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Abstract 
The purpose of the study is to shed light on educators' perceptions of the con-
cept of sustainable development and the three dimensions (ecological, social 
and economic) in the preschool. The study is based on qualitative interviews 
with six educators working in preschool. Collected data has showed both sim-
ilarities and differences between educators' perceptions of the three dimen-
sions. Similarities are how educators see children´s social competence as part 
of sustainable development, most differences were found in educators´ argu-
ments about the economic dimension. The work on sustainable development 
is considered by the educators to be extensive and important. Most activities 
are linked to the social dimension in the preschool activities, followed by ac-
tivities linked to the ecological dimension with garbage sorting and recycling. 
The economic dimension is the least prominent in the educators' descriptions. 
It can help in preschool activities to divide sustainable development between 
the three dimensions, this making it clear how the preschool works for sustain-
able development, both ecologically, socially and economically.   

 

Keywords: dimensions of sustainable development, educators' perceptions, 
preschool, sustainable development 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att belysa förskolepedagogers uppfattningar av begreppet 
hållbar utveckling och de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk) 
i förskolans verksamhet. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade in-
tervjuer med sex pedagoger som arbetar i förskolan. Data som samlats in visar 
på både likheter och skillnader mellan pedagogernas uppfattningar av de tre 
dimensionerna. Likheter är hur pedagogerna ser barnens sociala kompetens 
ingå inom hållbar utveckling, flest skillnader fanns i pedagogernas resonemang 
kring den ekonomiska dimensionen. Arbetet med hållbar utveckling ses av pe-
dagogerna som stort och viktigt. Störst uppmärksamhet i förskoleverksam-
heten ges den sociala dimensionen, därefter framstår den ekologiska dimens-
ionen där sopsortering och återvinning är återkommande aktiviteter. Den eko-
nomiska dimensionen är den som framträder minst i pedagogernas resone-
mang. Det kan underlätta i förskoleverksamheten att dela upp hållbar utveckl-
ing mellan de tre dimensionerna, på så sätt blir det tydligt hur man inom för-
skolan arbetar för en hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekono-
miskt.   

 

Nyckelord: dimensioner av hållbar utveckling, förskola, hållbar utveckling, 
pedagogers uppfattningar  
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1 INLEDNING  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur 
människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (Skolver-
ket, 2018, s.14). Hållbar utveckling har inte i de tidigare läroplanerna och dess 
revideringar framträtt på det sätt som det görs i senaste läroplanen, Lpfö18. 
Hållbar utveckling har fått en tydligare roll vilket visar på vikten av förskolans 
arbete samt en spegling av dagens samhälle.  

Enligt Världsnaturfonden (2019) har vår planet ”feber” och ”mår inte bra”. 
Klimatet förändras oerhört snabbt. Huvudorsaken till detta är vår överkon-
sumtion av jordens resurser. En hållbar framtid bygger på att vi lever ett liv 
inom jordens gränser för resurserna, på så sätt kommer jorden att vara en ren 
och frisk planet, skriver Världsnaturfonden (2019) på sin hemsida. Tidigt i li-
vet grundläggs våra vanor och beteenden därför är det viktigt att redan i för-
skolan börja bygga goda vanor och beteenden och på så sätt skapa handlings-
kompetenser för att möta framtiden (Världsnaturfonden WWF, 2019).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskrivs hur utbildningen i för-
skolan ska formas av en positiv framtidstro. Barnen ska ges möjlighet till att 
utveckla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till den miljö som finns 
kring dem, naturen och samhället. Barnen ska också få möjligheter till att ut-
veckla förståelse för hur de val vi människor gör kan påverka omgivningen och 
hur de bidrar till en hållbar utveckling, utifrån de tre dimensionerna ekono-
miskt, socialt och miljömässigt (Skolverket, 2018). Detta visar hur utbild-
ningen i förskolan ska inkludera ett arbete för hållbar utveckling och hur de tre 
dimensionerna ska ingå. Det är viktigt att ge barnen kunskaper och förståelse 
kring hur de val vi människor gör både påverkar miljön kring oss samt hur 
valen även påverkar oss själva. 

Målet med den här studien är att belysa hur de tre dimensionerna (ekologisk, 
social och ekonomisk) uppfattas och framträder för pedagoger i förskolan. Med 
den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), som tydliggör arbetet 
med hållbar utveckling är det intressant att höra pedagogernas uppfattningar 
kring begreppet och hur de tänker i arbetet med det. Detta för att sedan kunna 
arbeta vidare kring hållbar utveckling och ge nya tankar och perspektiv på be-
greppet.  
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1.1 Bakgrund  

1.1.1 Hållbar utveckling som begrepp 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(Globala målen, 2017a), vilket är definitionen av hållbar utveckling som be-
grepp. Hållbar utveckling kan beskrivas i tre dimensioner: den ekologiska, den 
sociala och den ekonomiska (Globala målen, 2017a). 

Hedenus, Persson och Sprei (2018) beskriver hur den ekologiska dimensionen 
handlar om naturens förmåga att producera nyttigheter som förser människor 
samt naturens förmåga att ta upp olika typer av utsläpp och miljöpåverkningar. 
Naturens produktionsförmåga handlar om förnybara resurser så som exempel-
vis rent vatten, produktiv jordbruksmark och skogar som i sin tur kan användas 
till bränsle eller andra produkter. Jordens hav och växtlighet är viktiga kompo-
nenter för att ta tillvara på koldioxid. Då dessa system störs påverkar det även 
oss människor som blir mer känsliga för miljöpåverkningar menar Hedenus 
m.fl. (2018).  

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver hur den sociala dimensionen syftar till 
en social hållbarhet vilket innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där män-
niskors lika värde är i fokus, samt att människor lever ett gott liv med god 
hälsa. För att allas lika värde ska ha en central roll krävs det att människor 
känner tillit och förtroende till varandra och deltar i samhällsutvecklingen en-
ligt Folkhälsomyndigheten (2019). Ett samhälle som har en stark social håll-
barhet tål även påfrestningar och är anpassningsbart. Den sociala dimensionen 
för en social hållbarhet syftar till att tillgodose de grundläggande behoven hos 
människor och att de mänskliga rättigheterna säkras. Alla människor ska vara 
inkluderade, oberoende av deras bakgrund (Folkhälsomyndigheten, 2019).       

Grunden för den ekonomiska dimensionen inom hållbar utveckling handlar om 
att hantera ekonomin samt de ekonomiska resurserna för att möta de mänskliga 
behoven, där det finns en balans mellan dagens och kommande generationer 
(Hedenus, Persson & Sprei, 2018). De begränsade resurser som inte är förny-
bara, så som fossila bränslen och metaller, är en aspekt att ta hänsyn till i hus-
hållningen av resurserna. Frågan som ställs inom den ekonomiska dimensionen 
är hur dessa icke förnybara resurser ska fördelas mellan nutida och framtida 
generationer för att kunna möta de mänskliga behoven. Att spara alla resurser 
till framtidens generationer gynnar troligtvis inte dagens generation. Hedenus 
m.fl. (2018) menar vidare att det gäller att hitta en balans för att möta de olika 
generationernas behov. Genom återvinningen av de material som finns idag 
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blir materialet mer lättillgängliga för framtidens generationer till skillnad från 
om de skulle finnas kvar i marken. Det mänskliga kapitalet ingår också i den 
ekonomiska dimensionen. Detta kapital är det vi människor byggt upp för att 
underlätta producering av varor och tjänster, så som fabriker och byggnader 
samt kunskap och utbildning. Hur vi väljer idag att investera i detta mänskliga 
kapital har påverkan på den samhällsstruktur som lämnas över till kommande 
generationer. En utmaning är att ha ett långsiktigt perspektiv inför framtidens 
generationer men samtidigt inte glömma de mänskliga behov som finns idag 
menar Hedenus m.fl. (2018).  

Hedenus, Persson och Sprei (2018) beskriver hur de tre dimensionerna har 
starka kopplingar mellan varandra, gränserna mellan dem är inte alltid tydliga. 
Det kan uppstå konflikter mellan dem, om en av dimensionerna gynnas kan en 
annan påverkas negativt. Exempelvis om man satsar på att utveckla ett område 
inom den ekonomiska dimensionen som gynnar samhällets ekonomi kan detta 
betyda att den ekologiska dimensionen drabbas negativt. Ett exempel på detta 
kan vara att en vattendamm byggs upp (som gynnar ekonomin) men samtidigt 
förstörs en ekologisk resurs när dammen byggs. Den ena dimensionen drar en 
vinst medan det för den andra blir en förlust förklarar Hedenus m.fl. (2018). 
När den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen sammanstrålar kan 
man prata om den hållbara utvecklingen (Björklund, 2014).  

   

1.1.2 Globala målen och barnkonventionen 

Globala målen ingår i Agenda 2030 vilket är en agenda som alla FN:s med-
lemsländer antagit där syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlik-
heter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. 
Dessa fyra saker ska uppnås genom de 17 Globala mål som ingår i agendan. I 
de Globala målen har de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk) 
inom hållbar utveckling integrerats (Globala målen, 2017b).  

Barnkonventionen är FN:s konvention om barnets rättigheter och innehåller 
mänskliga rättigheter för barnet. I Sverige är barnkonventionen lag från och 
med 1 januari 2020 (Skolverket, 2019). Grunderna i barnkonventionens artik-
lar är att ”alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling” 
samt ”alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad” (citerat 
från Skolverket, 2019). 
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Fjärde målet, ”God utbildning för alla”, inom de Globala målen handlar om att 
alla människor ska få sina behov tillgodosedda under hela livet när det gäller 
utbildning, från förskola upp till högre utbildningar i vuxenlivet. Genom ut-
bildningen gynnas välståndet och gör det möjligt för alla att kunna bidra till ett 
hållbart samhälle (Globala målen, 2019). Artikel 28 i barnkonventionen lyfter 
fram barnets rättighet till utbildning genom hela livet. Även artikel 29 belyser 
hur skolan ska hjälpa barnet till utveckling och ge kunskaper om mänskliga 
rättigheter (Unicef, 2019). De Globala målen tillsammans med barnkonvent-
ionen visar på vikten av barnets rättigheter till utbildning för att i sin tur kunna 
bidra till en hållbar värld.   

