2014, s. 63).  

 

Eva Ärlemalm-Hagsér, forskare och universitetslektor vid Akademin för utbildning, kultur 

och kommunikation, Mälardalens högskola, har skrivit en avhandlingar ”Engagerade i 

världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan” (Ärlemalm-Hagsér 2013) om hållbar 

utveckling. Hon skriver om hur förskolorna arbetar med lärande för hållbarhet och hur barnen 
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deltar och är aktörer i det arbetet. Hon vill med sin avhandling synliggöra mångtydligheten, 

komplexiteten och de motsägelser som det innebär i arbetet med detta.  

 

Ärlemalm-Hagsérs har även skrivit en artikel, ”Lärande för hållbar utveckling i förskolan – 

Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text” (Ärlemalm-Hagsér 2012), 

som handlar om innebörder av lärande för hållbar utveckling i förskolan. Hon skriver om hur 

begreppet uppfattas och hur de i förskolan tolkar och arbetar utifrån det. Att alla människor 

känner att de kan ställa upp på vikten av hållbar utveckling men att när man sedan ska 

genomföra det rent praktiska så uppstår det meningsskiljaktigheter. 

 

Pedagogen Eva Johansson skriver i sin artikel The preschool child of today - the world-citizen 

of tomorrow (Johansson 2009) att hållbar utveckling är en moralisk fråga. Hon vill att man 

tydligt ska diskutera hur det tar sig i uttryck i det dagliga samspelet mellan barn och vuxna i 

förskolan samt hur vi skapar identiteter av världsmedborgarskap. Hon skriver att ”Vi är som 

människor, en del av, och ansvarig för, en gemensam värld” (Johansson 2009).  

 

Pedagogen Inger Björneloo skriver i sin avhandling ” Innebörder av hållbar utveckling. En 

studie av lärares utsagor om undervisning” (Björneloo 2007) om hur lärare tolkar begreppet 

hållbar utveckling och om vilka kunskaper samt erfarenheter i undervisning som behövs av 

läraren för att man ska kunna ge barnen en bra utbildning för hållbar utveckling.  

 

Pedagogerna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan skriver i sin artikel 

”Delaktighet som värdering och pedagogik” (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003) att 

delaktighet är en grundförutsättning för barns möjligheter att föra sin egen talan och att vuxna 

behöver kunskaper om barns kunskapsbildning samt att de behöver lyssna på barnen 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 70).  

 

Miljödidaktik handlar om att ha kunskap om natur och miljö, när barnen kommer med frågor 

behöver vi kunskap inom området så vi kan ge dem ett tillfredsställande korrekt svar. Detta är 

något som Sandell, Öhman och Östman skriver in i sin bok ”Miljödidaktik – Naturen, skolan 

och demokratin” (Sandell, Öhman & Östman 2003). När de talar om miljöfrågor och 

miljöproblem menar de problem där mänsklig påverkan på naturen spelar in.  
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Pedagogerna Johan Dahlbeck och Ingegerd Tallberg Broman har tillsammans skrivit ett 

kapitel som heter ”Ett bättre samhälle genom pedagogik: om högre värden och barnet som 

budbärare” (Dahlbeck & Tallberg Broman 2011). Här skriver de om hur barnen kan göras 

delaktiga och få inflytande. De skriver om att starta en grogrund för samhället i stort. Vidare 

kan jag läsa om hur vi med barnens hjälp kan starta en föräldrauppfostran.  

 

7. Analys och resultat 

Jag har i analysen använt mig av den fenomenografiska metod som jag skrivit om tidigare i 

uppsatsen (se s. 6). Den utgår från informanternas upplevelser av olika fenomen. 

Upplevelserna kategoriseras och bildar sedan beskrivningskategorier. 

 

Fyra kategorier utkristalliserades från empirin (se bilaga 3). Den första kategorin har jag döpt 

till miljö. Detta för att det var en likhet mellan alla informanter då de talade om ekologisk 

mat, klädkonsumtion, källsortering, giftfritt material på förskolan samt spara el etc. Den andra 

kategorin döptes till samhälle/framtid då den handlar om hur samhället ser ut och att barnen är 

den kommande generationen. Informanterna talade även om hur de växt upp och vad de bär 

med sig. Kunskap är den tredje kategorin. Informanterna berättade om hur de såg på 

läroplanen och hållbar utveckling. De känner att de saknar viss kunskap inom områdena. 

Hållbar utveckling är ett brett begrepp och läroplanen känns komplex och tolkningsbar samt 

att de poängterade att det krävs fortbildning och rutiner. Den sista kategorin som framkom är 

delaktighet. Informanterna talade om barns närvarande och deltagande men även om 

kommunikation mellan olika parter samt att även en liten koppling av föräldrasamverkan kom 

fram.  

 

Min analys och diskussion utgår från dessa beskrivningskategorier. Nedan följer en djupare 

analys av materialet. 

 

7.1 Miljö  

Miljö var den första kategorin som utkristalliserades under analysen. Jag kunde hitta många 

likheter men även några skillnader inom miljö. Bella sa så här när hon skulle förklara hur hon 

såg på hållbar utveckling: 
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Hållbar utveckling, ja men… jo men det är väl. Gud så svårt det är att 

förklara. Spara in på. Nej men eh, förstår du hur jag tänker på. Asså se över 

vad man gör för att spara in på resurser för kommande generationer. Asså att 

man… inte slösa på resurserna man har utan man tänker sig för vilka val 

man gör. Asså jag tänker nog över lag. Både materiellt och ehh… man kan 

ju ta det i allt asså jo men om jag bara går till mig själv. Måste jag göra vissa 

grejer som kanske kan kosta jorden någonting. Behöver jag ha så här 

mycket? Behöver jag ta bilen? eller behöver jag köpa mer kläder? jag kan ju 

faktiskt köpa begagnat  

 

(Bella 23 mars 2017). 

 

Som synes hade hon svårt att sätta ord på begreppet hållbar utveckling. Hon fick fundera 

länge innan hon tillslut lyckades komma fram till någon slags definition. Eva Ärlemalm- 

Hagsér menar att begreppet lärande för hållbar utveckling är problematiskt och svårtolkat 

utifrån både teori och sin egen empiri (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 14). Detta stämde överens 

med det Bella berättade. Även Inger Björneloo skriver om problematiken med att hitta en fast 

definition av begreppet hållbar utveckling. Vidare skriver hon om att vi idag inte kan spå hur 

framtiden kommer att se ut eller utvecklas (Björneloo 2007, ss. 19-20). Informanterna tyckte 

det var svårt att tolka begreppet och sätta ord på vad det egentligen innehåller i praktiken. 

