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Abstract 

The purpose of my study is to examine preschool teachers’ perception of the 

concept of sustainable development in order to gain an understanding of the 

pedagogical educational content in preschool activities. The study focuses on 

the concept of sustainable development based on the three dimensions of eco-

logical, social and economic sustainability. The method used for the study is 

qualitative interviews in which five preschool teachers’ working at three dif-

ferent preschools have been interviewed. The result of the study shows that the 

preschool teachers’ find it important to work as concretely as possible with 

sustainability issues in the children’s everyday life in preschool, such as recy-

cling, reuse and food waste. Continuous work is being done on fundamental 

and democracy issues where the children can learn about respecting them-

selves as well as respecting others. A significant part from the result of the 

study shows that community thinking in the pedagogical work will support the 

future and its resources. 

Keywords: preschool teacher, sustainable development 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka förskollärares uppfattning av begrep-

pet hållbar utveckling för att få en förståelse för hur det pedagogiska arbetet i 

förskoleverksamheten kan se ut. Studien fokuserar på begreppet hållbar ut-

veckling utifrån de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk håll-

barhet. Metoden som används för studien är kvalitativa intervjuer där fem 

förskollärare, verksamma vid tre olika förskolor, har intervjuats. 

Resultatet av studien visar att förskollärna anser det betydelsefullt att arbeta 

så konkret som möjligt med hållbarhetsfrågor i förskoleverksamheten med 

saker som berör barnen i deras vardag, t.ex. källsortering, återbruk och mats-

vinn. Fortlöpande arbetas det med värdegrunds- och demokratifrågor där re-

spekt för både sig själv och andra synliggörs i arbetet med barnen. En bety-

dande del av studiens resultat visar att det pedagogiska arbetet till stor del 

handlar om att skapa ett gemensamhetstänk för gynnandet av framtiden och 

dess resurser. 

 

Nyckelord: förskollärare, hållbar utveckling  
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1 INLEDNING  

I dagens samhälle är hållbarhetsfrågor av stor betydelse för hur vår jord 

kommer att se ut i framtiden. Av egen erfarenhet från min omgivning har jag 

märkt en betydande variation av människors uppfattningar, förståelse och 

intresse kring dessa frågor. Då jag ser denna variation i min egen omgivning, 

funderar jag på hur det kan se ut i förskoleverksamheten och på vilket sätt 

barnen där får ta del utav hållbarhetsfrågor. Det är barnen som är framtiden 

och det är de som kommer att ta hand om jorden en dag. 

Med utgångspunkt i dessa tankar vill jag undersöka och synliggöra 

förskollärares uppfattning av begreppet hållbar utveckling med fokus på 

ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. Dessutom vill jag ta reda på hur 

förskollärarna uppfattar att de arbetar med hållbarhet i den pedagogiska 

verksamheten. Anledningen till att jag väljer att göra min studie utifrån dessa 

tre dimensioner är för att få en så klar bild som möjligt av det stora begrepp 

som hållbar utveckling faktiskt är. Man kan förklara hållbar utveckling som en 

helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och problem 

där de största aspekterna är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa tre 

aspekter är beroende av och påverkar varandra (Björneloo, 2008). 

Skälet till att studien fokuserar på förskollärares uppfattning av begreppet håll-

bar utveckling är för att det är de som planerar och tillhandahåller det som 

barnen får ta del av i förskoleverksamheten. Förskolans läroplan tar upp att stor 

vikt ska läggas vid miljö- och naturvårdsfrågor där barnen ska få möjlighet att 

förstå sitt eget görande i naturens kretslopp och hur det går att bidra till en 

bättre miljö både nu och i framtiden. Med vägledning av vuxna ska barnen 

utmanas i att själva öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter 

(Skolverket, 2016). Det går även att läsa i förskolans läroplan att vuxna är vik-

tiga som förebilder då vuxnas förhållningssätt påverkar barnens förståelse för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i vårt demokratiska samhälle (Skol-

verket, 2016).  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Dimensionerna 

Hållbar utveckling innebär en helhetssyn på hur vi kan skapa oss en hållbar 

framtid. Ekonomiska system som inte överensstämmer med naturen och dess 

möjlighet till återhämtning kan ha katastrofala sociala påföljder för människor. 
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Begreppet hållbar utveckling kommer ursprungligen från internationella över-

enskommelser kring hanterandet av vår gemensamma miljö, vilket resulterade 

i den så kallade Brundtlandrapporten 1987 (Helldén, Högström, Jonsson, Kar-

lefors och Vikström, 2015). I denna rapport definieras hållbar utveckling som 

en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande ge-

nerationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Hur man väljer att förstå 

denna definition råder det olika uppfattningar om och är till stor del baserat på 

vad vi har för värderingar om nyttjandet av naturens resurser (Helldén m.fl., 

2015). 

För att få en förståelse för hur de tre dimensionerna påverkar och är beroende 

av varandra illustreras ofta relationen mellan dem med hjälp av olika modeller 

och diagram. Vid förklarandet av hur hållbar utveckling kan ses, visar KTH 

(2017) dels ett Venndiagram, dels ett cirkeldiagram med gemensam mittpunkt. 

Venn-diagrammet där cirklarna överlappar varandra, visar de tre dimension-

erna som lika stora delar i en hållbar utveckling. Det andra diagrammet visar 

på en mer hierarkisk form där ekologisk hållbarhet står för den yttersta ramen 

för mänsklighetens behov, följt av social hållbarhet och till sist ekonomisk 

hållbarhet som behöver förhålla sig inom dessa ramar. Hedenus, Persson och 

Sprei (2018) menar att illustrationer av begreppet hållbar utveckling och dess 

tre dimensioner säger en hel del om hur de tolkas och förstås. Själva skildrar 

Hedenus m.fl. (2018) de tre dimensionerna, likt Venn-diagrammet fast som 

varsin likvärdig pelare som håller upp människans behov nu och i framtiden. 

Skillnaden mellan dessa menar de är att överlappningen av cirklarna i Venn-

diagrammet visar att det alltid finns ett förhållande dimensionerna emellan, 

både i positiv och i negativ mening, medan de tre dimensionerna i pelar-mo-

dellen inte synliggör hur relationen dem emellan ser ut. I både Venn-diagram-

met och pelar-modellen ges dock de tre dimensionerna lika stort värde. 

Ekologisk hållbarhet 

Enligt Hedenus m.fl. (2018) handlar ekologisk hållbarhet om att upprätthålla 

naturens förmåga att utrusta oss människor med det vi behöver för att leva av 

dess förnybara resurser som t.ex. fungerande jordbruksmarker, drickbart vatten 

och skogar. De menar att den ekologiska dimensionen kan ses som en gräns 

som vi människor behöver hålla oss inom då vi är beroende av naturen för att 

överleva. Även om vi i dagsläget inte helt kan veta exakt vad kommande ge-

nerationer behöver, vet vi att de på något sätt kommer att, liksom människan 

idag, vara beroende av natur och miljö för att tillfredsställa sina behov.  
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Social hållbarhet 

Social hållbarhet består enligt Hedenus m.fl. (2018) av fungerande relationer 

mellan individer, grupper, stater etc., vilka brukar delas upp i vertikala (struk-

tur) respektive horisontella (tillit) sociala relationer. De menar att det råder 

olika åsikter om vad som ska ingå i den sociala dimensionen och att centrala 

begrepp oftast kretsar kring människors hälsa, de mänskliga rättigheterna och 

uppdelning av resurser av olika slag. Hedenus m.fl. (2018) anser att nyss 

nämnda centrala begrepp ter sig som medel eller mål för social hållbarhet och 

inte nödvändigtvis behöver vara förutsättningar för hållbarhet. Vertikala soci-

ala relationer handlar om de formella institutioner som förekommer i samhället 

med strukturer och regler, i dessa ingår även oskrivna regler och sociala normer 

(metainstitutioner), t.ex. demokrati, pressfrihet, religioner. Dessa sociala relat-

ioner kan givetvis se olika ut mellan länder och över tid. De horisontella sociala 

relationerna består av de nätverk som vi människor har byggt upp, vilka kan 

leda till att det skapas tillit mellan människor vilket i sin tur är fördelaktigt för 

ett samverkande samhälle. Horisontella relationer handlar också om nätver-

kande och tillit stater emellan vilket kan vara avgörande faktorer i gemen-

samma ansträngningar för att lösa globala miljöfrågor. 