 

1.1.3 Hållbar utveckling i förskolan 

Förskolans utbildning ska ge barnen en positiv bild av framtiden. Barnen ska 
ges möjligheter i förskolan till att utveckla ett förhållningssätt som värnar om 
närmiljön, naturen och samhället. De ska också få möjligheter till att skaffa 
kunskaper om hur de val vi människor gör påverkar och bidrar till en hållbar 
utveckling inom de tre dimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk 
(Skolverket, 2018).  

Björklund (2014) beskriver hur man kan se på miljöundervisningen i försko-
lan. Genom att använda orden i, om och för, när man pratar om olika arbetssätt 
i förskolan kring miljön fås en förståelse för hur miljöarbetet sker. Lärande i 
miljön handlar till stor del om att vara ute i naturen och utforska den. Så som 
skogsutflykter eller skapa grönare utemiljö kan vara exempel på aktiviteter för 
lärande i miljön. Vidare beskriver Björklund (2014) att lärande om miljön 
handlar om att barnen ska ges möjligheter till utveckling av kunskaper om mil-
jön. Att arbeta med vattnets kretslopp, se hur årstiderna förändrar naturen eller 
uppleva vardagliga naturfenomen är exempel på hur man kan arbeta med lä-
randet om miljön. Lärande för miljön menar Björklund (2014) är det perspek-
tiv som är mest kopplat till den hållbara utvecklingen. Här ligger fokus i arbetet 
kring att synliggöra människans roll i miljön. Alla dessa tre perspektiv är vik-
tiga i miljöarbetet på förskolan. Detta för att barnen ska få ett förhållande till 
naturen genom att vistas i den och även få kunskaper om naturen, där det tredje 
perspektivet i sin tur ger en förståelse kring relationen mellan människa och 
miljö (Björklund, 2014).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte  

Syftet med studien är att belysa förskolepedagogers uppfattningar kring be-
greppet hållbar utveckling och dess dimensioner i förskolans verksamhet.  

1.2.2 Frågeställningar  

• Hur beskriver förskolepedagoger begreppet hållbar utveckling? 

• Hur belyses den ekologiska, sociala respektive ekonomiska dimens-
ionen i pedagogers resonemang kring hållbar utveckling? 

• Hur ser fördelningen ut mellan de tre dimensionerna i förskoleverksam-
heten? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Hållbar utveckling i förskolan 
Pedagogers arbete med hållbar utveckling i förskolan ska grunda sig i barnens 
idéer, tankar och intressen där det är avgörande att pedagogerna själva är in-
tresserade och nyfikna i arbetet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2008). I 
Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018) studie framkommer att pedago-
ger ser det som självklart att arbeta i förskoleverksamheten med frågor som rör 
hållbar utveckling, barnen är viktiga aktörer i det framtidsinriktade arbetssät-
tet. Vidare beskriver Svedäng m.fl. (2018) hur pedagoger påpekar att det är 
viktigt att diskutera miljöproblemen med barnen och hitta förslag på lösningar, 
men samtidigt är det viktigt att inte skuldbelägga barnen med en negativ fram-
tidsbild. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2008) har beskrivit hur arbetet med hållbar 
utveckling kan vara i förskolan utifrån de tre dimensionerna ekologisk, social 
och ekonomisk:  

• Ekologisk dimension: här handlar det om att vara ute i naturen och ut-
veckla en känsla för den. Miljön ses som ett objekt för lärande, pro-
blemlösning och utmaningar genom lek. 

• Social dimension: denna dimension fokuserar på gemenskapen mellan 
varandra. Utveckla förståelse för att alla människor på jorden har 
olika förutsättningar i livet. Utmana de traditionella könsrollerna och 
könsmönster i förskolan. Barns inflytande och deltagande har en vik-
tig roll och baseras på deras rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

• Ekonomisk dimension: inom denna dimensionen ligger fokus på att 
varje barns lärande och utveckling stöds och utmanas. Oberoende av 
kön ska barnens fulla kapacitet uppmärksammas och utmanas. Detta 
utvecklar barnen till att kunna ta eget ansvar som medborgare och 
fatta beslut, i nutid och framtid.           

Enligt Norddahl (2008) handlar arbetet i förskolan med hållbar utveckling om 
att hjälpa barnen utvecklas till aktiva medborgare som kan bidra till ett hållbart 
samhälle. Detta genom att ge barnen möjligheter att uppleva gemenskap med 
varandra och naturmöten samt att ge dem möjligheter att utveckla sina kun-
skaper, värderingar och omtanke om varandra och miljön. Vidare menar Nord-
dahl (2008) att barnen i förskolan ska ges förutsättningar att lära sig lyssna på 
andra och uttrycka sig, samt att kritiskt och kreativt tänka, vilket kan leda till 
att deras förmåga till problemlösning kan utvecklas. Dessa erfarenheter och 
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verktyg kan sedan användas för att fatta beslut som gynnar en hållbar framtid, 
det betyder dock inte att de ska lösa de miljöproblem som vuxna ansvarar för 
(Norddahl, 2008).  

Enligt Björneloo (2007) är trygghet och självkänsla två viktiga komponenter 
för att barnet ska kunna växa upp till harmonisk, frisk och social individ som 
sedan vill och kan delta i arbetet med hållbar utveckling. Björneloo (2007) me-
nar att arbete med hållbar utveckling för den enskilda individen inte handlar 
om att skapa individualister utan att se till andra i sin omgivning. Det handlar 
även om att ge barnen kunskaper till att se sig själva i världen omgiven av 
andra människor, där de med både vilja och kunskap kan lösa problem som 
finns runt omkring dem (Björneloo, 2007).  

 

2.2 Pedagogers uppfattningar om begreppet hållbar ut-
veckling  

Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) beskriver pedagogers definitioner av 
begreppet hållbar utveckling. Pedagogerna ser hållbar utveckling som ett med-
vetet tänkande och ett förhållningssätt. Detta syftar till att arbeta med hållbar 
utveckling i vardagen med hänsyn till nutid och framtid, i ett nationellt och 
internationellt perspektiv. Det gäller inte enbart ett förhållande mellan männi-
skor utan också mellan människor och djur menar Ärlemalm-Hagsér och Sand-
berg (2011). Enligt Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018) är en vanlig 
föreställning hos pedagoger i förskolan att hållbar utveckling handlar om att 
skapa relationer till levande organismer i sin omvärld. Pedagoger i förskolan 
talar både om den ekologiska och sociala dimensionen och hur dessa är bero-
ende av varandra skriver Svedäng m.fl. (2018). Kunskaper och förståelser för 
naturens kretslopp lyfts fram av pedagoger som viktiga delar i arbetet med 
hållbar utveckling. Även utveckling av empati för levande organismer och om-
sorg om miljön lyfts fram som viktigt inom hållbarhetsarbetet enligt Svedäng 
m.fl. (2018).     

Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) visar i sin studie att pedagogers upp-
fattningar kring miljöfrågor och begreppet hållbar utveckling har en stark 
koppling till hantering av avfallsmaterial och individens ansvar till att ta hand 
om miljön. De vanligaste förekommande aktiviteterna på förskolorna kring 
hållbar utveckling representerar den ekologiska dimensionen, så som naturmö-
ten och källsortering. Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) menar att det är 
mer ovanligt med aktiviteter som sträcker sig utanför förskolornas närområden 
med fokus på den sociala och ekonomiska dimensionen. Ärlemalm-Hagsér och 
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Sundberg (2016) visar också på att det finns tydliga skillnader mellan certifie-
rade och icke certifierade förskolor kring hur begreppet hållbar utveckling upp-
fattas. Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) beskriver att en förskola som är 
certifierad innebär att de mottagit en utmärkelse. ”Skola för hållbar utveckling” 
och ”Grön Flagg” är två exempel på utmärkelser. Utmärkelsen visar på att det 
finns ett brett perspektiv på hållbarhetsarbetet utifrån de tre dimensionerna 
inom hållbar utveckling. I arbetet ingår alla nivåer inom förskolan, från led-
ningsnivå till den pedagogiska nivån i barngrupp.   De certifierade förskolorna 
visar en bredare association kring begreppet hållbar utveckling. De har även 
fler aktiviteter som inkluderar den sociala och den ekonomiska dimensionen 
till skillnad från de icke certifierade förskolorna beskriver Ärlemalm-Hagsér 
& Sundberg (2016).  

 

2.3 Arbetssätt kring hållbar utveckling i förskolan 
Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018) menar att pedagoger i förskolan 
ser arbetet med hållbar utveckling som en självklar del i förskoleverksamheten 
där de med hjälp av olika arbetssätt närmar sig hållbarhetsfrågor. Detta stöds 
också i Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) studie där 
tematiskt ämnesövergripande innehåll, demokratiska arbetsformer för alla in-
blandade, kritiskt tänkande och problemlösning, framtidsinriktat, aktiva läran-
deformer samt handlingsinriktat och ökad handlingskompetens av deltagarna 
är utmärkande delar som ingår i barns lärande för hållbar utveckling. Om dessa 
delar jämförs med förskolans uppdrag finns det stora likheter. Vidare anser 
Engdahl m.fl. (2012) hur förskolan arbetar med lärande genom upplevelser så 
som utevistelse och i projekt, inte i skolämnen skilda från varandra. I leken får 
kreativiteten och fantasin flöda där även problemlösning ingår. I förskolans 
fostran ingår även normer och värden. Med en pedagogik där barnen blir lyss-
nade på och vågar pröva sina lösningar kommer det att bidra till att barnen i 
framtiden kan lösa problematik som finns kring den hållbara utvecklingen me-
nar Engdahl m.fl. (2012). Resultatet i studien av Björneloo (2007) visas även 
hur viktigt språket är i arbetet med hållbar utveckling. Genom att barnen kan 
kommunicera med sin omvärld kommer de även att kunna bidra i hållbarhets-
arbetet. Språkundervisningen ska finnas med i alla aktiviteter för att utveckla 
barnets språkliga förmågor som sedan kommer att gynna deras framtid (Björ-
neloo, 2007).   
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2.3.1 Skapande och estetiska uttrycksformer  

Vanliga arbetssätt är att arbeta kreativt och med estetiska uttrycksformer så 
som drama, bild och arbete med lera för att närma sig de abstrakta frågorna 
inom hållbar utveckling (Svedäng, Halvars, Elfström, & Unga, 2018). Ett skap-
ande arbetssätt kan innebära att material hämtade från naturen används för ex-
empelvis konstruktioner. Återvinningsmaterial så som mjölkkartonger och 
toarullar kan också användas i skapandet där kreativiteten och fantasin får 
komma fram. Genom återvinningsmaterialen tas även hänsyn till hållbar ut-
veckling (Due, Tellgren, Areljung, Ottander & Sundberg, 2018).    

