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PRESCHOOL TEACHERS REFLECTIONS ON THE WORK FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN PRESCHOOL – seen as environmental, social and economic 

sustainability 

Abstract  

The purpose of the study was to clarify and deepen knowledge about teaching for sustainable 

development in preschool. This was done by examining the working methods used and the 

factors that influence which of the three areas of sustainable development are highlighted in 

the teaching, and whether these sub-disciplines are given equal attention. The five 

respondents selected are all professional preschool teachers in private and municipal 

preschools without eco-certification. Data were collected using qualitative interviews wich 

were transcribed and analyzed according to thematic analysis. Furthermore, the results were 

analyzed and interpreted on the basis of sustainable development's three areas of economic, 

environmentally and socially sustainable development and also the respondents views on 

teaching for sustainable development. The results were also analyzed and interpreted using 

Davis’s (2010) view of children's agency for sustainable development. The result shows that 

the environmental area gets the most attention in the respondents' reflections in the study, 

closely followed by the social area. Furthermore, the results show that the methods used in 

the work for sustainable development in preschool are mainly to use digital aids and new 

technologies, role-plays, discussions, literature, recycling, source sorting, reuse and being in 

nature. The view of children's agency in the work for sustainable development varied 

between respondents and between different areas, but the children's interest was shown in the 

study to have a major impact on which area was highlighted. Other influencing factors were 

the influence of management as well as the educators own interest and knowledge. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, förskola, pedagogik 
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Inledning 

Hållbar utveckling är ett ämne vars aktualitet växer för var dag. Aktualiteten inom dess 

miljöområde visar sig bland annat genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet som 

sprider sig världen över och ger uttryck för den kommande generationens oro och 

engagemang för klimatfrågan i världen. Miljontals unga sluter upp och engagerar sig för att 

tillsammans påverka världens ledare att ta ett aktivt grepp för att stoppa den negativa 

miljötrend som en stor del av forskarna visar på (Wållgren, 2019). Att unga har tagit initiativ 

och problematiserar klimathotet visar på att även barn och ungdomar kan vara viktiga 

aktörer i arbetet med hållbar utveckling, men det finns de som tycker annorlunda.  Sjöberg 

(2016) argumenterar i en debattartikel för att man inte ska undervisa mindre barn om hållbar 

utveckling. Hans argument för denna hållning är att detta problem ska skötas på en 

övergripande politisk nivå och att barnen varken förstår problemet med en icke hållbar 

utveckling eller kan påverka problemet. Vidare uttrycker han att man genom att involvera 

dem tidigt i arbetet för hållbar utveckling bara skrämmer barnen till en syn att världen 

kommer att gå under. Detta skulle i sin tur göra att barnen lär sig att göra “halvmesyrer” som 

att återvinna, istället för att de med större kunskap i bagaget kunnat reagera kraftfullt, 

adekvat och mer innovativt om de var äldre när de fick reda på hur illa det är ställt med 

klimatet. Synen i Sjöbergs debattartikel är dock inte den mest vanligt förekommande i 

tidigare forskning. Ett vanligare synsätt är att det är viktigt att barnen tidigt får lära sig kring 

dessa frågor för att skapa goda vanor. Davis (20101) och Pramling Samuelsson (2011) 

hävdar till och med  att  även  yngre barn är kapabla aktörer och att de redan som barn kan 

agera för en hållbar utveckling.  

 

År 2015 antog världens ledare tillsammans genom FN en handlingsplan för att tillsammans 

skapa förutsättningar för en bättre värld: Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala 

mål rörande hållbar utveckling som alla världens länder ska ha uppfyllt senast år 2030. 

Dessa globala mål täcker in såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbar utveckling 

(Svenska FN-förbundet 2019). I Sverige arbetar regeringen på olika sätt för att genomföra 

Agenda 2030:s mål och med frågan kring hållbarhet utveckling. I Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 18 2019) presenteras hållbar utveckling som ett av de grundläggande värden som ska 

genomsyra allt arbete inom förskolan. Hållbar utveckling ges därigenom samma vikt och 
                                                
1 Den australiensiska professorn i pedagogik Julie M. Davis publicerade 2010 den första läroboken rörande tidig utbildning 
för hållbar utveckling. Denna bok, och Davis forskning överlag, finns refererat i mycket av övrig forskning kring hållbar 
utveckling för förskolan. Hon är internationellt verksam (Queenslands University of Technology 2019). 
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status i Lpfö 18 som FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige 2009) får, 

tillsammans med allas lika rättigheter och diskrimineringsgrunderna. Detta borde borga för 

att de tre områdena inom hållbar utveckling får stort utrymme i förskolans verksamhet idag 

och att dessa tankar genomsyrar all verksamhet.  

 

I tidigare studier kring hållbar utveckling i förskolan framkommer bland annat estetiska 

arbetssätt, naturmöten samt diskussion som vanligt förekommande arbetssätt (Svedäng, 

Halvars, Elfström & Unga 2018; Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016; Hedefalk 2010). 

Föreliggande studie vill därför undersöka om dessa arbetssätt fortfarande anses tillräckliga 

av respondenterna för att täcka in alla delområden av ämnet hållbar utveckling.  

Tillsammans med detta studeras det ifall det finns påverkande faktorer på vilka delområden 

inom hållbar utveckling som belyses, det som tillsammas med arbetssätten påverkar de 

kunskaper barnen har möjlighet att erövra genom undervisningen för hållbar utveckling i 

förskolan. 

Syfte och frågeställning 

Denna studies syfte är att undersöka förskollärares reflektioner om arbetet för hållbar 

utveckling i förskolan. Studien utgår från ett förskoleperspektiv på hållbar utvecklings tre 

delområden - miljömässig, social och ekonomisk. Detta görs för att förtydliga och fördjupa 

kunskaperna kring undervisningen för hållbar utveckling i förskolan.  

 

Utifrån detta syfte är frågeställningarna som ställs: 

- Vilka faktorer påverkar vilket område inom hållbar utveckling som de arbetar med i 

förskolan? 

- Vilka pedagogiska arbetssätt används inom de olika områdena i arbetet med hållbar 

utveckling? 

- Får alla områden inom hållbar utveckling, d.v.s. miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, lika stort fokus?  
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Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras vad Lpfö 18 sätter för mål kring hållbar utveckling och vilken syn 

på ämnet som ska förmedlas i förskolan. Tidigare forskning inom ämnet presenteras under 

rubrikerna: tidigt lärande om hållbar utveckling, motsättningar och problem, fokus på miljö, 

arbetssätt inom förskolan samt avslutningsvis en kort sammanfattning.  

 

Läroplanen för förskolan 

I Lpfö 18 ges hållbar utveckling stort och viktigt utrymme. Där står följande att läsa 

gällande hållbar utveckling redan i förskolans grundläggande värden: 
 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse 

och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl 

ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska 

synliggöras i utbildningen. (Lpfö 18 2019, s. 5).  

 

I denna formulering framgår det tydligt att alla tre områden är viktiga för arbetet med hållbar 

utveckling. De tre områden som nämns är desamma som i World Commission on 

Environment and Developments (WCED, 1987) definition av hållbar utveckling samt de 

som återfinns i Agenda 2030. Det är även de tre områden som denna studie bygger på. 

Vidare framför Lpfö 18 en syn på att barnen har en aktiv roll i arbetet med hållbar 

utveckling. Denna syn utvecklas här till att även innefatta att barnen ska uppmuntras till att 

utmana och ifrågasätta: 
 

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för 

detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro 

till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande på utbildningen.  (Lpfö 18 2019, s. 

6) 

 

Davis (2010) beskriver, precis som Lpfö 18, att det i arbetet för hållbar utveckling är viktigt 

att barnen uppmuntras att tänka själva och agera. Vidare beskriver läroplanen att arbetslaget i 

förskolan ska “skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan 

påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö 18 2019, s. 15). Detta är jämförbart 

med vad Davis (2010) beskriver som synsättet att barnen är kompetenta aktörer i att utforma 
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sin värld, där hon menar att barn är kompetenta nog att redan som barn påverka beslut som 

fattas rörande hållbar utveckling.   

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning visar rörande att tidigt starta barns lärande 

för hållbar utveckling samt vilka arbetssätt förskolan använder inom området. Forskningen 

visar att miljöområdet får mest utrymme i förskolans verksamheter men den belyser även 

motsättningar och problem för hållbar utveckling i förskolan.  

 

Tidigt lärande om hållbar utveckling 

Ett flertal studier (Borg 2017; Hedefalk 2010; Svedäng et al. 2018; Ärlemalm-Hagsér & 

Sundberg 2016) är överens om att det är viktigt att redan från en ung ålder lära barn om 

frågor kring hållbar utveckling. Borg (2017) har i sin avhandling genomfört studier av 

förskolebarn och deras lärande för hållbar utveckling. Hon är en av dem som delar åsikten 

att det är viktigt att introducera ämnet hållbar utveckling när barnen är små. Detta är för att 

på så sätt skapa en god kunskapsgrund att bygga goda vanor från. Även Hedefalk (2010) 

beskriver att det är i tidig ålder som vi formar våra attityder och att det därför är extra viktigt 

att vi redan i förskolan börjar arbeta med att forma dessa. I Svedäng et al.:s (2018) studie 

återfinns inga indikationer på att någon av respondenterna ifrågasätter förskolans roll i att 

introducera hållbar utveckling tidigt för barnen, även om det inte direkt uttalas att det är 

viktigt att introducera tanken om hållbar utveckling när barnen är små. De talar dock om 

barnen som viktiga aktörer i detta arbete, något som även Hedefalk (2010) belyser. Hon 

lyfter även reflektionen kring barnens roll i arbetet för hållbar utveckling ytterligare ett steg 

och menar på att det är viktigt att fundera på om det är barnet som aktör i nuet eller den 

framtida vuxna som ska agera hållbart. Till vem riktar sig undervisningen – barnet i nuet 

eller barnet som de framtida vuxna och är det så att man som pedagog måste bestämma sig 

för sitt synsätt innan man kan undervisa i frågan? Hon menar att undervisningen måste rikta 

sig både till barnet i nuet och till den framtida vuxna. Detta beror på att arbetet för hållbar 

utveckling ofta förändras med nya förutsättningar och då måste handlingarna vi gör 

förändras med tiden. I denna studie analyseras respondenternas reflektioner utifrån vilken 

syn som förmedlas på barnens aktörskap i arbetet med hållbar utveckling. Bakgrunden till 

detta är att tidigare forskning adresserar barns aktörsskap, samt att Lpfö 18 förmedlar en syn 

på barnen som aktörer genom att beskriva att utbildningen ska ”…lägga grunden till ett 
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växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 

utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” (Lpfö 18 2019, s. 5).  

 

Fokus på miljö 

Svedäng et al.:s (2018) resultat visar att respondenterna i nätverket förskoledidaktiska rum 

vid Stockholms universitet till stor del arbetar med hållbarhetsfrågor rörande miljö. Även 

Borgs (2017), Hedefalks (2010) och Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studier visar 

att det är störst fokus på miljöområdet i svenska förskolan. Även om respondenterna i 

Svedäng et al.:s (2018) studie uttrycker att det finns fler perspektiv på hållbar utveckling än 

miljö samt att perspektiven hör ihop, så är ändå fokus i deras svar på miljörelaterade frågor. 

Vidare beskriver respondenterna att deras upplevelse är att området utvecklats till att 

omfatta mer än tidigare i förskolan. Tidigare handlade det mest om att sopsortera.  