Ekonomisk hållbarhet  

Ekonomisk hållbarhet gäller enligt Hedenus m.fl. (2018) om handhavandet av 

begränsade naturresurser och mänskligt kapital nu och i framtiden. Begränsade 

naturresurser är t.ex. fossila bränslen och metaller (ämnen som utvinns men 

som inte förnyas). Mänskligt kapital är t.ex. fabriker och byggnader (tillgångar 

för oss människor som vi själva har skapat för att producera det vi behöver). 

Problemet handlar i grunden om hur dessa resurser ska fördelas bland jordens 

människor idag men även hur de ska fördelas över tid till framtida 

generationer. Det finns olika sätt att se på vad som är de mest gynnsamma 

lösningarna och Hedenus m.fl. (2018) menar att det är en avvägning mellan 

vad vi vill tillfredsställa för behov i dag och vad vi väljer att lämna efter oss 

till kommande generationer. 

1.1.2 Styrdokument 

I den svenska regeringens rapport om genomförandet av Agenda 2030 (2017), 

tas vikten av engagemanget kring hållbar utveckling hos befolkningen upp. De 

menar att det är viktigt att intresset växer och stärks hos framför allt barn och 

unga, då det är de som kommer att ansvara för arbetet med Agenda 2030 i 

framtiden. Här är samhället och dess institutioner viktiga aktörer i spridningen 

av kunskap (Regeringen, 2017). Enligt skolmyndigheten ska hållbar utveckl-

ing genomsyra verksamheten men hur det ska göras är upp till förskollärarna 
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att reflektera kring (Björneloo, 2008). Genom att låta förskolebarn få ta del av 

olika ekosystem och vad dessa bidrar med samt dess begränsningar, kan ett 

hållbart tänk bli grundläggande redan i tidig ålder (Helldén m.fl., 2015). Bar-

nen är framtidens vuxna och de som ska ta hand om den värld som vi låtit 

hamna i obalans med föroreningar, fattigdom och för stora uttag från naturens 

resurser. Vårt jordklot med omgivande atmosfär kan jämföras vid ett terrarium 

där ingenting försvinner utan enbart breder ut sig eller omvandlas. Vi männi-

skor behöver få en större förståelse för vad det innebär för vår värld att fortsätta 

leva så som vi lever nu och det behöver göras redan från unga år (Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner-Godée, 2014). 

Pramling Samuelsson (2018) skriver att innan år 2030 ska alla barn, enligt FN:s 

hållbarhetsmål, erhålla den kompetens som krävs för en gynnsam hållbar ut-

veckling. Denna kompetens bör bl.a. innefatta ett lärande för hållbara livsstilar, 

de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, en fredlig miljö och det positiva i en 

kulturell mångfald, vilket hon menar kommer att förtydligas i och med den nya 

läroplanen för förskolan som i dagsläget håller på att revideras. Pramling 

Samuelsson menar att undervisning är givet i förskoleverksamheten då barnen 

själva inte kan förväntas styra sitt eget lärande mot läroplanens strävansmål. 

Hon skriver att utvecklingen av förskoleverksamheten hela tiden behöver 

sträva efter att göra alla barn till aktiva aktörer som utmanas i att utforska och 

förstå sin omvärld och där har förskollärarna en betydande roll. 

1.1.3 Förskollärarens roll 

Det krävs individer som bryr sig och som har viljan att förändra för en hållbar 

framtid och samhällsutveckling (Björneloo, 2008). För att barnen ska känna 

det meningsfullt att arbeta hållbart krävs att de känner en meningsfullhet kring 

dessa frågor här och nu (Björneloo, 2008). Borg (2011) har i sin  avhandling 

undersökt gymnasielärares olika sätt att förstå hållbar utveckling inom sina 

respektive ämnesområden och vad det kan få för betydelse i undervisningen. 

Hennes undersökning visar att det finns ämnesbundna skillnader mellan de 

deltagande gymnasielärarna, vilka ser på sin undervisning för hållbar utveckl-

ing och eventuella barriärer på olika sätt med olika resultat som följd. En av 

många intressanta tankar från Borg kring framtida forskning inom ämnet, är 

att undersöka underliggande faktorer för framgångsrikt arbete inom skolan för 

hållbar utveckling. ”Om hållbar utveckling inte normaliseras i skolkulturen 

kommer det bli svårt att implementera” (Borg, 2011, s. 38).  

Enligt Pramling Samuelsson (2018) visar studier att flertalet förskollärare drar 

sig för att använda begreppet undervisning då de förknippar det med skolans 

värld. Samtidigt visar dessa studier att förskollärarna ändå tillhandahåller en 
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verksamhet som avser utveckling och lärande i enlighet med skollagens för-

klaring av undervisningsbegreppet. Pramling Samuelsson menar att förskollä-

rarens förmåga att planera och lägga fram innehållet i den pedagogiska verk-

samheten blir avgörande för vad barnen kommer få ta del av och därmed ut-

veckla sitt lärande från. Hon anser även att barn behöver få ha med sig leken 

in i undervisningen då det är kombinationen av lek, lärande och dialog som gör 

tillägnandet av kunskap meningsfullt. Pramling Samuelsson (2018) framhåller 

att framtida undervisning i förskolan bör ha fokus på hur personalen i förskolan 

lyckas involvera barnen i aktiviteter på ett för alla samspelande och givande 

sätt.  

Björklund (2014) tar upp hållbar utveckling som ett komplicerat begrepp som 

behöver vrida och vändas på för att verkligen kunna förstå dess innebörd. En 

person kan välja att tolka begreppet ”behov” utifrån människans grundläg-

gande behov av vatten, mat och sjukvård. En annan person kanske tolkar be-

greppet ”behov” utifrån sina egna behov av att ha hus, bil och utlandssemestrar 

(Björneloo, 2008; Hedenus m.fl., 2018). Detta talar för att en undersökning av 

förskollärares tankar kring begreppet hållbar utveckling och dess innebörd kan 

vara av stort intresse då deras tolkningar av begreppet kan bli avgörande för 

vad barnen kommer att få ta del av i förskoleverksamheten. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares uppfattning av vad 

hållbar utveckling innebär i förskoleverksamheten.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur tolkar förskollärarna begreppet hållbar utveckling? 

• Vad är förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med hållbar ut-

veckling i den pedagogiska verksamheten? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Eva Ärlemalm-Hagsér (2012) beskriver i en artikel hur lärande för hållbar ut-

veckling i förskolan förmedlas utifrån olika kunskapsområden samt förskole-

barns möjlighet till inflytande inom dessa. Hon menar att det har visat sig att 

barnens inflytande varit begränsad och beroende av de vuxnas initierande. 

Dock framhålls att pedagogiska sammanhang förekommer gällande lärande för 

hållbar utveckling och då innefattande ekologisk, social och ekonomisk håll-

barhet. Det som lyst med sin frånvaro har varit barnens möjlighet att påverka 

sin egen utveckling och lärande när det gäller reflekterande och frågor som rör 

ojämlikhet, ojämställdhet och en hållbar miljö. Ärlemalm-Hagsér (2012) sam-

manfattar studiens resultat med att begreppet lärande för hållbar utveckling är 

ett komplext begrepp som i praktiken skulle behöva tydliggöras för att på ett 

mer lättfattligt sätt ta sig in i förskolans värld.  