 

2.3.2 Leken 

Leken ses som ett oerhört viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet enligt Svedäng, 
Halvars, Elfström och Unga (2018). Detta synliggörs i studien av Due, Tell-
gren, Areljung, Ottander och Sundberg (2018) där pedagoger lyfter fram vikten 
av att lärandet ska kännas roligt och lustfyllt där leken blir en central roll i 
arbetet med naturvetenskap. Leken kan även fungera för att göra en positiv 
känsla av exempelvis skogsutflykten med hjälp av lekar eller titta på spännande 
djur, ett utforskande tillsammans med barnen och inte enbart att de får leka på 
egen hand. Detta leder då till att barnen bryr sig om skogen och naturen anser 
Due m.fl. (2018). Vidare menar Ärlemalm-Hagsér (2013) att förskolebarns 
möte med naturen är av stor vikt där de positiva effekterna av utevistelsen kan 
kopplas till barnets nutida och även framtida utveckling, hälsa och välbefin-
nande. Positiva naturmöten ses även kunna utveckla ett intresse kring att fort-
sätta vistas i naturen samt för att utveckla ett framtida miljöengagemang (Är-
lemalm-Hagsér, 2013).  

 

2.3.3 Litteratur 

I Bautista, Moreno-Núñez, Ng, och Bull (2018) studie framkommer hur illust-
rationer och litteratur är vanligt förekommande i arbetet med hållbar utveckl-
ing i förskolan. Att samtala genom böcker och illustrationer kan tendera till att 
diskussionerna inte blir lika flexibla som de spontana diskussionerna. Samtalen 
utifrån böcker och illustrationer kopplades till största del till vad som hände 
och beskrevs i boken medan de spontana samtalen uppmuntrade barnen till fler 
idéer och tankar. Vidare menar Bautista m.fl. (2018) att i både planerade och 
spontana samtal är det viktigt hur frågorna ställs till barnen så att de kan ut-
veckla sina tankar och idéer. Frågor så som ”vad menar du med det?”, ”hur 
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tänker du kring detta?” eller ”hur skulle du ha gjort?” öppnar upp för ett mer 
kreativt tänkande hos barnen. Med dessa öppna frågor kan sedan pedagogen 
strukturera samtalen utifrån barnens förkunskaper menar Bautista m.fl. (2018).  

 

2.3.4 Reflektion  

I Svedäng, Halvars, Elfström och Ungas (2018) studie belyser flera pedagoger 
vikten av att barnen ges möjlighet till reflektion över hållbarhetsfrågorna. Ge-
nom att barnen ges tid till att tillsammans reflektera kan nya handlingar uppstå. 
Dessa kan sen leda vidare till nya utmaningar och idéer som pedagogerna kan 
spinna vidare på i arbetet med hållbar utveckling menar Svedäng m.fl. (2018). 
Reflektioner lyfts även fram i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) där 
det beskrivs hur barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga till ut-
forskande, kommunikation samt reflektion. Barnen ska på olika sätt ges möj-
ligheter till att reflektera kring deras omvärld och livsfrågor (Skolverket, 
2018). 

 

2.4 Möjligheter och utmaningar i arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan 

Arbetet med hållbar utveckling innehåller många komplexa frågor vilket pe-
dagogerna upplever ställer krav på dem, detta enligt resultatet i studien av 
Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018). Pedagogerna ser en utmaning i 
att kunna bryta ner dessa frågor så att de passar även de yngsta barnen i för-
skolan. Ett annat dilemma är balansgången mellan att belysa de miljöproblem 
som finns samtidigt som det gäller att inte oroa barnen inför framtiden menar 
Svedäng m.fl. (2018). Enligt Due, Tellgren, Areljung, Ottander och Sundberg 
(2018) ser pedagoger de ämnesdidaktiska målen i förskolans läroplan som be-
tungande och svåra att hinna med. Pedagogernas lösning på detta är att försöka 
integrera så många mål som möjligt i den dagliga verksamheten. De ämnesdi-
daktiska målen kan ingå i aktiviteter med skapande och konstruktion, som även 
i sin tur skapar möjlighet för språkliga och sociala mål framkommer i studien 
av Due m.fl. (2018).   
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3 METOD 

Metoden i en studie ses som redskapet, hur man gör, så att frågeställningarna 
besvaras i undersökningen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Valet av me-
tod i undersökningar får konsekvenser för vad som synliggörs, men metodval 
begränsar också det som synliggörs (Emilsson, 2014). Därför är det viktigt att 
tänka igenom undersökningens mål och utifrån det välja rätt metod för att be-
svara frågeställningarna. Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter också 
vikten av att den data som samlas in ska vara relevant för studiens frågeställ-
ningar. Kvalitativa metoder utmärks genom att kunna få mycket information 
från ett mindre antal deltagare. Hur många deltagare som ingår beror på pro-
blemställningarna men också vad som är praktiskt genomförbart (Christoffer-
sen & Johannessen, 2015).  

Syftet med studien är att belysa vilka uppfattningar förskolepedagoger har 
kring begreppet hållbar utveckling i förskoleverksamheten. Jag valde att an-
vända mig av semistrukturerade intervjuer som tillåter följdfrågor. Dessa in-
tervjuer kunde ge insikt i pedagogernas uppfattningar istället för att placera in 
dem i bestämda fack som en intervju med bestämda svarsalternativ hade gjort.  

 

3.1 Urval 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att kunna inhämta mycket information 
från ett begränsat antal deltagare. Hur stort urvalet är beror på problemställ-
ningarna men också på vad som är praktiskt genomförbart, exempelvis en be-
gränsad tid kan avgränsa urvalet (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Datamaterialet till denna studie är insamlat från sex deltagare i två mindre 
kommuner i västra Sverige. Jag har gjort ett urval genom att välja pedagoger 
som arbetar på olika förskolor och olika avdelningar inom kommunerna. Detta 
för att få en bredd och spridning av pedagogerna. Christoffersen och Johannes-
sen (2015) beskriver hur chefen fungerar som en dörrvakt där den som ska 
utföra en studie först måste få ett godkännande innan man tar kontakt med del-
tagarna. Därför kontaktade jag först förskolerektorerna via mejl för de olika 
förskolorna och informerade dem om studien och att intervjuer skulle genom-
föras. De rektorer som kontaktades svarade snabbt med ett godkännande vilket 
gjorde att jag sedan kunde ta kontakt via telefon med pedagogerna på försko-
lorna. Pedagogerna visade stort intresse till deltagande och tid för intervju be-
stämdes utifrån deras tillgänglighet. Sedan mejlades informationsbrevet och 
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samtyckesblanketten (se bilaga 1) till pedagogerna för att sedan samlas in vid 
intervjutillfället.  

Totalt genomfördes sex intervjuer med fyra förskollärare och två barnskötare. 
Dessa arbetar på fyra olika förskolor med många års erfarenhet i yrket. Inter-
vjuerna är genomförda enskilt med varje pedagog. För att inte röja deras iden-
titeter så kommer alla att benämnas som pedagoger i förskolan. För att lättare 
urskilja de olika pedagogerna i läsningen av resultatet men samtidigt behålla 
deras anonymitet har jag valt att använda fingerade namn. Pedagogernas fin-
gerade namn är Maria, Malin, Kerstin, Astrid, Britta och Annika som jag 
slumpmässigt valde ut.     

      

3.2 Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Datainsamlingsmetoden  

Jag valde att använda kvalitativa intervjuer i min studie. Christoffersen och 
Johannessen (2015) beskriver hur kvalitativa intervjuer kan vara mer eller 
mindre strukturerade. En semistrukturerad intervju, som valts till denna studie, 
är delvis strukturerad och har en intervjuguide som utgångspunkt under inter-
vjun. Guiden innehåller öppna frågor utifrån ett bestämt tema där det inte finns 
några fasta svarsalternativ utan den intervjuade svarar med sina egna ord vilket 
också anses ge fylliga svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjugui-
den finns som bilaga, se bilaga 2.   