Detta uttryckte även Anna: ”Hållbar utveckling är ett begrepp som man kan tolka väldigt 

väldigt brett.” (Anna 9 mars 2017). Hållbar utveckling är ett brett begrepp som omfattar flera 

olika delar och det är något man inte för en diskussion om i förskolan. Inger Björneloo menar 

att komplexa begrepp ofta resulterar i vitt skilda tolkningar och att begreppet hållbar 

utveckling används ansvarslöst i många skilda sammanhang (Björneloo 2007, s. 22). Det var 

även så som informanterna beskrev hållbar utveckling. 

 

Det fanns många likheter i hur pedagogerna såg på arbetet med hållbar utveckling. De talade 

mycket om bland annat källsortering och ekologisk mat. Några talade även om att inte 

använda bil i onödan och att köpa begagnade kläder till sina egna barn. Ett exempel på det var 

när Cilla skulle definiera hållbar utveckling: 
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Få se, hållbar utveckling... det är väl att tänka på miljön, man tänker väl på 

att sopsortera, tänka på kanske vad man har för material åå, öhm, inte köra 

bil mer än vad man behöver då då  

 

(Cilla 9 mars 2017). 

 

Bella talade om bilkörning under intervjun men hon talade även om och dagens 

klädkonsumtion, hon sa: ”Behöver jag ta bilen eller behöver jag köpa mer kläder, jag kan ju 

faktiskt köpa begagnat” (Bella 23 mars 2017). 

 

Pramling Samuelsson skriver om att vi i Sverige har en lång tradition i arbetet med 

miljöfrågor men att det är dags att vi även inkluderar värdefrågor. Att utan en social 

hållbarhet får vi ingen hållbar utveckling (Pramling Samuelsson 2008, se Dahlbeck & 

Tallberg Broman 2011, s 207). Informanterna hade tagit fasta på att hållbar utveckling handlar 

om miljöarbete och om att spara på våra resurser. Det var endast en informant som tog upp 

den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Anna berättade under intervjun att: 

 

Hållbar utveckling om man tar ett sidospår och bara fokuserar på själva 

begreppet så tänker jag också att hållbar utveckling är det jag håller på med, 

med barnen. Alltså om jag ger dem en bra start i livet så kanske den håller 

hela livet ut vilket också genererar positiva saker till världen i stort  

 

(Anna 9 mars 2017). 

 

Det här uttalandet hade en koppling till den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Anna 

var den enda som nämnde den sociala dimensionen och då en ganska svag koppling till det. 

Eva Johansson skriver att alla människor är en del av och ansvariga för vår gemensamma 

värld (Johansson 2009, s. 80). Vidare skriver Johansson om idén om världsmedborgare som är 

ett viktigt innehåll i förskolans läroplan. Med världsmedborgare menar hon hur barnen 

kommer ta hand om sig själva och andra samt om världen. Det handlar vidare om hur barn 

och pedagoger ser på rättvisa, rättigheter och andras välbefinnande (Johansson 2009, s. 90). 

Detta är det som Anna berättade för mig om under intervjun: ”Ger vi barnen en bra grund att 

stå på så kanske den räcker livet ut” (Anna 9 mars 2017). Man ansåg redan när den första 

läroplanen för förskolan skulle komma på 1990-talet att förskolan har en betydelsefull roll i 
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arbetet för en hållbar framtid. Miljöarbetet i förskolan sker mot både ett lokalt och globalt 

perspektiv (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 35). I boken miljödidaktik skriver Sandell, Öhman och 

Östman om att hur vi förhåller oss till naturen och som samhällsmedborgare har att göra med 

lärande och vad vi har lärt oss (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 15). Detta är något som 

mina informanter berättade om: 

 

Jag jobbar med de stora barnen. Vi är ute väldigt mycket så vi pratar väldigt 

mycket om naturen. Om att inte bryta kvistar, grenar inte kasta skräp, plocka 

upp efter sig… sen det är lite avancerat men man kan komma in på just det 

här med avgaser och bilar men så långt har vi inte kommit. Men just så 

enkelt har vi börjat men att man inte ska skräpa ner och bryta kvistar och 

man ska ta hand om… 

 

(Deniz 23 mars 2017) 

 

Här hade Deniz påbörjat ett arbete för en hållbar framtid. De diskuterar om naturen och hur vi 

ska vara i den. Hon hade börjat smått och vart efter barnen lär sig och vinner kunskap bygger 

hon vidare på den kunskapen. Hon försöker visa barnen hur hon anser att vi ska förhålla oss 

till naturen och som samhällsmedborgare. Även Anna berättade om hur hon arbetade för att 

ge barnen kunskap genom bland annat källsortering:  

 

Och barnen får följa med bort till återvinningen och slänga. Och det som vi 

inte då själva återanvänder själva i verksamheten genom att barnen får skapa 

med det. Samma med skogen finns ju väldigt nära här och den brukar vi ju 

gå till.  

 

(Anna 9 mars 2017) 

 

Anna berättade att de går och återvinner och slänger saker som de inte kan återvinna själva, 

det vill säga att man kanske inte alltid behöver slänga eller källsortera allt utan ibland kan 

man själv återanvända saker och hitta nya användningsområden för det. Hedefalk påpekar att 

det är viktigt att barn i förskolan får möta situationer där det blir rimligt att handla kritiskt. En 

slutsats som dras är att förutsättningarna för att barn ska kunna tänka kritiskt påverkas av 

innehållet läraren väljer att ha med i undervisningen (Hedefalk 2014, s. 69). Hur man handlar 
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kritiskt med det material man har framför sig. Här hade pedagogerna till viss del startat en 

process till det kritiska tänkandet. Vi behöver inte vara duktiga och slänga allt på rätt plats. Vi 

kan fortsätta använda sakerna med hjälp av nya användningsområden. 

 

7.2 Samhälle/Framtid 

Samhälle/framtid var också en kategori som utkristalliserades utifrån empirin. Den hängde 

ihop med kategorin miljö men hade även ett tänk om samhället i stort och smått. Om hur 

barnen är den kommande generationen. Jag valde därför att sätta den i en egen kategori. 