Thulin och Gustavsson (2017) har med sin studieansats som fokus att stärka 

arbetslags kunskap om vad naturvetenskap i förskolan kan innebära samt inne-

börden i begreppet undervisning. Tanken med denna insats var att arbetslagen 

skulle utveckla sitt reflekterande samarbete kring uppdrag och undervisning 

och den egna verksamheten. Thulin och Gustavsson (2017) menar att kompe-

tensutvecklande insatser ofta fokuserar på enbart ett kunskapsinnehåll fri-

stående från teorier om lärande, vilket de i sin studie i stället valt att förena. 

Deras forskningsresultat visade att deltagarna ökat sina didaktiska kunskaper 

genom att synliggöra samband mellan lärande och naturvetenskap.  Vidare lyf-

ter Thulin och Gustavsson (2017) tidigare studier vilka visat på att förskollä-

rares inställning till sin profession varit avgörande för innehållet i den pedago-

giska verksamheten.  

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) skriver i en artikel att frågor gäl-

lande hållbarhet har tillkommit i styrdokument men de menar att det finns re-

lativt lite sagt om sättet att involvera dessa frågor i undervisningen med barnen. 

De anser att det tillhör skolsystemet i stort att skapa en möjlighet till lärande 

för hållbarhet, vilket innefattar även förskolan. Barn behöver bli mer involve-

rade i dessa frågor då det är dem som kommer att ha hand om konsekvenser 

gällande framtiden. Vidare diskuterar de att barn idag behöver få en undervis-

ning som sträcker sig långt utanför sig själva där de känner att de ingår i ett 

sammanhang och på så vis kan skapa sig en förståelse för hållbarhetsfrågor. 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) menar att det skulle utmana den 

traditionella undervisningen där barn ses som inte ännu vuxna som ska lära. 

De lyfter självständighet i utveckling och lärande som en aspekt som behöver 

sammanfogas mer med empati för andra och omvärlden, vilket de menar skulle 
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gynna ett hållbarhetstänk. En annan aspekt de belyser är vad för slags erfaren-

heter barn idag behöver ha med sig för att kunna hantera hållbarhet. Deras bild 

av ett barn som lär för hållbarhet är ett barn som övar sin förmåga i komplexa 

frågor gällande sin omvärld i ett större och längre sammanhang än enbart här 

och nu. Detta barn ska enligt Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) mö-

tas av ansvarsfulla vuxna som tillsammans med barnen möts i lärande och ut-

vecklande miljöer för hållbarhetstänkande. 

Utifrån studier om barns moraliska färdigheter, har Johansson (2009) diskute-

rat kring dimensioner av barns tidiga lärande till att bli världsmedborgare. Hon 

belyser kärnbegrepp som rättigheter, rättvisa, andras välmående, mod, ansvars-

fullhet och reflekterande. Barn behöver en inre drivkraft till att utveckla demo-

kratiska och moraliska värderingar gentemot andra, vilket de får möjlighet till 

i förskolan där moraliska dilemman förekommer dagligen. Johansson (2009) 

lyfter värdet av att lärare har den kunskap om moraliska sammanhang som 

behövs för att utmana barnen i dessa frågor samt urskilja viktiga aspekter uti-

från styrdokument i det pedagogiska arbetet. Dessutom behöver lärare kunskap 

om barnens sätt att tolka, relatera och lära om värderingar, vilket Johansson 

(2009) anser saknas i forskningen. Hon lyfter betydelsen av barnets befintliga 

sammanhang och hur viktigt det är att barnet där få ta del utav frågor som rör 

ett mer globalt perspektiv. I dessa sammanhang menar Johansson (2009) att 

barnet med initierande vuxna kan bredda sin förståelse för sig själv, för andra 

och för världen i stort. 
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3 TEORI 

En relativt ung teoriansats är fenomenografi som växte fram under 1970-talet 

av en forskningsgrupp som leddes av Ference Marton. Den lämpar sig i studier 

där förståelse av andra människors uppfattningar ska identifieras, framför allt 

i pedagogiska sammanhang (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 

2014). Ansatsen har, enligt Marton och Booth (2000), som fokus att belysa en 

variation av uppfattningar i att förstå ett visst fenomen. Dessa olika uppfatt-

ningar kallas inom fenomenografi för utfallsrum, den sammansättning av svar 

som försöksgruppen genererar. Mellan en person och dennes värld finns en 

intern relation, vilka är beroende av varandra i avseende när det gäller uppfatt-

ningar. Människors olika bakgrund i förhållande till världen skapar en indivi-

duell uppfattning om ett specifikt fenomen, vilket betyder att det inte går att 

skilja världen från den som upplever den, allt erfars i förhållande till något. 

Erfarande kan återspeglas av en viss tid, kultur osv. (Marton och Booth, 2000).  

Fenomenografi håller sig inom den andra ordningens perspektiv där forsk-

ningsobjektet visar på det som en individ erfar och uppfattar i stället för ett 

rätt/fel svar eller en viss norm (Claesson, 2007; Marton och Booth, 2000; 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2014). Första ordningens per-

spektiv fokuserar på att beskriva ett fenomen utan beaktande av en människas 

erfarande kring en specifik företeelse (Claesson, 2007). Det som är intressant 

är hur försökspersonerna tänker kring ett visst fenomen. För att få fram önsk-

värt resultat i en studie med en fenomenografisk ansats, dvs. synliggöra för-

sökspersonernas subjektiva värld, krävs att de får redogöra för sina tankar och 

uppfattningar utifrån relativt öppna frågor kring ett specifikt fenomen (Pram-

ling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2014).  
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4 METOD 

Syftet med studien har varit att undersöka förskollärares tolkningar och 

uppfattningar av begreppet hållbar utveckling. Genom kvalitativa metoder kan 

man få syn på kännetecken bland olika fenomen och på så vis få en större för-

ståelse kring dessa, förslagsvis genom intervjuer, samtal och observationer 

(Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). För att undersöka hur förskollärare tol-

kar begreppet hållbar utveckling och hur de anser sig arbeta med de tre dimens-

ionerna av hållbar utveckling i förskoleverksamheten, valdes intervjuer för att 

få kunskap om detta. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, gick det 

att få en djupare förståelse för förskollärarnas uppfattningar. Intervjuerna tran-

skriberades och analyserades utifrån en fenomenografisk ansats, vilket ansågs 

som ett lämpligt tillvägagångssätt för att synliggöra förskollärares uppfatt-

ningar kring fenomenet hållbar utveckling. 

4.1 Urval och Deltagare 

Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med förskollärare, då 

det har varit deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling som varit av 

intresse för studiens syfte, samt deras tolkningar av verksamhetens arbete kring 

dessa frågor. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor, två av dem i en mindre 

stad och en av dem på en mindre ort. Antalet deltagare var fem stycken, alla 

kvinnor och de intervjuades en och en. Vid val av deltagare användes redan 

befintliga kontakter vid förskolor som var bekanta för mig, där arbetslagen 

själva valde ut representanter till medverkande i studien. Den femte och sista 

deltagaren i undersökningen, valdes med tanke att bredda urvalsgruppen, både 

när det gällde antalet verksamma år som förskollärare och verksamhetens 

pågående arbete för hållbar utveckling. Samtliga deltagare innehade en 

förskollärarutbildning och hade verkat i förskolan i 37, 30, 20, 19 respektive 7 

år.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att få en så djup inblick som möjligt i förskollärares tankar kring fenomenet 

hållbar utveckling, valdes intervjuer med utrymme för talande svar. Intervju-

erna var semistrukturerade, det vill säga de bestod av bestämda frågeområden, 

vilka det ställdes olika följdfrågor till beroende på deltagarnas svar.  

Deltagarna fick även frågor kring sina upplevelser av hur arbetet med 

ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet kan se ut i förskoleverksamheten. 