 

I enkätstudien gjord av Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) domineras svaren rörande 

vad som förknippas med hållbar utveckling av ord som källsortering, avfall, återvinning 

samt att det samtidigt relateras till något framtida - något långsiktigt för framtida 

generationer. Borg (2017) samt Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) har studerat såväl 

ekocertifierade förskolor som icke ekocertifierade förskolor. Ekocertifieringarna består i att 

förskolorna antingen har Håll Sverige rents certifiering “Grön flagg” eller Skolverkets 

“Skola för hållbar utveckling”. I Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie visar 

resultatet en skillnad i pedagogernas associationer till begreppet hållbar utveckling i svaren 

från en ekocertifierad respektive icke-ekocertifierad förskola. Det var färre pedagoger från 

en ekocertifierad förskola som associerade hållbar utveckling endast till miljörelaterade ord 

såsom sopsortering. Detta gör att de drar slutsatsen att pedagogerna genom ekocertifieringen 

erhållit djupare kunskaper och därigenom en mer nyanserad bild av hållbar utveckling och 

vad det innefattar. I Borgs (2017) studie visade dock inte barnens kunskapsnivåer i hållbar 

utveckling på någon skillnad mellan en ekocertifierad förskola och en utan.  

 

Arbetssätt inom förskolan 

I tidigare studier är framträdande arbetssätt för hållbar utveckling inom förskolan 

exempelvis källsortering samt naturmöten. Naturmöten innebär att barnen genom att vara i 

naturen ska få en förståelse för kretsloppet och en omtanke om naturen. Ärlemalm-Hagsér 

och Sundbergs (2016) enkätstudie till närmare 200 svenska förskolor visar att 72% av 

respondenterna har plats för källsortering på sin förskola. Den visar också att över 60 % av 
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förskolorna erbjuder lek med naturmaterial varje dag samt att de flera gånger i månaden 

undersöker naturmaterial. Förskolorna har även frekventa samtal och diskussioner i 

barngruppen om natur- och miljöfrågor, de läser böcker om naturen samt har naturmaterial 

lättillgängligt för barnen. Att använda sig av diskussioner för att väcka tankar och för att 

skapa en förståelse för orsak-verkan samt sambanden mellan de olika perspektiven inom 

hållbar utveckling är något som Hedefalk (2010) för fram som viktiga utgångspunkter i 

arbetet på förskolan.  Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) visar på att trots att det till viss 

del förekommer diskussioner och praktiska aktiviteter så framkommer inte synsättet på barn 

som aktörer, dvs barn med rättigheter och möjlighet att påverka, i respondenternas svar. I 

Svedäng et al.:s (2018) studie lyfter pedagogerna fram estetiska arbetssätt, lek samt 

dramatisering som arbetssätt för att arbeta med hållbar utveckling. Vidare visar Ärlemalm-

Hagsér och Sundberg (2016) att ca 70% av förskolorna i deras studie aldrig har något 

projekt i närsamhället med socialt eller ekonomiskt fokus. Av de förskolor som uppger att de 

arbetar med denna typ av projekt är en stor majoritet ekocertifierade förskolor.  

 

Motsättningar och problem 

Det framförs dock, som tidigare presenterats, tankar om att barnen i förskolan är för små för 

att förstå hållbar utveckling eller att de kommer att bli skrämda av hur illa ställt läget är i 

världen. Hedefalk (2010) framför tankar om ett dystert scenario vad gäller hållbar utveckling 

men menar att det är pedagogernas sak att visa på att det finns miljöhot samt ekonomiska 

och sociala orättvisor, men att det också är de vuxnas uppgift att försöka hitta lösningar på 

dessa problem. Likaså belyser respondenterna i Svedäng et al. (2018) att de upplever det 

som en svårighet att på ett ärligt och tydligt sätt visa på miljöproblemen i världen utan att för 

den skull oroa barnen. I Lpfö 18 poängterar Skolverket att förskolans utbildning om hållbar 

utveckling ska genomsyras av en positiv framtidstro så även de adresserar rädslan för att 

skapa vad vi i dagligt tal brukar benämna som “klimatångest”.  

 

Hägglund (2011) belyser i sin tur ett annat problem. Problemet bottnar i att barn ofta har 

egna sociala regler och att det sällan är samma regler som gäller när vuxna ingår i 

sammanhanget. Hon visar på att barnen har en egen social arena där vissa sociala regler om 

inkludering och exkludering gäller i vissa sammanhang. Det kan exemplevis innebära att 

bara fyraåringarna får leka i sandlådan, men att alla får vara med och gunga. Dessa sociala 

regler menar hon visar på ett problem med att komma överens om exempelvis en rättvis 

fördelning, som inte går att ändra hur som helst utefter sammanhanget, när barnen här lär sig 
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att det är olika regler som gäller vid olika tillfällen. Detta skulle innebära att ”rättvisa” kan 

ha olika innebörd på förskolan och hemma. I ett hållbarhetsperspektiv skulle det innebära ett 

problem genom att ”…gränser för rättvisenormers giltighet kan överskridas och/eller bli 

ogiltiga.” (Hägglund 2011, s. 252) Detta menar Hägglund skulle skapa ett problem vad 

gäller ett globalt rättviseperspektiv vid fördelning av resurser och att denna fördelning inte 

kan omförhandlas eller få andra förutsättningar bara för att man byter plats eller aktivitet.  

 

En reflektion som Hedefalk (2010) lyfter är att trots att vi har kunskap om hållbar utveckling 

så agerar vi ändå inte på det sätt som är bäst för oss. De med störst kunskap om hållbar 

utveckling är medelklassen i västvärlden, men vi tar ändå bilen till jobbet, köper kläder som 

är tillverkade av barn och som färgas med miljöfarliga färgningsmedel - trots att vi har 

kunskapen om att det påverkar hållbarheten såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. 

Kan man påverka detta genom att introducera hållbar utveckling tidigt i livet och därmed 

lägga grunden till bättre vanor och ett mer hållbart agerande? 

 

Sammanfattningsvis visar de studier som ingår i denna forskningsöversikt generellt att 

miljöaspekten fortfarande får mycket större fokus på våra förskolor än den ekonomiska och 

sociala aspekten av hållbar utveckling. Detta gäller i såväl ekocertifierade förskolor som de 

utan certifiering. Den undervisning som sker inom förskolan har stort fokus på naturen och 

att barnet ska skapa en relation till naturen. Estetiska arbetssätt, naturmöten samt diskussion 

framstår i dessa studier som vanliga arbetssätt med hållbar utveckling i förskolorna. 

Föreliggande studie ämnar därför studera ifall det även finns andra arbetssätt än dessa. 

Vidare kommer studien att fokusera på förskollärarnas sätt att resonera kring hållbar 

utveckling då de har ett stort ansvar över den pedagogiska verksamheten inom förskolan, 

vilket påverkar vilka kunskaper barnen i slutändan kan erövra genom förskolan.  

Teorier och definition av centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras och definieras de teorier och centrala begrepp som används i 

studien. Dessa är hållbar utveckling samt förtydligande av dess tre delområden – det 

miljömässiga, sociala och ekonomiska området. Förtydligandet av hållbar utvecklings 

delområden utgår från de aktiviteter som beskrivs i underlaget för OMEP-ESD Rating Scale 
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(Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire (OMEP) 20172). OMEP-ESD Rating 

Scale är ett verktyg för självvärdering samt verksamhetsutveckling i förskolors arbete för 

hållbar utveckling. Förtydligandet utgår även från Engdahl, Karlsson, Hellman och 

Ärlemalm-Hagsérs (2012) sju ledord rörande hållbar utveckling. Vidare presenteras 

Hedefalk, Almqvist och Östmans (2015) teori kring synsätt på undervisningen för hållbar 

utveckling samt Davis (2010) teoretiska ramverk om barns aktörskap för hållbar utveckling, 

vilka har använts för beskrivning och jämförelse av resultat i denna studie.  

 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som fick spridning genom WCED:s rapport redan 1987. 

Denna definition av hållbar utveckling innebär att vi i dagens samhälle ska sträva mot ett 

hållbart förhållningssätt så att kommande generationer fortsatt ska få samma möjligheter att 

tillfredsställa sina behov inom det miljömässiga, sociala och ekonomiska området. Det är 

denna definition av hållbar utveckling som kommer att användas i denna studie, då den även 

används i Lpfö 18. Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som kan innefatta olika saker 

beroende på sammanhang. Av den anledningen presenteras de olika delområdena var för sig 

och med fokus på vad de kan innebära i en förskolekontext. Dessa områden används i analys 

och diskussion som underlag för att tematisera och sortera respondenternas svar.  

 

Miljömässiga området 

Det miljömässiga området inom hållbar utveckling innefattar relationen mellan människa och 

miljö. Detta innebär kortfattat att det miljömässiga området är att skapa en hållbarhet i 

människans påverkan på naturen. Enligt OMEP-ESD Rating Scale (OMEP 2017) kan det 

miljömässiga området exempelvis innefatta följande aktiviteter i förskolans verksamhet: att 

barnen kontinuerligt erbjuds utevistelse i naturen samt att aktiviteterna visar på en omsorg om 

miljö, växter och natur. Vidare beskriver de att förskolan riktar barnens uppmärksamhet mot 

miljörelaterade frågor samt att de uppmuntrar barnen att själva initiera miljörelaterade 

insatser. Andra aktiviteter inom området är att förskolan har genomfört miljöåtgärder såsom 

                                                
2 OMEP som står bakom skalan är en organisation som är verksamma i mer än 70 länder. De verkar för barn upp till 8 år och 
för att synliggöra barnens perspektiv på frågor som påverkar dem i sitt vardagsliv. De arbetar för att barnen ska ses som 
aktörer med rätt till delaktighet och inflytande och för att barn ska ses som likvärdiga med vuxna. Vidare beskriver de att de i 
sitt arbete vill påverka vuxenvärlden att ta ansvar för detta och därmed skapa kulturer av hållbarhet. OMEP har rådgivande 
status i UNESCO, UNICEF och Europarådet och initierar och driver sedan 2007 arbete med sådant som rör lärande för 
hållbar utveckling. Den svenske professorn i förskolepedagogik Ingrid Pramiling Samuelsson har varit världspresident i 
OMEP 2007-2013 och det nuvarande svenska ordförandeskapet innehas i dagsläget av professor i pedagogik Eva Ärlemalm-
Hagsér. Alva Myrdal var OMEP:s första världspresident (OMEP, 2019).  
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plastsanering samt att barnen får möjlighet att delta i projekt eller reflektera kring frågor som 

rör tillgången till vatten - gärna med både nationellt och globalt fokus. Enligt OMEP (2017) 

innefattas återvinning och källsortering av det ekonomiska området, men i denna studie har 

jag valt att att mer fokusera på återbruk under det ekonomiska området och återvinning och 

källsortering under det miljömässiga området, beroende på förskollärarens eventuella 

förklaring till aktiviteten. Engdahl et al. (2012) beskriver detta område med ledorden 

återanvända och reducera (min översättning). 

 

Sociala området  

Vad gäller hållbar utvecklings sociala område fokuserar det på relationen människa till 

människa. I arbetet inom det sociala området innebär det att vi måste ha ett rättviseperspektiv 

på det vi gör, det vill säga att ingen människa ska få mer på bekostnad av någon annan. Enligt 

OMEP-ESD Rating Scale (2017) kan det sociala området exempelvis innefatta att 

pedagogerna i förskolan tillsammans med barnen reflekterar över materialet (t.ex. böcker, 

bilder mm) som finns kan tolkas från kulturella och sociala stereotyper. Vidare tar de upp 

exempel på att förskolan i samtal och aktiviteter kan låta barnens olika kulturella och sociala 

bakgrund vara utgångspunkt. De ger även exempel på att det bör finnas kopplingar i material 

och handling till att alla har lika värde och att förskolan engagerar sig i dylika frågor. Vidare 

beskriver de att barnen ges möjlighet att delta i närsamhället och att agera i en 

förskolekontext i närsamhället såväl som globalt. Avslutningsvis beskriver skalan olika 

nivåer på om förskolan problematiserar social ojämlikhet och diskriminering samt hjälper 

barnen att hitta verktyg att se och agera i dessa frågor. Engdahl et al. (2012) beskriver detta 

område med ledorden respektera, reflektera och ompröva (min översättning). 