 

Barn har sedan upplysningstiden varit en del av ett projekt som gör att de ses som bärare av 

den framtida samhällsutvecklingen (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 33). Det är något som även 

framkommit under intervjuerna. Flera av informanterna nämnde att det är barnen som är 

framtiden och den kommande generationen. Anna berättade om detta: 

 

om vi på någe vis kan ge barnen någonting som gör att dom… e tio barn 

rädda om en sak eller återanvänder en sak eller slänger två saker på rätt 

ställe så är man ju i alla fall i rätt riktning. Sen är det ju svårt att förändra 

världen men men, det är ju fortfarande det där med vad kan jag ge barnen 

som de sen kan ha med sig sen i livet. Förhoppningsvis så slänger dom saker 

på sopstationen och inte i naturen och så vidare.  

 

(Anna 9 mars 2017) 

 

Eva Johansson skriver om hur viktigt det är med lärarnas kunskaper om moraliska värderingar 

i förskolan och samhället för att idéer om ett globalt medborgarskap och utbildning för hållbar 

utveckling ska bli synligt för barnen (Johansson 2009, s. 89). En tanke om barn som en 

världsmedborgare är en fin tanke skriver Johansson men det kräver ett stort ansvar hos lärare 

och forskare (Johansson 2009, s. 91). Anna berättade om sina tankar om detta: 

 

Ofta fokuserar man ju just när man pratar om hållbar utveckling så är det ju 

liksom själva miljön man tänker på. Med papper och regnskog ååå allt med 

kretslopp och allt sånt där men jag tänker liksom att det finns ju. Det finns 

ju några som ska kunna lära sig att tänka på det också. Annars blir det ju 
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ingen utveckling och det blir ju framför allt inte hållbar. Det är ju dom som 

är nästa generation.  

 

(Anna 9 mars 2017) 

 

Anna menar att vi måste ge barnen verktygen att arbeta för en hållbar utveckling och vara 

förebilder för dem annars kan de inte bli några världsmedborgare. Eva Johansson skriver att 

alla människor är en del vår gemensamma värld och att vi alla även är ansvariga för den 

(Johansson 2009, s. 80) Detta blev tydligt i det som Anna berättade ovan. Men det stämde 

även överens med det Bella här berättade ”och absolut för barnens skull. Det är ju dom som är 

kommande… Som ska… Vad lämnar man efter till dom?” (Bella 23 mars 2017). Om vi lever 

tillsammans i en gemensam värld så är det ju så att det är barnen som behöver kunskapen för 

att kunna påverka hur framtiden ska se ut. Det är ett viktigt arbete vi har att arbeta för i 

förskolan. Vad ska barnen få med sig in i vuxenvärlden? Det Ärlemalm-Hagsér kunde se i sitt 

empiriska material var att lärande för hållbar utveckling sågs som ett viktigt kunskapsinnehåll 

i förskolans praktik (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 98). 

 

Dahlbeck & Tallberg Broman skriver om hur styrningen av barnet har en hög vikt i arbetet 

med hållbarhet. De menar att vi ska få barnen att välja rätt i vardagen för att vi ska få en 

hållbar samhällsutveckling. Detta genom att ge barnen flera olika vardagliga sysslor 

(Dahlbeck & Tallberg Broman 2011, ss. 211-212). Författarna tar även upp 

föräldrauppfostran när det gäller bland annat utbildning för hållbar utveckling. Att vi ska 

använda det enskilda barnet som ett instrument för att få till en förändring i familjens vanor 

och beteendemönster som i förlängningen även kan skapa förändringar i hela populationens 

vanor och beteendemönster (Dahlbeck & Tallberg Broman 2011, s 212). Här hade Deniz 

andra erfarenheter. Hon berättade om att vanorna och beteendemönstren hon hade är sådant 

som hon bär med sig från sin uppväxt:  

 

Asså så som vi jobbar på våran avdelning och över lag på hela huset så… 

det ligger nog i bakgrunden i en själv, hur man varit uppväxt. Vad man har 

lärt sig om hållbar utveckling. Det ligger i ryggraden på nåt vis att man inte 

ska skräpa ner. Sen är barnen väldigt intresserade också.  

 

(Deniz 23 mars 2017) 
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Vad vi bär med oss har att göra med vad vi fått för kunskap under vår uppväxt. Cilla berättade 

om hur barnen redan hade ett ekologiskt tänk med sig hemifrån: ”Om ekologiskt och så, jag 

tror att det kommer upp mer och mer eftersom dom pratar om det hemma också” (Cilla 9 mars 

2017). Här handlar det inte om någon föräldrauppfostran, utan här var det snarare 

barnuppfostran som hade ägt rum. Det Dahlbeck & Tallberg Broman skriver om stämmer 

därför inte in här även om det även förekommer att det skulle behövas viss 

föräldrauppfostran. 

 

7.3 Kunskap 

Kunskap var något som alla informanter tog upp under intervjuerna. De kände en saknad av 

kunskap inom begreppet hållbar utveckling men även inom läroplanens mål för miljöarbete. 

De hade en upplevelse av att läroplanen var komplex och tolkningsbar. Att begreppet hållbar 

utveckling var ett svårt ämne samt att de behövde mer ämneskunskap. Ärlemalm-Hagsér 

skriver att läroplanen för förskolan inte använder sig av begreppet lärande för hållbar 

utveckling (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 5). Det fanns en osäkerhet över vad läroplanen 

innehåller inom miljöarbete och hur man ska arbeta med det. Kan det vara så att det är därför 

som pedagogerna har svårt att koppla begreppet till förskolans verksamhet? Här skulle Anna 

försöka förklara hur hon arbetar med hållbar utveckling och läroplanen: 

 

Men jag tycker ändå att det finns en viss frihet att vänd det så till sig själv 

eller vad jag ska säga. Jag har väl i och för sig inte, jag har lite svårt att 

svara på den frågan. Jag har väl inte kanske funderat så mycket på det, på 

det sättet. Och det tror jag beror på att man många gånger gör saker och 

kopplar till läroplanen men lika många gånger gör man saker för att man 

liksom har det med sig. Alltså den här känsla att det. Egentligen så jobbar 

man utefter läroplanen men man har inte liksom brutit ned den åhh hela 

tiden det här gör jag eller jag tittar på bakkant, jag tittar på läroplanen och så 

ska jag göra det här. Det blir liksom tvärtom.  