Detta hade kunnat gjorts med hjälp av observationer likväl som intervjuer men 
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då jag ville få möjlighet att även ta del av respondenternas tidigare erfarenheter 

av att arbeta med hållbar utveckling i förskoleverkamheten blev valet av metod 

även här intervju. Dessutom hade det eventuellt blivit svårt att få syn på arbetet 

med hållbar utveckling genom enstaka tillfällen av observationer. 

Intervjufrågorna (bilaga 2) inleddes med att först ta reda på hur länge den 

intervjuade varit verksam som förskollärare. Detta för att kunna få en 

uppfattning över eventuella skillnader i arbetet med hållbar utveckling över 

tid. Därefter ville jag ta del av förskollärarens allmänna uppfattning kring 

hållbarhetsfrågor samt intresset kring dessa för att få en liten bakgrund kring 

den intervjuades inställning till fenomenet. Vidare ledde intervjufrågorna in på 

respektive dimension av hållbar utveckling; ekologisk, social samt ekonomisk 

hållbarhet, vilka diskuterades en dimension i taget. Tanken var här att få en 

uppfattning om vad respondenterna ansåg viktigt att arbeta med inom 

respektive dimension och om de uppfattade det som lätt/svårt i arbetet med 

barnen. Det var även önskvärt att få veta hur arbetet kunde se ut rent konkret 

kring planering, teman, material, plats osv. Frågorna behandlade också vad 

förskollärarna bedömde att barnens kunskap kretsade kring samt hur de tolkade 

att intresset hos barnen föreföll sig vid aktiviteter och samtal kring 

hållbarhetsfrågor. Avslutningsvis fick de intervjuade berätta hur de upplevde 

arbetslagets gemensamma tankar och intresse kring arbetet med 

hållbarhetsfrågor. 

4.3 Genomförande 

Först undersöktes eventuellt intresse bland förskollärare att delta i studien vid 

tre olika förskolor. När det visade sig att intresse fanns, kontaktades respektive 

förskolechef för godkännande att genomföra en intervjuundersökning. Efter 

klartecken från förskolecheferna, bestämdes tid för intervjuer med de 

förskollärare som ville delta utifrån när det passade dem bäst. De fick då 

information om vad undersökningen skulle gå ut på muntligt samt via telefon.  

En pilotintervju genomfördes för att kunna upptäcka eventuella ändringar som 

behövde göras innan intervjuerna skulle ske samt att tekniken behövde testas. 

Innan intervjuerna utfördes, fick deltagarna skriva på en samtyckesblankett 

(bilaga 1). Intervjuerna skedde avskilt, vilket gjorde att brus under 

ljudupptagningarna förhindrades. Ljudupptagningarna medförde att det lättare 

gick att hålla fokus på samtalet med den som intervjuades. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 23 till 39 minuter. Det upplevdes enkelt att hålla 

sig till ämnet och deltagarna svarade tydligt utifrån sina egna erfarenheter och 

uppfattningar. Den sista inbokade intervjun blev tvungen att genomföras som 

en telefonintervju på grund av olika omständigheter. Samtyckesblanketten 
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(bilaga 1) lästes då upp, varpå samtycke gavs i den inspelade ljudupptagningen. 

Det fungerade bra att genomföra intervjun via telefon men en svaghet kan 

anses vara bristande möjlighet till att ta del av deltagarens kroppsuttryck och 

mimik. 

4.4 Databearbetning 

När intervjuerna var klara, transkriberades dessa. Allt som sades skrevs ned 

och även betoningar, avbrott i meningar och liknande, vilket kan visa sig vara 

betydelsefullt för förståelsen av innehållet i det som sagts (Johansson och 

Svedner, 2010). Transkriberingarna behövde läsas igenom flertalet gånger för 

att materialet skulle bli bekant samt för att markera det som var relevant i för-

hållande till frågeställningarna, vilket ses som steg ett i en fenomenografisk 

analysmodell enligt Dahlgren och Johansson (2015). Steg två beskrevs som en 

början på analysarbetet där passager klipptes ut från transkriberingarna, vilka 

sedan ordnades i grupper som skulle ligga till grund för fortsatta jämförelser i 

analysarbetet. Då studiens analysarbete haft en fenomenografisk ansats som 

utgångspunkt, bearbetades intervjusvaren efter gruppering av uppfattningar, 

analysens resultat fokuserade inte på individen utan på beskrivningar av indi-

videns uppfattningar (Johansson och Svedner, 2010). Steg tre i analysarbetet 

blev att jämföra de intervjuades uppfattningar för att hitta en variation mellan 

dem. För att hitta variation, behövde även likheterna uppmärksammas (Dahl-

gren och Johansson, 2015). Steg fyra blev att gruppera de likheter och skillna-

der som upptäckts. Variationen av uppfattningar behövde definieras för att 

fortsatta relevanta grupperingar skulle kunna göras, dvs. bestämma hur stor 

skillnaden i uppfattningar fick vara för att ingå i samma grupp, vilket var steg 

fem i analysprocessen. Steg sex i analysmodellen var enligt Dahlgren och Jo-

hansson (2015) att namnge de identifierade grupperna på ett sätt som fram-

hävde den specifika uppfattningen som ville presenteras. Slutligen steg sju där 

grupperingarna sågs över en sista gång för att se om några av dem kunde paras 

ihop i en och samma gruppering. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Transkriberingar är sammansättningar av muntligt språk till skriftspråk, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan säga en del om dess reliabilitet och 

validitet. Det är betydelsefullt att texten från en intervju återges så nära den 

intervjuades svar som möjligt (Bryman, 2018). Skulle det av något skäl inte gå 

att höra en hel mening i ljudupptagningen, blir trovärdigheten högre för läsaren 

om detta utelämnas stället för att gissa sig till vad som sägs. Transkriberingarna 
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i studien har genomgått en viss redigering när det gäller ord och ljud som ”lik-

som”, ”öh” osv. men utan att innebörden i meningarna har ändrats nämnvärt. 

Bryman (2018) skriver också att för att inte ge läsaren en alltför splittrad bild 

mellan datamaterialet och forskarens egna ord, kan kortare förklaringar ges till 

hur exempelvis ett citat har tolkats och varför det valts ut. När det gäller me-

ningars början och slut har dock en subjektiv bedömning gjorts. 

Det råder delade meningar om huruvida en kvalitativ studies validitet kan 

skattas då det oftast lämpar sig bättre i en mätbar kvantitativ studie (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Denna undersöknings fokus på förskollärares individuella 

uppfattningar gör att en skattning av validiteten blir mindre betydelsefull. Det 

som dock går att skatta är relevansen i intervjufrågornas innehåll i förhållande 

till syftet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar det om att se om en 

studie undersöker det som är tänkt att undersökas.  

4.6 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt de etiska huvudkrav som gäller för examensarbeten 

då det föreligger ett ansvar gentemot deltagarna i studien. Vetenskapsrådet 

(2017) framhåller att innan forskning genomförs, ska deltagarna ha fått inform-

ation om studiens innebörd och gett sitt samtycke till att medverka i undersök-

ningen. Informationen måste tydliggöra att deltagarna när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan, även om de från början gett sitt samtycke. Den ska 

även innehålla all upplysning som deltagarna behöver känna till för att kunna 

ta ställning till om de vill vara med eller inte (Löfdahl, 2014). Detta klargjordes 

genom att låta förskollärarna ta del av samt skriva under en samtyckesblankett 

(bilaga 1). 