 

Ekonomiska området  

Det ekonomiska området innefattar synen på hur vi kan få en ekonomiskt hållbar utveckling 

som inte sker på bekostnad av vare sig människa eller natur. Enligt OMEP-ESD Rating Scale 

(2017) kan det ekonomiska området i en förskolekontext exempelvis innefatta att barnen är 

aktiva i arbetet med att använda material såsom papper och vatten på ett hållbart sätt. Vidare 

beskrivs olika grader av att rikta barnens uppmärksamhet mot frågor som rör inköp samt att 

pengars värde diskuteras med barnen. Att barnen får delta i olika aktiviteter där man 

sambrukar resurser såsom att gå till bibliotek eller besöka lekplatser, men även att man 

sambrukar mellan avdelningarna på förskolan. Barnen ges möjlighet att reflektera över god 

hälsa och hygien samt en hållbar användning av resurser samt återanvändning av material. 
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Enligt OMEP (2017) innefattas även återvinning och källsortering av det ekonomiska 

området, men i denna studie har jag valt att att mer fokusera på återbruk under det 

ekonomiska området och återvinning och källsortering under det miljömässiga området, 

beroende på förskollärarens eventuella förklaring till aktiviteten. Vid ett ekonomiskt fokus på 

resonemang från respondenten kring aktiviteten har denna aktivitet även tagits med i detta 

område. Engdahl et al. (2012) beskriver detta område med ledorden återbruka och omfördela 

(min översättning). 

 

Synsätt på undervisning för hållbar utveckling 
Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) har i sin forskningssammanställning rörande 

undervisning för hållbar utveckling identifierat tre olika synsätt bland pedagogerna. Dessa 

områden kommer i denna studie att användas vid analys för att se vilka synsätt på 

undervisningen som framkommer i respondenternas reflektioner. Dessa tre områden används 

även i Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs studie (2016) och presenteras nedan: 

 

Att utbilda barn om miljön/omvärlden. Detta synsätt innebär att pedagogerna ser lärande för 

hållbar utveckling mest som miljöfrågor som även innefattar natur och naturvetenskap. Med 

detta synsätt menar Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) till exempel att barnen får lära sig 

fakta om djur och natur, föroreningar och naturens kretslopp. Vidare framhäver de att 

pedagogernas kunskaper rörande hållbar utveckling kan vara begränsade och att vissa inte 

inkluderar det ekonomiska eller sociala området i sin undervisning. Vid detta synsätt finns ett 

antagande att om barnen har tillräckliga kunskaper om miljön så kommer det att påverka 

deras handlingar, så att de därmed värnar om miljön. 

 

Att lärande för hållbar utveckling ska påverka barns beteenden för att agera för hållbar 

utveckling. Detta synsätt innebär enligt samma studie att främja barns miljömedvetenhet för 

att uppmuntra dem att utveckla miljövänliga tillvägagångssätt, så att de kommer att skydda 

miljön, både nu och i framtiden. Vidare beskrivs det att det kan innebära att läraren ska agera 

som förebild. Vid detta synsätt menar de att barnen lär sig agera på ett visst sätt, men inte att 

det uppmuntrar barnen till att tänka själva och reflektera kring “varför” de ska agera på detta 

sätt.   

 

En strategi för att utbilda barn att tänka kritiskt. Vid detta synsätt på lärande för hållbar 

utveckling kan barn lära sig att tänka kritiskt genom att problematisera sambandet mellan 



                                   

 
 
15 

miljö och samhälle. Denna inställning väcker även frågor om moral och etik, eftersom barnen 

behöver tänka på människors relationer till naturen. Vidare uppmuntrar pedagoger med detta 

synsätt barnen genom att involvera dem i meningsfulla projekt där de får delta som aktörer 

och vara delaktiga i såväl identifiering av problem som i beslutsfattande. Vidare beskrivs det 

att synsättet kan innebära att hjälpa barnen att se olika perspektiv på frågorna för att de ska 

förstå att det sällan är varken ensidigt eller lätt att agera hållbart.  På detta sätt kan barnen 

också delta i en demokratisk process. 

 

Barnet som aktör 
Denna studie kommer att utgå från pedagogikprofessorn Davis (20103) teorier rörande 

barnet som aktör i lärande för hållbar utveckling. Detta ramverk bygger på tre grunder i 

form av en rättighetsdimension, kompetensdimension samt deltagande- och 

aktivistdimension. Davis syn på barnet som aktör när det gäller lärande för hållbar 

utveckling utgår i rättighetsdimensionen från FN:s konvention om barnets rättigheter 

(UNICEF Sverige 2009) där barn ses som individer med såväl medborgerliga som politiska 

egna rättigheter. Vidare menar Davis (2010) att barn har  rätt att framföra sin åsikt och att bli 

lyssnade på. Detta tolkas i denna studies förskolekontext som att pedagogerna ger utrymme 

för barnens tankar och intressen och lyssnar till dessa. Davis beskriver 

kompetensdimensionen som synen att barnen redan som barn är kompetenta aktörer i att 

utforma sin värld, och inte bara är kommande aktörer som vuxna. I denna studies analys 

tolkas det som en syn på barnen som kapabla och att de kan påverka innehållet i förskolans 

undervisning. Vidare menar Davis på att barnen ska ses som både nutida och framtida 

medborgare och att de har rätt att påverka de beslut som fattas rörande hållbar utveckling 

just av den anledningen.  

 

I den tredje dimensionen; deltagande- och aktivistdimensionen menar Davis (2010) på att 

utbildning för hållbar utveckling i kombination med pedagogiska teorier och 

demokratitänkande ofta kan ses som något som tillsammans påverkar barnens färdigheter för 

att komma såväl enskilda som samhället till gagn. Vidare visar hon på att när detta omsätts 

till utbildning för mindre barn så främjar det att barnen ses som betydelsefulla aktörer. Detta 

                                                
3 Den australiensiska professorn i pedagogik Julie M. Davis publicerade 2010 den första läroboken rörande tidig 
utbildning för hållbar utveckling. Denna bok, och Davis forskning överlag, finns refererat i mycket av övrig 
forskning kring hållbar utveckling för förskolan. Hon är internationellt verksam (Queenslands University of 
Technology, 2019).  



                                   

 
 
16 

sker både genom att de utmanas att tänka annorlunda samt att agera. I denna studies kontext 

tolkas detta som att pedagogerna uppmuntrar och utmanar barnen att reflektera över hållbar 

utveckling, samt att de till exempel får vara delaktiga i att utforma projekt där de får agera 

för en hållbar utveckling.  

 

När det gäller synen på barnens roll i samhället för en hållbar utveckling så uttrycks det på 

olika sätt i tidigare forskning. I Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie är det ingen 

respondent som framför tankar om en undervisning som främjar olika åsikter eller att barnen 

utmanas till ett kritiskt tänkande för hållbar utveckling, vilket Davis (2010) framhåller som 

viktigt. Resultatet visar istället på en mer normerande undervisning där pedagogerna utbildar 

barnen om miljön/omvärlden samt försöker påverka barnens kommande beteende. Hedefalk 

(2010) menar att det är viktigt att pedagogerna reflekterar över om undervisningen riktar sig 

till att barnet ska agera hållbart som vuxna eller om att barnen ska agera för en hållbar 

utveckling nu. Davis (2010) och Pramling Samuelsson (2011) har tagit ställning i frågan om 

barns aktörskap och menar att det är viktigt att undervisningen riktas till att barnen ska agera 

för en hållbar utveckling nu, d.v.s. att de ses som kompetenta aktörer i detta arbete och att 

undervisningen inte bara riktar sig till att forma en kompetent framtida vuxen. Pramling 

Samuelsson (2011) menar att själva utgångspunkten i undervisningen för hållbar utveckling 

måste vara att utgå från en syn på barnen som kompetenta agenter med kapacitet att lösa 

komplexa problem som påverkar deras egna liv.    

 

Både Davis (2010) och Pramling Samuelsson (2011) poängterar vikten av att barnen ska ses 

som aktörer nu i arbetet för hållbar utveckling. Detta ligger till grund för att tolka och 

analysera respondenternas syn på barnens aktörskap i undervisningen för hållbar utveckling 

i denna studie.  

Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod uppdelat på datainsamling, etiska överväganden, 

urval, undersökningsdeltagare, analysmetod samt en avslutande metoddiskussion.  

 

Datainsamling 
Då studiens syfte är att studera hur pedagoger reflekterar kring sitt arbete med hållbar 

utveckling i förskolan valdes kvalitativa intervjuer ut som undersökningsmetod för att på 
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bästa sätt få svar på studiens frågeställningar. Detta undersökningsförfarande valdes utefter 

möjligheten att förbereda några fasta frågor vilka kan kompletteras med följdfrågor och 

anpassas beroende på hur samtalet fortlöper (Eriksson-Zetterquist och Ahrnes 2015). Vidare 

beskriver de att detta förfarande kan ge en mer nyanserad bild än vid användandet av ett 

standardiserat frågeformulär. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem 

yrkesverksamma förskollärare. Antalet respondenter är baserat på Eriksson-Zetterquist och 

Ahrnes (2015) råd för att få ett dataunderlag som är förhållandevis fritt från enskilda 

respondenters starka åsikter. Intervjuerna har vid två tillfällen genomförts på respondentens 

arbetsplats samt vid tre tillfällen via videosamtal. Respondenterna har valt tid och plats för 

intervjuerna för att de ska känna sig så avslappnade som möjligt och för att det ska vara 

praktiskt från deras sida. Ljudupptagning och transkribering har, efter inhämtat samtycke, 

skett vid samtliga intervjuer. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) tar upp grundfrågan i etiska bedömningar vad gäller forskning - att 

göra en avvägning mellan risk och vinst med forskningen. I denna studie sker 

datainsamlingen genom intervjuer och dessa kan relativt enkelt pseudonymiseras. Att de 

pseudonymiseras innebär i denna studie att respondenternas namn, arbetsplats och andra 

identifierbara detaljer presenteras under pseudonym (Södertörns högskola 2018). Studien 

har genomförts på olika orter  i Mälardalsområdet vilket gör att det finns en uppsjö av 

tänkbara förskolor som pedagogerna skulle kunna arbeta på vilket gör att det är svårt att 

härleda deras svar till en specifik förskola. Då deltagandet är frivilligt och sker utan 

ekonomisk ersättning så finns där inga sådana incitament att ta hänsyn till och dess påverkan 

på resultatet. Vidare har studien följt Vetenskapsrådets (2017) fyra riktlinjer vad gäller 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I denna studie har dessa tagits i beaktande på följande sätt: 

 

Vad gäller informationskravet så har respondenterna informerats om studiens syfte, urval, 

användning, etiska överväganden, pseudonymisering samt att materialet kan komma att 

granskas av andra forskare. Detta informerades de om genom ett missivbrev (bilaga 2) vid  

förfrågan om att delta i denna studie samt muntligt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet har 

följts genom att samtliga respondenter har informeras om att de har rätt att själva avgöra 

omfattningen av sitt deltagande samt att de har rätt att avbryta sin medverkan om och när  de 

vill utan repressalier eller ifrågasättande. I enlighet med konfidentialitetskravet har 



                                   

 
 
18 

personuppgifter lagrats på ett sätt som gör att obehöriga inte har haft åtkomst till dessa. När 

det gäller nyttjandekravet har samtliga respondenter informerats om att insamlad data kan 

komma under granskning. Detta gör att fullständig sekretess inte kan utlovas, men att allt 

som är möjligt skall göras för att deras identiteter inte ska kunna röjas. 

 

Urval 
Respondenterna har valts utifrån att de är förskollärare, och detta är med anledningen att de 

har ett större ansvar för innehållet i det pedagogiska arbetet än en barnskötare har. Vidare 

har respondenterna valts utifrån kriteriet att förskolan de arbetar på inte ska ha någon 

ekocertifiering i form av Håll Sverige rents certifiering “Grön flagg” eller Skolverkets 

“Skola för hållbar utveckling”. I Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie visar 

nämligen resultatet en skillnad i pedagogernas associationer till begreppet hållbar utveckling 

i svaren från en ekocertifierad respektive icke ekocertifierad förskola. Då cirka 80-85 

procent av förskolorna saknar ekocertifiering (Skolverket 2019a, 2019b; Håll Sverige Rent 

2019) innebär det att det är den lärmiljön som de flesta barnen i förskolan möter. Av den 

anledningen kommer endast icke-ekocertifierade förskolor att ingå i denna studie. Urvalet 

har även baserats på att få en variation på respondenternas anställningstid som förskollärare 

samt en variation i åldern på barnen de arbetar med.  

