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Abstract 
 
The purpose of the study is to examine how teachers work with sustainable development in 
preschool and how it is embodied in the work of the group of children and how the children 
are included. The aim is also to examine the sustainable development work and determine if it 
is done consciously or unconsciously. The study will be based on a phenomenological 
perspective that work on sustainable development designed according to the children's own 
experiences and interests, as well as from a socio -cultural perspective where the interaction 
with the environment is the foundation for children's learning. The survey highlights how the 
concrete work look like in preschool, but is also linked to a democratic approach where 
children's influence should pervade the work on sustainable development in preschool. 
 
The method used is semi-structured interviews with preschool teachers in early childhood 
education. The interview method took out a clear and detailed data to the study. 
 
The results of the survey show that children's own experiences are an important aspect of 
children's learning, and that the children also learn through interaction with their environment. 
The results show that practical work and interaction leads to discussions and reflections which 
in turn leads to a developed learning about sustainable development. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med hållbar utveckling i förskolan 
och hur det konkretiseras i arbetet med barngruppen, samt hur barnen inkluderas i detsamma. 
Syftet är även att undersöka om arbetet med hållbar utveckling sker medvetet eller omedvetet. 
Studien kommer att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv där arbetet med hållbar 
utveckling utformas efter barnens egna erfarenheter och intressen, samt ur ett sociokulturellt 
perspektiv där samspel med omgivningen är grunden till barns lärande. Undersökningen 
belyser hur det konkreta arbetet ser ut i förskolan men är även starkt kopplat till ett 
demokratiskt synsätt där barns inflytande bör genomsyra arbetet med hållbar utveckling i 
förskolan.   
 
Den metod som använts är semistrukturerade intervjuer med pedagoger i 
förskoleverksamheten. Intervjumetoden har gett en tydlig och detaljrik data till studien.  

Undersökningens resultat visar att barns egna erfarenheter är en viktig aspekt för barns 
lärande, och att barnen även lär i samspel med sin omgivning. I resultatet så blir det synligt att 
praktiskt arbete och samspel leder till diskussioner och reflektioner som sedan i sin tur leder 
till ett utvecklat lärande om hållbar utveckling. 

Nyckelord 
Förskola, hållbar utveckling, barns erfarenheter, fenomenologi, proximal utvecklingszon. 
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1. Inledning 
 
Hållbar utveckling är ett omtalat ämne i dagens samhälle och vi människor blir mer och mer 
medvetna om att våra handlingar påverkar jorden som vi bor på. Vi är även medvetna om att 
vi i vissa fall bör ändra på våra handlingar och vanor då det påverkar oss själva, våra 
medmänniskor och framtida generationer. Hållbar utveckling handlar till stor del om 
demokrati, samt de rättigheter och skyldigheter som följer i ett demokratiskt samhälle. Vi har 
ett ansvar att lära våra barn hur vi tar hand om vår miljö, våra medmänniskor och om vilka 
konsekvenser som kan komma att påverka dessa om vi inte tar ansvar över våra handlingar.  
 
För att belysa vikten av detta område kopplat till förskolan så har pedagoger ett stort ansvar 
då man kan säga att allt börjar med barnen. Dagens pedagoger i förskolan har möjligheten och 
makten att förändra, dock finns en stor osäkerhet kring begreppet hållbar utveckling samt de 
dimensioner som hållbar utveckling består utav. När hållbar utveckling behandlas i 
måldokument för skolsektorn är det oftast utifrån den miljömässiga dimensionen (SOU 
2004:104). Den nödvändiga integreringen av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensioner saknas. De menar vidare att många lärosäten arbetar ambitiöst med jämställdhet 
och mångfaldsfrågor, men trots det har de ännu inte samlat sitt arbete med jämställdhet, social 
och etnisk mångfald, internationalisering, miljöfrågor och intern demokrati enligt det 
helhetstänkande som hållbar utveckling kräver (SOU 2004:104). Flera forskare har belyst 
detta område i tidigare forskning. Björneloo (2007) hävdar att eftersom hållbar utveckling inte 
tidigare funnits i skolans styrdokument, åtminstone inte i den benämningen, så är det av 
största vikt att lärare gör sig en bild av vad det innebär. Även Thulin (2011) beskriver att då 
förskolan står inför ett förstärkt kunskapsuppdrag inom ett naturvetenskapligt 
kunskapsområde uppstår frågan om vad som ska eller kan utgöra ett naturvetenskapligt 
innehåll i förskolan, och hur blivande förskollärare kan förberedas för sitt uppdrag under 
utbildningen. Vidare skriver Thulin (2011) att introduktionen av naturvetenskap i förskolan 
kan bidra till att barn utvecklar ett intresse för kunskapsområdet, samt en lust att lära mer. 
Björneloo (2007) hävdar att bland grupper med yngre elever kan en betydande del av 
undervisningen äga rum utomhus, bland annat med syfte att bygga upp en positiv relation till 
naturen hos barn.  
 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) nämns varken begreppet biologi eller hållbar 
utveckling, kanske kan det vara en bidragande faktor till de svårigheter pedagoger ställs inför 
gällande arbetet med hållbar utveckling. Däremot så tar förskolans läroplan upp de delar som 
hållbar utveckling inbegriper, bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, samt 
förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller 
i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010, s.12). Skolverket (2010) skriver även att den 
pedagogiska verksamheten ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 
framtidstro och sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp. Förskolans verksamhet ska också främja barnens förståelse för hur både 
vardagsliv och arbete kan utformas för att bidra till en bättre miljö (Skolverket, 2010, s.7).  
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1.1 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att belysa hur mål i läroplanen (Lpfö98, reviderad 2010) som berör 
natur och miljö, kretslopp och hållbar utveckling uppfylls i förskolan då läroplanen kräver att 
förskolan arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor.  

1.1.1 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

! Hur ser pedagoger på sitt arbete med hållbar utveckling i förskolan? 
! Hur bedrivs arbetet med hållbar utveckling i praktiken? 
! Hur tar pedagoger tillvara på barns egna erfarenheter i arbetet med hållbar utveckling? 
! Hur ser pedagoger på hinder för arbetet med hållbar utveckling i förskolan? 
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2.  Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt så kommer begreppet hållbar utveckling att förklaras. Det kommer även att ske 
en genomgång om förskolans roll i arbetet med hållbar utveckling, samt ett avsnitt som 
beskriver demokrati och barns rätt till inflytande när det kommer till arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan.  
 
2.1 Hållbar utveckling som begrepp  
 
Hållbar utveckling har varit ett centralt begrepp på den politiska agendan sedan i början av 
1980-talet (Björneloo, 2007). Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Det 
hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. 
Medborgarna känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har 
vilja och förmåga att ta ansvar för den (SOU 2004:104).  
Hållbar utveckling kan även sägas bestå utav tre dimensioner, en miljömässig, social och 
ekonomisk dimension. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen 
av att resurser, inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla 
människor får tillgång till social service och att individen känner trygghet och delaktighet. 
Miljödimensionen handlar om att värna om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, 
vilka är en förutsättning för en långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling (SOU 
2004:104). Hållbar utveckling handlar inte enbart om miljöfrågor, utan även sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter ska integreras till en helhet där både värderingar och 
kunskaper ingår. Hållbarhetsfrågor är nära kopplade till livsstilsfrågor som konsumtion, 
hållbar teknik, resursutnyttjande, jämställdhet och solidaritet (Skolverket, 2009, s. 20).  
 
2.2 Hållbar utveckling i förskolan  
 
De yngsta barnen har i och med Agenda 21, som är en rapport från FN:s miljömöte i Rio, 
1992 fått en viktig plats i arbetet för en hållbar framtid. I Agenda 21 så beskrivs hur barnen är 
de som kommer att ta över ansvaret för att vårda jorden, och att de även är mycket medvetna 
anhängare av miljötänkande där deras intressen behöver beaktas fullt ut i deltagarprocessen på 
miljöområdet (Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2012).  
 
Som nämnts tidigare så nämner inte förskolans läroplan (Skolverket, 2010) begreppet hållbar 
utveckling, och detsamma gäller för skollagen (SFS 2010:800). Björneloo (2007) beskriver 
hur begreppet hållbar utveckling ofta förknippas med miljöfrågor och att det kan vara en 
orsak till bristande kunskap om ämnet. Verksamma pedagoger känner sig idag osäkra på vad 
utbildning för hållbar utveckling innebär och efterlyser begreppsutveckling och forskning om 
pedagogiska metoder (SOU 2004:104). Bland lärare som undervisar om hållbar utveckling 
finns ett stort behov av stöd från ledningar för att kunna vidareutveckla utbildningar för 
hållbar utveckling och önskar även ett tydligt stöd i lagstiftningen (SOU 2004:104). Däremot 
så kan vi läsa i Utbildningsdepartementets skrift Förskola i utveckling – bakgrund till 
ändringar i förskolans läroplan att förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns 
intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en tradition av att arbeta med olika 
verklighetsnära frågor. Däremot hävdar de att det är en utmaning för förskolan att fånga upp 
det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och att sedan koppla det till miljöfrågor och 
livsstil (Utbildningsdepartementet, 2010, s.15).  
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Enligt Engdahl et al. (2012) så har förskolan däremot med sitt ämnesövergripande arbetssätt 
bra förutsättningar för att arbeta med lärande för hållbar utveckling och hävdar att genom att 
utgå från barnens intressen och frågor blir barnen aktiva deltagare. Engdahl et al. (2012) 
hävdar även att lärandet i förskolan ska leda till handlingskompetens och viljan att ta ställning 
och agera både i nutid och framtid. Björklund (2014) menar precis som Engdahl et al. (2012) 
att läroplanen är en rik källa för den som vill arbeta med lärande för hållbar utveckling och att 
alla möjligheter finns för att se hållbar utveckling som en grundläggande riktning och något 
som genomsyrar förskolans verksamhet.	  Thulin (2006) beskriver hur läroplanens teoretiska 
utgångspunkt kan sägas vila på ett sociokulturellt och erfarenhetsbaserat antagande. Med 
utgångspunkt i detta antagande skapas barns förutsättningar för utveckling utifrån den miljö 
de vistas i och de relationer som barn har till kamrater och vuxna. Men det är barnet som 
skapar sin egen mening och förståelse för omvärlden. Den vuxnes roll i en lärandesituation är 
även den starkt betonad och det är läraren som ansvarar för att fånga och skapa situationer för 
lärande (Thulin, 2006).  
 