Frågorna till intervjun utformades så att svaren skulle fungera till att besvara 
studiens frågeställningar. Jag undvek långa och komplicerade frågor vilket 
Christoffersen och Johannessen (2015) skriver kan leda till att frågorna inte 
ger bra svar. I min intervjuguide var den inledande frågan övergripande över 
hela begreppet hållbar utveckling. Sedan smalnades frågorna av för att gå in 
på varje dimension (ekologisk, social och ekonomisk) av hållbar utveckling. 
Pedagogerna fick ge sin uppfattning av dimensionerna och sedan beskriva om 
de arbetade med det och i så fall på vilket sätt. Jag valde att använda mig av 
ordet ”miljömässig” istället för ”ekologisk” under intervjun eftersom man i 
förskolans läroplan använder sig just av det ordet. Frågorna övergick sedan i 
om det var någon av dessa tre dimensioner som de arbetar mer med än någon 
annan. Avslutningsvis fick de berätta sina tankar av utvecklingsområden som 
finns inom arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Se bilaga 2 för vilka 
frågor som ställdes under intervjuerna.  
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3.2.2 Genomförandet 

När datum och tid för intervjuerna var bestämt åkte jag ut till förskolorna där 
intervjuerna gjordes på plats. Samtyckesblanketten samlades in innan intervjun 
påbörjades där jag tydliggjorde ytterligare att deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas. Vid intervjutillfället var det enbart jag och pedagogen 
som fanns i rummet. I informationsbrevet som skickades ut informerade jag 
om att intervjun skulle komma att spelas in. Christoffersen och Johannessen 
(2015) beskriver hur det är omöjligt att komma ihåg allt som sägs under inter-
vjun så därför använde jag mig av ljudinspelning vilket också godkändes av 
samtliga deltagare. Inspelningarna gjordes via datorn som var nedkopplad från 
internet för att inte riskera att inspelningen skulle komma ut i molntjänster. 
Direkt när ljudinspelningen var klar lades den över på en hårddisk så att ingen 
obehörig skulle få tillträde till den. Under intervjuerna gjordes ett fåtal anteck-
ningar för hand, men till största del låg fokus på att lyssna på vad den intervju-
ade sade för att kunna ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 15 
till 25 minuter.  

 

3.3 Databearbetning och analysmetod  

3.3.1 Databearbetning  

När alla intervjuer var genomförda påbörjades transkribering av ljudinspel-
ningarna från intervjuerna. Transkribering innebär att ljudet från intervjun om-
sätts till text. Jag har lyssnat genom intervjuerna och skrivit ner mening för 
mening och efter det läst igenom så att det blev läsbart. Jag har valt att inte 
skriva med pauser och hummanden då mitt fokus varit på vad som sägs och 
inte hur det sägs. När intervjuerna hade transkriberats, skrivits ner i ord från 
ljudfilerna, bestod varje intervju av 2-4 sidor som tillsammans blev totalt 17 
sidor. Alla intervjuer skrevs sedan ut för att påbörja analysprocessen.  

 

3.3.2 Analysmetod  

Under analysprocessen har jag tagit hjälp av metoden som Dahlgren och Jo-
hansson (2019) beskriver i boken Handbok i kvalitativ analys. Dahlgren och 
Johansson (2019) har beskrivit en fenomenografisk analysmodell som jag valt 
att använda, dock utan att tillämpa ett fenomenografiskt synsätt. Analysmo-
dellen beskrivs i sju steg:  
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• Steg 1: Det första steget innebär att bekanta sig med materialet. Först 
läste jag igenom varje transkriberad intervju var för sig för att få en 
överblick. Sedan började jag att granska första frågan i alla intervjuer. 
Därefter fortsatte jag på samma sätt med varje fråga. 

• Steg 2: Detta steg kallas för kondensation och här startar analysen vil-
ket innebär att man försöker skilja ut betydelsefulla uttalanden. Man 
plockar ut dessa, som också kallas passager, som sedan kommer att 
användas i nästa steg. I detta steget valde jag ut vad som tycktes vara 
de mest betydelsefulla delarna, utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar, i de intervjuades svar och antecknade stödord i marginalen på 
de utskrivna intervjuerna.  

• Steg 3: Här sker en jämförelse mellan passagerna och man letar efter 
likheter och skillnader. Det är viktigt att försöka se på djupet i texten 
för att kunna se likheter som inte uttrycks i samma ord av de intervju-
ade. Jag letade efter likheter och skillnader som fanns mellan svaren. 
Här agnade jag igenom fråga för fråga, jag granskade alla svar på 
första frågan innan jag gick över till nästa svar och fortsatte så genom 
alla frågor. Detta för att lättare arbeta systematiskt så att allt blev 
granskat.  

• Steg 4: Nu ska likheter och skillnader grupperas vilket innebär att de 
skillnader och likheter som hittats sorteras och läggs tillsammans där 
man försöker relatera dem till varandra. I detta steg samlade jag ihop 
de likheter och skillnader jag hittat mellan de olika intervjusvaren. 

• Steg 5: Nu ska de kategorier som samlats ihop i steg 4 artikuleras 
vilket innebär att man fokuserar på likheterna i de olika passagerna 
och försöker hitta kärnan av likheter. Jag sammanställde de likheter 
jag hittade mellan intervjuerna och skrev ihop dem till ett gemensamt 
stycke. 

• Steg 6: Nu ska kategorierna namnges, genom att de får ett namn fram-
träder också det mest betydelsefulla i materialet. När jag hade sam-
manställt svaren placerades de in under olika rubriker som var utfor-
made för att möta studiens frågeställningar.   

• Steg 7: Här jämförs passagerna mot varandra, vilket också kallas för 
den kontrastiva fasen, för att se om de passar in under flera kategorier. 
Meningen med kategorierna är att de ska vara uttömmande och det 
kan då hända att flera kategorier förs ihop så att det blir ett färre antal 
kategorier. I detta steget upptäcktes att flera beskrivningar från inter-
vjuerna liknade varandra och kunde därför slås ihop i samma stycke, 
detta presenteras i kommande resultatdel.   
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3.4 Etiska överväganden 
När en undersökning ska påbörjas, där människor deltar, är det viktigt att känna 
till de forskningsetiska principer och regler som finns. De ska sedan genomsyra 
hela processen, från valet av forskningsuppgift till resultatets presentation 
(Löfdahl, 2014). Under denna studies hela process har hänsyn tagits till de fyra 
huvudkrav inom forskning som Vetenskapsrådet (2002) skriver fram i Forsk-
ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De 
fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet, tillsammans har dessa i uppgift att skydda indivi-
den. Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om undersök-
ningens syfte. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva bestämmer om sin 
medverkan. Innan undersökningen genomförs inhämtas samtycke till delta-
gande, det är möjligt för deltagarna att när som helst avbryta sitt deltagande 
utan närmare förklaring (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna genom-
fördes i denna studie skickades ett informationsbrev och samtyckesblankett ut 
till deltagarna där de kunde ta ställning till ett deltagande, se bilaga 1. Veten-
skapsrådet (2002) beskriver hur konfidentialitetskravet innebär att alla uppgif-
ter om de deltagande ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett 
sådant sätt att inga obehöriga får tillträde till dem. Deltagarna ska även anony-
miseras så att de inte kan identifieras. Nyttjandekravet innefattar att alla insam-
lade uppgifter om enskilda personer får endast användas för undersökningens 
ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag inom hela EU och har till syfte att 
skydda personuppgifter. Personuppgifter får enbart samlas in för befogade än-
damål där enbart de personuppgifter som är relevanta för ändamålet samlas in. 
Personuppgifterna får heller inte sparas längre än vad som behövs samt att det 
är oerhört viktigt att uppgifterna alltid hanteras på ett säkert sätt (Karlstads 
universitet, 2019). Enligt Karlstads universitets (2019) förordning kring han-
teringen av personuppgifter i uppsatsarbetet så skickades en blankett in före 
personuppgifterna samlades in. Där en beskrivning finns över vilka personupp-
gifter som ska samlas in. I denna studie har endast deltagarnas namn och mej-
ladresser samlats in då andra uppgifter inte var relevanta för studien. Inspel-
ningar av intervjuerna har lagrats på hårddisk för att inte komma ut i moln-
tjänster. När denna studie är slutförd och godkänd vid Karlstads universitet 
förstörs all data som samlats in.   
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet visar om data som samlats in kan ge en sann bild av det som under-
sökts, alltså om data är relevant för undersökningen. Validiteten påvisar också 
om materialet som samlats in har kunnat täcka hela det område som studien 
avsåg att undersöka och belysa (Johansson & Svedner, 2010). För att kunna 
möta studiens syfte och frågeställningar är valet av metod viktigt. Då studiens 
syfte är att belysa pedagogers uppfattningar kring hållbar utveckling så ger de 
kvalitativa intervjuerna dem möjligheter att svara själva på frågan och kunna 
berätta deras uppfattningar, i sina egna ord.   

Reliabiliteten syftar till att titta på noggrannheten för de mätningar som gjorts, 
i denna studie gäller det de kvalitativa intervjuerna. Viktiga aspekter inom re-
liabiliteten är om materialet har samlats in på samma sätt vid alla intervjuer 
samt hur väl formulerade intervjufrågorna är för att möta det som ska under-
sökas (Johansson & Svedner, 2010). Intervjufrågorna har omarbetats flera 
gånger för att kunna vara välformulerade utifrån frågeställningarna. Frågorna 
är formulerade så att de intervjuade hade möjlighet att med egna ord berätta 
sina uppfattningar. Eftersom en intervjuguide användes genomfördes också 
alla intervjuerna på liknande sätt, som höjer reliabiliteten. Frågorna har kunnat 
ge olika svar av pedagogerna, där sedan likheter och skillnader har kunnat an-
vändas vid analysen. Pedagogerna är anonyma vilket ökar trovärdigheten ge-
nom att fokus ligger på svaren och inte på vem som svarat.  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur de kvalitativa intervju-
erna ger mycket information från ett begränsat antal deltagare. Bryman (2018) 
menar att det är svårt och nästan omöjligt att göra generaliseringar genom kva-
litativa metoder, eftersom deltagandet i metoderna är begränsat vilket då gör 
att det inte kan göras en generalisering (Bryman, 2008). I denna studie ingick 
endast sex deltagare vilket gör att resultaten inte kan generaliseras för flera 
kommuner eller för hela Sverige.  
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4 RESULTAT 

4.1 Pedagogers uppfattningar av begreppet hållbar ut-
veckling 

De kategorier som framkom i pedagogernas uppfattningar var ”något stort”, 
”miljöaspekten”, ”vi som individer ska må bra”, ”sociala aspekten”, ”livslångt 
lärande” och ”förskolans läroplan”. För att tydliggöra dessa har jag valt att ha 
varje kategori i fetstil i styckena och detta gäller sedan för hela resultatdelen.   