 

De respondenter som deltar i studien har rekryterats genom olika kanaler. En respondent har 

svarat på ett inlägg jag lagt ut för att söka respondenter i en Facebookgrupp för 

förskollärare. Genom kontakt med en rektor för en förskola fick jag tips om en av de andra 

respondenterna. Övriga tre respondenter har jag fått kontakt med genom att vänner och 

bekanta på något sätt har anknytning till deras arbetsplats eller till dem som personer. Ett 

flertal potentiella respondenter har fallit bort då de visade sig arbeta på en förskola med 

ekocertifiering. Det har med andra ord varit svårigheter att hitta respondenter till studien. 

 

Undersökningsdeltagare 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem yrkesverksamma förskollärare, inom såväl 

kommunala som privata förskolor. Respondenterna presenteras i tabell 1 nedan. Av de fem 

förskolor som ingår i studien är två kommunala och av de tre privata förskolorna ingår en i 

en större koncern med många förskolor och andra verksamheter, en i en mindre koncern 

med ett litet antal förskolor och andra verksamheter och en är enskilt ägd privat förskola.  
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Tabell 1: Förteckning över studiens respondenter (under pseudonym) vilken presenterar antal år i yrket, antal 
år på nuvarande förskola, vilken ålder barnen är på avdelningen samt om förskolan är privat eller kommunal.  
 

Respondent  Antal år som  
förskollärare 

Antal år på  
nuvarande förskola 

Arbetar med 
barn i åldern 

Typ av förskola 

Anette 24 år 4 år 3-5 år Privat 

Malin 3 år 9 år 3-5 år Privat 

Katarina 30 år 2 år 1,5-6 år Kommunal 

Cisella 9 år 9 år 2-4 år Kommunal 

Fia 1 år 9 år 2 år Privat 

 

 

Analysmetod  
Samtliga intervjuer har transkriberats med hjälp av Otranscribe. Genom Otranscribe har 

ljudfilen från intervjun laddats upp och därefter kan ljudinspelningen styras genom datorns 

tangentbord samtidigt som jag transkriberar. Vidare följer analysen de råd Rennstam och 

Wästerfors (2015) presenterar för att analysera kvalitativt material. Detta innebär att efter 

intervjuerna transkriberats har det skett ett flertal läsningar av det transkriberade materialet, 

för att göra sig familjär med dess innehåll. Analysförfarandet har sedan fortsatt genom att 

söka efter återkommande teman i det transkriberade materialet och därefter gruppera 

passande passager inom dessa teman. Efter analysen har fokus återgått till att läsa mer 

forskning för att skapa en djupare förståelse och en bättre tolkning av intervjuernas mening, 

vilket grundar sig i den  hermeneutiska cirkeln med pendling mellan del och helhet - empiri 

och litteratur för att skapa en större och djupare förståelse (Thomassen, 2007).  

 

Studien har en hermenutisk ansats då det krävs tolkning och förståelse för någon annans 

upplevelse av ett fenomen för att få svar på studiens frågeställningar. Vidare krävs en 

tolkning om vad som påverkar valen av arbetssätt inom olika delar av lärande kring hållbar 

utveckling samt om den förmedlade synen på barnet som aktör i respondenternas 

reflektioner. Thomassen (2007) vidgar den hermenutiska synen till att även innefatta 

förståelsehorisonter. Vidare beskriver hon att det är denna förståelsehorisont som avgränsar 

oss och bestämmer vad för kunskap vi har möjlighet och kapacitet att urskilja, samt att 

kunskap skapas genom en förståelse för den enskilda personens världsbild.  Min egen 

förståelsehorisont i relation till denna studie begränsas av att jag själv aldrig har arbetat på 

en förskola. Min förförståelse för förskolans verksamhet utgår främst från min erfarenhet av 
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förskolan som förälder samt som barn till en mamma som arbetat som förskollärare i 40 år. 

Jag har inför intervjuerna genomfört en kortare intervju med henne för att få en bättre bild 

av hur arbetsprocesserna och planeringen av verksamheten inom förskolan brukar gå till.  

 

Metoddiskussion  
Vid val av metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar stod valen mellan 

observation och intervju då en enkät framstod som för styrande för att få fram pedagogernas 

egna reflektioner. Valet föll på intervjuer vilket till stor del berodde på att studien 

genomförts under en mycket begränsad tid och att intervjuer därmed bättre väntades besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Det bedömdes vid detta tillfälle ta för många dagar i 

anspråk att genomföra observationer med ett givande resultat rörande hållbar utveckling i 

förskolan. Två av de genomförda intervjuerna har genomförts på respondentens arbetsplats 

och tre intervjuer har genomförts via videosamtal. Videosamtal har genomförts vid de 

tillfällen respondenten haft svårt att hitta en lämplig tid att ses eller att det fysiska avståndet 

varit för stort, då längre resor varit uteslutna på grund av tidsbegränsning. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att intervjuer via videosamtal passar bäst till frågor 

som rör bestämda sakförhållanden, vilket är denna studies upplägg. Videosamtalen har varit 

tidseffektiva och fortfarande gett en känsla av närhet och personlig kontakt då man kunnat 

se varandra. Vid ett av videosamtalen valde respondenten Cisella att inte ha sin kamera 

påslagen, vilket jag uppfattade påverkade intervjun negativt. Min uppfattning är att det 

påverkade samspelet under intervjun och att det gjorde det svårare att tolka små gester och 

ansiktsuttryck vilket påverkar intervjun. Videosamtal kräver mer förberedelser och 

engagemang för att samtalet ska flyta på ett smidigt sätt (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2015) vilket blev mest tydligt vid intervjun när respondenten valde att ha kameran avslagen.  

 

En av nackdelarna med ett intervjuförfarande med ett fåtal respondenter är att 

generaliserbarheten inte blir så hög då resultatet endast speglar hur dessa respondenter 

resonerade vid detta tillfälle. Vid återupprepning av intervjuerna med andra respondenter 

finns det stor risk att resultatet inte skulle blir helt detsamma. Intervjuerna har inletts med 

mjuka inledande frågor för att respondenten ska slappna av och komma in i 

intervjuförfarandet (Patel och Davidson, 2011). Alla respondenter har också initialt blivit 

informerade om att det inte finns några rätt eller fel svar - det är deras uppfattningar och 

tankar som är intressanta och som eftersöks. Vid intervjuerna har två misstag skett. Vid 
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intervjutillfället med respondenten Malin genomfördes halva intervjun utan att spelas in. Det 

fanns dock möjlighet att direkt efter intervjun skriva ned vad som sagts utefter minne och 

stödanteckningar. Vidare gav respondenten sin tillåtelse att återkomma ifall något behövde 

förtydligas. Det andra misstaget som skedde var vid intervjun med respondenten Katarina då 

intervjufrågorna glömdes. Då detta var den tredje intervjun som genomfördes fanns studiens 

intervjufrågor i färskt minne och jag upplevde att genomförandet av intervjun blev mycket 

mer följsam och därmed bättre utan intervjufrågorna tillhands.  

 

Vid studiens genomförande har det varit svårt att hitta respondenter. Urvalskriteriet att de 

inte fick arbeta på en förskola med ekocertifiering gjorde att ett flertal potentiella 

respondenter föll bort. Svårigheten att hitta respondenter kan ha påverkat resultatet då det 

gjorde att urvalet inte kunde följas på samma sätt som det var tänkt från början. Ett av dessa 

urval var att endast intervjua respondenter som arbetade med barn från 3 år och uppåt. 

Anledningen till detta var att respondenterna i tidigare studie ansett att såväl barnens 

mognad som språkutveckling skulle kunna påverka resultatet (Ärlemalm-Hagsér och 

Sundberg 2016). Något som troligen hade haft inverkan på studiens resultat är ifall 

respondenterna i förväg hade fått hållbar utveckling samt dess områden definierade. 

Resultat och analys 

Under denna del redogörs studiens resultat utifrån den sammanställning och tematiska 

analys som är genomförd av de transkriberade intervjuerna. Resultatet presenteras i tre olika 

huvuddelar med utgångspunkt i studiens tre frågeställningar. Den första delen besvarar 

frågeställningen om vilka påverkande faktorer  pedagogerna upplever vid val av område 

inom hållbar utveckling. Den andra delen rör vilka olika pedagogiska arbetssätt som 

används i arbetet med hållbar utveckling och slutligen presenteras i den tredje delen 

resultatet rörande frågeställningen om alla områden inom hållbar utveckling får lika stort 

fokus.  

 

Urval av områden inom hållbar utveckling 
Genom intervjuer och tematisk analys av respondenternas reflektioner när det gäller urvalet 

av vilka områden inom hållbar utveckling som de arbetar med har det framkommit tre 

gemensamma teman när det gäller påverkande faktorer på hur urvalet av delområde går till. 

Det första området som påverkar valet av område är barnens intresse, det vill säga ett 
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område eller en händelse som barnen har visat intresse för används därefter som 

utgångspunkt för undervisningen. Det andra påverkansområdet som framkommer är 

pedagogernas egna intresse och kunskap inom ämnet. Slutligen lyfter respondenterna fram 

ledningens påverkan på vilka frågor som de arbetar med inom hållbar utveckling.   

 

Barnens intresse 

Flera av respondenterna uppger vid intervjuerna att undervisningen till stor del utgår från 

barnens intresse och att undervisningen kring hållbar utveckling inte är något undantag. Att 

utgå från barnens intresse är i sig att arbeta med delaktighet, vilket innefattas av det sociala 

området inom hållbar utveckling (OMEP 2017). Respondenten Malin berättar hur de första 

månaden varje hösttermin bara lyssnar på barnen för att fånga upp deras intresse: 
 

Vi utgår från barnen och arbetar mycket i teman. I början på varje termin, kanske första 

månaden, så lyssnar vi och känner in vad barnen pratar om och vad som verkar fånga deras 

intressen just nu. Efter det gör vi mind maps från våra iakttagelser. På en planeringsdag går vi 

igenom vad barnen har pratat om och visat intresse för och ser om det finns några teman och så 

vidare.  

 

I detta exempel visar Malin att synen på barnet som kompetent aktör framkommer i denna 

påverkande faktor. Detta beskriver Davis (2010) som kompetensdimensionen, där barnen får 

föra fram sin åsikt samt att bli hörda i arbetet med hållbar utveckling. Respondenten Katarina 

berättar i sin tur om hur deras arbete med hållbar utveckling startat denna termin, vilket är ett 

exempel på synsättet att de vill utbilda barnen om miljön/omvärlden genom sin inriktning på 

djur och naturens kretslopp (Hedefalk, Almqvist och Östman 2015). Barnen på avdelningen 

visade gemensamt ett stort intresse för djur. Detta gjorde att pedagogerna började arbetet där 

med att fokusera på djuren och djurens villkor. Detta intresse utökades snabbt till att besöka 

en närliggande kolonilott där där de undersökte naturens framväxt från knoppar till utslagna 

blommor. På vägen till och från kolonilotten så räddar de maskar och sniglar och diskuterar 

med barnen om att alla är viktiga för helheten och att man ska värna om djuren och varandra. 

Vidare berättar Katarina att hon på en tidigare arbetsplats arbetat med hållbar utveckling på 

ett annat sätt men att hon upplevde att denna introduktion till hållbar utveckling var ett 

givande och bra sätt: 
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Det blev en sån bra start på något sätt, det blev så naturligt. Även om jag jobbat med det förut på 

en tidigare arbetsplats så kändes det som att spåret hängde med på något sätt, och eftersom man 

utgår från barnens intresse, vad dom tycker är roligt och allt det här... 