 

(Anna 9 mars 2017) 
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Även Deniz hade svårt att berätta hur hon arbetade med hållbar utveckling och 

läroplanen. Hon berättade också om hur den personliga tolkningen påverkade även 

om den beskriver ganska bra vad arbetet ska innehålla: 

 

Den är väldigt komplex de är ju verkligen att man får göra som man vill 

efter strävansmålen. Men dom har ju ehh allt det där med naturvetenskap 

och lärmiljö och djur och natur och. Hur jag tolkar… ja personligen då så 

tolkar.. ja men komplex men ändå.. jag tycker ändå att den beskriver den 

ganska bra vad man ska få in. Men inte hur då.  

 

(Deniz 23 mars 2017) 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som man inte talar om och problematiserar så ofta i 

förskolan. Det tas förgivet. Ärlemalm-Hagsér skriver om just detta, att vi behöver 

problematisera och tydliggöra det som ofta är dolt och förgivettaget inom området då det 

förstårs på olika sätt (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 3). Cilla hade även hon svårt att berätta vad 

de gör: ”Jag tror ju att det kommer in mera än vad man tänker på” (Cilla 9 mars 2017). Hon 

berättade att hon tror att det kommer in mer än vad man tänker på. Men hur vet hon det? 

 

Björneloos skriver att begrepp som är komplexa ofta får olika förståelser så att det resulterar i 

många helt olika tolkningar. Ibland kan det verka enkelt och ibland kan det passa in överallt 

(Björneloo 2007, s. 21). Så här berättade Cilla om sina tolkningar av begreppet: 

 

De är väl lite det som jag sa innan därå att vi lär barnen att sopsortera, att 

inte slösa med vårt material. Försöka tänka lite på när vi beställer 

material. Vad vi beställer och, aa informera barnen lite i bästa möjliga men 

om miljön så. Det är väl det som står. Sen finns det säkert mycket mer men 

det är det jag tänker på i första hand. Samtidigt finns det väl mycket mera 

säkert men de är inte säkert att man kommer på det nu när man sitter och 

tänker på det. 

 

(Cilla 9 mars 2017) 
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Cilla försökte berätta allt de gör och hur hon ser på det. medan Bella hade svårare att tolka 

det: ”man gör kanske mer än vad man tror om man bara får tänka efter” (Bella 23 mars 2017). 

Björneloo skriver om hur lärares tillit till den egna förmågan, den egna kompetensen, samt 

hur det påverkar undervisningen om hållbar utveckling hänger förmodligen ihop. Här är 

kompetensutvecklingen och kontakt med aktuell forskning betydelsefull (Björneloo 2007, s. 

158). Detta märktes av under intervjuerna. Deniz berättade om behovet av 

kompetensutveckling: ”asså man skulle nog kunna göra mer om man gick mera på så här 

föreläsningar eller kurser” (Deniz 23 mars 2017). Hon tar upp det som Björneloo skriver om, 

att kompetensutveckling är värdefullt för arbetet. 

 

Sandell, Öhman och Östman skriver om vad som menas med miljödidaktisk kompetens. För 

att en pedagog eller lärare ska räknas som miljödidaktiskt kompetent behöver den ha 

ämneskunskap, vetenskapliga kunskaper om miljöundervisning samt praktisk kunskap, det 

vill säga beprövad erfarenhet (Sandell, Öhman & Östman 2003, ss. 11-13). Det är det som 

Deniz berättade om att de saknar till viss del. De önskar mer kunskap. Bella berättade om hur 

hon såg på hållbar utveckling: ”asså, tillsammans med barnen ska vi försöka.. asså få in dom i 

det hära miljötänket på något sätt” (Bella 23 mars 2017). Vad menas med tillsammans? Och 

vad menas på något sätt? Här syntes det tydligt att Bella saknar den miljödidaktiska 

kompetensen. Samtidigt som Deniz berättade om att hon fått en liten del av kompetensen:  

 

Vi har också varit på en föreläsning om giftfri förskola så det är väl lite 

mera över lag i hela huset med kökssaker, mat och leksaker. Så är vi mera 

medvetna vad vi köper in. Ekologisk mjölk, närproducerat kött. Och så har 

vi tagit bort plasttallrikar och plastmuggar och nu är det bara glas. Så efter 

den där föreläsningen så blev det verkligen så där att man fick en aha… det 

är mycket som man kan göra. Det är mycket mera medvetet i huvudet. Både 

hemma och på jobbet.  

 

(Deniz 23 mars 2017) 

Björneloo skriver att om eleverna eller i mitt fall barnen ska lära sig något om hållbar 

utveckling för en hållbar framtid behöver lärarna vara medvetna om vad de gör och vad det 

kan leda till (Björneloo 2007, ss. 162-163). Deniz berättade här om hennes upplevelse om hur 

undervisningen fungerade lättare om det fanns rutiner: 
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Det gäller ju bara att få in en rutin. Att får man in en rutin att man gör det 

här si och så. Det är just det där i början när man ska sätta igång med allting 

att det ska klaffa med alla och att just få en rutin på det. Och har man det 

bara som en rutin så rullar det bara på. Mycket gör man ju utan att man 

tänker på det också. Man kanske skulle kunna bli mera att man pratar mer 

om det och förklarar. Jag tror mycket bara sker av bara farten.  

 

(Deniz 23 mars 2017) 

 

Här handlade det om praktisk kunskap. Hon vet vad hon ska göra och har gjort det många 

gånger tidigare så att det har skapats en rutin, som en trygghet i det hon gör.  

 

Sandell, Öhman och Östman skriver hur miljöproblemen kan ses som en politisk fråga. Vi har 

ett gemensamt ansvar och det finns inte några givna åtgärder på problemet. Det finns även 

många olika åsikter och uppfattningar av problemet (Sandell, Öhman & Östman 2003, ss. 

123-124). Vidare kan jag läsa om att samhällets naturrelation är föränderlig och har att göra 

med vad man lär sig (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 178). Så hur vi ser på detta har att 

göra med vilka kunskaper, uppfattningar och vilken syn pedagogerna har på miljöarbete och 

lärande. Vad pedagogerna erbjuder barnen visar vad de får för verktyg med sig till framtiden. 