Övriga etiska krav att förhålla sig till i ett examensarbete är konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda handlar om att deltagarna försäk-

ras anonymitet och att deras personuppgifter och identiteter hanteras på ett sä-

kert sätt. Detta säkerställdes genom att förskollärarnas namn, ortsnamn, för-

skola och övriga data som kan avslöja något avidentifierades. Nyttjandekravet 

innebär att insamlat datamaterial enbart får användas till den tänkta undersök-

ningen med tillhörande examensarbete. Materialet får heller inte diskuteras 

med obehöriga och när studien är avslutad och examensarbetet godkänt ska all 

data raderas, detta för att felaktig information inte ska spridas (Löfdahl, 2014). 
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5 RESULTAT 

Sammanställningen av datamaterialet från intervjuerna kommer presenteras 

utifrån respektive frågeställning. Den första frågeställningen som avser att 

svara på hur förskollärarna tolkar begreppet hållbar utveckling, frågades rent 

generellt med tanken att deltagarna skulle svara oberoende av en given definit-

ion. Ingen av deltagarna svarade på frågan utifrån de tre dimensionerna men 

med ett innehåll motsvarande ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet, 

vilka kommer att redogöras för under den första frågeställningen som den eko-

logiska, sociala och ekonomiska tolkningen. Innan intervjufrågorna fortlöpte 

gavs definitionen av hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna. Med 

dessa förtydliganden kring respektive dimension fortsatte intervjuerna kring 

hur förskollärarna uppfattar att de arbetar med hållbar utveckling i den peda-

gogiska verksamheten, vilka kommer redogöras för i form av tre huvudkate-

gorier där varje kategori belyser hur arbetet utförs respektive vad arbetet inne-

håller. 

5.1 Förskollärarnas tolkning av hållbar utveckling 

Innan deltagarna fick definitionen av hållbar utveckling utifrån de tre dimens-

ionerna framkom tre kategorier av tolkningar, vilka kommer att redogöras för 

som; Den ekologiska tolkningen, Den sociala tolkningen samt Den ekono-

miska tolkningen. Variationen av uppfattningar har definierats utifrån de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. 

Kategori 1: Den ekologiska tolkningen 

Tre av de fem deltagarna tar upp mat som en viktig del i en hållbar utveckling. 

En av förskollärarna (F5) pratar om ekologisk mat som ska göras från grunden 

där säsongen ska vara avgörande vid val av råvaror. De två andra som också 

nämner maten som en viktig del (F3 & F4) pratar om att handla närproducerat 

i den mån det går och en annan (F5) lyfter kompostering som en väsentlig del 

i ett hållbarhetstänk. 

Kategori 2: Den sociala tolkningen 

En av förskollärarna (F1) belyser hur betydelsefullt det är att vara medmänni-

skor både mot varandra och vår natur och miljö för att kunna åstadkomma en 

hållbar framtid. 

 

 



Förskollärares tolkningar av begreppet hållbar utveckling My Jägerström 

14 

 

Kategori 3: Den ekonomiska tolkningen 

Återanvändning av det som går tar två av deltagarna (F2 & F3) upp som viktiga 

aspekter där en av dem uttrycker att det inte ska vara slit och släng på saker 

och en av dem menar att allt kan tas tillvara på något sätt. 

Två av förskollärarna (F3 & F5) nämner val av material vid inköp av olika slag 

som något att ha ett medvetet förhållningssätt till, främst gällande plast. De 

menar att de försöker hitta alternativa material som är mer hållbara samt bättre 

för både människor och miljö. 

Två av deltagarna (F1 & F4) menar att det gäller att tänka framåt och vad som 

gynnar framtiden och hur vi ska kunna spara på naturens resurser.  

En av de intervjuade (F3) berör transport och hur man tar sig fram i vår miljö 

som betydelsefulla delar i ett hållbarhetstänk. En annan deltagare (F5) nämner 

”gröna påsen” (påse för matavfall som blir till biogas) som en viktig del i håll-

bar utveckling. 

5.2 Förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med 

hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten 

Efter att deltagarna fått ta del utav definitionen av hållbar utveckling och dess 

tre dimensioner, framkom tre huvudkategorier med uppfattningar om förskol-

lärarnas arbete i den pedagogiska verksamheten kring hållbar utveckling; Sam-

tal och diskussioner med barnen, Pedagogerna upplyser barnen samt Praktiska 

aktiviteter i vardagen. Inom dessa huvudkategorier urskildes två underkatego-

rier; Hur arbetet görs respektive Vad arbetet innehåller. 

Kategori 1: Samtal och diskussioner med barnen 

Hur de arbetar 

En av deltagarna (F1) pratar om bilder över händelseförlopp som inbjuder till 

samtal och vidare diskussioner med barnen. Samtliga deltagare belyser kon-

kreta aspekter i vardagen som bjuder in till samtal i barngruppen. Två av för-

skollärarna (F1 och F5) tar upp att de genom att uppmärksamma och tillva-

rata barnens frågor och funderingar i vardagen, kan komma in på intressanta 

diskussioner som de då spinner vidare på. En av förskollärarna (F2) berättar 

att de brukar ha möten med barnen när det är något som behöver bestämmas i 

barngruppen.  

Vad arbetet innehåller  

Samtliga deltagare menar att ”gröna påsen” (påse för matavfall som blir till 

biogas/biogödsel) möjliggör ett intresse för barnen till vidare funderingar kring 



Förskollärares tolkningar av begreppet hållbar utveckling My Jägerström 

15 

 

dess händelseförlopp. En av de intervjuade (F1) berättar att innebörden av eko-

logisk mat har belysts samt frågor gällande djur och natur men även renings-

verk. 

”Ibland så kan ju barnen fråga om var kommer mjölken ifrån och då be-

rättar man hur det går till…vi har pratat om reningsverk…avslutat med 

att göra ett studiebesök på reningsverket så får de se processen hur det 

går till…Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska värna om och ta hand 

om vår miljö…inte ska slänga skräp i naturen…vad händer med fåglarna 

om de hittar ett tuggummi ute…de biter ihop näbben…vad händer 

då…då kan de inte äta…vad händer då…då dör de…” (F1). 

Beslutsfattande lyfter en av deltagarna (F2) som ett innehåll i den pedagogiska 

verksamheten.   

Kategori 2: Pedagogerna upplyser barnen 

Hur de arbetar 

Samtliga förskollärare lyfter att de genom att prata med barnen ger dem en 

uppfattning om specifika aspekter. Alla deltagare berättar att de på varierande 

sätt visar, synliggör och uppmuntrar eftersträvansvärt tänkande i olika avseen-

den samt visar på alternativa sätt att hantera olika frågor. Det finns även en 

samstämmighet i förskollärarnas uppfattningar om att uppmärksamma barnen, 

enligt pedagogerna själva, betydelsefulla förmågor att besitta i dagens sam-

hälle, vilka de menar att de ger barnen möjlighet att öva sig i. Några av förs-

kollärarna (F1, F3 och F4) belyser vikten av närvarande pedagoger för att på-

minna och stötta barnen när det behövs i olika uppkomna situationer i försko-

lans vardag. Två av deltagarna (F1 och F4) påpekar att sättet som information 

läggs fram på kring hållbarhetsfrågor, har stor betydelse för att barnen inte ska 

bli rädda eller känna skuld. 

”…vi ska ju inte skuldbelägga någon det är ju inte det man är ute ef-

ter…en del barn som blir otroligt ledsna om de råkar ha sönder något 

men det är ju inte med mening, det händer ju bara…” (F4). 

”Vi skär oftast bort skalet på frukten om det inte är ekologiskt eller 

svenskt… kan vara gift i skalet…samtidigt som man vill ju inte att de 

ska bli rädda.” (F1). 

Vad arbetet innehåller 

Några av förskollärarna (F3 & F5) berättar att de kan belysa för barnen bättre 

respektive sämre sätt att transportera sig ur miljösynpunkt. Samtliga nämner 

att de i den pedagogiska verksamheten lyfter olika sätt att värna om miljön, 

exempelvis att inte slösa på material och resurser samt aspekter kring kost och 
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även återbrukande. Tre av deltagarna poängterar vidden av att barnen ska få 

öva sig i att känna ansvar över sin konsumtion. Det råder en enighet från de 

intervjuade att arbetet i förskoleverksamheten till stor del berör frågor som hur 

man är en bra kompis och några av förskollärarna (F1 och F3) pratar om att 

social kompetens lägger grunden för allt. Deltagare (F3 och F4) menar att det 

gäller att lyfta barnen i deras empatiska förmågor. En av de intervjuade (F4) 

uppfattar att vissa barn behöver öva sig i ett gemensamhetstänk där man delar 

och har saker gemensamt samt att uppskatta det man har. Samtliga deltagare 

lyfter betydelsen av att stärka barnen i deras uppfattning om sig själva och sitt 

egenvärde där allas lika värde betonas. 