Hälften av pedagogerna såg begreppet hållbar utveckling som något stort samt 
ett intressant och viktigt ämne. Pedagogen Maria uttryckte hållbar utveckling 
som: 

”Det innebär att påverka framtiden på ett positivt sätt.”  

Något som alla pedagoger lyfte i intervjuerna var miljöaspekten, att vi måste 
ta hand om miljön och naturen för att världen ska vara hållbar där barnen får 
kunskaper och en medvetenhet för hur viktigt det är. Flertalet av pedagogerna 
uttryckte också att det inte enbart handlar om miljön utan att det är ”så mycket 
mer”. Pedagogerna gav inga ytterligare exempel på vad de ansåg med ”så 
mycket mer” utan de såg det som ett enormt arbete där många delar ingår inom 
hållbar utveckling. Pedagogen Annika ansåg att förskolans placering hade en 
betydelse i arbetet med hållbar utveckling, att den är belägen på landsbygden 
gör att de tar tillvara på mycket av det som erbjuds i närmiljön. Astrid uttryckte 
begreppet hållbar utveckling så här: 

”Direkt så tänker man ju på miljön. Men sedan handlar det också 
om mycket annat. Det är väldigt intressant och viktigt ämne.” 

Pedagogerna Malin och Britta lyfte vikten av att vi som individer ska må bra, 
det handlar inte enbart om att miljön ska vara hållbar utan också att vi männi-
skor ska må bra i framtiden. Här lyfte Malin och Britta vikten av en god hälsa 
där rörelse har en viktig roll för vårt välbefinnande. 

Britta synliggjorde även den sociala aspekten av hållbar utveckling där vär-
degrunden vävdes in. Att vi, både barn och pedagoger, har rättigheter samt 
skyldigheter:   

”Skulle du ha sagt hållbar utveckling ifjol så hade jag nog bara 
tänkt miljö och naturen, att vi plockar skräp och sopsortering och 
inte tänkt på att det också handlar om det sociala.” 

Pedagogen Kerstin lyfte vikten av att barnen får ett livslångt lärande, att de 
får en bra start där de tidigt skaffar sig kunskaper som de befäster och som 
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sedan kan följa med dem genom livet. Kerstin framställde också hur dessa kun-
skaper fås både på individ- och gruppnivå.  

Något som framträdde när Malin och Britta talade var betydelsen av att hållbar 
utveckling fått en större del i förskolans läroplan. Genom det har de också 
kunnat gå in mer på djupet med vad hållbar utveckling betyder och på så sätt 
har det också synliggjort att de faktiskt arbetar med hållbarhet. Malin ansåg att 
det är mycket bra att hållbar utveckling fått en del i läroplanen och uttryckte 
sig så här:  

”Det är ju ett väldigt viktigt arbete som också har fått en större 
plats i läroplanen vilket är väldigt bra.”  

 

4.2 Pedagogers beskrivningar av de tre dimensionerna 
inom hållbar utveckling  

4.2.1 Den ekologiska dimensionen 

Inom den ekologiska dimensionen hittades kategorierna ”sopsortering och 
återvinning”, ”utevistelse”, ”odling”, ”vilt- och naturvård”, ”skräpplockarda-
gar” och ”återanvändning”.   

Samtliga pedagoger pratade om sopsortering och återvinning som delar inom 
den ekologiska dimensionen, alla har även detta i sin verksamhet. Två peda-
goger, Astrid och Annika, berättade att de har kompostering på förskolan me-
dan Britta berättade att de har funderat på att införa det i verksamheten. Kerstin 
berättade att de tidigare har haft en kompost men att den har blivit borttagen 
och tyckte därför att det har skett en nedgång när det gäller den biten.  

Utevistelse är något som fyra av pedagogerna lyfte i sina beskrivningar av den 
ekologiska dimensionen i förskoleverksamheten. Att vara ute i naturen och 
skogen ser de som positivt och viktigt. Malin beskrev deras arbete i utemiljön 
så här: 

”Vi försöker att få dem intresserade för vad naturen är för någon-
ting och vad som händer i den och att det finns levande ting i natu-
ren som vi måste ta hand om.”   

Malin pratade om hur de arbetar för att barnen ska få ett intresse för naturen 
och få upp deras ögon för vad som händer och sker i naturen och att de på så 
sätt får ett förhållande till den. Annika lyfte fram förskolans placering, vilket 
gäller för övriga förskolor också, att deras närhet till naturen och skogen un-
derlättar för en variation av utevistelsen.  
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Alla pedagoger ansåg att de arbetar kring den ekologiska dimensionen. Kerstin 
och Britta berättade hur de skulle kunna arbeta mycket mer kring den ekolo-
giska dimensionen på olika sätt. Tre av pedagogerna berättade att arbetet med 
återvinning ofta sker under en intensiv tid men att de skulle vilja se att arbetet 
fortlöper, och på så sätt att det blir en rutin i vardagen där barnen är medvetna 
om varför de återvinner. Detta uttryckte Britta så här:  

”Man kan ju arbeta med det intensivt i en månad så att de lär sig 
det men det ska ju också sitta efter, så att det blir naturligt att vi 
går bort till återvinningsstationen eller att de följer med till 
soprummet.”  

Annika berättade att de tillsammans med barnen har arbetat med odling. Bar-
nen har fått vara med och sått frön där de sedan har kunnat följa hur fröet har 
blivit till plantor. De har sått ärtskott som barnen sedan har kunnat smaka på 
vid måltiderna. Annika berättade vidare att de vill göra barnen medvetna om 
att det som kan köpas i affären kan man också odla hemma, som i sin tur blir 
mer miljövänligt eftersom det inte krävs lika mycket transporter. Britta berät-
tade att odling är något som de skulle vilja testa tillsammans med barnen, där 
de får följa fröet från start till att det blir en planta som man kan skörda från: 

”Det hade varit jätteroligt att odla så att barnen ser från att man 
får ner det i marken tills man kan äta det.” 

Vilt- och naturvård lyfte Britta fram att de hade arbetat med tillsammans med 
barnen. Under älgjakts-tiderna hade de haft älgjakt på förskolan där de förberett 
långt innan jakten för att sedan bege sig ut och jaga. Efter jakten hade de till-
sammans med barnen utfört efterarbete där de slaktat (i leken) och sedan tagit 
vara på älgkött (som de fått från en utomstående jägare) och tillagat mat av. 
Samma sak hade de gjort med lingon där de varit ute i skogen och plockat 
lingon och sedan gjort lingonsylt av. Genom detta arbetssätt hade de tillsam-
mans med barnen gått igenom hela kedjan från att vara ute i naturen och in-
hämta maten tills att den var färdiglagad. Britta berättade om deras lingon-
plockande:   

”Vi plockade lingon i skogen som vi sedan gjorde lingonsylt av och 
det har vi pratat med barnen om att det är viktigt att vi tar hand om 
naturen för att det ska kunna bli lingon som vi sedan kan plocka 
och göra mat av.”  

Fyra av pedagogerna beskrev hur de har ”skräpplockardagar” med barnen. 
Då är de ute på promenader och plockar skräp, de berättar också att barnen är 
väldigt medvetna om vad som får finnas i naturen och vad som inte hör dit. 
Dessa ”skräpplockardagar” ser de att barnen visar stort intresse för men peda-
gogerna skulle önska att detta blev en naturlig del i vardagen. De flesta tycker 
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att det i dagsläget blir koncentrerat till ett par gånger under året. Britta lyfte 
dock fram att barnen spontant kan börja plocka skräp under promenaderna. 
Överlag vill pedagogerna se att skräpplockning blir en självklarhet i vardagen 
för både dem själva och för barnen. Att ”skräpplockardagarna” koncentreras 
till en viss tidpunkt orsakas av att alla förskolor i kommunen har ett arbetshäfte 
som de ska följa med vissa aktiviteter under året. Annika menade att detta bi-
drar till ett större fokus kring skräpplockning just under de perioderna.    

Återanvändning av saker var det tre pedagoger som nämnde. De återanvänder 
saker som varit något annat från början och gör om det så att det får en annan 
funktion. Britta beskrev hur de tillsammans med barnen gjorde om exempelvis 
mjölkpaket och toarullar till andra saker och hur barnen fascineras av att för-
vandla dessa material: 

”Att vi tillsammans med barnen ser att man faktiskt kan göra saker 
av gamla toarullar eller mjölkkartonger, att vi ser att vi kan åter-
använda det och göra det till något annat. Barnen tycker det är 
väldigt roligt att återanvända material.”  

 

4.2.2 Den sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen består av kategorierna ”barnens sociala kompetens”, 
”starka i sig själva”, ”konflikthantering”, ”behandlar varandra”, ”genus-per-
spektiv”, ”individens välmående” och ”arbetsmiljö”.   

Hälften av pedagogerna beskrev att den sociala dimensionen inom förskole-
verksamheten handlar om att utveckla barnens sociala kompetens. Maria ut-
tryckte det så här: 

”Den sociala dimensionen för mig personligen är jätteviktig, det 
är min hjärtefråga som förskollärare. Jag vill skicka ut socialt 
kompetenta barn i framtiden.” 

Kerstin och Astrid uttryckte vikten av att barnen utvecklas psykiskt och blir 
starka i sig själva så att de kan stå på sig i dagens samhälle. Barnen ska sedan 
kunna vara goda förebilder i samhället. Astrid beskrev hur de arbetar med bar-
nens integritet utifrån ett arbetsmaterial, från en förälders önskemål, där de lär 
barnen sätta upp ”stopp-handen” som pedagogen beskrev det. Detta arbete har 
personalen jobbat mycket med vilket har resulterat i att barnen visar tydligt när 
de tycker något inte är okej. Konflikthantering lyfte Maria in i arbetet kring 
den sociala dimensionen där också Astrid betonade vikten av att pedagogerna 
är närvarande med barnen och befinner sig där de är. På så vis kan pedagogerna 
finnas som stöd för barnen i situationer som uppstår.  
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Enligt fyra av pedagogerna läggs ett stort arbete kring hur vi behandlar 
varandra. Britta vävde in barnkonventionen och barnens rättigheter men lyfte 
också att barnen har skyldigheter, lika som pedagogerna både har rättigheter 
och skyldigheter. Ett sätt att arbeta med detta har varit rollspel med hand-
dockor, genom att pedagogerna har spelat upp olika scener har barnen visat en 
medvetenhet kring hur man behandlar varandra och vad som är rätt och fel. Ett 
annat arbetssätt har varit litteratur, att medvetet välja litteratur som behandlar 
olika sociala situationer. Det är då viktigt att dessa böcker är synliga och lät-
tillgängliga för barnen menar Astrid.   