 Äremalm-Hagsér (2013) pekar på att det kunskapsinnehåll som med tydlighet framträder i 
förskolan är arbetet med naturen och med barns inflytande, och att förskolorna därför strävar 
efter att anpassa verksamheten utifrån barns erfarenheter, intressen och behov, både när det 
gäller den enskilda individen och den aktuella barngruppen. Vidare argumenterar Ärlemalm-
Hagsér (2013) för barns kompetens och rättigheter att ta del i strävan för en hållbar värld. 
Författaren anser att lärande för hållbar utveckling och dess tre dimensioner social, ekonomisk 
och ekologisk hållbar utveckling kan relateras till forskning om fred, etik, medborgarskap och 
demokrati. Barns intresse för en hållbar framtid beskrivs i Ärlemalm-Hagsérs (2013) studie 
kunna utvecklas genom det praktiska verklighetsnära arbete som sker i förskolan, och att det 
är barns perspektiv och tankar i vardagen om miljöfrågor och livsstil som framträder som 
fokus för arbetet. 
 
Thulin (2011) beskriver hur förskolan är första steget i utbildningsväsendet och anses därmed 
utgöra en betydelsefull faktor vad gäller grundläggande av attityder, erfarenheter och 
kunskaper i barns utveckling och lärande. Thulins (2011) studie visar även att samtal med 
variation är den viktigaste aspekten för att barn ska kunna lära sig om naturvetenskap, men 
även vikten av att sätta ord på barns upplevelser, frågor och händelser så att barnen kan dela 
upplevelsen med andra. Barns möjlighet att uppleva hur ett aktivt miljötänkande omfattar alla 
delar av deras vardag stärker tilltron på en positiv miljöutveckling för framtiden. Med våra 
ökade kunskaper om hur sambanden mellan människan, samhället och naturen påverkar det 
ekologiska kretsloppet, både lokalt och globalt, växer behovet fram av ett väl genomtänkt 
miljöarbete i förskolan. Barn behöver se och uppleva hur vuxna i deras omgivning på olika 
sätt uttrycker en vilja till förändring, och tillsammans med vuxna få känna att saker och ting är 
positivt påverkbara (SOU 1997:157). Genom förskolans arbete för en hållbar framtid kan 
barnen vara viktiga aktörer för att deras familjer och mor- och farföräldrar ska utveckla 
vardagsrutiner, som är mer förenliga med en hållbar livsstil (Engdahl et al. 2012). 
 
Björklund (2014) beskriver hur arbetet med hållbar utveckling i förskolan främst handlar om 
att se kopplingar mellan natur, människa, miljö och samhälle. Björklund (2014) menar vidare 
att även om det är viktigt att kunna prata om naturvetenskapliga fenomen och utveckla sin 
kunskap om växter och djur så handlar det i större utsträckning om att förskolan är den 
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naturliga startpunkten för en utbildning för hållbar utveckling. Björklund (2014) hävdar även 
att det är en stor utmaning att utbilda kommande generationer så att det förstår vad hållbar 
utveckling verkligen är, och att lärandet inte får innebära att barnen ska känna en skyldighet 
att lösa dagens miljöproblem utan att istället göra dem delaktiga och att de upplever att de kan 
påverka.  
 
Enligt Engdahl et al. (2012) så är ett viktigt perspektiv i förhållande till lärande för hållbar 
utveckling är att utveckla nya sätt att tänka, där det handlar om att lösa de problem som 
skapats med gamla sätt att tänka. Engdahl et al. (2012) menar vidare att fantasi och 
problemlösningsförmåga är viktiga kompetenser för att kunna tänka nytt och att barn har en 
kreativ kompetens utöver en vuxens förmåga bara de ges möjlighet till det, då deras fantasi 
inte är begränsad av de konventioner och ramar som kan styra vuxnas tänkande. Engdahl et al. 
(2012) hävdar vidare att barns fantasi är beroende av samspelande vuxna, vuxna som med sin 
kunskap skapar de miljöer där det är möjligt för barnen att tänka nya tankar.  
 
Engdahl et al. (2012) betonar liksom Thulin (2011) hur miljöundervisningen i förskolan fått 
en större roll i dagens samhälle. De beskriver hur åsikterna om hur barn lär ställs emot 
varandra, där vissa anser att barn utvecklar en förståelse för natur och miljö genom att vistas i 
naturen medan andra hävdar att det inte räcker för att utveckla kompetenser som är viktiga för 
en hållbar framtid. I och med den viktiga roll som miljöundervisningen fått i förskolan så 
växer även pedagogers ansvar till en ökad kompetens inom ämnet. Thulins (2006) studie visar 
att barn måste få möta vuxna som ständigt söker och tror på lösningar och att pedagogers 
attityder och kunskaper anses vara grunden för miljöarbetet. Thulin (2006) beskriver vidare 
att ekologiska processer oftast är osynliga för barn och kan förbli så om inte de vuxna skapar 
situationer som förmår barn att göra upptäckter kring de naturvetenskapliga fenomenen. Att 
uppmärksamma barnens nyfikenhet bör därför vara ett naturligt inslag i arbetet i förskolan och 
bör ses som en skyldighet.  
 
 Björneloos (2007) studie visar att pedagoger återkommer till att barn behöver utveckla 
förståelse om att allt i världen hänger ihop och att varje handling har betydelse. Björneloo 
(2007) anser vidare att om barnen kan få upplevelser som skapar engagemang så kommer det 
även att gynna arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Björklund (2014) menar att det är 
viktigt att tala om för barnen varför man arbetar med hållbar utveckling, annars så blir det lätt 
att pedagoger lär barnen att utveckla ett miljövänligt beteende utan att tala om varför 
beteendet är bra för vår miljö. Björklund hävdar att det är viktigt att tala om varför det är 
viktigt och bra för miljön då det även öppnar upp för åsikter och reflektioner från barnen, och 
på det sättet skapar vi ett mer demokratiskt lärande för hållbar utveckling.   
 
2.3 Demokrati och barns inflytande i hållbar utveckling 
 
Barns rätt att uttrycka sin mening och ha inflytande över sin egen vardag betonas i många 
sammanhang. Inflytande och delaktighet är en del av förskolans demokratiuppdrag. I 
förskolans läroplan så kan vi läsa att:  
 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva 
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på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av verksamheten (Skolverket, 2010, s.12). 

 
Förskolans läroplan speglar även aktuella och politiska värderingar i samhället och måste på 
så vis även kopplas till internationella perspektiv så som tillexempel Barnkonventionen och 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN:s konvention om barnets rättigheter 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I FN:s barnkonvention så kan vi 
läsa att:  
 

varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter 
(UNICEF, 2009). 

 
Björneloo (2007) hävdar att en hållbar utveckling förutsätter en upplyst demokrati, men att 
det däremot inte är en självklarhet att man känner sig delaktig i beslutsfattande och det ligger 
av den anledningen mycket arbete bakom ett demokratiskt förhållningssätt. Även Björklund 
(2014) pekar på att	  demokrati är en viktig del av ett hållbart samhälle och att grunden för att 
kunna skapa ett samhälle där man tar ansvar för sina handlingar är att alla människor känner 
till och förstår sina rättigheter och skyldigheter. Björklund (2014) anser vidare att om barnen 
ges möjlighet att påverka sin tid på förskolan och att barnen uppmuntras att föra fram sina 
åsikter så stärks deras känsla av att kunna förändra. Att kunna uttrycka tankar och åsikter 
samtidigt som man också kan ta del av andras är en stor del av arbetet för att skapa en hållbar 
utveckling (Björklund, 2014). Förskolans uppdrag som belyser att engagera barnen i ett 
demokratiskt samhälle beskriver Riddersporre & Persson (2010) innebär att på ett eller annat 
sätt överföra vuxenvärldens problem till barn. Riddarsporre & Persson (2010) anser därför att 
barnen måste kunna känna att de själva kan påverka situationer och agera för en förbättring 
när det gäller arbetet med miljöfrågor.  
 
Thulin (2006) skriver i sin studie att barn föds med en vilja att förstå och upptäcka världen 
och att det är i denna vilja som den vuxnes tilltro till barnets förmåga kan ta sin utgångspunkt. 
I tilltron till barnet vilar ett ansvar på den vuxne som är förenat med demokratiska värderingar 
och får därmed en betydelse av delaktighet. Lärandemiljön i förskolan får därför en innebörd 
av möjlighet till inflytande och tillvaratagande av barns erfarenheter och upplevelser och 
kräver aktiva, handledande vuxna (Thulin, 2006). Engdahl et al. (2012) menar även de att 
vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. 
 
När det gäller demokratiska arbetssätt och inflytande står det klart att en del utvecklingsarbete 
återstår innan karaktärsdragen för utbildning för hållbar utveckling är förverkligade. I en av 
Skolverkets utvärdering av förskolan framkom det att inflytande är ett prioriterat område i 
många lokala planeringsdokument för förskolan, men att det verkar vara svårt att nå upp till 
målet. De främsta hindren i utvärderingen berodde till stor del på stora barngrupper och 
svårigheter att hitta metoder för att stimulera små barns inflytande (SOU 2004:104). 



 

7 
 

 

 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I studien undersöks hur hållbar utveckling behandlas i förskolan av pedagoger, men även hur 
barnen ges inflytande i arbetet med hållbar utveckling. För att kunna beskriva grunden till 
studien och ge en djupare förståelse så stödjs studien på två teoretiska perspektiv och 
tillhörande begrepp som analysavsnittet sedan är kopplat till. Karlsson (2014) beskriver hur 
ett val av ett visst perspektiv medför att andra perspektiv väljs bort. Författaren beskriver 
ytterligare att när vi väljer att se något utifrån ett visst perspektiv så får vi även tillgång till 
begrepp som kan användas för att beskriva forskningsobjektet. Karlsson (2014) beskriver 
dessa begrepp som abstrakta teoretiska verktyg som hjälper oss att beskriva de data som vi är 
intresserade av att undersöka närmare.  
 