 

Katarina visar här ett tydligt exempel på att barnen verkligen hade möjlighet att påverka 

innehållet i verksamheten genom sitt intresse och visar därmed på synen på barnen som 

kompetenta aktörer i att utforma sin värld (Davis 2010). När det gäller miljöområdet så 

tolkar jag generellt att det är denna syn på barnens aktörskap som kommer fram i 

respondenternas reflekterande. Respondenten Anette ger även hon exempel på sin syn på 

barnens kompetens när hon berättar om en händelse på förskolan. En pedagog hade klätt ut 

sig och mötte barnen vid återvinningsstationen. Hen hade där låtsats vara helt okunnig om 

hur och vad man ska sortera. Hon hade exempelvis tagit med en kudde vilket gjorde att “då 

fick barnen börja tänka, nämen en kudde kan man ju inte lämna där! Men var lämnar man 

den?” Detta ledde till att barnen själva fick tänka och hitta lösningar på problemen. I denna 

händelse visar Anette på hur pedagogerna ser barnen som både deltagande och agenter 

genom att de lockar barnen att reflektera och agera när det gäller hållbar utveckling (Davis, 

2010). När det gäller att barnens kunskap och intresse till stor del styr verksamheten utgår 

man även ifrån vad hermeneutiken beskriver som deras förståelsehorisonter och 

förförståelse (Thomassen, 2007). Min tolkning av respondenternas svar och tidigare 

forskning är att barnens förförståelse av ämnet hållbar utveckling till stor del handlar om 

miljöområdet i form av källsortering, återvinning samt djur och natur. Detta är många vana 

vid hemifrån samt att förskolans verksamhet har en lång tradition av att lyfta fram områden 

kring djur och natur. Att barnen har förförståelse för det miljömässiga området påverkar 

troligen att det många gånger är detta område som barnen visar intresse för då deras 

förståelsehorisont för de andra områdena är betydligt mer begränsad.   

	  

Pedagogernas intresse och kunskaper 

Vid intervjuerna framkommer det efter ett tag hos flera  av respondenterna att det till stor del 

är deras egna intresse och kunskapen kring ämnet som styr inriktningen på arbetet för 

hållbar utveckling. Vid frågan vad de tänker på när de hör hållbar utveckling svarar samtliga 

respondenter först någonting med miljö, vilket är samma resultat som Ärlemalm-Hagsér och 

Sundberg (2016) studie visar. Respondenten Cisella nämner även en framtida aspekt - att det 

ska vara hållbart länge vilket även Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs respondenter för fram. 

Katarina berättar att hon till en början i arbetet tänkte på sopsortering och miljöförstöring 
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men att det kändes så stort. Hon och kollegorna började då bena ned det något och valde 

senare att i tanken utgå från den sociala aspekten av hållbar utveckling med en tanke om 

relationerna mellan varandra och jämlikhet. Även respondenten Anette framför initiala 

tankar om att hållbar utveckling är starkt förknippat med miljö ”När vi jobbar med hållbar 

utveckling, då tänker man ju mycket på hur man ska jobba med miljön och både det här med 

kompostering, odlande, bakande, källsortera - alla sådana saker tänker man på.” Anette visar 

här i sitt resonemang på ett synsätt på undervisning för hållbar utveckling som Hedefalk, 

Almqvist och Östman (2015) beskriver som att utbilda barn om miljön/omvärlden. Detta 

synsätt innefattar inget eget reflekterande från barnens sida, men hon utvecklar sitt svar ”Jag 

tänker också på att förstå, att man ska få barnen att förstå att allt är i ett längre perspektiv 

och att det vi gör nu påverkar oss i framtiden.” Här utvecklar Anette sin syn på 

undervisningen enligt Hedefalk, Almqvist och Östmans teori (2015) till att hon vill barnen 

ska förstå och tänka kritiskt kring hållbar utveckling.  

 

Samtliga respondenter talar alltså initialt om hållbar utveckling som främst något som har 

med miljö att göra. Det framkommer längre fram i intervjuerna att flera av respondenterna 

tycker att det är svårt med den sociala och framförallt den ekonomiska aspekten på hållbar 

utveckling - de upplever att de kan för lite om dessa områden. Det som respondenterna 

beskriver är något som Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) menar är ett möjligt synsätt 

när pedagogerna har begränsade kunskaper om ämnet hållbar utveckling. Detta tenderar att 

begränsa synsättet till att främst innefatta miljöaspekten. Malin beskriver det så här: 
 

Nej, jag skulle säga att miljön får ju faktiskt störst utrymme. Jag tror att det handlar om att det är 

lättast att synliggöra för barnen just för att det finns mycket praktiskt man kan göra och att man 

kan visa praktiskt. Den sociala är ju lite mer svår att göra praktisk...eller inte svår att göra 

praktisk, men kanske svår att förklara tänker jag.  

 

Malins tankar handlar alltså i första hand om miljö och om det sociala området av 

hållbar utveckling.  Hon fortsätter sitt resonemang kring det ekonomiska perspektivet: 
 

Men den som får minst det är ju den ekonomiska! Sen är det ju självklart att man kan prata om 

det ekonomiska. Två gånger per termin har vi matsvinnsveckor då vi väger hur mycket mat vi 

slänger. Sedan samlar vi ju allt matavfall och så kommer bilen och hämtar så att det blir biogas. 

Men just vid sådana tillfällen så pratar vi ju om till exempel om transporter - att det är ju faktiskt 

bilar som kör hit den här maten till oss och... Det kanske inte är det ekonomiska? 
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Malin fortsätter med att säga att den ekonomiska aspekten definitivt får minst utrymme och 

att det också är den delen som de kan minst om. På följdfrågan om hon tror att det finns 

något samband mellan vad man själv kan minst om och hur stort utrymme just det området 

får svarar hon kraftfullt: Ja! Även Katarina tar upp att pedagogens egen kunskap eller 

motivation påverkar valet av område. I Svedäng et al.:s (2018) studie beskriver de också en 

liknande tanke där respondenterna tar upp att de ibland ber de andra nätverksdeltagarna om 

konkreta tips på hur de ska ta sig an ett visst område. Detta tolkar jag som att deras avsaknad 

av kunskap påverkar att de inte vet hur de ska ta sig an ett område och att de därför i första 

hand väljer ett annat mer bekant område. På förskolan där Cisella arbetar frågade förskolans 

rektor för något år sedan om det fanns intresse hos pedagogerna att bli ekocertifierade i form 

av grön flagg. Det var dock ingen av pedagogerna som hade ett större intresse för hållbar 

utveckling så de valde inte att arbeta för en ekocertifiering. På följdfrågan om Cisella tror att 

arbetets inriktning påverkas av vilka som arbetar och vad de har för intressen så svarar även 

hon ett tydligt: Ja! Hon utvecklar sedan sin reflektion med att arbetet nog ofta är ganska styrt 

av arbetslaget eller de enskilda pedagogerna intresse. Vad gäller pedagogernas intresse och 

kunskap som påverkande faktor så är min tolkning av respondenternas reflektioner till stor 

del är detsamma som vad gäller barnens intresse som påverkande faktor. Här uttrycker flera 

av respondenterna att pedagogernas intresse och kunskap styr vilket område som de 

fokuserar på inom hållbar utveckling. Då de flesta av respondenterna har störst kunskap 

inom miljöområdet så blir kunskapen en påverkande faktor - det är “lättast” att utgå från ett 

område där du själv har en god förförståelse kring. Respondenten Malin illustrerar detta i sitt 

resonemang om ekonomisk hållbarhet “Så den delen får minst och det är också den delen vi 

KAN minst om!” Samtliga respondenter uttrycker att de har kunskap om att hållbar 

utveckling innefattar fler områden, men när de beskriver aktiviteter de arbetar med får 

miljöområdet störst fokus och sedan sociala området. Hedefalk, Almqvist och Östman 

(2015) tar upp att pedagogernas synsätt ofta påverkas av att de har begränsade kunskaper 

inom ämnet hållbar utveckling och att det då påverkar att undervisningen får inriktning på 

miljöområdet.  

 

Respondenternas reflektioner visar på att de anser att pedagogernas egna intresse och 

kunskap om hållbar utveckling har inverkan på deras undervisning för hållbar utveckling 

inom förskolan. De fick därför frågan om de fått någon utbildning i hållbar utveckling, men 

samtliga svarar nekande. Även Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie visade på att 

det var ovanligt med kompetensutveckling inom hållbar utveckling för pedagogerna i 
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studien. Respondenterna i min studie är överens om att hållbar utveckling inte ingick i 

utbildningen när de studerade till förskollärare och att de inte fått någon annan utbildning 

inom ämnet genom sin arbetsplats. Anette reflekterade kring detta med avsaknad av 

utbildning inom hållbar utveckling: 

Jag har just varit ute och observerat två förskolor och då ser man ju på andra som inte jobbar så 

mycket hållbart att det kanske är ett ämne som inte alla har kunskap om. Det tror jag inte att alla 

har så mycket.  

Anette fortsätter sitt resonemang rörande vikten av utbildning inom hållbar utveckling 

och förståelse för begreppet:  

Jag skulle nog tycka att precis som att språket har fått så mycket föreläsningar, så kanske man 

skulle behöva det här också. Att folk förstår vad det ÄR! Det har varit så mycket fokus på 

digitalisering och det är så mycket fokus på vissa områden hela tiden, men det här är ju ett 

ganska nytt område och det är ju ganska viktigt att det kommer ut också. 

Anette är den enda av respondenterna som trots allt har en kommande föreläsning om 

hållbar utveckling inplanerad inom kort. En av respondenterna uppger dock att de haft 

nätverksträffar inom koncernen när de hade en särskild miljösatsning förra året. Min 

tolkning utifrån respondenternas reflektioner är att om de fick bättre kunskaper i vad 

hållbar utveckling är så skulle det påverka deras sätt att arbeta med ämnet, till att mer 

omfatta alla delar av hållbar utveckling, för viljan för det finns! Genom mer kunskap 

får fler en förståelse för att de troligen arbetar med fler delar än de tror, men de vet i 

dagsläget inte att det innefattas av hållbar utveckling då de har för lite kunskaper om 

ämnet. Genom Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie som visade på att 

respondenternas resonemang och kunskaper kring ämnet blev mer nyanserat när de 

arbetade på en förskola med ekocertifiering kan jag finna stöd för tolkningen att synen 

på hållbar utvecklings områden och innebörd förändras med mera utbildning. Genom 

ekocertifieringen har deras respondenter fått mer kunskap i frågor som rör hållbar 

utveckling.  

Ledning 

Samtliga respondenter har på olika sätt uttryckt att förskolans ledning påverkat deras arbete 

med hållbar utveckling. På frågan om hur det går till när de väljer ut vad inom hållbar 

utveckling de ska arbeta med så svarar Cisella, som arbetar på en kommunal förskola, att:  
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De vinklingar som verksamheten får, det är ju lite toppstyrt i och med att det är en kommunal 

förskola så ofta är det ju så att det är rektorerna och vår verksamhetschef som sätter riktlinjer för 

vad vi ska arbeta med. I år till exempel ska vi fokusera på leken, men det är ju ingen som har gått 

in och sagt att tänk på hållbar utveckling. Det är ju i sådana fall någonting som vi skulle kunna 

komma in på om det finns en pedagog med intresse.	   