Annika lyfte ett genus-perspektiv kring den sociala dimensionen. De har ett 
medvetet tänk kring hur de behandlar flickor och pojkar och inte gör någon 
skillnad mellan dessa då vi alla är lika. Detta ses exempelvis genom hur de har 
valt inköp av leksaker och material där de köpt in dockor med olika kön och 
hudfärger, samt val av färger på materialen som motverkar de färger som ofta 
kopplas ihop med kön. Annika berättade också hur de arbetar aktivt med att 
motverka de könsstereotypa beteenden som ofta finns, ett exempel som lyftes 
är att alla barn uppmuntras till att leka i köksvrån: 

”Överlag ser vi ingen skillnad mellan pojkar och flickor utan att 
alla är lika.”  

Malin kopplade ihop den sociala och ekologiska dimensionen genom indivi-
dens välmående med att jorden också ska må bra:  

”Jag tänker att det är viktigt att vi människor också mår bra så 
som att naturen mår bra.” 

Vidare lyfte Malin vikten av att vi människor mår bra, med en god hälsa där 
rörelse har en viktig del i vårt välmående. De arbetar för att öka barnens intresse 
för rörelse och att tycka det är kul med utevistelse, detta för att sedan gynna 
hälsan. De arbetar med rörelsen exempelvis genom promenader, i skogen och 
i gympasalen med olika aktiviteter, även utemiljön fokuserar pedagogerna på 
att forma så att den uppmanar barnen till rörelse. Malin ser också det viktigt att 
pedagogerna själva tycker om att röra på sig så de i sin tur kan visa det för 
barnen.  

Arbetsmiljön ansåg Astrid höra till en hållbar utveckling. Efter nedskärning 
på personal fanns en stor vinst i att samarbeta mellan avdelningarna. Att kunna 
hjälpas åt sågs som en nödvändighet för att personalen skulle klara av arbets-
uppgifterna. Genom att de gjort olika lösningar så hade även arbetssituationen 
och miljön förändrats till det positiva där Astrid uttryckte att med fantasin fun-
gerar det mesta. 
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4.2.3 Den ekonomiska dimensionen 

Inom denna dimensionen konstruerades kategorierna ”svår del i arbetet med 
barnen”, ”förskolans ekonomi”, ”kompost och odling”, ”lärandet som lust-
fyllt” och ”kollektivtrafiken”.  

Tre av pedagogerna såg den ekonomiska dimensionen som en svår del i arbe-
tet med barnen där de heller inte reflekterat så mycket kring just den dimens-
ionen. Under intervjuerna kom det ändå fram olika tankar kring den ekono-
miska dimensionen som visar att de arbetar på olika sätt.  

Fem pedagoger berättade hur de försöker spara på förskolans ekonomi genom 
att exempelvis göra medvetna val vid inköp av nya saker, de satsar på hållbara 
saker så de inte behöver köpa nytt så ofta eller att de sparar in på vikarier om 
inte en vikarie är nödvändig. Annika ser förskolans budget som ett hinder för 
att handla ekologisk mat då det ofta kostar mer än det som inte är ekologiskt, 
detta tycker Annika är synd eftersom det sätter käppar i hjulen för att arbeta 
miljövänligt.  Många pratade också på hur de återanvänder saker för att spara 
pengar men också för att spara på naturen. De upplever att barnen tycker det 
är roligt att återanvända saker och skapa nytt av gammalt. Naturmaterial var 
något som Britta och Annika nämnde att de tar med inomhus som sedan kan 
skapa fantasi hos barnen, Annika uttryckte det så här: 

”Vi försöker verkligen att ta vara på en som finns ute i naturen så 
som att vi plockar in saker från skogen.” 

Gällande den ekonomiska dimensionen pratade Annika om kompost och od-
ling. Genom att ta tillvara på den överblivna maten kunde maten bli till jord i 
komposten som sedan användes till odlingen. På så sätt blev det heller inte lika 
mycket sopor i soptunnorna som gynnade både miljön och förskolans ekonomi. 
Vidare berättade Annika hur de tog tillvara på tomatskivorna som blev över 
efter måltiderna och satte ner dem i jorden som sedan gav tomatplantor, där 
barnen kunde smaka på de egenodlade tomaterna. Annika skrattade och sa att 
barnen hade ätit många gröna tomater under sommaren.    

En annan aspekt som lyftes inom den ekonomiska dimensionen var vikten av 
att barnen ser lärandet som lustfyllt och att det på så sätt bli ett livslångt lä-
rande. Maria uttryckte det så här: 

”Om vi i förskolan skapar grunden för ett intresse och en lust för 
att lära och utvecklas så bidrar det till att människor vill utbilda 
sig vidare och då påverkar det samhällets ekonomi framåt för att 
vi blir mer välutbildade och ett utvecklat land.” 

Kerstin såg också en vinst inom den ekonomiska biten att kunna utveckla bar-
nen till starka och bra individer som i framtiden har förmågan att försörja sig.  
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Malin och Annika såg en ekonomisk vinst i att göra barnen medvetna om kol-
lektivtrafiken. Genom att åka kollektivt sparar man in både på miljön och den 
egna ekonomin, att tidigt göra barnen medvetna om detta kan i sin tur påverka 
dem till att i framtiden välja kollektivtrafiken framför eget fordon. Då samtliga 
förskolor ligger på landsbygden där det är bristfällig buss- och tågförbindelse, 
eller ingen alls, ligger en svårighet i att arbeta ytterligare med barnen kring 
kollektivtrafiken mer än att samtala kring det.   

 

4.3 De olika dimensionernas fördelning i förskoleverk-
samheten 

Fyra av pedagogerna ansåg att den sociala dimensionen framträder mest i ar-
betet med hållbar utveckling där stort fokus ligger kring att arbeta med hur vi 
behandlar varandra. Även ett fokus kring välmående framstår där rörelse är en 
viktig del. Malin uttryckte det så här: 

”Just nu är det nog den sociala dimensionen vi arbetar mest med, 
hur vi är mot varandra och mot oss själva för att vi ska må bra i en 
värld som denna.”  

Den miljömässiga dimensionen var det fyra av pedagogerna som nämnde att 
de arbetar med, dock menar pedagogerna att barnen inte är medvetna om varför 
de sopsorterar och återvinner. Astrid berättade att de tänker kring de alla tre 
dimensionerna och för diskussioner kring dem tillsammans i arbetslaget och 
har en kontinuerlig dialog kring ämnet. Britta såg deras temaarbete som 
mycket positivt där de fick in många delar av arbetet med hållbar utveckling 
genom olika aktiviteter. Maria berättade att de arbetar kring den ekonomiska 
dimensionen genom hur de har valt att se på och strukturera upp undervis-
ningen, så att den blir lustfylld och på så sätt skapar ett intresse hos barnen för 
att lära och utvecklas.   

 

4.4 Utveckling i arbetet med hållbar utveckling  
Alla pedagoger var överens om att hållbar utveckling innebär ett stort arbete 
där många olika delar ingår. De är överens om att man kan arbeta med mycket 
mer än vad de redan gör och att det alltid finns kunskaper att utveckla. Britta 
belyste hur de tillsammans med och av barnen lär sig mycket, hon uttryckte 
det så här: 
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”Vi pedagoger är ju inte här och kan allt utan barnen lär ju oss 
också saker. Men kanske lite mer konkreta exempel på hur man 
kan arbeta med hållbar utveckling i verksamheten vore bra.”  

En återkommande önskning från pedagogernas var att kunna ta del av konkreta 
exempel på hur de kan arbeta med den hållbara utvecklingen. Barnens medve-
tenhet i arbetet med hållbar utveckling är något som fem av pedagogerna anser 
att de kan utveckla ytterligare så barnen får en förståelse för varför de exem-
pelvis sopsorterar. Pedagogerna anser att det är lätt att det blir en rutin i varda-
gen som barnen hänger på och inte får en förståelse för varför den görs.  

Annika lyfte fram problematiken som kan uppstå om alla pedagoger inte är 
lika engagerade i arbetet med hållbar utveckling. Annika berättade hur viktigt 
det är att alla i arbetslaget är överens i arbetet för att det ska fungera bra, men 
också att man har samma tänk så inte en av pedagogerna drar hela lasset. På-
börjas arbetet med exempelvis återvinning på en småbarnsavdelning är det vik-
tigt att det sedan fortsätter vidare när barnen flyttar över till andra avdelningar. 
På så sätt lever arbetet med hållbar utveckling vidare, då detta arbete inte sker 
på kort tid utan är långsiktigt.  
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4.5 Sammanfattning av resultat 
Pedagogerna ser hållbar utveckling som ett omfattande och brett begrepp där 
det ingår många olika delar. De anser också att det är ett oerhört viktigt arbete 
och ser det positivt att det fått en större del i senaste läroplanen för förskolan, 
Lpfö18 (Skolverket, 2018). På så sätt har de också fått möjlighet till en djupare 
förståelse av begreppet.  

Sopsortering och återvinning diskuterade alla pedagogerna inom den ekolo-
giska dimensionen. De berättade att de har sopsortering på förskolan, dock är 
inte barnen medvetna om varför de sopsorterar och återvinner utan det görs på 
rutin. Utevistelsens viktiga betydelse lyftes fram av fyra pedagoger där de ser 
positiva effekter på barnens hälsa och välbefinnande, samt att de får ett förhål-
lande till naturen. På så sätt får de också en förståelse för att vi behöver ta hand 
om djur och natur. Skogen och utemiljön på förskolan beskrevs av pedago-
gerna som viktiga platser.  