Denna studie kommer att utgå ifrån ett fenomenologiskt synsätt då det är viktigt att ta tillvara 
på barns egna erfarenheter för att ett lärande skall uppstå. Andra aspekter som variation och 
urskiljning ses här även som viktiga för barns lärande. Studien utgår även ifrån det 
kulturhistoriska perspektivet, där det handlar om en medvetenhet om det sociala samspelets 
vikt i barns lärande. 
 
Genom de valda perspektiven så utgår undersökningen ifrån att alla barn har egna erfarenheter 
och upplevelser av aktiviteter knutna till arbetet om hållbar utveckling. Genom att se hållbar 
utveckling med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv så utgår vi ifrån barnens egen 
erfarenhetsvärld där barnen får jämföra sina erfarenheter i samspel med andra. Thulin (2006) 
beskriver hur barn utifrån ett fenomenografiskt grundat forskningsperspektiv använder sina 
egna erfarenheter för att förstå fenomen i omvärlden. Hur barnet uppfattar omvärlden är alltså 
beroende av de erfarenheter det bär med sig. Pramling Samuelsson (2015) beskriver hur barn 
sedan bär med sig dessa erfarenheter hela livet och erfarenheterna påverkar hur barnet 
uppfattar varje ny situation. Vidare beskriver Pramling Samuelsson (2015) hur det är 
variationen i barns lärande som gör utvecklingen möjlig. Thulin (2011) hävdar även hon att 
aspekter som variation, urskiljning och medvetenhet är betydelsefulla för vad och hur något 
uppfattas i situationer barnen ställs inför. Även Kroksmark (2011) påstår att när barn lär sig 
något så gör de det som en konsekvens av variation, och att det är när något sticker ut för 
barnen i jämförelse med något annat som de kan lära sig något. Fenomenologin och 
variationsteorin har också bidragit till att en särskild förskolepedagogik har utvecklats. Denna 
har fått benämningen utvecklingspedagogik. Pramling Samuelsson (2015) beskriver hur 
utvecklingspedagogiken är inriktad på hur man bäst kan bidra till att utveckla barns förmågor 
och förståelse för sin omvärld och att ansatsen ligger i skiljelinjen mellan barns eget spontana 
lärande och hur omgivningen kan bidra till att påverka deras utveckling. Pramling Samuelsson 
(2015) skriver att det i praktiken handlar om att man som lärare arbetar för att få barn att tala 
och reflektera och att ta vara på barns idéer. Vidare menar Pramling Samuelsson (2015) att 
utvecklingspedagogiken som vuxit fram i förskolan skapar förutsättningar i form av att 
pedagoger arrangerar eller fångar situationer i vardagen för att få barn att tänka och reflektera, 
och att både barn och pedagog behöver vara aktiva för att en utveckling ska ske.  
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En viktig aspekt är att lärandet för hållbar utveckling i förskolan inte behöver vara 
förutbestämt utan att lärande är något som finns runt omkring oss hela tiden. Detta går tydligt 
att se i barns fria lek. Barnen går in i en värld och bearbetar verkligheten i leken där de hela 
tiden upptäcker nya saker som byggs på deras tidigare erfarenheter. Thulin (2006) beskriver 
hur ekologiska processer oftast är osynliga för barn och att det är de vuxnas uppgift att skapa 
situationer som förmår barnen att göra naturvetenskapliga upptäckter. Här kan pedagoger 
istället välja att möta barnen i leken för att ta vara på lärandesituationer och barnens 
mångfaldiga idéer och nya upplevelser. I kraft av vår tidigare levda erfarenhet visar sig 
sakerna för oss på olika sätt och med olika innehåll genom att vi tilldelar innehållet 
innebörder, definierar in oss genom en speciell referens till innehållet. Vi överför innebörder 
mellan olika innehåll (Kroksmark, 2011). Alla barn är olika och även om de undersöker 
samma sak så uppfattas det inte på samma sätt av barnen, utan egna erfarenheter och intressen 
kommer att påverka hur barnet ser på fenomenet. Grunden till att vi uppfattar saken på 
kvalitativt skilda sätt antas ligga i att vi genom vår samlade erfarenhet och våra uppfattningar 
i den levda världen för oss till att se olika saker i saken. Vi betonar skilda aspekter av saken 
och låter den därmed tala till oss på olika sätt och med olika innehåll (Kroksmark, 2011).  
 
Att ta vara på barns egna idéer kan kopplas ihop med kreativitet och fantasi som präglar 
Vygotskijs kulturhistoriska teori. I och med arbetet med hållbar utveckling i förskolan så har 
pedagoger en viktig roll där de kan välja hur arbetet läggs upp och blir meningsfullt för 
barnen. Det handlar även om hur alla kan göras delaktiga efter sina egna förutsättningar och 
hur vi samspelar i den miljö där vi befinner oss. Vygotskijs kulturhistoriska teori handlar till 
stor del om hur människor skapar kunskap om världen genom dialog med andra människor 
och att dialog och mening är centrala begrepp i kunskapsprocessen (Lindqvist, 1997). Utifrån 
det kulturhistoriska perspektivet så skulle leken och fantasin kunna göra arbetet med hållbar 
utveckling synligt för barnen. Att barnen själva får tolka och gestalta sina erfarenheter kan 
beskrivas som en fråga mellan produktion och reproduktion (kreativitet). Enligt Lindqvist 
(1997) beskriver Vygotskij den kreativa förmågan för fantasi, och att fantasin därför är ett sätt 
att bearbeta verkligheten (Lindqvist, 1997).  
 
Vygotskij beskriver hur leken är källan till utveckling och skapar den potentiella 
utvecklingszonen, vilket kan beskrivas som att allt lärande sker i en social process och att 
barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen (Lindqvist, 1997). När det kommer till språk 
och kommunikation som är en viktig del barns lärande, så går det att koppla just till den 
potentiella utvecklingszonen, då det är viktigt att pedagoger kan anpassa sitt språk i 
lärandesituationer för hållbar utveckling och att det i sin tur bidrar till att barnet kan utveckla 
och bygga vidare på sitt eget språk. Enligt Thulin (2011) menar Vygotskij att 
begreppsutveckling måste kopplas samman med verkligheten och att det begreppen 
representerar måste studeras i sitt sammanhang. Barns språkutveckling är därför beroende av 
en situations helhet med dess språk, tal, kroppsspråk och andra sorters redskap. Björneloo 
(2007) talar även hon om språkets betydelse i undervisning för hållbar utveckling och hävdar 
att det är av största betydelse att uppmuntra barns skriftspråkande redan i förskolan. Björneloo 
(2007) beskriver hur förmågan att kommunicera med omvärlden, att läsa vad som skrivs, 
förstå vad som sägs och själv kunna göra sin röst hörd på olika sätt kan ses som 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Här använder man sig utav kulturella verktyg eller 
artefakter som det också kallas och ett sådant verktyg är språket. Vygotskij talade om att all 
psykologisk utveckling tar sin utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring. 
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Skillnaden mellan det som människan kan göra själv och tillsammans med andra kallas för 
den proximala utvecklingszonen. I det första steget utvecklar barnet här en kapacitet 
tillsammans med hjälp utav en pedagog eller ett annat barn som är mer kapabel än barnet i 
fråga. På nästa nivå så har barnet utvecklat en egen kapacitet där barnet kan lösa olika 
problem utan att någon annan är närvarande och på den tredje nivån så kan kapaciteten ses 
som automatiserad (Kroksmark, 2011). Den proximala utvecklingszonen har betydelse för 
pedagogiken i förskolan då den uppmärksammar en specifik social natur som är en del av 
barnets utveckling in i det intelligenta liv som barnet är på väg in i (Kroksmark, 2011). 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Vilken eller vilka metoder man väljer att använda i en undersökning beror helt på vad det är 
man vill få syn på och vilket syfte man har med undersökningen. Valet av metod får även 
konsekvenser för vad som synliggörs i undersökningen (Emilsson, 2014). Det varierar också 
beroende på vilka respondenterna eller deltagarna är som ska ingå i undersökningen. Bryman 
(2011) beskriver hur man kan dela in dessa metoder i två huvudgrupper, nämligen kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Den kvantitativa metoden framställs ofta som inriktad på siffermäss-
iga mätmetoder, medan forskare i den kvalitativa metoden använder sig av ord (Bryman 
2011).  I det här kapitlet kommer den valda metoden att beskrivas, men även processen med 
att samla in empiriskt material. Validiteten och reliabiliteten i undersökningen kommer att 
förklaras, samt vilka forskningsetiska hänsynstaganden som ingår.  

4.1 Intervju som metod 

I den här studien så har en kvalitativ intervju använts som metod för att få svar på de 
frågeställningar som präglar arbetet. I de kvalitativa intervjuformerna så får man personliga 
svar där man låter respondenterna svara utefter sina egna erfarenheter och upplevelser. Den 
kvalitativa intervjun kan på så sätt sägas kunna röra sig i olika riktningar, då det ger kunskap 
om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt för sammanhanget (Bryman, 
2011). Då den kvalitativa intervjun som metod är så pass rörlig, så passar den bra till den här 
typen av undersökning då pedagogernas egna erfarenheter är det som studien har i syfte att 
undersöka. Den metod som använts i studien kallas även för semistrukturerad metod. Den 
semistrukturerade intervjun innebär att forskaren har ett specifikt tema som ska beröras, men 
att intervjupersonen har en stor frihet att forma svaren på sitt eget sätt.  
Genom att använda sig utav denna typ av metod så kan vi få syn på de variationer som finns 
bland olika avdelningar och förskolor när det kommer till arbetet med hållbar utveckling. Det 
ger även en förståelse av vilka kunskaper och egna erfarenheter pedagogerna har utav hållbar 
utveckling och hur de väljer att arbeta med det.  
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4.1.1 Urval  
Respondenterna i undersökningen kommer ifrån slumpmässigt utvalda förskolor i samma 
kommun. Det resulterade i fem intervjuer där tre stycken är utbildade förskollärare och två 
stycken är utbildade barnskötare. Gemensamt för förskolorna är att de har samma 
förskolechef och att båda förskolorna har en stor utegård och skog runt omkring sig där de 
kan vara. I studien har intervjuerna utgått ifrån pedagoger från både småbarnsavdelningar och 
syskonavdelningar på varje förskola, detta för att få en stor variation på svaren i studien. 