Även Inger Björneloo skriver att lärare behöver kompetens och kunskap inom hållbar 

utveckling för att de ska kunna ta fram undervisningsmetoder som passar och att de ska bygga 

på tidigare erfarenheter inom miljöundervisning (Björneloo 2007, s. 7 i bilaga 1). 

 

7.4 Delaktighet 

Delaktighet handlar om att ta tillvara på barns perspektiv, de är ömsesidigt beroende av 

varandra. En förutsättning för att pedagogerna ska kunna göra barnen delaktiga är att de just 

kan ta barns perspektiv. Vi behöver kunna ta tillvara på barns sätt att tänka och förstå 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 71). Delaktighet handlar även om att fånga det 

som barnen är intresserade av, det räcker inte att lyssna och intervjua ett barn (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2003, s. 79). Detta speglas till viss del av vad Cilla berättade: 
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Sopsorterar gör vi ju, eftersom vi har sopsorteringen bara här, nära. Så det 

använder vi oss mycket av, går med barnen dit och pratar om det. Vi brukar 

dokumentera om det och prata med barnen om det efteråt om varför och så. 

 

(Cilla 9 mars 2017).  

 

Genom dokumentationen kan barnen lämna sitt eget bidrag och förmedla sina känslor för det 

upplevda och man kan därefter arbeta vidare utifrån barnens intresse. Pramling Samuelsson & 

Sheridan skriver att dokumentationen ska analyseras, av barn och vuxna tillsammans och på 

detta sätt kan de vuxna ta barns perspektiv. Att barnen får förmedla upplevelser, tankar och 

känslor samt att de vuxna lyssnar och tolkar deras sätt att vara och agera gör att vi intar barns 

perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 81). Cilla berättade om att de brukar 

dokumentera det de gör och att de samtalar tillsammans om bilderna. Har vi kunskapen om 

hur barnen lär sig samt att vi lyssnar till barnen, kan barnen bli delaktiga. Även Deniz 

berättade om hennes syn på detta: ”Vi behöver diskutera och kommunicera tillsammans med 

barnen.” (Deniz 23 mars 2017). 

 

För att barn ska få möjlighet till att föra sin egen talan krävs delaktighet. Vidare, behöver de 

vuxna ha kunskap om hur barn lär sig samt lyssna på det barnen säger för att de ska kunna 

tolka och förstå barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 78). Deniz 

berättade hur de gör: 

 

Jo men jo. Dom är delaktiga. Det är som att man kommunicerar och har 

en… man samspelar med alltihopa. Som en dialog hela tiden. När man går 

ner och hämtar i köket där vi källsorterar och sen går vi ner med det. Så får 

dom slänga och. Och i skogen blir det mest dialoger. Att man pratar och 

frågar och förklarar och så.  

 

(Deniz 23 mars 2017) 

 

Om läraren riktar barnens uppmärksamhet mot ett pluralistiskt innehåll finns de bästa 

förutsättningarna för kritiskt handlande. Då har de möjlighet att diskutera utifrån flera 

moraliska synsätt (Hedefalk 2014, s. 70). En ytterligare slutsats hon drar är att undervisningen 

i förskolan inte liknar traditionell skolundervisning utan att ett lärande sker hela tiden under 
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hela dagen (Hedefalk 2014, s. 61). Ett exempel på att lärande sker hela dagen inom förskolans 

vardag är det som Cilla berättade: 

 

Det kommer ju frågor ibland upp liksom från barnen som har med miljötänk 

att göra. Vi har ju vägen ganska nära som sagt åå. Men även lite vad man 

äter och så där också. Ja att man gör dom lite uppmärksamma, nu 

bestämmer ju inte vi riktigt vad. Utan vi beställer ju mat och så kommer ju 

maten bara. Men att man kanske pratar om det i alla fall med barnen. Om 

ekologiskt och så, jag tror att det kommer upp mer och mer eftersom dom 

pratar om det hemma också. Sen får nog barn mer och mer tankar om 

ekologiskt åå kanske tycker att det är viktigt också, även barnen. 

 

(Cilla 9 mars 2017) 

 

Det är många frågor och funderingar som kan dyka upp i barnens vardag då gäller det att 

pedagogerna är medvetna och besitter en ämneskunskap för att ett lärande ska ske. Om barnen 

får vara med och uppleva olika delar av arbetet med hållbar utveckling kan de handla kritiskt 

när det kommer till olika val. De har olika handlingar att relatera till samt att ta ställning 

utifrån. Här berättade Bella hur de tänker om att involvera barnen: ”Att man involverar dom i 

det vi gör, det är ju därför vi är här. För att få med dem, för att få någon form av grund hur vi 

tänker” (Bella 23 mars 2017). Även Anna berättade om hur de arbetar lite med kritiskt 

tänkande och hur barnen involveras: 

 

Barnen får följa med bort till återvinningen och slänga. Och det som vi inte 

då själva återanvänder själva i verksamheten genom att barnen får skapa 

med det. Samma med skogen finns ju väldigt nära här och den brukar vi ju 

gå till. Och samma sak där liksom och hur är man när man är i skogen och 

vad man gör och inte gör och så vidare. Kretsloppet har vi också varit inne 

lite grann på.  

 

(Anna 9 mars 2017) 

 

Vad ska ska slängas? Behöver allt slängas? Kan vi återanvända vissa saker men i ett annat 

syfte? Barnen vet att sakerna ska källsorteras men man behöver ju inte kasta allt. Ärlemalm-
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Hagsér använder sig av begreppet aktör. Vilket innebär att barnen är medskapare av sitt 

lärande och påverkar sin omvärld, de tar inte endast emot kunskap (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 

31). Pedagogerna berättar att de samtalar, involverar och diskuterar tillsammans med barnen 

men det framkommer inte någonstans att de är medskapare. Ärlemalm-Hagsér skriver att 

barnens möjlighet till delaktighet och aktörskap främst förekommer i de aktiviteter som 

erbjuds och att det finns ett varierande utrymme för barns röster och handlingar (Ärlemalm-

Hagsér 2013, s. 100). Detta är det som framkommit under intervjuerna. Det finns många 

exempel på hur barnen deltar i olika aktiviteter. Här berättade Bella om vad de gör på 

förskolan: 

 

Ja dom är med överallt. De deltar ju, man pratar med dem. Sen har vi ju som 

just vid källsortering så har vi ju olika boxar med bilder där vi lägger som vi 

sen går till olika ställen och slänger t.ex. glas ååå. Så försöker man ju ändå 

få dem att tänka kring det. Ja men att de är med hela tiden på vad man gör å 

vi har pappers insamling. Ja men när vi är ute, varför ska man inte slänga 

skräp? Ehh, aa och så finns det ju de dära skräpplockardagarna tror jag. Det 

är svårt att förklara när man sitter så här. Man bara gör.  