 

Vidare fortsätter Cisella att berätta att det i kommunen en gång om året anordnas en städdag 

där alla invånare ska hjälpas åt att städa. Hennes förskola brukar delta i denna styrda aktivitet 

och hon beskriver att det blir väldigt intensivt fokus på miljö under den veckan och att 

engagemanget är högt. Hon tillägger avslutningsvis med att ”engagemanget kanske däremot 

inte är så högt de resterande veckorna på året”. Att ledningen har stor påverkan på valen av 

arbetsområden som förskolan ska arbeta med tolkar jag som begränsande faktorer för barnens 

möjligheter till inflytande. I och med en högre styrning från ledningen minskas pedagogernas 

möjligheter att basera verksamheten på de områden som barnen visar intresse för, vilket är 

mål för undervisningen i Lpfö 18 samt något som Davis (2010) framhåller som ett viktigt 

synsätt på barnens aktörsskap i arbetet med hållbar utveckling.  Cisellas kommun påverkar 

också arbetet med hållbar utveckling  genom att förskolorna mäter sitt matsvinn några gånger 

om året. Detta är något som även den kommunala förskolan som Katarina arbetar på gör och 

även den privata förskolan som Malin arbetar på har veckor då ledningen bestämt att de ska 

mäta sitt matsvinn. Malin berättar även att ledningen på förskolan beslutat att samtliga 

förskolor i koncernen ska återvinna minst fem material samt att de ska minska sin 

plastförbrukning med minst 12% under året. I detta fall har ledningens inflytande haft tydlig 

påverkan på att förskolans ska fokusera på miljöområdet (OMEP 2017) inom hållbar 

utveckling. Detta är några exempel från respondenterna rörande ledningens inflytande på 

vilka områden inom hållbar utveckling som förskolorna ska arbeta med. Anette som arbetar 

på en enskild privat förskola upplever däremot inte att de har fått några direktiv från 

kommunen som uppdragsgivare vad gäller hållbar utveckling. Hon framför att de vill att 

förskolorna ska plastsanera men att hennes förskola redan kommit längre i det arbetet än vad 

kommunen kräver. Då det är en enskild förskola med ägare som arbetar i verksamheten är det 

kort väg från idé till beslut vilket hon upplever positivt för arbetet. Denna närhet till 

ledningen och korta beslutsvägar tolkar jag som att de genom detta kan ge barnen större 

utrymme att påverka verksamheten vilket såväl Davis (2010) som Lpfö 18 framhåller som 

viktigt. Respondenten Anette är också den som framför en mest nyanserad bild av hållbar 

utveckling och menar att de arbetar ungefär lika mycket med alla områden.  
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Arbetssätt med hållbar utveckling  
De arbetssätt som framkommit vid intervjuerna presenteras och analyseras här utifrån hållbar 

utvecklings tre delområden - miljömässiga området, sociala området och det ekonomiska 

området, dessutom presenteras den syn på barnet som aktör som framkommer i 

respondenternas reflektioner.  

 

Miljömässiga området 

Det miljömässiga området av hållbar utveckling framstår i denna studie, och tidigare 

forskning av bland annat Borg (2017), Hedefalk (2010) och Ärlemalm-Hagsér och Sundberg 

(2016), som det område som får störst utrymme i förskolans verksamheter.  Det är det 

område som samtliga respondenter nämner först när de får frågan om vad de associerar till 

när de hör hållbar utveckling. Detta avspeglar sig i arbetssätten som pedagogerna presenterar. 

När förskolorna arbetar med miljöområdet finns det några aktiviteter som samtliga 

respondenter berättat att de gör på sin förskola. De källsorterar och de återvinner. Detta är två 

områden som i OMEP-ESD Raiting Scale  (OMEP 2017) ligger under ekonomiska området, 

men som jag främst valt att analysera som tillhörande det miljömässiga området beroende på 

respondenternas resonemang i intervjuerna samt tidigare forsknings placering av dessa 

aktiviteter i miljöområdet.  

 

Något som framkommer i tidigare studier som ett vanligt arbetssätt är naturmöten 

(Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016) vilket innebär att barnen vistas i naturen för att skapa 

en relation till naturen och få en förståelse för kretsloppet. Detta görs med förhoppningen om 

att man genom att skapa en relation till naturen ska vilja visa en omtanke om densamma i det 

långa loppet (OMEP 2017). Resultatet i denna studie visar att vissa respondenter till stor del 

delar detta arbetssätt och tankesätt, men det lyfts inte fram i samma utsträckning i denna 

studie som i tidigare forskning. Respondenten Fias reflektioner visar på hur hon arbetar på 

detta sätt: 
 

Vi alla går till skogen en till två gånger i veckan, alla avdelningar gör det. Om vi går till en 

lekpark så brukar vi kombinera det också med lite skog. Det brukar ofta vara en liten skogsdunge 

där bredvid och vi vill verkligen att barnen ska få mycket närhet till skogen!  
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Fia fortsätter att berätta om att förskolan är belägen i ett område med mycket betong och att 

föräldrarna kanske inte är ute så mycket med barnen i skogen. Hon fortsätter att reflektera om 

skogsvistelsernas betydelse:  
 

Att man skapar en relation till det och bryr sig om det och att man inte är rädd för naturen, man 

har en relation till det och då är det mycket lättare att känna att man är mån om den. Då blir den 

mer värd liksom. 

  
Fias resonemang visar på samma resonemang som pedagoger i tidigare studier haft - att om 

man skapar en relation till naturen så förväntas man agera hållbart gentemot densamma. Min 

tolkning är att detta resonemang inte visar på en syn på barnet som en kompetent aktör nu 

som barn. Det visar mer på en syn på barnet som en blivande aktör, och att man lär sig nu för 

att agera hållbart senare (Hedefalk, Almqvist & Östman 2015). Att förskolan utgår från en 

syn på barnen som kompetenta aktörer nu menar Pramling Samuelsson (2011) är av största 

vikt. Respondenten Cisella tar i sin tur upp förskolans lokalisering som en påverkan på 

arbetssättet. Jag tolkar hennes reflektioner som att hon egentligen tycker det är viktigt att 

barnen får vistas i naturen, men att förskolan hon arbetar på är så belägen att det är svårt rent 

praktiskt att ta sig till skogen:  
 

Våran förskola ligger väldigt centralt så vi har en bit till skogen, men den här terminen så har vi 

faktiskt köpt in två elcyklar! Så vi kan frakta sex barn i varje cykel, men nu har dom precis 

kommit nu när det ska bli vinter.  

 

Här har ledningen på förskolan underlättat och även styrt arbetet lite genom att köpa in 

elcyklar. Inköpet påverkar därmed deras möjligheter till fler arbetssätt inom området.  

 

Flera respondenter har i intervjuerna nämnt att de använder sig av digitala hjälpmedel och ny 

teknik i sitt arbete med miljöområdet. UR (Sveriges utbildningsradio AB) har ett digitalt 

program som heter ”Barr och pinne” som såväl Anette, Katarina och Malin använt på sina 

förskolor. Detta är ett kostnadsfritt material med korta filmsnuttar och lärarhandledning som 

kan fungera som diskussions- och reflektionsunderlag enligt Anette. Anette visar även ett 

exempel på att materialet framstår som normgivande med att berätta att ”jag kan tänka det 

själv när jag tar av mig ett plåster – inte [i] toaletten!”. Programmet visar tydligt att det finns 

ett rätt och fel agerande. Främst från Anettes beskrivningar av programmet uppfattar jag att 

synen på barnen i materialet är att det fokuserar på dem som kompetenta och betydelsefulla 
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aktörer, då det vill fungera som underlag för diskussioner och att det därmed ger barnen 

möjlighet till kritiskt tänkande (Hedefalk, Almqvist & Östman 2015). Anette ger ett exempel 

på att barnen ser sig själva som kompetenta aktörer genom att berätta att ett barn sagt att ”vi 

är ju planeträddare!”. Respondenten Katarina berättar vidare att de även använder appen 

Polyglutt för att digitalt läsa böcker. Hon berättar också att de ofta googlar information 

tillsammans med barnen när det till exempel gäller djur eller saker de finner under sina 

naturmöten.  

 

Vikten av att använda sig av diskussioner för att väcka tankar och för att skapa en förståelse 

för orsak - verkan samt sambanden mellan de olika perspektiven inom hållbar utveckling är 

något som Hedefalk (2010) för fram som viktiga utgångspunkter i arbetet på förskolan. 

Denna syn är även framträdande i Davis (2010) utgångspunkter för barn lärande kring hållbar 

utveckling där hon för fram vikten av att de tillåts tänka annorlunda och ifrågasätta ett 

ohållbart agerande. Respondenten Malin visar på denna syn när hos beskriver att de ofta 

inleder ett projekt genom att visa en kort filmsekvens, sång eller liknande för barnen. Hon 

förtydligar att de tycker att det är ett bra sätt att skapa diskussion och därigenom få barnen att 

reflektera.  

 

Andra arbetssätt som framkommer av enskilda respondenter inom miljömässiga området är 

bland annat experiment, tipspromenad om allemansrätten, flanosagor om vad som händer när 

man återvinner samt att  plantera blommor och grönsaker.  

 

Sociala området 

Även om det är stort initialt fokus på det miljömässiga området i respondenternas svar så 

uttrycker de även att det sociala området får stort fokus i deras verksamheter. Respondenten 

Katarina berättar att de efter diskussioner i personalgruppen bestämde sig för att utgå från det 

sociala området i sitt arbete med hållbar utveckling: 
 

Och då tänker ju alla först på att man ska sopsortera och det här med miljöförstöringen och 

allting sånt, men då tänkte vi jättemycket på det här med hur man är mot varandra. Så där 

startade liksom det, för att det ska bli en hållbar utveckling så måste man redan från när man är 

liten lära sig hur man är mot varandra.  

 

Detta exempel visar även på att Katarina uttrycker vikten av att påbörja detta arbete tidigt för 

att barnen ska lära sig och därigenom lägga grunden för en bra attityd vilket även en stor del 
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av tidigare forskning belyser (Borg 2017; Hedefalk 2010; Svedäng et al. 2018; Ärlemalm-

Hagsér & Sundberg 2016).  

 

Malin berättar om att de ofta använder sig av rollspel som arbetssätt om det sociala området 

”Det blir mycket rollspel när man pratar om den här sociala gemenskapen, hur man är mot 

varandra vilket också är en del av den hållbara utvecklingen.” I tidigare forskning av Svedäng 

et al. (2018)  lyfter även där pedagogerna fram estetiska arbetssätt, lek samt att dramatisera 

som arbetssätt som används i undervisningen för hållbar utveckling. Min tolkning av detta är 

att det är ett lämpligt arbetssätt i arbetet med just det sociala området då det till stor del är 

mellanmänskliga relationer som ingår i området såsom delaktighet och rättvisa. Vad gäller 

rättvisa fortsatte Malins resonerande med ett illustrerande exempel från rollspelet:  
 

Jo, vi har ju faktiskt gjort som du sa demokratiska samspel. Det har ju varit jättemycket så här 

“det här är orättvist”! Så varför är det orättvist? Och vad betyder orättvist och rättvist och vad är 

rättvist för mig och vad är rättvist för dig?  

 

Malin utvecklar med ett skratt att rollspelen har fungerat väldigt bra som arbetssätt med det 

sociala området “tills en dag då alla tyckte att det var orättvist att de inte fick rollspela den 

som fick mest!” Här visar Malin tydligt på ett arbetssätt och synsätt som är tänkt att främja 

barnens kritiska tänkande (Hedefalk, Almqvist och Östman 2015). Barnen får praktiskt ta 

olika roller och blir samtidigt utmanade att se olika perspektiv för att börja reflektera (Davis 

2010).  

 

Ett annat arbetssätt som gäller det sociala området lyfts fram av Fia. På hennes förskola har 

de ofta något större globalt projekt som gäller människors olika livsvillkor: ”Vi har nästan 

alltid något projekt på gång där vi antingen ska skänka till något barnhem i något land, eller 

att vi bygger en brunn eller något sådant.” Hon fortsätter att beskriva projektet med brunnen 

som de bygger i Bangladesh och visar på att det även täcker in miljöområdet i projektet samt 

att det på ett fint sätt visar på en strategi för att utbilda barnen att tänka kritiskt och agera 

(Hedefalk, Almqvist & Östman 2015): 
 

Vi håller på att bygga en brunn i Bangladesh så vi samlar in pengar till det, och då har barnen 

också fått bygga en egen brunn och då har den här frågan om vatten kommit upp. Det här med att 

alla barn inte har vatten och vad det kan innebära, hur vi kan hjälpa dom och hur vi ska tänka 

kring vatten till exempel.  
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Även respondenten Anette visar på det globala perspektivet av hållbar utvecklings sociala 

område och berättar att de på hennes förskola haft fadderbarn. I övrigt är det inte speciellt 

stort globalt fokus i något av områdena, trots att Lpfö 18 framhåller att undervisningen även 

ska ha ett globalt perspektiv. Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) framhåller att det 

överhuvudtaget är relativt ovanligt med aktiviteter med globalt fokus, eller med fokus utanför 

närområdet. Vidare beskriver de att det är ovanligt med aktiviteter som har socialt eller 

ekonomiskt fokus i förskolan vilket gör att det arbetssätt som framkommer i föreliggande 

studie inte är vanligt förekommande.  