Kategori 3: Praktiska aktiviteter i vardagen 

Hur de arbetar 

Samtliga förskollärare pratar om den ”gröna påsen” (påse för matavfall som 

blir till biogas/biogödsel) som ett konkret och tydligt sätt för barnen i arbetet 

med hållbarhet. Två av de intervjuade (F2 och F3) berättar att de har infört ett 

system med en grön och en röd gubbe vid ”gröna påsen”. 

Sen har ju vi infört grön o röd gubbe också för att dom ska bli lite med-

vetna om maten o gröna påsen…får man en grön gubbe då har man inte 

gett gröna påsen någonting och är det röd gubbe då får ju gröna påsen 

det…och att vi även är med där och hjälper till att du kan ta lite mindre 

men flera gånger…” (F3). 

En av deltagarna (F5) nämner ett sporadiskt arbete med komposterande och 

odling i den pedagogiska verksamheten. En förskollärare (F1) berättar om ett 

temainriktat arbete där både barns och föräldrars tankar om frågor gällande 

hållbarhet framkommit på ett för barnen konkret sätt som möjliggjort en grund 

för dem att gå tillbaka till vid behov. Arbetet har även påtagliggjorts genom 

olika moment och aktiviteter med barnen rörande ämnet. Några av deltagarna 

(F1, F3 och F4) pratar om att de tar hjälp av konkret material som sagor, 

böcker, lekar och drama med passande innehåll över det som behöver lyftas i 

barngruppen, vilket de sedan samtalar med barnen om. Samtliga berättar att de 

har använt eller använder sig av färdigt material i belysandet av specifika håll-

barhetsfrågor. Deltagare (F5) nämner att det tagit del av underlag från Natur-

vårdsverket, deltagare (F4) lokaltidningen och deltagare (F1) kommunen till 

den pedagogiska verksamheten men att de till viss del har fått konkretisera 

materialet för att tydliggöra för barngruppen. En av förskollärarna (F1) berättar 

att de varje år gör studiebesök med de äldsta barnen i barngruppen på ett re-

ningsverk. Några (F2 och F3) pratar om att de tillsammans med barnen tar med 

sig skräp de hittar i skogen och sorterar i respektive kärl på förskolan. Övriga 
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(F1, F4 och F5) nämner att de brukar gå med barnen och slänga kartonger, 

plast osv. vid källsorteringsstationer. Två av förskollärarna (F2 och F3) berät-

tar att de tillsammans med barnen har spikat fast skräp på en planka och sedan 

grävt ner i jorden för att sedan gräva upp och se vad som har hänt med skräpet. 

En av de intervjuade (F4) pratar om att ”skräpmaterial” och naturmaterial kan 

användas att leka med innan det återvinns eller behöver slängas. En deltagare 

(F1) lyfte betydelsen av att tillvarata barnens intressen på ett sätt gällande ak-

tiviteter i vardagen som utmanar dem vidare. Två av de intervjuade (F4 & F5) 

berättar att de fått besök av föräldrar som pratat i barngruppen om andra länder. 

Vad arbetet innehåller 

I arbetet med ”gröna påsen” (påse för matavfall som blir till biogas/biogödsel) 

menar deltagarna att barnen får ta del av en aspekt i ekologisk medvetenhet av 

att slänga respektive inte slänga mat. En av de intervjuade (F5) lyfter barnens 

förståelse av förloppet från mat till jord som ett resultat av det konkreta arbetet 

i barngruppen. Social hållbarhet är enligt en förskollärare (F1) en stor del av 

ett pågående arbete i verksamheten där innehållet belyser betydelsen av att vara 

en medmänniska och att öva sig i sociala frågor. Tre av deltagarna (F1, F3 och 

F4) menar att det handlar om att ge barnen alternativa verktyg för att kunna 

vara en bra kompis även när man inte tycker som kompisen. Konkret material 

som använts anser förskollärare (F1, F4 och F5) ha hjälpt barnen att skapa för-

ståelse och vetskap kring olika händelseförlopp och processer gällande håll-

barhetsfrågor i deras vardag. Deltagare (F1) beskriver att hon uppfattar att bar-

nens förståelse stärks ytterligare gällande resursmedvetenhet när de får möjlig-

het att besöka reningsverket. Återvinning och återbruk nämner samtliga delta-

gare att de på ett eller annat sätt arbetar med i verksamheten. De flesta tar upp 

vikten av att värna om och ta hand om vår miljö där återvinning och återbruk 

blir ett tydligt sätt att synliggöra detta för barnen. En av förskollärarna (F1) 

berättar att existerande material i den pedagogiska verksamheten har använts 

på ett sätt som låtit barnen utmana sig själva och sitt tänkande kring resursan-

vändning. Två av deltagarna (F4 och F5) lyfter att barngruppen fått ta del av 

hur barns livsförhållanden kan se ut i olika länder.  

Sammanfattning resultat 

Förskollärarnas förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling handlar helt 

enkelt om att på olika sätt värna om miljön och sina medmänniskor samt att ha 

en resursmedvetenhet. Samtliga delger sina tankar kring de hållbarhetsfrågor 

de anser viktiga. Dessa handlar främst om mat, transport, återbruk, återvinning 

samt materialmedvetenhet och hur dessa olika områden kan hanteras på ett sätt 

som gynnar framtiden. Deltagarnas uppfattning av ekologisk hållbarhet i relat-

ion till förskoleverksamheten handlar till stor del om att arbeta på ett sätt så att 
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dessa frågor blir konkreta för barnen. De pratar om att synliggöra och ta tillvara 

barnens frågor samt agerande i vardagen. Det kan handla om maten som 

slängs, källsortering, konsumtion av ritpapper, återbruk samt händelseförlop-

pen kring dessa. Förskollärarna pratar om tydliga sätt att låta barnen ta del utav 

olika händelseförlopp genom exempelvis färdiga material som affischer med 

talande bilder, studiebesök och aktiviteter där barnen får möjlighet att erfara 

genom att själva pröva. De sociala hållbarhetsfrågor som deltagarna i studien 

lyfter som övervägande i det pedagogiska arbetet innefattar värdegrund och 

demokrati. Det reella arbetet kan då handla om hur man är en bra kompis och 

att lyssna på varandra, förståelsen av sitt egenvärde och att sätta gränser. När 

det gäller ekonomiska hållbarhetsfrågor i förskoleverksamheten visar studiens 

resultat att det arbetas en hel del med återbruk, att man ska vara rädd om saker 

så att de håller längre och att man ska undvika att slösa på resurser som vatten, 

el och mat. Framförallt handlar det enligt deltagarna i studien om att visa bar-

nen hur ett gemensamhetstänk kan gynna framtiden. 
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6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras det resultat som framkommit från den inhämtade 

data som intervjuerna genererat i relation till tidigare forskning. Avsnittet med 

resultatdiskussionen är uppdelad i två delar där studiens två frågeställningar 

diskuteras. Därefter följer en metoddiskussion där metodvalens styrkor respek-

tive svagheter lyfts fram gentemot studiens syfte och frågeställningar. Sista 

rubriken innehåller en reflekterande sammanfattning av de slutsatser som 

framkommit i studien samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarnas tolkning av begreppet hållbar utveckling 

Tolkningarna som framkom i studien visar alla på att de på något sätt ingår i 

de tre dimensionerna av hållbar utveckling om än med mindre utförliga svar. 