 

(Bella 23 mars 2017) 

 

Bella berättade om hur barnen deltar i allt som görs och att det förekommer diskussioner om 

varför man inte ska skräpa ner i naturen. Här framkommer det inte om hur barns röster och 

handlingar tas tillvara Det handlar mer om att barnen deltar i de vuxenstryda aktiviteterna. 

Barnen väljer inte och är sina egna aktörer. Deniz berättade hur hon arbetade tillsammans med 

barnen: 

 

Vi är ute väldigt mycket så vi pratar väldigt mycket om naturen. Om att inte 

bryta kvistar, grenar inte kasta skräp, plocka upp efter sig… sen det är lite 

avancerat men man kan komma in på just det här med avgaser och bilar men 

så långt har vi inte kommit. Men just så enkelt har vi börjat men att man inte 

ska skräpa ner och bryta kvistar och man ska ta hand om. Sen blir det att 

man pratar lite om kretsloppet med avföring. Det är roligt med de äldre 

barnen just att man kan kommunicera så mycket. 
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(Deniz 23 mars 2017) 

 

Pedagoger har tolkningsföreträde mot barns möjlighet till delaktighet och aktörskap och 

användning av deras kompetens (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 102). Det är något som jag kunde 

se i min empiri. Det var endast de vuxnas bestämda aktiviteter som nämndes, det var inte 

någon av informanterna som berättade att barnen valt någon aktivitet inom hållbar utveckling. 

Det förekom endast på ett ställe att barnen kunde välja själva och då var det vad de ville skapa 

och med vilket material. Även Anna berättade om hur de arbetade med barnen: 

 

Nej men det är ju det här med… ja, att man ska återskapa. Vi använder ju… 

Föräldrarna hjälper ju till här å liksom lämnar material asså hushållsrullar, 

toarullar, äggkartonger, petflaskor. Alltså sånt som vi kan använda i  

skapandet så att… Och den är det ju fritt för barnen.  

(Anna 9 mars 2017)  

 

Anna berättade här att föräldrarna hjälper till att ta med material som barnen sedan kan skapa 

fritt utifrån. Här är dock föräldrarna delaktiga och tar med det material som de anser passar till 

deras barn. Det är inte endast pedagogerna som har tolkningsföreträdet mot barnens 

delaktighet, utan även föräldrarna har tolkningsföreträde. Barnen får dock sedan välja vilket 

material som de vill använda vid tillfälle. Pramling Samuelsson & Sheridan skriver om vikten 

av barns språkliga förmåga. Utan den tappar barnen möjligheten till en delaktighet i 

förskolans barnkultur (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 78). Då kan de inte berätta 

vad de vill och tycker. Pedagogerna och barnen kan heller inte diskutera och kommunicera. 

Kommunikation och diskussion är något som alla mina informanter berättade att de använde 

sig av tillsammans med barnen. 

 

8. Diskussion 

I min uppsats har informanterna fått definiera begreppet hållbar utveckling och det som 

informanterna berättat kan kopplas till bland annat Hedefalks och Johanssons resonemang om 

hållbar utveckling. Hedefalk skriver att vi ska lära barnen att handla för förändring, samt att vi 

ska handla kritiskt (Hedefalk 2014, s. 63). Johansson skriver att vi tillsammans är en del av 

och ansvariga för en gemensam värld och att det sätt vi tar hand om varandra, oss själva samt 

världen på kommer göra oss till världsmedborgare (Johansson 2009, ss. 80 & 90). Mina 
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informanter talade mycket om att barnen skulle lära sig om hur vi ska ta hand om vår värld 

och hur vi ska bete oss i den. Att vi ska ge barnen en bra start i livet så att de kan ta med sig 

det in i framtiden. Hur vi behandlar världen idag påverkar världen imorgon. Vi behöver 

tillsammans ta hand om världen och informanterna menar att vi gör det när vi lär den 

kommande generationen om hur vi skapar en hållbar framtid. 

 

Ärlemalm-Hagsér skriver i sin avhandling ”Engagerade i barns bästa? Lärande för hållbar 

utveckling” (Ärlemalm-Hagsér 2003) om hur förskolor arbetar med hållbar utveckling samt 

om hur barnen görs delaktiga i det arbetet. Vidare skriver hon i sin artikel ”Lärande för 

hållbar utveckling i förskolan – Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i 

text” (Ärlemalm-Hagsér 2012) om hur begreppet hållbar utveckling uppfattas och tolkas i 

förskolan samt hur man arbetar med det. Mina informanter berättade att de tycker att hållbar 

utveckling är ett viktigt ämne som även ligger i tiden att arbeta med, men de saknar kunskaper 

om begreppet hållbar utveckling. De känner att det är svårt att arbeta med det. Ärlemalm-

Hagsér vill synliggöra motsägelser, komplexiteten och mångtydligheten av begreppet. Detta 

var något som mina informanter berättade om under intervjuerna. De berättade att de 

upplevde läroplansmålen som tolkningsbara och komplexa. Att de behöver mer fortbildning i 

ämnet. Ärlemalm-Hagsér skriver att begreppet hållbar utveckling inte finns med i förskolans 

läroplan (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 5). Kan det vara så att vi tycker att Hållbar utveckling är 

ett svårt begrepp för att det inte står med i läroplanen? Att vi därför inte talar om och 

diskuterar begreppet så mycket och att vi, av samma anledning, anser att vi får för lite 

fortbildning inom ämnet. Ärlemalm-Hagsér skriver också att vi behöver problematisera och 

tydliggöra begreppet mer.  