 

Katarina berättar i sin tur att de är noga med att barnen får hjälpa varandra. En av 

anledningarna till detta är att barnen är mellan 1,5 år och 6 år på avdelningen så de befinner 

sig på väldigt olika nivå. De har dock inte bara en praktiskt tanke med arbetssättet utan en 

större tanke finns där: 
 

Det är ju så många som är sådär “JAG” nuförtiden, då tänker vi att vi ska bygga på att det i 

framtiden ska bli hållbart för ALLA och att man bemöts med respekt och vänlighet.  

 

I detta arbete visar de på att de vill påverka barnen att kunna lyfta blicken och fokusera på ett 

större perspektiv och inte bara på sig själv och samtidigt hur vi bemöter varandra (Engdahl et 

al. 2012).  

 

Ekonomiska området 

Det ekonomiska området är det område som fyra av fem respondenter uttrycker får minst 

utrymme av alla områden. De reflekterar alla om att det kan ha med bristande kunskap om 

området att göra. När det kommer till aktiviteter och arbetssätt inom området placerar OMEP 

(2017) och Engdahl et al. (2012) återbruk inom det ekonomiska området. Att arbeta med 

återbruk är något som samtliga respondenter adresserat, men det placeras oftare inom 

miljöområdet än inom det ekonomiska området. Respondenten Anette är den som tydligast 

relaterar arbetssätt till det ekonomiska området: 
 

För mig är det viktigt att man lär en ettåring att man inte tar sönder boken. Våra barn pratar 

mycket om att det är bara att köpa en ny. “Nähä” sa jag! Det finns inga pengar att köpa en ny, vi 

är rädda om våra saker. Att man får ur dom det perspektivet - där pratar vi ju om ekonomi!  
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Anette fortsätter sitt resonemang kring att förklara att de pratar mycket om att vara rädda om 

saker då det kostar både ekonomiskt och miljömässigt att köpa och producera nya saker vilket 

också Cisella nämner. Att det är en ekonomisk kostnad att köpa nytt är något som fler 

respondenter reflekterat över, men det är få som även kopplat det till en miljöpåverkan att 

producera mera. På alla respondenternas förskolor finns återvinningsmaterial tillgängligt för 

barnen att återbruka vilket framkommit som vanligt förekommande även i tidigare studier 

(Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016).  

 

Ett arbetssätt som två av respondenterna nämner lite kring, förutom att nyttja lekplatser, är 

vad OMEP (2017) beskriver som sambrukandet av resurser. Cisella tar upp att de ser över 

ifall någon av de andra avdelningarna eller förskolorna har behov av något material som de 

inte längre behöver innan det återvinns eller slängs. En aktivitet som Anette tar upp är att gå 

till biblioteket och låna böcker vilket jag tror att samtliga gör, men min tolkning är att man 

inte tänker på detta som hållbar utveckling.  

 

Ett annat arbetssätt som lyfts fram av Anette inom det ekonomiska området är Kapten Reko-

spelet. Detta är ett initiativ från Konsumentföreningen Stockholm som handlar om att stoppa 

matsvinnet och som Anette uttrycker det ”att lära sig om det är en sopa eller en soppa”! Detta 

material riktar sig till de största barnen på förskolan och har ett avslutande besök på Skansen 

där barnen får lära sig om sambandet mellan mat, djur och natur. Anette berättar att barnen 

ska lära sig anledningen till att man inte ska slänga maten och vad det finns för andra 

alternativ, vilket visar på ett synsätt där de vill påverka barnens beteende för att agera för en 

hållbar utveckling (Hedefalk, Almqvist & Östman (2015).  

 

Enligt OMEP (2017) innefattar det ekonomiska området att barnen är aktiva i arbetet med att 

använda material såsom papper och vatten på ett hållbart sätt. Respondenten Fia visar 

exempel på detta när hon berättar ”…att vi inte låter vattnet rinna till exempel och jag menar 

att alla de här små sakerna kan ju bli så himla mycket större om barnen visar intresse i det!” 

Vidare ger Fia ytterligare exempel på återbruk genom att berätta att hennes förskola bestämt 

att minst hälften av alla leksaker som finns på förskolan ska vara sådant som barnen själva 

gjort av återbrukat material.  En aspekt av det ekonomiska området är att tänka på att någon 

annan kan använda sakerna igen samt att resuserna kan fördelas mera jämnt (OMEP 2017). 

Malin visar på detta synsätt genom att berätta att de kommer att anordna en bytesdag på 

förskolan. Hon berättar ”Så föräldrar som vill bli av med någonting får gärna komma med det 
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och så dukar vi upp ett långt bord och så får dom byta!” Även Katarina, Anette och Fia 

berättar om att de antingen har sålt eller skänkt förskolans kvarglömda kläder i syfte att dels 

fördela resurserna på ett bättre sätt så att de som inget har också ska få, men även ur vad 

Engdahl et al. (2012) beskriver som ett återbrukande perspektiv.  

 

I denna studie får det ekonomiska området generellt minst fokus enligt respondenterna. I 

denna studies resultat är det främst respondenten Anette som uttryckligen kopplar arbetsätt 

till det ekonomiska området. Att det ekonomiska området får minst fokus är ett resultat i linje 

med tidigare studier inom hållbar utveckling. I Svedäng et al.:s (2018) studie nämns inte 

något exempel som rör ekonomiska området och i Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) 

studie visar resultatet att cirka 2% av förskolorna utan ekocertifiering har något projekt i 

närsamhället med socialt eller ekonomiskt fokus. Det visar också på att ca 30% av 

förskolorna i studien utan ekocertifiering har aktiviteter med syfte att öka förståelsen för 

frågor rörande resursfördelning.  

 

Fokus på olika områden 
Hållbar utveckling innefattar enligt WCED:s (1987) definition tre områden - det 

miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. I Lpfö 18 återfinns samma tre områden 

beskrivna när det rör förskolans arbete med hållbar utveckling. Innebär detta att alla tre 

områden får lika stort utrymme i förskolans verksamhet? I denna studie visar resultatet på att 

det endast är en av respondenterna som anser att de ger samma utrymme till alla tre delar 

inom hennes förskola. Det är respondenten  Anette som uttrycker att de nog faktiskt gör det 

och på följdfrågan om hon tror att det är ovanligt att det är så svarar hon: 
 

Ja, men vi har snöat in oss lite på det här [hållbar utveckling] just nu. Jag kan säga att om du 

hade frågat mig för tre år sen så var vi inte lika bra på det! Och jag tycker att vi pratar mycket 

om det, det här med hållbar utveckling.  

 

Anette tillhör en av de respondenter som arbetar mycket med hållbar utveckling samt att 

förskolan hon arbetar på har tagit ett aktivt grepp kring frågan. På förskolan som Malin 

arbetar uppfattar jag också att de arbetar en hel del med frågor kring hållbar utveckling. Malin 

anser, trots att intresset för hållbar utveckling finns, att de inte arbetar lika mycket med alla 

områden. Hon framhåller att det ekonomiska området definitivt får minst utrymme något som 

även Katarina och Fia håller med om. Att de olika områdena får olika stort utrymme är 
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samma resultat som i tidigare forskning (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016). Där visar det 

sig att det miljömässiga området får störst utrymme, men i denna studie får även det sociala 

området i stort sett lika stort utrymme i respondenternas reflektioner.  

 

Min tolkning av respondenternas svar rörande det sociala området är att de troligen arbetar 

mer med detta område än de själva tror. Jag tolkar deras svar som att de arbetar med vissa 

delar såsom likabehandlingsplaner och delaktighet, men att de inte benämner eller tänker på 

det som hållbar utveckling. Denna begränsning i synsätt på undervisning för hållbar 

utveckling menar Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) kan komma av att pedagogerna inte 

har tillräckligt goda kunskaper om hållbar utveckling.  

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie är att utifrån ett förskoleperspektiv studera förskollärares 

reflektioner och därigenom besvara frågeställningarna: vilka faktorer påverkar pedagogernas 

val av område inom hållbar utveckling som de arbetar med? Vilka pedagogiska arbetssätt 

används inom de olika områdena i arbetet med hållbar utveckling? Får alla delområden inom 

hållbar utveckling, d.v.s. miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, lika stort fokus? 

Diskussionen presenteras uppdelad utifrån varje frågeställning samt avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

Diskussion – påverkande faktorer 
Resultatet visar att barns intresse, pedagogernas eget intresse och kunskap samt ledningen 

har stor påverkan på valet av delområde som förskolorna arbetar med. I den tidigare 

forskningen som ingår i denna studie så finner jag inte att denna aspekt är speciellt 

undersökt sedan tidigare. Inte uttalat i alla fall. Svedäng et al. (2018) visar på att de 

pedagoger som deltar i Stockholms universitets nätverk Förskoledidaktiska rum anser att 

detta är givande, utvecklande och att det ger en bättre förståelse för vad hållbar utveckling 

innefattar. Vidare lyfter respondenterna att de tar med sig tankar och idéer om hur man kan 

arbeta med hållbar utveckling till sin förskola vilket visar på att mer kunskap om ämnet 

utvecklar nivån på undervisningen.  I Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie visar 

resultatet att de pedagoger som arbetar på en förskola med ekocertifiering har mer 

nyanserade reflektioner när det gäller hållbar utveckling. Denna forskning tillsammans med 

respondenternas reflektioner i denna studie gör att jag drar slutsatsen att förskolornas arbete 
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med hållbar utveckling skulle bli mer nyanserat och innefatta dess samtliga områden om 

pedagogerna fick mer kunskaper om hållbar utveckling. Trots att hållbar utveckling ges en 

stor och övergripande plats i Lpfö 18 så är det ingen av respondenterna som anser att de fått 

någon utbildning inom hållbar utveckling. Detta tror jag gör att pedagogerna i många fall har 

för dåliga kunskaper om ämnet vilket gör att det egna intresset för frågorna till stor del styr 

på vilket sätt man arbetar med hållbar utveckling, vilket bekräftas genom denna studies 

intervjuer. 

 

Att ledningens styrning påverkar urvalet av vilka områden förskolorna arbetar med hållbar 

utveckling är något som framförs på olika sätt. Två av respondenterna arbetar i kommunala 

förskolor och de framför båda två tankar om att rektor och högre chef till stor del styr den 

övergripande inriktningen på verksamheten. Min tolkning av detta är att en politiskt styrd 

verksamhet som en kommunal förskola är, många gånger har tvingande 

kommungemensamma frågeställningar att besvara och förhålla sig till när de övergripande 

ska planera sin verksamhet. En av respondenterna uttryckte att det detta år bestämts inom 

kommunen att de särskilt skulle satsa på leken inom förskolorna. Om istället 

kommunledningen skulle ge i uppdrag till kommunens alla verksamheter att de i år ska satsa 

särskilt på hållbar utveckling eller något av dess delområden så skulle det få stor inverkan på 

arbetet. Detta hade respondenten Malins koncernledning gjort förra året. De hade en särskild 

miljösatsning vilket gjorde att fokus inom verksamheten till stor del blev miljö, vilket 

därmed påverkade deras val av arbetsområde. Den respondent som uppfattade minst 

påverkan av ledningen var den som arbetade på en enskild privat förskola. Där uttryckte 

respondenten att medarbetarna tillsammans diskuterade och kom fram till vilka områden de 

skulle belysa och hur. Det var också den enda respondent som ansåg att de arbetade ungefär 

lika mycket med alla delar av hållbar utveckling. Detta sammantaget gör att jag tolkar det 

som att om en förskola ingår i ett större sammanhang, d.v.s. i en kommun eller större 

koncern påverkar detta i större utsträckning vilka delar av hållbar utveckling som belyses. 

Davis (2010) poängterar vikten av att barnen får framföra sin åsikt samt att bli hörda i 

arbetet med hållbar utveckling. Jag anser att ledningens påverkan därigenom begränsar 

möjligheterna för ett synsätt på barnet som aktör, då barnets möjligheter till påverkan på 

verksamhetens innehåll minskar desto mer verksamheten redan är styrd.  