Pedagogen Malin lyfte inom den sociala dimensionen vikten av att vi männi-
skor mår bra för att även naturen ska må bra, så att det på så sätt blir en hållbar 
framtid. Ett stort fokus från pedagogerna ligger i arbetet kring hur man behand-
lar varandra. Hälften av pedagogerna beskriver hur den sociala dimensionen 
kopplas till barnens sociala kompetens. Genom denna del i arbetet med hållbar 
utveckling vill pedagogerna utveckla barnen till självständiga och trygga indi-
vider som kan stå på sig i dagens samhälle. Maria och Astrid betonade vikten 
av närvarande pedagoger för att kunna stötta barnen vid konfliktsituationer. Ett 
genus-perspektiv inom den sociala dimensionen lyftes av Annika.  

Fem av pedagogerna ser en svårighet i att få barnen involverade i arbetet kring 
den ekonomiska dimensionen. Ett arbetssätt inom denna dimensionen som 
framträdde hos fyra av dessa pedagogerna är hur de arbetar för att spara på 
förskolans ekonomi, exempelvis genom medvetna val vid inköp och återan-
vändning av saker. Annika såg hur förskolans budget sätter käppar i hjulen för 
att handla mer ekologiskt, då detta oftast är dyrare. En ekonomisk vinst som 
Annika såg var komposteringen där de sparade in på att inte slänga så mycket 
utan istället kunna använda jorden, i detta arbete var även barnen involverade.  

Enligt de intervjuade pedagogerna är det den sociala dimensionen som fram-
träder mest i arbetet med hållbar utveckling i förskoleverksamheten. Alla ar-
betar kring den ekologiska dimensionen där störst fokus ligger kring återvin-
ning och utevistelse för att barnen ska få en relation till naturen. Alla pedago-
gerna i studien är överens om att det finns kunskaper att utveckla inom arbetet 
med hållbar utveckling i förskolan. Det som efterfrågas i största del är konkreta 
exempel på hur man kan arbeta i förskolan med hållbarhet.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hållbar utveckling i förskoleverksamheten 

Hållbar utveckling som begrepp ses som stort och oerhört viktigt i förskole-
verksamheten av pedagogerna, men inte något som känns övermäktigt utan 
intressant. I studien av Svedäng, Halvars, Elfström och Unga (2018) framkom-
mer det att pedagoger ser arbetet med hållbar utveckling som en del i det var-
dagliga arbetet, vilket också framträder av pedagogerna i denna studie att de 
arbetar kring hållbar utveckling genom den vardagliga verksamheten. Vad som 
framkom i denna studie var att tankesättet hos pedagogerna kring hållbar ut-
veckling har breddats det senaste året. En bredare kunskap kring begreppet och 
arbetet med hållbar utveckling har uppstått, detta till följd av att Skolverket 
(2018) skrivit fram hållbar utveckling tydligare i senaste läroplanen för försko-
lan, Lpfö18. Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) beskri-
ver hur förskolan arbetar med hållbar utveckling genom tematiskt ämnesöver-
gripande arbetssätt där inte ämnena är skilda från varandra. Pedagogen Britta 
i denna studien såg just hur de genom temaarbetet kunde arbeta kring den håll-
bara utvecklingen.  

Utifrån pedagogernas olika beskrivningar av deras uppfattningar och arbetssätt 
kring hållbar utveckling visar det att de på olika sätt arbetar hållbart. Hedenus, 
Persson och Sprei (2018) beskriver hur de tre dimensionera inte är skilda från 
varandra utan starkt sammankopplade. Björklund (2014) menar också att dessa 
tre dimensioner måste sammanstråla för att det ska kunna ske en hållbar ut-
veckling. I denna studie framkommer det hur pedagogerna arbetar kring di-
mensionerna på olika sätt. I deras beskrivningar av arbetssätt kan liknelser dras 
och kopplas ihop mellan de tre dimensionerna vilket ibland gör det svårt att 
dra en tydlig gräns till vad som hör till vilken dimension. Hedenus, Persson 
och Sprei (2018) skriver just att det inte finns tydliga gränser mellan de tre 
dimensionerna utan de smälter samman inom vissa områden.  
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5.1.2 Ekologiska dimensionen i förskoleverksamheten  

Tidigare beskrevs de olika perspektiven som Björklund (2014) lyfter fram 
kring miljöarbetet i förskolan där man kan se ett lärande i, om och för miljön. 
Utevistelse var något som fyra av pedagogerna såg som en stor del i arbetet 
kring den ekologiska dimensionen. De berättade hur de försökte att vara ute så 
mycket som möjligt, både på utegården och i skogen. Utevistelse kan kopplas 
ihop med vad Skolverket (2018) skriver fram i läroplanen för förskolan, att 
barnen ska ges möjligheter till att vistas i olika utemiljöer. Björklund (2014) 
beskriver hur ett lärande i miljön sker just i exempelvis skogen eller andra ute-
miljöer vilket i sin tur kan kopplas ihop med pedagogernas arbetssätt.  

Pedagogen Malin berättade hur de arbetade för att öka barnens intresse för na-
turen och vad som händer i den samt att man måste vara varsam om den. Detta 
arbetssätt kopplas till ett av målen i förskolans läroplan där barnen ska ges 
förutsättningar till att utveckla sin   

”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp 
samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” 
(Skolverket, 2018, s.14).  

Vilket också visar på hur pedagogens beskrivna arbetssätt knyts an till Björ-
klunds (2014) två perspektiv, lärandet om miljön och för miljön. Britta beskrev 
hur de hade plockat lingon tillsammans med barnen och sedan kokat lingon-
sylt. Därefter hade de pratat om hur viktigt det är att ta hand om naturen för att 
den ska må bra så att vi människor kan ta del av resurserna i naturen. Detta 
arbete kan kopplas till Björklunds (2014) perspektiv som handlar om lärandet 
för miljön där barnen får en förståelse för vilken relation vi människor har till 
miljön. Enligt Due, Tellgren, Areljung, Ottander och Sundberg (2018) ses ute-
vistelsen i skogen som mycket viktig då det skapar ett intresse hos barnen för 
naturen som leder till att de visar omtanke kring den. Positiva naturmöten me-
nar Ärlemalm-Hagsér (2013) har en positiv verkan hos barnens nutida och 
framtida utveckling, välbefinnande och hälsa.  

Alla pedagoger berättade att de sopsorterar och återvinner, två av pedagogerna 
berättade att de också hade kompost. Denna arbetsform kan kopplas till läro-
planen för förskolan som säger att förskolan ska ge barnen förutsättningar till 
att utveckla en 

”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till 
en hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s.14). 

Detta blir enligt Björklund (2014) ett arbete för miljön som på sikt leder 
till en hållbar utvecklig.  
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5.1.3 Sociala dimensionen i förskoleverksamheten  

Barnens sociala kompetens framträder i pedagogernas resonemang kring den 
sociala dimensionen. De arbetar kring att utveckla barnens sociala kompetens 
och ger dem kunskaper kring hur man behandlar varandra. Enligt Björneloo 
(2007) handlar arbetet med hållbar utveckling om att som människa kunna se 
till sin omgivning, det handlar alltså inte om att skapa individualister av bar-
nen. Norddahl (2008) ser vikten av att barnen får möjligheter till gemenskap 
men också att de ges förutsättningar till att utveckla sina värderingar och om-
tanke till varandra. Genom att barnen i förskolan lär sig lyssna på varandra och 
uttrycka sig kan de utvecklas till aktiva medborgare som kan delta i arbetet för 
hållbar utveckling menar Norddahl (2008). Med en pedagogik i förskolan där 
barnen blir lyssnade på och vågar pröva sina idéer kommer även deras kun-
skaper till problemlösning att utvecklas. Det gör att de senare kan bidra till att 
lösa problematiken inom hållbarhetsarbetet (Engdahl, Karlsson, Hellman & 
Ärlemalm-Hagsér, 2012). Enligt två pedagoger i studien handlar det om att 
skapa trygga och psykiskt starka individer av barnen i förskolan så att de i 
framtiden kommer att kunna stå upp för sig i samhället. Trygghet och själv-
känsla är något som Björneloo (2007) lyfter fram som två viktiga komponenter 
för att barnet ska kunna växa upp med god hälsa och till en social individ som 
kan delta i arbetet för en hållbar utveckling. 

Hälsa och rörelse var två andra delar som pedagogerna lyfte fram som viktiga 
delar i arbetet med hållbar utveckling. Att barnen får erfarenheter av rörelse 
och på så sätt skapar ett intresse för att röra på sig menar pedagogerna kommer 
att ha positiva effekter på deras hälsa och välmående. Pedagogerna gav exem-
pel på hur de genom utformningen av deras utemiljö och skogsturer försöker 
skapa ett intresse för rörelse hos barnen. Pedagogernas arbete kring rörelse och 
hälsa kan kopplas till vad Skolverket (2018) skriver fram i läroplanen för för-
skolan kring hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Läroplanen fö-
reskriver att barnen ska ges förutsättningar för att utveckla sin rörelseförmåga 
där de får uppleva rörelseglädje, samt att vistas i olika naturmiljöer. 

Några exempel på arbetssätt som pedagogerna använder sig av inom den soci-
ala dimensionen var hur de medvetet väljer litteratur som behandlar olika so-
ciala situationer. Att använda litteratur i arbetet med hållbar utveckling lyfte 
Bautista, Moreno-Núñez, Ng, och Bull (2018) i sin studie som ett vanligt ar-
betssätt. Genom planerade samtal utifrån berättelserna och illustrationerna är 
det av vikt hur frågorna om text och bild ställs till barnen. Att använda sig av 
öppna frågor tenderar till att ge djupare diskussioner och barnen får möjligt till 
ett mer kreativt tänkande menar Bautista m.fl. (2018). Pedagogen Britta berät-
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tade hur de använde sig av rollspel med exempelvis handdockor för att synlig-
göra olika sociala situationer för barnen. Svedäng, Halvars, Elfström och Unga 
(2018) beskriver just hur estetiska uttrycksformer så som drama kan fungera 
som bra arbetssätt för att närma sig abstrakta frågor.      