 

4.1.2 Procedur 
Jag började med att skicka ett mejl till berörd förskolechef i kommunen där information om 
studien framfördes. Efter ett godkännande av förskolechefen så skrev jag ett samtyckesbrev 
(se bilaga 1) som jag lämnade på de förskolor där undersökningen skulle ske. Därefter så 
skrevs en intervjuguide (se bilaga 2) som underlag till intervjuerna och skickades även till 
berörda pedagoger. Efter att intervjuguiden var klar så bestämde jag tillsammans med de 
deltagande pedagogerna tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer skedde i enrum där 
endast jag och berörd pedagog deltog. Miljön var lugn och vi fick prata ostörda utan att någon 
kom in och avbröt oss. Intervjuerna spelades in på diktafon och tog från 20 till 30 minuter. 
Om det skulle vara så att det var något som jag tyckte jag missat, eller om det dök upp något 
som jag ville fråga mer om erbjöd alla pedagoger mig att jag kunde höra av mig igen.  

 

4.1.3 Datainsamlingsmetod  
Data har samlats in genom fem intervjuer med tre förskollärare och två barnskötare. Tre av 
pedagogerna arbetade på samma avdelning där en var utbildad förskollärare och två var 
utbildade barnskötare. Barnen på avdelningen var 1-5 år. En annan pedagog arbetade på 
samma förskola men på en annan avdelning som även den bestod av en barngrupp där barnen 
var 1-5 år. Den femte pedagogen arbetade på en annan förskola men inom samma kommun 
där barngruppen bestod av barn i åldrarna 1-4 år. Alla respondenter i studien har samma 
förskolechefer.   

 

4.1.4 Databearbetningsmetod 
 Efter de genomförda intervjuerna så avlyssnades dem och det skedde en transkribering av 
intervjuerna. Intervjuerna lästes noggrant igenom ett flertal gånger för att kunna se mönster i 
de olika svaren som pedagogerna gett. Svaren delades upp i olika rubriker och teman som 
utgick ifrån studiens frågeställningar och kunde sedan bidra till det resultatavsnitt som finns i 
studien. Intervjusvaren i studien ger en detaljrik genomgång då svaren grundar sig på 
pedagogernas egna erfarenheter och upplevelser av arbetet med hållbar utveckling i förskolan. 
Svaren i intervjuerna består även av en del längre citat då läsaren ska kunna få en djupare 
förståelse och kunna bilda sig en klar uppfattning av studien. 
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4.1.5 Etiska överväganden  
Innan man påbörjar en undersökning så är det viktigt att tänka på de etiska aspekter som 
måste följas och även ha med sig under hela arbetets gång. Vetenskapsrådet (2011) skriver att 
termen ”etik” syftar på en slags teori för det moraliska området. Vidare beskriver 
Vetenskapsrådet (2011) att en mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur 
personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas.  
Löfdahl (2014) skriver att de forskningsetiska frågorna handlar om hela forskningsprocessen, 
alltifrån forskningsuppgifter till resultat, och att det är viktigt att ha dessa frågor i åtanke 
under hela undersökningen. Löfdahl (2014) skriver vidare om detta att det kan sammanfattas 
med begreppet god forskningssed, som innebär just vad som är tillåtet samt inte tillåtet i en 
undersökning.  

Innan man påbörjar en undersökning så ska man ha tagit del av de fyra allmänna huvudkrav 
som forskningen innebär. CODEX (Vetenskapsrådet, 2002) tar upp dessa krav som där kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. Det ska här även upplysas om att deltagandet i 
undersökningen är frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan, samt att forskaren ska inhämta dessa samtycken av deltagarna. Om deltagarna är 
under 15 år gäller endast samtycke ifrån vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 
tystnadsplikt gäller när det kommer till alla deltagare i undersökningen, den information man 
får ska även förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av den. Det fjärde och 
sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter man får i undersökningen endast får 
användas för forskningsändamål.  

Löfdahl (2014) beskriver angående intervju som metod att det är viktigt att man tänker 
igenom vilka frågor man ställer, samt hur man ställer dem. Vid intervjuer kan kravet på skydd 
av de medverkandes identitet tillgodoses genom användningen av kodnycklar och genom att 
svaren maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2011).   

I denna studie har det endast skett intervjuer med pedagoger, där alla även är myndiga, vilket 
innebär att det enbart behövs skickas information till förskolechef samt till de berörda 
pedagogerna där de själva kan bestämma sin medverkan. Efter kontakt med förskolechef så 
skickades samtyckesbrev (se bilaga 1) till förskolornas pedagoger där de fick ta del av 
ytterligare information.  

 

4.1.6 Validitet  
Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) skriver att de begrepp som används i en undersökning 
måste vara så pass strikt definierade att de går att koppla till de företeelser som finns nämnda i 
teorierna som används i undersökningen. Begreppen måste även gå att operationaliseras, alltså 
att de måste kunna göras mätbara för att kunna användas när vi utför den empiriska 
undersökningen. De beskriver ytterligare att en operationalisering av ett begrepp innebär att 
man för över det från teori till empiri, det vill säga hur man sedan ska kunna titta på det i 
verkligheten. Här kommer Bjereld et al. (2009) även in på begreppen validitet och reliabilitet, 
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där validitet kan sägas vara att man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta och 
reliabilitet står för hur det mäts samt noggrannheten i mätningen.  

 Vi måste här tänka på att den metod som vi väljer ska hjälpa oss att få svar på våra 
frågeställningar och validiteten hjälper oss att se att vi verkligen mäter det som vi har i syfte 
att undersöka. Då studien handlar om hur pedagoger arbetar med hållbar utveckling och hur 
barnen involveras i arbetet, så är det av största vikt att pedagogerna själva får svara på frågan. 
Formen på intervjun som semistrukturerad gör det möjligt för pedagogerna att själva dela med 
sig av sin kunskap, erfarenheter och upplevelser. Att svaren i den semistrukturerade intervjun 
inte är beroende av forskaren utan av respondenten gör att studiens validitet kan ses som hög.  

 
4.1.7 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en undersökning är och om resultaten skulle bli desamma 
om undersökningen genomfördes på nytt (Bryman, 2011). Reliabilitet handlar om hur 
noggrann den mätning man gjort genom sina intervjuer. Vi ska här kunna se om allt material 
har samlats in på samma sätt eller om sättet man genomfört intervjuerna på har varierat 
(Johansson & Svedner, 2010). Bryman (2011) menar att eftersom att mätningen inte är det 
främsta intresset i en kvalitativ undersökning så går validitet och reliabilitet att diskuteras, och 
föreslår två grundläggande begrepp för bedömningen av en kvalitativ undersökning, nämligen 
tillförlitlighet och äkthet. Man behöver här tänka på att samla in tillräckligt mycket med 
information och data då det stärker reliabiliteten. I studien så är intervjufrågorna noga 
utformade. Respondenterna i studien är anonyma och svaren kan därför ses som pålitliga. 
Pedagogerna har svarat noga och utförligt på de frågor som ingår i studien, vilket även det ger 
en högre tillförlitlighet. Studien har kunnat vilka svar som är likadana och vilka svar som 
skiljer sig åt mellan pedagogerna, men en slutsats kan inte dras gällande om det stämmer i 
flera kommuner eller i hela Sverige, då det inte är tillräckligt många respondenter med i 
studien.  
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5. Resultat och analys 
 
I denna del kommer jag att ge en redogörelse för studiens resultat. Jag har delat in den här 
delen i olika teman och rubriker som har utgått från mina frågeställningar, där den första är 
hur pedagogerna ser på hållbar utveckling i förskolan. Den andra delen tar upp hur planering- 
och efterarbete ser ut när det kommer till arbetet med hållbar utveckling. Den sista delen tar 
upp hur barnens involveras i arbetet med hållbar utveckling i förskolan och hur barnens egna 
erfarenheter tas tillvara i arbetet. De resultat som redovisas återges i en gemensam text där 
alla intervjusvar sammanställs.  
 
5.1 Resultat 
 
5.1.1 Respondenter 
 
Respondenterna som använts i studien är alla verksamma på förskolor i en och samma kom-
mun. De består utav tre förskollärare och två barnskötare. De kommer alla att benämnas som 
pedagoger. I undersökningen är deras namn fingerade Jenny, Maria, Inger, Lena och Lisa.  
 
5.1.2 Pedagogers syn på arbetet med hållbar utveckling 
 
En utav pedagogerna, Jenny, beskriver genast hur hon var väldigt medveten om att hållbar 
utveckling kan ses innehålla tre olika dimensioner, en ekonomisk, en social och en ekologisk. 
Hon beskriver vidare att de genom arbetet med hållbar utveckling kan få in väldigt mycket 
mer än vad man tror och att den sociala dimensionen är svårast, men demokrati och mänskliga 
rättigheter var något som de försökte arbeta mycket med. Vidare så menar hon att de skulle 
kunna gå in djupare på ämnet och att de just nu mest är och snuddar på ämnet tillsammans 
med barnen. Hon berättar vidare att hon tror att hållbar utveckling mest innebär miljö och att 
det är lätt att man fastnar i de banorna.  