En anledning till detta kan, relaterat till Björklund (2014), vara att hållbar ut-

veckling är ett komplicerat begrepp som generar en mängd olika tolkningar 

och föreställningar. Enligt Helldén m.fl. (2015) kan variation i tolkningar av 

hållbarhetsfrågor relateras till en persons individuella värderingar och syn på 

nyttjandet av naturens resurser. En annan faktor till hur begreppet uppfattas 

kan relateras till Hedenus m.fl. (2018) som belyser att begreppet är svårdefini-

erat då det råder olika åsikter om vad som bör ingå i dimensionerna. Relaterat 

till Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) kan en förklaring till skiftande 

tolkningar bland förskollärarna vara att det i förskolans styrdokument inte är 

klarlagt hur arbetet kring hållbar utveckling ska genomföras. 

Samtliga deltagare belyste mat som en viktig del inom ekologisk hållbarhet 

med aspekter som ekologiskt, närproducerat och svenskt. Relaterat till He-

denus m.fl. (2018) redogörelse för ekologisk hållbarhet där vi människor är 

beroende av natur och miljö för att överleva, kan deltagarnas svar ses som en 

del inom denna dimension. Då mat är en betydande del inom ekologisk håll-

barhet är det dock endast en liten del i det stora perspektivet. 

Endast en av förskollärarna berörde den sociala dimensionen av hållbar ut-

veckling där hon menade att vi behöver vara medmänniskor för att skapa en 

hållbar framtid. Kopplat till Hedenus m.fl. (2018) innebär bemötande av andra 

människor att det kan skapas en tillit individer emellan som kan gynna ett sam-

verkande samhälle. Dock handlar social hållbarhet om mycket mer än så då det 

enligt Hedenus m.fl. (2018) även innefattar relationer i ett globalt perspektiv. 
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Gällande den ekonomiska dimensionen kring hållbarhet handlade deltagarnas 

svar övergripande om återanvändning, spara på naturens resurser samt en av 

de intervjuade som nämnde transport som en viktig aspekt. Relaterat till He-

denus m.fl. (2018) är resursmedvetenhet en stor del av ekonomisk hållbarhet 

men innefattar även flera andra aspekter. 

Förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med hållbar utveckling i 

den pedagogiska verksamheten 

Förskollärarnas uppfattningar av sitt arbete i den pedagogiska verksamheten 

med hållbar utveckling gav en uppsjö av exempel, vilket var överraskande då 

deras allmänna tolkningar av begreppet inte gav lika utförliga svar. En anled-

ning till detta kan vara att förskollärarna innan de fick frågorna kring hur de 

uppfattar att de arbetar med hållbar utveckling i förskolan, fick ta del utav de-

finitionen av hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna. Enligt Ärlemalm-

Hagsér (2012) är lärande för hållbar utveckling ett komplext begrepp som i den 

faktiska förskoleverksamheten kan behöva definieras tydligare för att kunna 

konkretiseras i verksamheten. Att tydliggöra definitionen av detta begrepp kan 

därmed, enligt mig, hjälpa förskollärarna att synliggöra hållbar utveckling i 

förskoleverksamheten och i det pedagogiska arbetet. 

En av kategorierna i hur förskollärarna arbetar med hållbarhetsfrågor i försko-

leverksamheten handlar om samtal och diskussioner med barnen. Förskollä-

rarna beskriver att de på olika vis uppmärksammar och tar tillvara barns frågor 

och funderingar för att barnen ska börja reflektera kring hållbarhetsfrågor. 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) lyfter att barn idag är i behov av 

en undervisning som skapar förutsättning för ett självständigt tänkande i för-

hållande till sin omvärld. Detta kan då leda till att barnen skapar en reflektiv 

förmåga som gynnar ett långsiktigt förhållningssätt i relation till hållbarhets-

frågor. Detta understöds även i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) där 

det framhålls att barnen ska få möjlighet att förstå sin egen påverkan och hur 

de kan bidra till en bättre miljö. Denna medvetenhet som förskollärna uppvisar 

kring sitt arbete med att utmana barnen i deras tankar och funderingar kring 

hållbar utveckling stämmer överens med både Läroplan för förskolan (Skol-

verket, 2016) och Hägglund och Pramling Samulessons (2018) resonemang. 

En annan kategori som framkom i resultatet om hur förskollärarna uppfattar 

sitt arbete med hållbarhetsfrågor i den pedagogiska verksamheten var att peda-

gogerna upplyser barnen. I denna kategori framkom att förskollärarna upp-

märksammar önskvärda förmågor i dagens samhälle. Dessa förmågor innefat-

tar resursmedvetenhet samt värdegrundsfrågor. I arbetet med dessa frågor för-

klarar förskollärarna att lärandet oftast uppstår i spontana situationer i försko-

lans vardag då de anser behöva upplysa barnen i en specifik fråga. I Läroplan 
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för förskolan (Skolverket, 2016) står att vuxna ska vägleda barnen och utmana 

dem till nya kunskaper och insikter samt att vuxnas förhållningssätt är betydel-

sefullt för förståelse för innebörden i ett demokratiskt samhälle. Johansson 

(2009) menar att barn får öva sig dagligen i förskoleverksamheten i hantering 

av moraliska dilemman. Vidare understryker Johannson (2009) vikten av när-

varande och vägledande pedagoger som utmanar barnen i empatiska förmågor. 

Arbetet som förskollärarna beskriver förhåller sig som redan nämnt enligt styr-

dokument samt Johanssons (2009) resonemang. 

Den sista kategorin som framkom i resultatet berörde hållbarhetsfrågor rent 

praktiskt i den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna uppfattade att ett 

konkret sätt att arbeta kring hållbar utveckling gav barnen större förståelse för 

dessa frågor. Björneloo (2008) lyfter att barn behöver känna att det är menings-

fullt att arbeta med frågor gällande hållbarhet och att dessa då bör ingå i barnets 

befintliga sammanhang för att befästa kunskapen. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att utvecklande miljöer i den pedagogiska verksam-

heten kan inspirera barnen till utveckling och lärande. Ett konkret och praktiskt 

arbete i verksamheten kring hållbar utveckling kan relaterat till (Hägglund och 

Pramling Samuelsson, 2009; Björneloo, 2008) möjliggöra förutsättningar för 

barnen att ta del utav dessa frågor på ett stimulerande sätt. 

Sammanfattande diskussion 

Bredden i svaren kring förskollärarnas tolkningar kring begreppet hållbar ut-

veckling visade sig vara begränsad. Endast en av deltagarna gav ett svar inom 

den sociala dimensionen och samtliga deltagare berörde ett fåtal aspekter inom 

hållbarhetsfrågor. Utifrån arbetet i den pedagogiska verksamheten framträdde 

ett större perspektiv av svar gällande hållbar utveckling, vilket kan tänkas bero 

på att deltagarna då fått ta del utav definitionen av begreppet med tillhörande 

tre dimensioner. Detta relaterar jag till Ärlemalm-Hagsérs (2012) tankar gäl-

lande förskollärares möjlighet att implementera lärande för hållbar utveckling 

i den pedagogiska verksamheten genom ett tydliggörande av hållbarhetsfrågor 

i praktiken. Vidare menar Thulin och Gustavsson (2017) att förskollärare ökat 

sina didaktiska kunskaper genom ett reflekterande arbete i sitt arbetslag gäl-

lande att synliggöra sambandet mellan lärande och naturvetenskap. Betydelse-

fulla aspekter som framkom i min studie kring lärande för hållbar utveckling 

handlar om förskollärarnas medvetna arbetssätt med att tillvarata barnens in-

tressen och funderingar och på det viset möjliggöra reflekterande utmaningar 

för barnen. Deltagarna i studien visade på arbetssätt där konkreta och praktiska 

aspekter i förskolans vardag gjorde det tydligare för barnen att skaffa sig för-

ståelse kring frågor gällande hållbar utveckling. Jag upplevde det intressant att 
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förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i den pe-

dagogiska verksamheten visade sig innehålla många exempel gällande dessa 

frågor med tanke på de mindre omfattande svaren kring begreppet. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att synliggöra förskollärares uppfattning av vad 

hållbar utveckling innebär i förskoleverksamheten. Studiens frågeställningar 

var; 

• Hur tolkar förskollärarna begreppet hållbar utveckling? 