 

Björneloo skriver i sin avhandling att det krävs ämneskunskap för att ge barnen en bra 

utbildning för en hållbar utveckling (Björneloo 2007). Informanterna i min empiri önskar mer 

kunskap inom ämnet. De känner att de saknar ämneskunskap för att kunna ge barnen det de 

behöver. Hållbar utveckling är ett brett begrepp som man i förskolan inte för en diskussion 

om och det förekommer ofta olika tolkningar av begreppet (Björneloo 2007, s. 22). Här 

hamnar jag tillbaka till det jag nyss skrev om, att vi behöver ämneskunskap för att kunna ge 

barnen den kunskap de behöver inom ämnet. Informanterna nämner hur de behöver praktisk 

kunskap samt ett kritiskt tänkande, pedagogerna behöver veta vad de gör och vad det leder 

till. Som Hedefalk nämner i sin avhandling så sker lärandet i förskolan löpande under hela 

dagen (Hedefalk 2014, s. 70). Om vi då inte vet vad vi gör och vad det leder till kan vi inte 
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handla kritiskt och det är inte säkert att vi landar i något hållbart. Sandell, Öhman och Östman 

skriver också om hur viktig ämneskunskapen är, att utan den kan vi inte svara på barnens 

frågor (Sandell, Öhman & Östman 2003). Så det behövs mer ämneskunskap för att vi ska 

kunna leda in barnen i en hållbar framtid enligt både forskning, litteratur och empiri. 

 

Jag valde att under min presentation av begreppet hållbar utveckling ta upp tre dimensioner av 

hållbar utveckling, det vill säga ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen. Detta för 

att det förekommer i forskningen och litteraturen jag valt att ta med i min uppsats men också 

för att jag anser att det är en bra uppdelning och förklaring av begreppet. Informanterna i min 

empiri fick definiera begreppet hållbar utveckling och de talar mycket om den ekonomiska 

och den ekologiska dimensionen, som jag även i min undersökning valt att kalla 

miljödimensionen, även om de inte använder namnen för definitionerna. De talar om 

förbrukning och hur vi ska ta hand om miljön, att vi ska lära barnen att slänga saker på rätt 

ställen och att vi inte ska köpa mer saker än vad vi behöver, att vi ska minska konsumtionen. 

Den sociala dimensionen var det endast en informant som nämnde, och vad kan det bero på? 

Jag kan se att vi igen landar i vikten av ämneskunskapen. Informanterna hade inte kunskap 

om att det finns en social dimension inom begreppet hållbar utveckling. Alla förskolor är 

skyldiga att ha en plan för likabehandling samt motverka kränkande behandling. Så alla i 

förskolorna arbetar med den sociala dimensionen utan att veta att den hör till begreppet 

hållbar utveckling. Om pedagogerna fått mer ämneskunskap kanske detta kommit upp mer 

och påverkat empirin och analysen. 

 

För att vi ska kunna lära den kommande generationen, det vill säga barnen, att ta hand om vår 

framtid så behöver barnen göras delaktiga i arbetet med hållbar utveckling (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2003). Detta framkom även i min empiri. Informanterna talade om 

att kommunicera och samtala med barnen men de berättade även att de önskar mer kunskaper 

för att kunna utföra arbetet. Pramling Samuelsson & Sheridan skriver vidare om att vi 

behöver lyssna på barnen och göra dem delaktiga i arbetet. På så sätt kan de föra sin egen 

talan och kan påverka sin situation (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 70). Dahlbeck 

och Tallberg Broman skriver också om barns delaktighet, men de menar att barns delaktighet 

och lärande för hållbar utveckling kan leda till att barnen kan lära föräldrarna. Att vi med 

barnens hjälp kan starta en slags föräldrauppfostran (Dahlbeck & Tallberg Broman 2011, s. 

212). Detta är intressant att ta upp som diskussion i min analys då informanterna talar om hur 

barnen tar med sig kunskap från föräldrarna. Här blir det en liten krock. Empirin visar att vi 



27 
 

inte behöver starta upp en föräldrauppfostran på de förskolor där min undersökning äger rum, 

då föräldrarna redan har kunskapen till viss del. Men detta visar inte att det inte kan behövas 

en föräldrauppfostran någon annan stans. 

 

9. Sammanfattade slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur området hållbar utveckling förstås i 

förskolans verksamhet och hur barnen görs delaktiga i det arbetet. För att synliggöra detta 

ställde jag följande frågor: 

 

 Hur definierar pedagogerna begreppet hållbar utveckling? 

 Hur ser pedagogerna på miljöarbete och hållbar utveckling utifrån läroplansmålen? 

 Vilken syn har pedagogerna på barnens delaktighet i arbetet med hållbar utveckling? 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger på två skilda förskolor. Det var 

en privat och en kommunal förskola i mellan Sverige. Under arbetets gång har jag fått ta del 

av pedagogers skilda uppfattningar av begreppet hållbar utveckling, deras tolkning av målen i 

förskolans läroplan samt hur de tolkar barns delaktighet.  

 

I undersökningen används en fenomenografisk metod för att söka en djupare kunskap om 

pedagogernas tankar och upplevelser inom ämnet. Under analysen har olika 

beskrivningskategorier utkristalliserat sig genom att jag har sett olika likheter samt skillnader 

i pedagogernas uppfattningar av olika fenomen (se bilaga 3). Fyra kategorier utkristalliserades 

under analysen av empirin, det var miljö, samhälle/framtid, kunskap och delaktighet.  

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i min undersökning. Begreppet handlar om att lära 

sig att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra de kommande generationers möjlighet till 

att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling innehåller tre olika dimensioner. Den 

ekonomiska dimensionen, som innebär att vi ska ta hand om vår miljö så att den inte 

försämras annars kan vi inte ha någon ekonomisk utveckling. Vi behöver även dela välståndet 

rättvist och se till så att det sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet. Den andra är den sociala 

dimensionen som innebär att vi ska dela våra resurser, inflytande och makt på ett rättvist och 

jämställt sätt och att alla människor känner sig trygga och delaktiga där de är. Den sista 

dimensionen rör miljön, det vill säga att vi ska värna om vårt ekosystem. De tre 

dimensionerna hänger samman med varandra.  
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Även delaktighet är ett begrepp som förekommer i min undersökning. Med delaktighet avses 

att barnen ska få möjlighet att få vara med och påverka vad de ska göra samt hur de kan göra 

och påverka. Det är viktigt att barnen känner att de tas på allvar och att de känner att de får 

vara med och påverka sin situation. Men det handlar inte om att bestämma utan det handlar 

om att alla är med i en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera varandra oavsett 

åsikter och inställningar (Johannesen & Sandvik 2009, s. 30). 

 

I min empiri fann jag att pedagogerna hade svårt att definiera begreppet hållbar utveckling. 