Just nu jobbar vi mycket med kretslopp, alltså det blir väl det, när man själv 
tänker på hållbar utveckling så tänker jag mest miljö. Det är lätt när man tänker 
utefter barnen också, miljö det är ju något man kan ta på och det är ju där vi är 
väldigt mycket och jobbar (Jenny).  

Samtliga pedagoger säger att de på avdelningarna fått i uppdrag av förskolecheferna att börja 
arbeta med hållbar utveckling och att det skulle vara ett fokusområde i två år, där förskoleche-
ferna även bestämmer vilken inriktning de ska arbeta efter. De menar vidare att ämnet är nytt 
för dem och att de börjat med kretslopp och att fokus har legat på sopsortering och odling. 
Samtliga pedagoger säger även att de önskar att det skulle bli som en rutin som man inte be-
höver tänka på men att de precis har börjat, men syftet med arbetet är att det ska bli en natur-
lig del och integreras i verksamheten.  Pedagogen Maria berättar vidare att hon inte upplever 
att det är speciellt svårt att arbeta med hållbar utveckling även om de har en blandad barn-
grupp där barnen är 1-5 år, och att de försöker få med alla barn på ett eller annat sätt vad de än 
gör.  



 

14 
 

Lisa berättar att hållbar utveckling för henne är att värna om miljön, att man har en sund livs-
stil och att man tar hand om den energin vi har i världen. Hon säger även att hon upplever 
arbetet rätt svårt och att det heller inte är roligt alla gånger. Hon menar att de har behövt tänka 
till ordentligt för att få in hållbar utveckling i verksamheten för att de inte arbetat med det på 
ett så naturligt sätt tidigare. Hon menar vidare att hon hade önskat att det fanns en eldsjäl som 
brann för hållbar utveckling på avdelningen men att det för tillfället inte finns någon som gör 
det och att engagemanget inte blir lika stort då det kommer som ett krav uppifrån.  

Men vi kan bli bättre på det, vi är ju bara och nosar på det än så länge så jag 
tror att om man får in det så kommer det att genomsyra verksamheten bättre än 
vad det gör idag. Att det blir mer naturligt. För nu måste man tänka till, jag me-
nar mattetänket och språktänket det sitter ju men den hållbara utvecklingen, 
visst lite när man går till skogen och så då är det ju miljön och såhär men just 
att man kan ta mycket mer och lära barnen mer. Det får vi nöta in (Lisa).  

 

5.1.3 Hur arbetet med hållbar utveckling bedrivs i prak-
tiken 

Samtliga pedagoger berättar att de arbetar med kretslopp och att de skulle vilja gå in djupare 
på ämnet än vad de har gjort hittills. De menar att de mest har snuddat vid ämnet och att de 
pratat mycket om de olika årstiderna. Pedagogen Jenny berättar att de sorterar skräp samtidigt 
som de spar material för att kunna använda det som skapandematerial. Barnen har fått göra 
tåg, bussar och bilar av gamla mjölkkartonger och de har plockat stenar och mossa för att visa 
barnen att man kan använda gratis naturmaterial istället för att hela tiden köpa nytt. De har 
även tagit med de största barnen till ”återbruket”. Hon berättar vidare att trots deras försök till 
att få barnen att se hur de kan återanvända material så är de inte riktigt där än.  

Vi har väl sagt att vi kanske skulle gå in mer på det än vad vi gör, vi är väl lite 
mer och snuddar på det. Vi sorterar ju skräp samtidigt som vi spar till att kunna 
använda som skapandematerial eller byggmaterial. Men man vill ju egentligen 
att barnen ska komma lite längre och att de spontant skulle se att ”den där vill 
jag spara för den skulle jag vilja ha” det är ju lite det jag skulle vilja åt men rik-
tigt där är vi inte än (Jenny).  

Samtliga pedagoger berättar att de har fokuserat på sopsortering och kretslopp just för att det 
är ett fokusområde det här året. De berättar att de har nära till återvinningsstationen så de bru-
kar ta med sig barnen dit just för att barnen ska få en inblick i hur ”allt hänger ihop”. Maria 
berättar att de har ett stapeldiagram uppe på väggen på avdelningen där de sätter upp ett 
märke för varje gång de har besökt återvinningsstationen. Hon säger att de försöker få in 
många olika delar i ämnet kretslopp och att de bland annat försöker få in matematik och olika 
experiment i den hållbara utvecklingen.  

Fyra av pedagogerna berättar att de försöker involvera föräldrarna i arbetet så gott det går och 
att barnen har fått tagit med sig återvinningsmaterial till förskolan som de sedan planterat i. 
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En pedagog menar att de inte finns något intresse bland föräldrarna när det kommer till arbetet 
med hållbar utveckling och att de inte har något samarbete.  

Pedagogen Lena berättar att de har gjort olika experiment med kompostering där barnen får 
gissa vad som kommer att försvinna och vad som inte gör det. På avdelningen har dom en 
kompost i miniformat där barnen själva har fått lägga i olika material för att se vad som med 
tiden försvinner. De har även testat en liknande aktivitet i skogen där de har använt en planka 
som de spikat fast material på och grävt ner i marken. Hon berättar vidare att det är deras che-
fer som bestämmer vilken inriktning de ska ha och att de inte vet vad de ska jobba med nästa 
år så att det därför inte finns någon möjlighet att försöka hitta material till nästa år. 

Lisa berättar att de bland annat har kollat på ett program som heter ”Barr och Pinne” på UR, 
som syftar till att ge barnen förståelse för naturens kretslopp och hur barnen kan vara delakt-
iga och hjälpa till för en hållbar utveckling. Hon berättar att barnen tycker att det är väldigt 
roligt och att de är en stor hjälp när det kommer till att sedan diskutera och reflektera tillsam-
mans. Lisa berättar att de även har haft ett soptroll som var på förskolan och kastade skräp 
som barnen sedan fick plocka upp. De har även besökt kommunens sopstation och kastat so-
por i rätt kärl. De diskuterar även mycket utefter årstider och vad som finns då, och att det 
vardagliga lärandet ses som viktigt.  

Vi försöker ju det vardagliga också att det inte bara ritar ett streck på ett papper 
utan att de faktiskt använder pappret mer och inte kastar det, men nog kan vi bli 
bättre på det (Lisa). 

 

5.1.4 Hur pedagoger tar tillvara på barns egna erfaren-
heter i arbetet med hållbar utveckling 

Jenny berättar att när de fick i uppdrag att de skulle börja arbeta mer med hållbar utveckling 
så samlade de sin barngrupp och frågade vad de hade för erfarenheter av sopsortering. Hon 
berättar att de då fick igång tankar hos barnen om hur de gör hemma när det kommer till sop-
sortering. Hon berättar också att de hela tiden försöker fånga upp barnens tankar och prata 
med dem så mycket som möjligt. Hon berättar också att de alltid reflekterar i grupp då det ger 
mer för barnen.  

Man försöker ju hela tiden fånga och prata med dom så mycket som möjligt, och 
vara nyfiken på dom, alltså ju mer nyfiken du är på dom ju mer kommer du ju 
att få veta. Och om man gör det i grupp så gör det ju också så att barnen vågar 
prata mer, frågar du ett enskilt barn så kanske du inte får nå vidare svar heller. 
Så vi har kört i grupp för att de just lär av varandra (Jenny).  

Jenny berättar vidare att de märkte i barnens lek att de ett tag var väldigt intresserade utav tåg, 
och att de hade kunnat tagit vara på det mer, men att det kom mycket annat i vägen just då.  

Maria säger att de har kommit fram till att om de som pedagoger tycker att det är roligt och är 
engagerade så blir även barnen intresserade och menar att de går att styra barnen lite på det 
sättet. Hon berättar även att de sätter upp all dokumentation om hållbar utveckling i barnens 
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höjd så att de ska kunna prata och reflektera med varandra. Maria säger att det är när de disku-
terar och reflekterar med barnen som de kan ta vara på barnens egna erfarenheter men att de 
inte har blivit av så mycket som de skulle önska.  

Det är när man pratar med barnen och diskuterar och reflekterar som vi kan ta 
tillvara på barnens erfarenheter men så himla mycket har vi inte gjort det om vi 
ska vara ärliga… Det har ju kommit uppifrån vad vi ska fokusera på sen har vi 
försökt göra det bästa utav det. Vi skulle kunna ta tillvara på deras egna erfa-
renheter mer än vad vi gör, men nu har vi varit så fokuserade på återvinning 
och att komma igång… Då har vi styrt för att komma igång (Maria). 

Inger berättar att innan de börjar med något nytt så brukar de visa en film för barnen och att 
de har tittat på filmer om kretslopp. Hon berättar vidare att de på det sättet får barnen att be-
rätta om sina tidigare erfarenheter och hur man gör hemma. Hon berättar även att reflektion 
tillsammans i barngruppen ger barnen mycket. Ibland har de inte tagit med alla barnen på stu-
diebesöken och då har de istället tagit kort som de visar resten av barngruppen på en Active 
Board när de kommer tillbaka till avdelningen och på det sättet får de äldre barnen berätta för 
de yngre. Hon menar vidare att de skulle vilja ta vara på barnens erfarenheter mer än vad de 
gör.  

Vi vill ju gå mer efter barnens val när vi jobbat in oss mer i det här. Se vad dom 
är intresserade av och bygga vidare på det. Det är så man vill jobba (Inger).    

Lena berättar att de försöker involvera barnens föräldrar så att barnen på det sättet kan koppla 
sina egna erfarenheter hemifrån till arbetet i förskolan. Hon berättar att när de skulle gå till 
återvinningscentralen så fick barnen ta med skräp hemifrån som de sedan sorterade tillsam-
mans. Lena poängterar att de barn som inte hade med sig något hemifrån såklart fick skräp 
ifrån förskolan för att de inte skulle känna sig utanför. Lena säger även att det är när barnen 
aktivt får delta som de ser att barnen faktiskt lär sig något.  