 

5.1.4 Ekonomiska dimensionen i förskoleverksamheten 

Flera pedagoger ser en svårighet i att inkludera barnen i arbetet kring den eko-
nomiska dimensionen. Denna dimensionen är den som framträder svagast i pe-
dagogernas resonemang om hållbar utveckling och hur de arbetar medvetet 
tillsammans med barnen kring det. Pedagogerna uttrycker hur de medvetet för-
söker att spara på förskolans ekonomi, exempelvis genom att göra medvetna 
val vid inköp av material men också att återanvända saker. I tidigare studier 
framkommer den ekologiska och sociala dimensionen tydligare än den ekono-
miska i pedagogers resonemang kring hållbar utveckling. Detta ses i resultatet 
av Ärlemalm-Hagsér och Sundbergs (2016) studie där det visade sig att den 
ekonomiska dimensionen inte ges lika stort utrymme i aktiviteter på förskolan 
som den ekologiska dimensionen.   

Synen på lärande och utbildning kopplade två pedagoger till den ekonomiska 
dimensionen. Med ett lustfyllt lärande som grundar sig i vad barnen intresserar 
sig för menar pedagogerna lägger grunden för barnens intresse till att lära sig. 
Pedagogerna resonerar kring att det livslånga lärandet genererar individer som 
utbildar och försörjer sig i framtiden. Deras resonemang kan styrkas genom 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs (2008) studie där de beskriver hur pedagoger-
nas arbete med hållbar utveckling i förskolan ska grundas på barnens idéer och 
intressen. Även pedagogernas intresse och nyfikenhet för arbetet med hållbar 
utveckling är oerhört viktigt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2008). Två peda-
goger i denna studie menar att samhällets ekonomi gynnas genom att vi män-
niskor blir mer välutbildade vilket i sin tur skapar ett utvecklat land. Deras 
resonemang kan kopplas till Norddahl (2008) som beskriver hur arbetet i för-
skolan kring hållbar utveckling syftar till att ge barnen kunskaper och erfaren-
heter som de sedan kan använda för att fatta beslut som ger en hållbar framtid 
(Norddahl, 2008). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver hur den 
ekonomiska dimensionen inom förskolan innebär att alla barns lärande och ut-
veckling stöds och utmanas, detta oberoende av kön.  
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5.2 Metoddiskussion 
De kvalitativa intervjuerna syftar till att få djupare information kring ett ämne 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Eftersom studien syftade till att belysa 
pedagogernas uppfattningar var det viktigt att de fick svara på frågorna med 
sina egna ord. Om en enkät med fasta svarsalternativ genomförts hade peda-
gogernas egna uppfattningar inte kommit fram på samma sätt och heller inte 
gett lika djupa och fylliga svar. En observation hade heller inte gett svar på 
pedagogernas uppfattningar utan jag anser att de kvalitativa intervjuerna var 
bäst lämpade för studiens syfte.   

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver hur intervjufrågorna ska vara 
utformade så att de möter frågeställningarna men de får heller inte vara le-
dande. Jag utformade frågorna så att de skulle vara lätta att förstå och heller 
inte för långa. Christoffersen och Johannesen (2015) beskriver att det är viktigt 
när frågorna formuleras att de inte innehåller för komplicerade ord och inte 
långa meningar, utan det ska vara lätt och tydligt för den intervjuade att upp-
fatta frågan. Då Skolverket (2018) använder sig av ordet ”miljömässig” i be-
skrivningen av arbetet med hållbar utveckling i läroplanen för förskolan an-
vände jag mig även i intervjufrågorna av ”miljömässig” dimension istället för 
”ekologisk”, detta för att pedagogerna skulle känna igen sig lättare. Ordet 
”miljö” visade sig under intervjuerna anses av pedagogerna som ett bredare 
begrepp än ekologisk. Ekologisk handlar i studiens sammanhang kring natu-
rens resurser, men då ”miljömässig” istället användes fick jag bredare svar än 
vad som enbart var kopplat till naturen. Skulle denna studie göras om borde en 
avvägning göras kring ordvalet, om ”ekologisk” ska användas istället för ”mil-
jömässig” under intervjuerna. Eftersom jag valde att spela in intervjuerna gav 
det mig möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger, på så sätt klargjorde 
det vissa funderingar som uppstod efter transkriberingen.   

Bryman (2018) beskriver hur man inom kvalitativa studier fortsätter att samla 
in data tills inga nya eller relevanta resultat framkommer, detta kallas för mätt-
nad i data. Jag upptäckte i min studie att ju fler intervjuer som genomfördes 
desto fler likheter dök upp i pedagogernas svar. Trots detta kan man inte i 
denna studie tala om att det gav en mättnad eftersom antalet deltagare är be-
gränsat till sex. Hade fler pedagoger deltagit hade eventuellt en högre grad av 
mättnad kunnat uppnås. 

 



Hållbar utveckling och dess tre dimensioner i förskoleverksamheten Sophie Olofsson 

31 

 

5.3 Rekommendationer för verksamheten 
I den här studien framkom att pedagogerna ser arbetet med hållbar utveckling 
som stort, viktigt och intressant. Flera av pedagogerna som intervjuades hade 
inte uppfattat sitt arbete i förskolan vara så starkt kopplat till hållbar utveckling 
som de faktiskt tyckte efterhand under intervjuerna. Efter att begreppet hade 
delats upp i tre dimensioner blev deras arbete i förskolan tydligare kopplat till 
ett hållbarhetsarbete. Pedagogerna såg hur deras arbete på förskolan kan kopp-
las till det omfattande och breda begreppet som hållbar utveckling är genom 
att det delades upp mellan de tre dimensioner. 

Att dela upp arbetet med hållbar utveckling i de tre dimensionerna synliggör 
hur förskoleverksamheten arbetar på olika sätt för att bidra till en hållbar ut-
veckling både ekologiskt, socialt samt ekonomiskt. Genom att se arbetet i för-
skolan utifrån dessa tre dimensioner menar jag kan vara till ett stöd för peda-
goger i förskolan att tydliggöra och medvetandegöra sitt arbete med hållbar 
utveckling, men också se att arbetet inte är övermäktigt och omöjligt. 

 

5.4 Förslag på vidare studier 
De flesta pedagoger i studien önskar mer konkreta exempel på hur man i för-
skolan kan arbeta kring hållbar utveckling och göra barnen medvetna kring det. 
En intressant studie vore därför att titta närmare på hur pedagoger arbetar på 
olika sätt i förskoleverksamheten, där en kombination av både intervjuer och 
observationer av verksamheten vore ett alternativ. Dessa kunskaper som då 
framkommer från förskolorna kan i sin tur spridas vidare.  

Två av pedagogerna i denna studie lyfte fram rörelse som en mycket viktig del 
för vårt välmående och kopplade detta till den sociala dimensionen. Under lit-
teratursökningen som gjordes till denna studie upptäckte jag att det inte fanns 
så många studier kring kopplingen mellan rörelse, hälsa och en hållbar utveckl-
ing, därför vore detta ett intressant område för fortsatta studier.     
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev och samtyckesblankett 

Hej!  
Jag heter Sophie Olofsson och studerar på förskollärarprogrammet vid Karl-
stads universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete som kommer att 
handla om förskollärares uppfattningar på begreppet hållbar utveckling. I den 
senaste läroplanen för förskolan har begreppet hållbar utveckling fått en 
större roll vilket gör det intressant att undersöka. Studien kommer att baseras 
på intervjuer av förskollärare på olika avdelningar. Intervjuerna kommer att 
ta maximalt 20 minuter.  
 
Det datamaterial som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt där ingen 
obehörig får tillgång till uppgifterna. Insamlat material används endast för 
studiens syfte. Namn på förskollärare, förskolor och avdelningar i undersök-
ningen kommer att avidentifieras. När arbetet är godkänt kommer alla uppgif-
ter att förstöras.  
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförord-
ningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hante-
ras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära rade-
ring, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter 
till Karlstads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer inform-
ation om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, 
se https://www.kau.se/gdpr 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt 
deltagande utan närmare skäl.  
Har du frågor, funderingar eller synpunkter får du gärna kontakta mig: 
Telefonnummer: 073-xxxxxxx 
Mail: xxxxxxxxx@telia.com 
 
Samtyckesblankett till deltagande  

 
Ja, jag ger mitt samtycke till att delta i studien 
 
Nej, jag ger inte samtycke till att delta i studien  
 

 
...................................................................... 
Ort och datum 
 
............................................ ..................................................            
Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Utarbetad utifrån Christoffersen och Johannesens (2015) mall av intervjuguide 
i boken Forskningsmetoder för lärarstudenter.  
 
Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Vad innebär hållbar utveckling för dig som förskollärare? 
 

2. Vad innebär den miljömässiga dimensionen inom hållbar utveckling 
för dig? 

3. Anser du att ni arbetar med den miljömässiga dimensionen i er för-
skoleverksamhet? 
 

4. Vad innebär den sociala dimensionen inom hållbar utveckling för 
dig? 

5. Anser du att ni arbetar med den sociala dimensionen i er förskole-
verksamhet? 
 

6. Vad innebär den ekonomiska dimensionen inom hållbar utveckling 
för dig? 

7. Anser du att ni arbetar med den ekonomiska dimensionen i er försko-
leverksamhet?  

 
8. Vilken av de tre dimensionerna anser du att ni arbetar mest med i er 

förskoleverksamhet?  
 

9. Finns det områden där du känner att du behöver mer kunskap? 
 

10. Vad ser du behöver utvecklas i arbetet med hållbar utveckling inom 
förskoleverksamheten?  

 
 

 

 