De tyckte att det var ett brett begrepp som var lite svårt att förklara och sätta ord på. Som 

begrepp är hållbar utveckling populärt och innehåller många olika delar och det kan därför 

upplevas spretigt och problematiskt. Informanterna hade tagit fasta på att hållbar utveckling 

handlar om miljöarbete, till exempel att vi ska vara rädda om naturen, källsortera, minska 

konsumtionen av bland annat drivmedel och kläder samt använda giftfria material och köpa in 

ekologisk mat. Pedagogerna talar indirekt om de olika dimensionerna av hållbar utveckling. 

De flesta försök till en definition handlar om den ekonomiska dimensionen samt miljö 

dimensionen. I Sverige har vi en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor men att det är 

dags att vi även börjar inkludera värdefrågor i det arbetat enligt pedagogen Ingrid Pramling 

Samuelsson (Pramling Samuelsson 2008, se Dahlbeck & Tallberg Broman 2011, s 207). Den 

dimension som förekommer minst är den sociala dimensionen. Under undersökningen var det 

endast en informant som talade om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Vilket kan 

hänga ihop med det som Ingrid Pramling Samuelsson nämner om att det är dags att vi börjar 

inkludera värdefrågor. 

 

I intervjuerna berättade pedagogerna att hållbar utveckling handlade mycket om att ge barnen 

verktyg att ta med sig in i vuxen världen då det är barnen i förskolan som är den kommande 

generationen. För att barnen ska kunna få dessa verktyg med sig krävs det att pedagogerna 

innehar kunskaper inom området. Någon av informanterna nämnde även att undervisningen i 

förskolan bottnar i vad pedagogerna bär med sig från sin egen uppväxt och vilken bakgrund 

pedagogerna bär med sig. 

 

På frågan hur informanterna uppfattade läroplansmålen utifrån begreppet hållbar utveckling 

och miljöarbete var de överens att det var svårt och att de nog gjorde mer än vad de kunde 

sätta ord på. Hållbar utveckling är ett begrepp som man i förskolan behöver problematisera 
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mer och tydliggöra. Ärlemalm-Hagsér menar att det ofta finns ett dolt förgivettagande inom 

området (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 3). Pedagogerna i min undersökning tog förgivet att de 

arbetade mycket med miljöfrågor och hållbar utveckling men de kunde inte riktigt svara på 

vad de gjorde. Pedagogerna själva ansåg att de behöver mer fortbildning och kunskap inom 

begreppet men de nämnde även att det krävs rutiner för att ett miljöarbete i förskolan ska 

kunna fortskrid.  

 

Pedagogerna berättade mycket om barns deltagande och att de är delaktiga och deltar men 

delaktigheten handlade till största delen om att barnen deltog i de vuxenstyrda aktiviteterna. 

Delaktighet som begrepp handlar mycket om att fånga det barnen är intresserade av samt att 

pedagogerna behöver ta barnens perspektiv. En informant nämnde att de dokumenterar genom 

bilder och sedan pratar om det tillsammans med barnen. Genom dokumentationen kan barnen 

lämna sitt eget bidrag och förmedla sina känslor. Ärlemalm-Hagsér skriver om hur barnen är 

aktörer vilket innebär att de är medskapare av sitt lärande och påverkar sin omvärld. Men är 

barnen det om de endast deltar i de vuxenbestämda aktiviteterna. Det krävs mer 

kommunikation tillsammans, mellan barn och pedagoger, samt att pedagogerna tar barns 

perspektiv. Enligt Ärlemalm-Hagsér har pedagoger tolkningsföreträde mot barnens möjlighet 

till delaktighet och aktörskap samt användning av deras kompetens (Ärlemalm-Hagsér 2013, 

s. 102). Vilket jag även kunde se i analysen. Barnen behöver tas på allvar, det ska inte stanna 

vid att de endast är närvarande vid en aktivitet utan de behöver vara med och kunna påverka 

sin situation. De behöver få vara med och påverka vad de ska göra. Som sagt alla är med i en 

gemenskap där alla är inkluderade oavsett åsikter och inställningar (Johannesen & Sandvik 

2009, s. 30).  

 

10. Förslag till vidare forskning 

I min undersökning har jag fått en viss inblick i hur man arbetar med hållbar utveckling i 

förskolorna och hur pedagogerna definierar begreppet. Något som inte riktigt kom upp i 

intervjuerna i min undersökning var den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Det är 

något som jag sett att man arbetar mycket med i förskolan och alla förskolor har en skyldighet 

att ha en likabehandlings plan och en kränkandebehandlings plan. Det skulle vara intressant 

att se hur de tänker att de arbetar runt detta. 
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12. Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

 

Öppningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Vilken är din befattning? 

 Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

 

Kärnfrågor 

 Vad är hållbar utveckling för dig? 

 Hur förstår du läroplanens mål om miljöarbete i förskolan? 

 Hur arbetar du/ni med hållbar utveckling? 

Kan du ge ett exempel? 

 Varför har du valt att arbeta på det sättet? 

Skulle man kunna göra mer om det fanns andra förutsättningar? 

 Hur deltar barnen i arbetet? 

Kan du ge ett exempel? 

 Kan du känna att det finns några positiva eller negativa aspekter i arbetet med hållbar 

utveckling? 

 

 

Avslutande kommentarer 

 Vad tycker du är viktigast inom området hållbar utveckling i förskolan? 

 Är det något du tycker att jag missat, vill du tillägga något? 
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13. Bilaga 2 

 

 
 

 

 

XXX 16 mars 2017 

 

Information om en undersökning om miljöarbete i förskolan.  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien jag utför handlar om miljöarbete i förskolan och syftet är att ta reda på 

hur området kring hållbar utveckling tolkas, förstås och genomförs i förskolans verksamhet. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er på XX den XX kl xx.xx. 

Jag skulle då vilja utföra en intervju med dig/er där jag samlar in informationen med hjälp av 

anteckningar och ljudupptagning. Intervjun kommer ta ca 20 minuter. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Sara Falkenström Karlsson 

 

 

Sara Falkenström Karlsson 

073-6294724 

sara12.karlsson@student.sh.se 

 

Susanne Waldén 

Södertörns högskola 

susanne.walden@sh.se 
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14. Bilaga 3 

 

Kategorier som framkommit under analysen av empirin.  

 