• Vad är förskollärarnas uppfattning om hur de arbetar med hållbar ut-

veckling i den pedagogiska verksamheten? 

Val av metod för undersökningen, dvs. semistrukturerade intervjuer, gav ett 

omfattande datamaterial, dock hade det varit önskvärt att bredda urvalsgruppen 

för eventuellt större variation av uppfattningar men då tiden för studien var 

begränsad fanns inte den möjligheten. Deltagarna i studien besvarade de frågor 

som ställdes på ett sätt som svarade till syfte och frågeställningar, vilket med-

förde att förskollärarnas uppfattningar kring hållbar utveckling och hur det pe-

dagogiska arbetet kan se ut, kunde besvaras. Då detta varit en mindre studie 

med ett fåtal deltagare, kan studiens resultat inte anses generaliserbara. Resul-

taten från studien kan således inte appliceras på förskollärare i ett generellt 

perspektiv (Thornberg och Fejes, 2015).  

Då det empiriska materialet i studien har behandlat förskollärares uppfatt-

ningar anser jag validiteten vara svår att bedöma då deltagarnas svar kan ha 

påverkats av olika faktorer som exempelvis ålder, erfarenhet, social bakgrund 

samt intresse och kunskap om hållbarhetsfrågor. Det som hade kunnat öka va-

liditeten av studien anser jag hade kunnat vara ett större antal deltagare verk-

samma i förskolor från flertalet kommuner för eventuellt bredare variation av 

uppfattningar. 

6.3 Slutsatser 

För att få fram ett kvalitativt arbete kring hållbar utveckling i förskolan och för 

att möjliggöra större utrymme i verksamheten kring lärande för hållbar ut-

veckling, behövs mer kunskap hos pedagogerna för att få lyckas med detta. 

Denna slutsats stärks av Thulin och Gustavssons (2017) studie där kompetens-

utveckling med fokus på sambandet mellan lärande och naturvetenskap, visade 

sig öka pedagogernas didaktiska förmågor. Insatser som dessa behöver komma 

uppifrån då det är en politisk fråga att möjliggöra sådana satsningar. 
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Då den reviderade läroplanen för förskolan träder i kraft i juli 2019, skulle det 

vara intressant med vidare forskning kring denna revidering och eventuella 

skillnader som den medför i den pedagogiska verksamheten. Detta skulle vara 

av betydelse då det är förskollärarna som planerar och tillhandahåller innehål-

let i den pedagogiska verksamheten till våra framtida vuxna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett till deltagande i undersökning 

Genom att skriva under denna blankett godkänner du ditt deltagande till att 

vara med i min undersökning gällande ”Förskollärares uppfattning av begrep-

pet hållbar utveckling i förskolan”. Denna undersökning kommer att genom-

föras som intervju och den kommer att spelas in. Allt material kommer att för-

störas när arbetet är färdigt. 

- Det är helt frivilligt att vara med i den här undersökningen och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

- Dina svar kommer att vara helt anonyma, vilket innebär att ditt 

namn och dina uppgifter inte kommer att visas för någon annan än 

mig och de kommer heller inte att sparas. 

 

Om du har några frågor, funderingar eller om du vill ändra ditt samtycke kan 

du kontakta mig på: xxxxxxxxxxxx@hotmail.com eller 07x – xxx xx xx 

Ditt deltagande betyder mycket för mig! 

/My Jägerström 

 

 

Jag har förstått vad mitt deltagande innebär och ger härmed mitt medgi-

vande till att medverka i denna undersökning gällande ”Förskollärares 

uppfattning av begreppet hållbar utveckling i förskolan” 

 

____________________________ 

Signatur 

 

____________________________ 

Ort och datum 

  

mailto:myjagerstrom@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – pedagoger 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Vad är hållbar utveckling för dig? 

Är hållbar utveckling något som du själv känner att du brinner extra mycket 

för och är intresserad av? 

- Vad tror du har gjort att du känner så? 

- Är det något som du vill lära dig mer av inom området? 

 

Är hållbar utveckling något som du har tidigare erfarenhet av att arbeta med i 

förskolan? 

- På vilket sätt? 

 

Ofta pratas det om hållbar utveckling utifrån de tre kategorierna ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Är dessa kategorier något som du är bekant 

med? 

Kategorin ekologisk hållbarhet (handlar bl.a. om klimatet, arter och växters 

livsmiljö, ekosystem, naturens återskapande, människans hälsa, återvinning, 

källsortering). Hur upplever du att detta område får utrymme i er förskoleverk-

samhet? 

- Vad anser du vara viktigt att arbeta med inom detta område? 

- Vad gör att du anser det vara viktigt? 

- Lätt/svårt att arbeta med detta? 

- Planerade aktiviteter, spontana? 

- Tema, material, plats? 

 

Hur tänker du att kunskapen hos barnen i er barngrupp ser ut kring frågor inom 

ekologisk hållbarhet? 

- Vad kretsar den kring rent konkret i den pedagogiska verksamheten? 

(Aktiviteter, plats, material, tema, planering osv.) 

- Vad upplever du att barnen har mer/mindre kunskap om inom detta 

område? 

- Hur uppfattar du att gensvaret är från barnen? 

 

Kategorin social hållbarhet (handlar bl.a. om de mänskliga rättigheterna, in-

dividens/alla människors möjlighet till sina behov, värdegrund, demokrati, 

barns inflytande, delaktighet). Hur upplever du att detta område får utrymme i 

er förskoleverksamhet? 
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- Vad anser du vara viktigt att arbeta med inom detta område? 

- Vad gör att du anser det vara viktigt? 

- Lätt/svårt att arbeta med detta? 

- Planerade aktiviteter, spontana? 

- Tema, material, plats? 

 

Hur tänker du att kunskapen hos barnen i er barngrupp ser ut kring frågor inom 

social hållbarhet? 

- Vad kretsar den kring rent konkret i den pedagogiska verksamheten? 

(Aktiviteter, plats, material, tema, planering osv.) 

- Vad upplever du att barnen har mer/mindre kunskap om inom områ-

det? 

- Hur uppfattar du att gensvaret är från barnen? 

 

Kategorin ekonomisk hållbarhet (handlar bl.a. om låga utsläpp, effektivt re-

sursutnyttjande, social inkludering, förbättra människans livsvillkor, minska 

miljörisker och ekologiska belastningar, återanvändning, besparingar). Hur 

upplever du att detta område får utrymme i er förskoleverksamhet? 

- Vad anser du vara viktigt att arbeta med inom detta område? 

- Vad gör att du anser det vara viktigt? 

- Lätt/svårt att arbeta med detta? 

- Planerade aktiviteter, spontana? 

- Tema, material, plats? 

 

Hur tänker du att kunskapen hos barnen i er barngrupp ser ut kring frågor inom 

ekonomisk hållbarhet? 

- Vad kretsar den kring rent konkret i den pedagogiska verksamheten? 

(Aktiviteter, plats, material, tema, planering osv.) 

- Vad upplever du att barnen har mer/mindre kunskap om inom områ-

det? 

- Hur uppfattar du att gensvaret är från barnen? 

 

Har ni i arbetslaget ett gemensamt tänk kring hållbar utveckling och hur ni vill 

arbeta med dessa frågor i verksamheten? 

- Hur ser tänket ut? 

- Har ni någon gång lyft frågan? 

- Vad är tanken bakom? 

- Hur ser intresset ut i arbetslaget kring hållbar utveckling? 

 