Lisa menar att de inte planerar så väldigt mycket utefter barnens erfarenheter när det gäller 
hållbar utveckling, men att de tar tillvara på barnens spontana berättelser och sedan kan lyfta 
det i hela barngruppen och på så sätt tar tillvara på barnens intressen. Lisa säger vidare att 
föräldrarna inte har visat något engagemang och att det hade varit lättare att ta tillvara på bar-
nens erfarenheter om de hade ett större samspel med föräldrarna när det kom till hållbar ut-
veckling.  

Man får ju lyssna in barnen allteftersom vad vi jobbar med för olika material 
här och spinna vidare på det. Sen har ju inte föräldrarna så stort engagemang 
så det blir ju inget direkt samarbete med hemmet. Om någon skulle komma hit 
på morgonen och har hittat en flaska på vägen visst kan de ta med den in så vi 
får sortera här, det blir ju mer här och nu händelser vi har ju inget planerat 
med familjerna och så (Lisa). 
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5.1.5 Pedagogers syn på hinder för arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan 

Jenny berättar att barnen på hennes avdelning var väldigt intresserade utav tåg ett tag och att 
de då kunde ha lyft det ämnet och kopplat det till hållbar utveckling. Dock så säger hon att det 
var mycket annat som kom i vägen just då och att tiden inte räcker till. Jenny beskriver tiden 
som det främsta hindret för att hinna med allt som man vill göra i arbetet med hållbar utveckl-
ing.  

Det finns ju så mycket som man skulle vilja göra hela tiden och ja… Man har 
stora ambitioner om hur man skulle vilja att det skulle vara och sen är det ju 
just tiden att hinna med. Man tror ju också att man ska hinna med mer än vad 
man kan (Jenny).  
 

Samtliga pedagoger säger att de behöver bli bättre på att lyfta varför de ska arbeta med hållbar 
utveckling och att de skulle vilja få fram det viktiga syftet med arbetet till barnen. Samtidigt 
så beskriver samtliga pedagoger att för stora barngrupper och tiden är det största hindret för 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Samtliga pedagoger säger att de upplever att arbe-
tet kan vara svårt att få ihop ibland med tanke på barngruppens storlek och att det gäller hela 
verksamheten, inte bara arbetet med kretslopp och hållbar utveckling. De berättar att de har 
försökt göra arbetet så synligt i vardagen som möjligt för barnen så att de ska kunna se arbetet 
även om de inte fysiskt arbetar med hållbar utveckling hela tiden.  

Det kan vara svårt att få ihop det ibland med tanke på barngruppers storlek och 
det gäller ju hela verksamheten, det är ju inte bara arbetet med kretslopp det är 
så dagen ser ut. Och då är det ju svårt att få ihop tid också. Och alla kommuner 
arbetar ju olika, just det här med tid och planering. Därför försöker vi ju syn-
liggöra det praktiskt på så sätt att vi visar med dokumentation på väggar och 
som du ser den här lilla komposten där så man kan se jobbet dagligen när bar-
nen vistas här i lokalen också (Inger). 

Samtliga pedagoger säger vidare att ett hinder är ålderssammansättningen och att det kan vara 
svårt att ha aktiviteter som passar alla barn i hela barngruppen. Ett annat hinder som de menar 
är synligt är pedagogernas engagemang och att de hade önskat få mer styrning uppifrån om 
hur de ska arbeta och vad de ska arbeta med. De menar att när styrningen kommer uppifrån 
blir engagemanget inte lika stort och speciellt inte när de inte får välja tema och fokusområde 
själva. Det har även inneburit att variationen på arbetet inte har blivit så stor då de varken har 
fått vara med och bestämma eller fått någon vidare information, så de håller sig till arbetet 
med kretslopp.  

vi behöver nog få mer styrning uppifrån för det är en viktig bit och vi själva ska 
ju inte behöva gräva och hitta på allt… Utan vi vill ju ha konkret material att 
arbeta med. Vi fick bara något häfte som vi ändå kan hitta själva på nätet. Så vi 
har inte alls fått mycket, men det måste ju finnas böcker. Så jag önskar mer upp-
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ifrån, det är ju ett hinder att vi själva ska hitta allting och komma på allting 
(Lisa). 

På frågan om hon är medveten om de tre dimensionerna som är den ekologiska, den ekono-
miska och den sociala dimensionen så svarar Lisa: ”Nej vi har inte fått någon information om 
det. Vi har liksom fått det här fokusområdet hållbar utveckling under en treårsperiod men 
dom har inte pratat i de termerna och fått reda på hur vi egentligen ska arbeta, så får man ju 
bryta ner det sen nu var det ju kretslopp vi skulle jobba med. Så dom har inte pratat i de ter-
merna om vad hållbar utveckling egentligen är och innehåller…”  

 
5.2 Analys 

När det empiriska materialet sammanställts syns ett tydligt mönster. Samtliga pedagoger som 
intervjuats talar om att konkret visa barnen och låta dem få uppleva hur arbetet med hållbar 
utveckling ser ut i praktiken. De talar även om hur viktigt det är att barnen lär tillsammans i 
grupp och att de äldre barnen oftast har fått visa bilder och återberätta om sina studiebesök för 
de yngre barnen som inte har fått gå iväg och att det därför finns förutsättningar för barnen att 
diskutera och reflektera. Detta kan beskrivas utefter den potentiella utvecklingszonen, där 
barnen lär i samspel med sin omgivning, då det tydligt framgår att pedagogerna i ett stadie 
delar sin kunskap till de äldre barnen som sedan i sin tur delar med sig av den nya kunskapen 
till de yngre barnen. Samtliga pedagoger nämner att de gör studiebesök till affärer och åter-
vinningsstationer för att barnen ska få lära sig hur arbetet med hållbar utveckling ser ut i prak-
tiken och för att de ska kunna se hur allting hänger ihop i världen.  

 
5.2.1 Hållbar utveckling i praktiken 

Pedagogerna nämner gång på gång hur viktigt det är att barnen får lära utav varandra om håll-
bar utveckling och att det är nyckeln till ett utvecklat lärande. Att barnen får lära i samspel 
med varandra kan beskrivas utefter Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen ge-
nom att den uppmärksammar en specifik social natur som är en stor del av barnens utveckling 
(Kroksmark, 2011). En grundläggande aspekt för att lärande ska uppstå är att det bara kan ske 
då barnet får interagera med i samklang med sin omgivning och i samarbete med någon som 
redan kan, som i det här fallet är pedagoger och andra barn (Kroksmark, 2011). Några av pe-
dagogerna nämner även hur viktigt de anser att det är att vara medveten om vad barnen har för 
erfarenheter sedan innan, och att de innan ett nytt projekt diskuterar med barnen om hur de 
gör hemma och att de även kan visa filmer om ämnet. Att följa barnens intressen och idéer 
verkar vara viktigt för pedagogerna och även att barnen får reflektera både med pedagoger 
och med varandra. Att barn får jämföra sina erfarenheter och konfrontera dem med andras ses 
som betydelsefullt i lärprocessen inom det fenomenologiska synsättet (Thulin, 2011). Att ta 
vara på barns egna idéer kan kopplas ihop med kreativitet och fantasi som präglar den kultur-
historiska teorin. I och med arbetet med hållbar utveckling i förskolan så har pedagogerna en 
viktig roll där de kan välja hur arbetet läggs upp och blir meningsfullt för barnen. Det handlar 
även om hur alla kan göras delaktiga efter sina egna förutsättningar och hur vi samspelar i den 
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miljö där vi befinner oss. Kroksmark (2011) beskriver hur alla barn är olika och även om de 
undersöker samma sak så uppfattas det inte på samma sätt av barnen, utan egna erfarenheter 
och intressen kommer att påverka hur barnet ser på fenomenet. Genom att se lärandet på det 
sättet krävs det även att pedagogerna ger barnen de förutsättningar som krävs för att de ska 
kunna utveckla sina egna upplevelser och intressen.  

Vad som är intressant i detta är att en pedagog berättar hur barnen var väldigt intresserade 
utav tåg och att de hade kunnat koppla ihop det intresset med hållbar utveckling, men att det 
var mycket annat som kom i vägen och det fanns ingen tid. Hon beskriver hur de kunde ha 
tagit vara på skapandematerial och att barnen hade kunnat göra egna tåg och på det sättet 
kunna arbeta med hållbar utveckling utefter barnens intresse. Björklund (2014) menar att 
materialet är en viktig del av lärandet och att det formar barnen i lärprocessen och att natur-
materialet kan fungera i en skapandeprocess tillsammans med barnen. Att skapa av naturen 
och i samspel av naturen ger en upplevelse av närvaro på just den platsen och barnens nyfi-
kenhet och intresse väcks. Naturen och dess material får då en central plats tillsammans med 
barnens kreativitet och skapande (Björklund, 2014).  

Betydelsen av att barnen får vara kreativa och använda sin fantasi är starkt kopplat till den 
kulturhistoriska teorin. En viktig fråga här är barnens skapande och utvecklingen av detta 
skapande, då det kreativa arbetet och fantasin har en stor betydelse för barnens allmänna ut-
veckling och mognad (Vygotskij, 1995). Den kreativa förmågan beskrev Vygotskij för fan-
tasi, och fantasin är ett sätt att bearbeta verkligheten (Lindqvist, 1997). Genom att ta vara på 
barnens intressen så ger pedagogerna barnen även en stor möjlighet att själva få vidareut-
veckla och bearbeta sin nya kunskap i leken tillsammans med varandra.	  Björklund (2014) 
skriver att förmågan att kunna fantisera och människans kreativa kompetens kan vara just det 
som en dag gör det möjligt för oss att skapa en hållbar utveckling, men att det idag kan ses 
som en bristvara och att vi inte tar till vara på denna resurs. Vidare beskriver Björklund att det 
idag är viktigare än någonsin att förskolan värnar om sin möjlighet att arbeta på ett sätt som 
ger barnen en tillit till sin kreativa förmåga. Björklund (2014) hävdar att det inte alls är pengar 
eller tid som sätter upp hinder för arbetet med hållbar utveckling, utan bristen på fantasi.  