 

Vad gäller att barnens intresse framkom som en starkt påverkande faktor i valet av område 

de arbetar med i sina verksamheter anser jag vara både positivt och lite negativt. Att barnen 
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ses som aktörer i arbetet med hållbar utveckling och får framföra sin åsikt och bli hörda 

(Davis 2010) är självklart positivt. Det visar på att pedagogerna har en syn på barnen som 

kompetenta aktörer samt att de följer Lpfö 18 där det står att undervisningen ska utgå från 

barnens intressen. Det jag reflekterar över som negativt i att barnens intresse ges så stor 

påverkan på valet av område som respondenterna arbetar med, är att jag undrar om barnen 

har lika lätt att visa intresse för samtliga områden. Jag grundar detta resonemang i att barnets 

förförståelse spelar in och att barnets förförståelse kring hållbar utveckling troligen inte 

innefattar ett globalt rättviseperspektiv eller en hållbar användning av ändliga resurser. Det 

är därmed mer troligt att barnet däremot visar intresse för något mer konkret, något som 

finns i deras förståelsehorisont och detta tror jag påverkar att miljö och natur får stort fokus.  

 

Diskussion – pedagogiska arbetssätt 
När det gäller de pedagogiska arbetssätt som framkommer i studien så visar resultatet inom 

det miljömässiga området på att samtliga respondenter ägnar sig åt återvinning och 

källsortering. Tidigare forskning har visat på ett stort fokus på naturmöten som arbetssätt när 

det gäller miljöområdet (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016), och trots att naturmöten även 

kommer upp bland några av respondenterna i denna studie så ges det inte samma utrymme 

som i tidigare studier. I denna studie framstår däremot digitala hjälpmedel och ny teknik som 

frekvent använda arbetssätt. Dessa används såväl till att googla barnens funderingar rörande 

djur och natur som att titta på UR:s digitala program  ”Barr och Pinne”. Vidare visas korta 

filmer eller sånger som introduktion och underlag för diskussioner vid uppstart av något nytt 

tema. Inom det sociala området visar resultatet att det även här används digitala hjälpmedel 

och ny teknik. En respondent berättar att de har en bok-app, ”Polyglutt”, som de använder för 

att läsa litteratur om olika ämnen och att det finns ett stort utbud som handlar om relationer 

till varandra, men även om djur och natur. Genom dessa respondenters reflektioner får jag 

intrycket av att digitaliseringen i förskolans verksamhet verkligen tagit fart! En reflektion 

kring användandet av digitala hjälpmedel är att både produktionen och användandet av 

exempelvis surfplattor och mobiltelefoner har en stor miljöpåverkan (Kärnstrand 2017). Detta 

gör att användandet av dessa produkter i arbetet för hållbar utveckling framstår som lite 

märklig. En annan reflektion som jag gör är att denna studies resultat visar på en minskning 

av ett tidigare dominerande arbetssätt i form av naturmöten och en ökning av användandet av 

ny teknik – visar detta även på en minskad betydelse av utevistelse och mer fokus på den 

digitala världen inom förskolan? Eller är naturmöten ett så stort och självklart inslag bland 

förskolans arbetssätt att man inte ens reflekterar över att man gör det?  
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Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie har visat att extremt få förskolor utan 

ekocertifiering arbetar med projekt i närsamhället med ett socialt eller ekonomiskt fokus. I 

föreliggande studie har det däremot framkommit att några av respondenterna haft projekt som 

innefattar att bygga en brunn i Bangladesh, ha fadderbarn samt att de haft insamling för ett 

barnhem. Dessa projekt visar på ett globalt perspektiv på hållbar utveckling och en 

samverkan mellan hållbar utvecklings olika områden. Det är dock generellt  lågt fokus på det 

globala perspektivet i respondenternas svar och det är ofta avsaknad av fokus även på 

närsamhället. Min tolkning av detta är att det kan upplevas lite för abstrakt och svårt för 

yngre barn att ta in så många perspektiv t.ex. förståelse för begreppet länder. Svårigheten 

med att hitta passande arbetssätt för mindre barn tas upp av respondenten Fia som arbetar 

med tvååringar. Hon menar på att det blir väldigt begränsat vilka arbetssätt man kan använda 

sig av då barnen ännu inte har så utvecklat språk och att det då blir mest praktiska arbetssätt 

såsom till exempel återvinning. Svårigheten att tydliggöra hållbar utveckling för förskolans 

allra yngsta barn är något som även Borgs (2017) studie visar. Jag tror dock att det är viktigt 

för framtiden att även de yngsta barnen ses som viktiga aktörer i arbetet för en hållbar 

utveckling. Vidare är det av vikt att de inte bara serveras färdiga lösningar eller färdiga 

arbetssätt utan att de också ges möjlighet och uppmuntran att reflektera på deras nivå.  

 

Genom att analysera respondenternas reflektioner med utgångspunkt i Hedefalk, Almqvist 

och Östmans (2015) tre synsätt på undervisning för hållbar utveckling så framkommer det att 

det synsätt som är minst framträdande är just att man ser utbildningen som en strategi för att 

utbilda barn att tänka kritiskt. Ett liknande resultat kan man se i tidigare forskning 

(Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016) som visar på att undervisningen har mer fokus på att 

lära barnen om miljön i syfte att detta ska påverka deras framtida handlingar. Jag uppfattar 

det som väldigt viktigt för en hållbar framtid  att arbetssätt som främjar det kritiska tänkandet 

och agerandet hos barnen börjar öka inom förskolans verksamheter, vilket jag finner stöd i 

hos Björneloo (2007). Hon visar på att man numer oftare uttrycker att det är en undervisning 

för hållbar utveckling istället för om hållbar utveckling. Genom denna ändring menar hon att 

man kan tolka det som att elever inte bara kan vara mottagare  och få lära sig om hållbar 

utveckling utan att de i och med denna förändring också förväntas agera för en hållbar 

utveckling. Pramling Samuelsson (2011)  hävdar att själva utgångspunkten i undervisningen 

för hållbar utveckling är en syn på barn som kompetenta aktörer vilka har en kapacitet att lösa 

komplexa problem som rör deras egna liv. 
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Diskussion - områdens fokus 
Hållbar utveckling innefattar enligt WCED:s (1987) definition tre områden - det 

miljömässiga, det sociala och det ekonomiska. När det gäller frågeställningen om alla 

områden får lika stort utrymme så visar denna studies resultat att de inte får det. I denna 

studie så får det ekonomiska området minst fokus i respondenternas reflektioner. Det 

miljömässiga och det sociala området får ungefär lika stort fokus, med lite övervikt åt 

miljöområdet. Tidigare forskning (Svedäng et al. 2018) visar på att det miljömässiga området 

får störst fokus och jag undrar varför det är så? Mina tankar är att det till stor det beror på 

bristande kunskaper kring vad begreppet hållbar utveckling innefattar, och kanske för att det 

inte är tydligt definierat vad arbetet med hållbar utvecklings områden ska  innefatta i 

förskolan. Även om den nya läroplanen Lpfö 18 nu för första gången skriver ut begreppet 

hållbar utveckling och dess tre områden, så innebär det ju inte att pedagogerna per automatik 

vet vad dessa områden innefattar. Där kommer pedagogernas egna intresse in för att själva 

söka kunskap om ämnet. Då pedagogerna inte lever i en tillvaro med överflöd av tid för detta 

så tror jag att det ligger nära till hands att man därför väljer att arbeta med miljömässiga 

området. Detta område känner de flesta till sedan tidigare och det är det man spontant 

associerar till hållbar utveckling. Vidare får det miljömässiga området  stort medialt fokus i 

och med Greta Thunberg, klimatförändringar samt rapporter om plast i haven så detta känns 

nog både aktuellt och relaterbart – och därför hanterbart. Därav är min slutsats att genom 

ökad kunskap om vad hållbar utvecklings olika områden innebär så skulle undervisningen i 

förskolan för hållbar utveckling troligen utökas och förändras. Vidare anser jag att om 

pedagogerna börjar tänka på att gå till biblioteket som samnyttjande av resurser och på 

likabehandlingsplanen som social hållbarhet  så får de en större förståelse för ämnet hållbar 

utveckling, för dess omfattning och för hur viktigt det är. Genom en riktad satsning på hållbar 

utveckling i förskolan skulle detta kunna göra att samtliga områden av hållbar utveckling får 

samma fokus!  

 

Vidare forskning 
Vad gäller förslag till vidare forskning inom området lärande för hållbar utveckling inom 

förskolan anser jag att det vore intressant att studera samma frågeställningar men genom att 

göra en längre observationsstudie. Då flera av respondenterna uttryckte svårigheter med att 

placera vissa aktiviteter inom vissa områden tror jag att det en observationsstudie skulle 
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kunna bidra till att se att förskolorna troligen arbetar med fler områden och arbetssätt än de 

själva tror. Ett annan alternativt är att respondenterna får definitionen av hållbar utvecklings 

tre områden innan intervjun för att se hur detta påverkar deras uppfattning om aktiviteter och 

arbetssätt. Min uppfattning är att detta skulle kunna påverka resultatet så att det ekonomiska 

området visar sig få större fokus än i tidigare studier. Vidare anser jag att det vore av intresse 

att genomföra en större studie som fokuserar på vilken utbildning pedagogerna i förskolan får 

rörande hållbar utveckling. Trots att hållbar utveckling är ett stort och viktigt ämne i Lpfö 18  

så visar denna studies resultat att det är otydligt för pedagogerna vad det egentligen 

innefattar, vilket i sin tur påverkar vilken undervisning som bedrivs.   
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          Bilaga 1 

Frågor  

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

I vilken ålder är barnen du arbetar med? 

Vad är det för typ av förskola? Privat, kommunal, Reggio emilia osv?  

 

1. Har du fått någon utbildning inom hållbar utveckling:  

 

2. När du hör begreppet hållbar utveckling - vad associerar du till då? 

 

3. Hur ofta arbetar ni med hållbar utveckling på er förskola?  

 

4. Kan du berätta om hur ni bestämmer vad ni ska arbeta med inom hållbar utveckling?  

 

5. Kan du berätta om hur ni gör på er avdelning när ni arbetar med hållbar utveckling, alltså 

vilka arbetssätt ni brukar ha? 

 

6. Hållbar utveckling innefattar tre delområden - det miljömässiga, sociala och ekonomiska. 

Tycker du att ni arbetar lika mycket med alla delar?  

 

7. Kan du ge några exempel på olika aktiviteter ni gör med barnen inom de olika 

delområdena? 

 

8. Har ni några lokala riktlinjer kring hållbar utveckling på er förskola? 

 

9. Är det något du vill tillägga som du upplever att jag har glömt? 

 

 

 

Får jag återkomma efter transkriberingen ifall jag behöver hjälp att förtydliga eller 

komplettera något svar? 
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                                     Bilaga 2 

 
Huddinge 2019-11-14 

 

Information om intervjustudie rörande hållbar utveckling i förskolan. 

Jag är student vid Södertörns högskola och skriver denna termin ett examensarbete i pedagogik som omfattar en 
mindre undersökning. Studien kommer att handla om att belysa pedagogers resonerande kring barns lärande om 
hållbar utveckling i förskolan. 
 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja genomföra en intervju med dig i egenskap av 

förskollärare. Ljudupptagning kommer att ske för att intervjun ska kunna transkriberas och analyseras utefter 

vad som sades. Kompletterande anteckningar kan komma att göras.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta 

betyder att 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. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om du samtycker till studien fyller 

du i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

 

 

Sara Wästeby (student) 

Telefonnummer stod angivet 

E-post stod angivet 

 

Marie Hållander (handledare) 

Södertörns högskola 

Telefonnummer stod angivet 

E-post stod angivet  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Ditt namn:           ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift: ……………………………………………………………………….. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Sara Wästeby senast vid intervjutillfället. Om du/ni inte samtycker 

till att medverka i studien så bortse från detta brev.   