 Den förskolepedagogik som har kommit att utvecklats utifrån fenomenologin är inriktad på 
just hur man bäst kan bidra till att utveckla barns förmågor och förståelse för sin omvärld och 
att pedagogernas uppgift blir att hitta en balans mellan barns spontana lärande och hur omgiv-
ningen kan bidra till att påverka deras utveckling. Pramling Samuelsson (2015) skriver att det 
i praktiken handlar om att man som pedagog arbetar för att få barn att tala och reflektera och 
att de tar vara på barnens idéer. Vidare menar Pramling Samuelsson (2015) att utvecklingspe-
dagogiken som vuxit fram i förskolan skapar förutsättningar i form av att pedagoger arrange-
rar eller fångar situationer i vardagen för att få barn att tänka och reflektera, och att både barn 
och pedagog behöver vara aktiva för att en utveckling ska ske.  

 

 

5.2.2 Hinder för arbetet med hållbar utveckling 
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Pedagogerna säger att tiden och för stora barngrupper är det största hindret för arbetet med 
hållbar utveckling, och att även ålderssammansättningar kan vara ett hinder. Pedagogerna 
menar vidare att de önskar att de hade fått mer styrning uppifrån och mer material att arbeta 
efter. De säger att de inte fått någon fortbildning alls inom hållbar utveckling och att det bara 
har blivit extra arbete när de måste leta efter material själva och att engagemanget därför inte 
blir lika stort. De berättar även att de har fått använda sig utav sin egen kunskap, vilket kan 
variera med tanke på olika utbildningar. De beskriver även att det inte är så stor variation på 
arbetet som de önskar och lärandet därför har stannat på just kretslopp eftersom att det är ett 
bestämt fokusområde det här året.  

Barnens uppfattningar och nyfikenhet har även fått vänta då det kommit annat i vägen och 
lärandet har begränsat sig till ett lärande om kretslopp och sopsortering. Thulin (2011) beskri-
ver i sin studie hur det inom fenomenografin, eller utvecklingspsykologin som det även kom-
mit att kallas, är just aspekter som variation, urskiljning och samtidig medvetenhet betydelse-
fulla för vad och hur något uppfattas i en given situation och utvecklats mot ett variationsteo-
retiskt perspektiv på lärande. Det som också förenar lek och lärande på en teoretisk nivå är att 
variation ses som lika betydelsefullt för lek som för lärande. Den andra aspekten som särskilt 
betonas inom utvecklingspedagogiken rör själva användningen av variationen. Thulin (2011) 
beskriver vidare hur det inom utvecklingspedagogiken är den variation av uppfattningar som 
finns inom en barngrupp som blir en tillgång som pedagogerna måste ta vara på. Forskning 
om barns lärande av ett visst innehåll pekar just på betydelsen av att exponera och använda 
variationen av rådande uppfattningar i en lärsituation (Thulin, 2011).  

Det är även återkommande bland pedagogerna att det krävs mer tid för att kunna planera och 
genomföra alla de idéer som pedagogerna och barnen har, och samtliga pedagoger menar att 
för lite tid och för stora barngrupper är det största hindret för att kunna vidareutveckla och 
variera arbetet med hållbar utveckling på avdelningarna. De beskriver också att de behöver bli 
bättre på att framhäva varför och i vilket syfte det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling, 
och att de önskar att barnen verkligen förstod vikten av det. Ingen av pedagogerna verkar hel-
ler medvetna om vad hållbar utveckling verkligen innebär och de beskriver att miljö är det de 
tänker på just för att det går att ta på. Det blir även tydligt då alla pedagoger arbetar med just 
kretslopp och sopsortering och de inte får någon variation på arbetet. Thulin (2011) menar att 
variation hjälper barnen att kunna urskilja något som något visst, till exempel för att kunna 
skilja en gråsugga från andra smådjur, behöver barn konfrontera och pröva sina erfarenheter 
mot andras. De egna erfarenheterna ses därför som den referensram mot vilken nya kunskaper 
förstås. Inom utvecklingspedagogiken betonas också betydelsen av ett tillvaratagande av 
barns perspektiv i lärprocessen (Thulin, 2011). Även Kroksmark (2011) hävdar att när barn 
lär sig något så gör de det som en konsekvens av variation, och att det är när något sticker ut 
för barnen i jämförelse med något annat som de kan lära sig något.  

Det verkar vara intresset ifrån pedagogerna, tid och inte för stora barngrupper som är de vik-
tigaste verktygen för att kunna arbeta med hållbar utveckling. Intresse och engagemang ifrån 
pedagogerna är även det två viktiga aspekter, men är även en stor bristvara bland de pedago-
ger som intervjuats. Sedan så finns även en stor önskan om mer styrning och hjälp uppifrån 
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för att kunna bedriva ett arbete för lärande om hållbar utveckling. Det önskas ett större enga-
gemang och eldsjälar som kan utveckla arbetet om hållbar utveckling i förskolan.  

 
6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer metod, teori och resultat att diskuteras. I resultatet kommer 
studiens empiriska material och slutsatserna från det att ställas mot tidigare forskning och 
litteratur. Avsnittet kommer att avslutas med förslag till fortsatt forskning kring utvecklingen 
av hållbar utveckling i förskolan. 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som inte avslöjar det teoretiska perspektivet. Frå-
gorna som utgått ifrån en semistrukturerad intervju har även gjort att frågorna varit mer flex-
ibla och lagt stor vikt på följdfrågor och respondenternas egna upplevelser om hållbar utveckl-
ing. Frågorna i intervjuerna har inte varit ledande och inte styrts av de teoretiska perspektiv 
som valts till studien. Den fråga som belyst barns egna erfarenheter i hållbar utveckling har 
visat sig styrts mycket av det sociokulturella perspektivet där pedagogerna gång på gång häv-
dat att barnen lär bäst i samspel med sin omgivning, men studien har inte på något sätt varit 
ledande i den riktningen. Bryman (2011) beskriver hur frågor som inte ingår i en semistruktu-
rerad intervju kan ställas om intervjuaren anknyter till något respondenten sagt.  
 
När man väljer intervju som metod så finns det även en risk att vissa frågor kan verka hotfulla 
eller jobbiga för respondenterna att svara på, vilket även är en anledning att kunna vara flexi-
bel i sina frågor. Respondenterna kan även i det här läget välja att svara så som de tror att in-
tervjuarna vill höra. Bryman (2011) beskriver att svaren man får av respondenterna kan göra 
att vi blir tvungna att ifrågasätta studiens reliabilitet, då vissa svar kan handla om att respon-
denten ser svaret som önskvärt istället för helt ärligt. Det finns både positiva och negativa 
aspekter av att välja intervju som metod. I en intervjustudie som i det här fallet handlade om 
pedagoger i förskolan som respondenter så kan vi räkna med att få fylliga svar som utgår ifrån 
pedagogernas egna erfarenheter och upplevelser. Däremot så är inte respondenterna anonyma 
och svaren kan därför påverkas och på det sättet även reliabiliteten av studien. Om studien 
hade utgått ifrån till exempel en enkätundersökning där respondenterna är anonyma så skulle 
svaren och även resultatet blivit annorlunda. 
 
 I studien så var deltagandet frivilligt och respondenterna fick avbryta sin medverkan när de 
ville, men vi måste ändå tänka på att alla människor är olika och kan ha olika lätt för att ut-
trycka sig. I en gruppintervju så skulle svaren och resultatet också kunnat se annorlunda ut, då 
respondenterna kunde haft lättare att öppna och uttrycka sig om arbetet med hållbar utveckl-
ing och även hjälpas åt att fylla i varandras svar. I denna studie hade även observationer varit 
ett bra komplement till intervjuerna, då vi hade kunnat jämföra vad pedagogerna säger med 
hur de arbetar i till exempel en aktivitet om lärande för hållbar utveckling tillsammans med 
barnen. Det hade gjort att studien kunnat få ett tydligare resultat som hade visat hur det kon-
kreta arbetet verkligen ser ut.   
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6.2 Arbetets trovärdighet  
 
Studien som utgått ifrån intervjuer som metod kan göra att reliabiliteten i studien kan ses som 
låg, då respondenterna kan svara olika i olika situationer (Bryman, 2011). Formen på inter-
vjun som semistrukturerad gör det möjligt för pedagogerna att själva dela med sig av sin kun-
skap, erfarenheter och upplevelser. Att svaren i den semistrukturerade intervjun inte är bero-
ende av forskaren utan av respondenten gör att studiens validitet kan ses som hög. Intervjuer-
na bidrar även till en detaljrik data som gör att studiens frågeställningar har stor chans att bes-
varas. Reliabiliteten för studien kan i det stora hela ses som relativt låg och kan tänkas blivit 
högre om fler intervjuer hade genomförts.  
 
6.3 Teoridiskussion  
 
Genom att reflektera över hur de två teoretiska perspektiven har påverkat denna studie kan jag 
se att det lagts mycket fokus på att barnen lär sig utav varandra och av sin omgivning. Det 
framkommer även att barnens egna erfarenheter spelar en stor roll i hur arbetet läggs upp 
kring hållbar utveckling. Genom valet av teoretiska glasögon fokuseras det på samspelet mel-
lan barnen och sin omgivning, barnens egna erfarenheter och vikten av att skapa och ta vara 
på barnens kreativitet och fantasi. Vi har fått se att barnen får använda sina egna erfarenheter i 
lärandet och att barnen får diskutera och reflektera i samspel med sin omgivning. Pedagoger-
na menar att de önskar att variationen i lärandet var större, men att styrningen uppifrån har 
gjort att de fastnar i de fokusområden som bestämts. Det har även blivit tydligt att praktiskt 
arbete och att barnen konkret får vara med och uppleva är viktigt bland samtliga pedagoger, 
där besök till bland annat återvinningsstationer har stått i fokus. Det materiella har stor bety-
delse och samtliga pedagoger önskar att de tog vara på natur- och skapandematerial mer än 
vad de gör, då barnen ska få använda sin kreativitet och fantasi.  
 
6.4 Resultatdiskussion   
 
6.4.1 Pedagogers syn på arbetet med hållbar utveckling 
 
Samtliga pedagoger säger att de på avdelningarna fått i uppdrag av förskolecheferna att börja 
arbeta med hållbar utveckling och att det skulle vara ett fokusområde i två år, där förskoleche-
ferna även bestämmer vilken inriktning de ska arbeta efter. De säger att det finns en önskan 
om att det efter de två åren ska komma mer naturligt och att man inte ska behöva tänka så 
mycket på hur och vad man gör.  De menar vidare att ämnet är nytt för dem och att de börjat 
med kretslopp och att fokus har legat på sopsortering och odling. Samtliga pedagoger säger 
även att de önskar att det skulle bli som en rutin som man inte behöver tänka på men att de 
precis har börjat, men syftet med arbetet är att det ska bli en naturlig del och integreras i verk-
samheten. Samtliga pedagoger säger även hur viktigt det är att de får visa barnen hur ”allting i 
världen hänger ihop”. Vi skulle här kunna dra slutsatser ifrån Björneloos (2007) studie som 
visar att pedagoger återkommer till att barn behöver utveckla förståelse om att allt i världen 
hänger ihop och att varje handling har betydelse. För att barnen ska kunna få en helhet om 
ämnet så krävs det dock en större kunskap som även eftersträvas av pedagogerna i studien.  
Alla pedagoger beskriver hur hållbar utveckling för dem är att värna om miljön och att det 
ekologiska perspektivet lätt tar över. Samtliga pedagoger beskriver hur de går till skogen, sop-
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sorteringen och att de odlar, men endast en av fem pedagoger berättar att hon är medveten om 
att hållbar utveckling består av tre dimensioner. Det sociala och ekonomiska pratas det inte 
om i lika stor omfattning. Tidigare forskning pekar på att det kunskapsinnehåll som med tyd-
lighet framträder i förskolan är arbetet med naturen och med barns inflytande, och att försko-
lorna därför strävar efter att anpassa verksamheten utifrån barns erfarenheter, intressen och 
behov, både när det gäller den enskilda individen och den aktuella barngruppen (Äremalm-
Hagsér 2013).  
 
 Det råder blandade åsikter om huruvida arbetet är svårt eller inte, men samtliga pedagoger 
anser att det är svårt att få in hållbar utveckling på ett naturligt sätt i förskolans vardag. Tidi-
gare forskning pekar på att verksamma pedagoger idag känner sig osäkra på vad utbildning 
för hållbar utveckling innebär och efterlyser begreppsutveckling och forskning om pedago-
giska metoder (SOU 2004:104). En slutsats vi kan dra av detta är att det krävs ett större enga-
gemang och fortbildning inom området. Pedagogerna i studien är överens om att arbetet med 
hållbar utveckling mestadels kommer att handla om miljö och det ekologiska och att det soci-
ala och ekonomiska lätt hamnar mellan stolarna. I studien så har vi även kunnat se att begrep-
pet hållbar utveckling är något som känns stort och svårt för pedagogerna och att det även kan 
vara svårt att förhålla sig till. Som Björnloo (2007) skriver är hållbar utveckling ett stort och 
komplext begrepp som ofta förknippas med miljöfrågor. Gemensamt för nästan alla pedago-
ger i studien är att de förknippade begreppet med natur och miljö, det vill säga den ekologiska 
delen av hållbar utveckling.  
 
6.4.2 Hur arbetet med hållbar utveckling bedrivs i prak-
tiken 
 
Samtliga pedagoger berättar att de har fokuserat på sopsortering och kretslopp just för att det 
är ett fokusområde det här året. De berättar att de har nära till återvinningsstationen så de bru-
kar ta med sig barnen dit just för att barnen ska få en inblick i hur ”allt hänger ihop”. Samtliga 
pedagoger hävdar att det praktiska arbetet är viktigt och att barnen får uppleva lärandet istället 
för att bara höra om det teoretiskt. Tidigare forskning visar att barns intresse för en hållbar 
framtid utvecklas genom det praktiska verklighetsnära arbete som sker i förskolan, och att det 
är barns perspektiv och tankar i vardagen om miljöfrågor och livsstil som framträder som fo-
kus för arbetet i förskolan (Ärlemalm-Hagsérs, 2013) 
 
Samtliga pedagoger menar att en viktig del i lärandeprocessen handlar även om att barnen får 
reflektera med varandra och även lära utav varandra. De äldre barnen som fått följa med på 
besök på återvinningsstationen har fått tagit bilder och sedan visat för de yngre barnen, då de 
även har fått berätta vad de har varit med om under dagen. Pedagogerna hävdar även att de 
skulle vilja variera arbetet med hållbar utveckling mer där barnens tankar får styra, men att 
fokusområdet ifrån cheferna som är kretslopp gör att de har fastnat i det. Thulins (2011) stu-
die visar att samtal med variation är den viktigaste aspekten för att barn ska kunna lära sig om 
naturvetenskap, men även vikten av att sätta ord på barns upplevelser, frågor och händelser så 
att barnen kan dela upplevelsen med andra. Barns möjlighet att uppleva hur ett aktivt mil-
jötänkande omfattar alla delar av deras vardag stärker tilltron på en positiv miljöutveckling för 
framtiden.  Björklund (2014) menar även hon att när barnen ges möjlighet att påverka sin tid 
på förskolan och när barnen uppmuntras att föra fram sina åsikter, stärks deras känsla av att 
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kunna förändra. Att kunna uttrycka tankar och åsikter samtidigt som man också kan ta del av 
andras är en stor del av arbetet för att skapa en hållbar utveckling.  
 
Några av pedagogerna berättar att de försöker involvera föräldrarna i arbetet så gott det går 
och att barnen har fått tagit med sig återvinningsmaterial till förskolan som de sedan planterat 
i. En pedagog menar att de inte finns något intresse bland föräldrarna när det kommer till ar-
betet med hållbar utveckling och att de inte har något samarbete alls, men att det såklart skulle 
gynna arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Tidigare forskning visar på vikten av att 
involvera familjer och vårdnadshavare i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Genom 
förskolans arbete för en hållbar framtid kan barnen vara viktiga aktörer för att deras familjer 
och mor- och farföräldrar ska utveckla vardagsrutiner som är förenliga med en hållbar livsstil 
(Engdahl et al. 2012). En slutsats som vi kan dra av pedagogernas praktiska arbete med håll-
bar utveckling är att de ser det praktiska arbetet som en av de viktigaste aspekterna för att 
lärande ska uppstå. Samtliga pedagoger hävdar att de skulle vilja att arbetet var mer varie-
rande och att de kunde arbeta på det sätt som de själva önskar, men att fokusområdet på just 
kretslopp gör att det stannar där.  
 
6.4.3 Hur pedagoger tar tillvara på barns egna erfaren-
heter i arbetet med hållbar utveckling 
 
Tidigare forskning visar att en hållbar utveckling förutsätter en upplyst demokrati, men att det 
däremot inte är en självklarhet att man känner sig delaktig i beslutsfattande och det ligger av 
den anledningen mycket arbete bakom ett demokratiskt förhållningssätt (Börneloo, 2007).  
Barns erfarenheter och intressen i arbetet med hållbar utveckling i förskolan ses som en viktig 
del hos samtliga pedagoger, men det framkommer dock att pedagogerna inte tar tillvara på 
barnens egna erfarenheter så mycket som de skulle önska. Att barnens intressen och nyfiken-
het ibland hamnar mellan stolarna går i studien hand i hand med de hinder som pedagogerna 
ser som avgörande för att arbetet med hållbar utveckling ska kunna växa och upplysas mer. 
Nästan alla pedagoger berättar att när de fick i uppdrag av förskolecheferna att arbeta med 
hållbar utveckling så samlade de barngrupperna och frågade vad de hade för erfarenheter 
hemifrån av just kretslopp och sopsortering, och att det i sin tur gjorde att barnen började dis-
kutera och reflektera över vad sopsortering verkligen innebar. En utav pedagogerna menar att 
om de som pedagoger tycker att något är roligt så smittar det även av sig på barnen och menar 
att det går att styra barnen på det sättet. Att uppdraget att arbeta med hållbar utveckling har 
kommit uppifrån som ett fokusområde har gjort att pedagogerna har fått tänka om och även 
behövt styra in barnen på hållbar utveckling i motsats till att engagemanget kommer ifrån 
pedagogerna själva och barnens nyfikenhet. Pedagogerna önskar att de kunde låta barnens 
intressen få styra mer och att de hela tiden kan framföra vikten och syftet om varför lärandet 
för en hållbar utveckling är viktigt. Björklund (2014) menar att det är viktigt att tala om för 
barnen varför man arbetar med hållbar utveckling, annars så blir det lätt att pedagoger lär bar-
nen att utveckla ett miljövänligt beteende utan att berätta varför beteendet är bra för vår miljö. 
Pedagogerna i studien vill att barnen ska kunna reflektera med varandra och har en önskan om 
att lärandet ska bli en naturlig del i vardagen, men det kräver även att de själva aktivt deltar 
och skapar dessa lärandesituationer. Tidigare forskning visar att barns fantasi är beroende av 
samspelande vuxna, vuxna som med sin kunskap skapar de miljöer där det är möjligt för bar-
nen att tänka nya tankar (Engdahl, et al. 2012). Även Thulins (2006) studie visar att barn 
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måste få möta vuxna som ständigt söker och tror på lösningar och att pedagogers attityder och 
kunskaper anses vara grunden för miljöarbetet. 
 
En utav pedagogerna (Lisa) berättar att de inte planerar så väldigt mycket utefter barnens erfa-
renheter när det gäller hållbar utveckling, men att de tar tillvara på barnens spontana berättel-
ser och sedan kan lyfta det i hela barngruppen, och på så sätt ta tillvara på barnens intressen. 
Hon säger vidare att föräldrarna inte har visat något engagemang och att det hade varit lättare 
att ta tillvara på barnens erfarenheter om de hade ett större samspel med föräldrarna när det 
kom till hållbar utveckling. Tidigare forskning pekar på att ekologiska processer oftast är 
osynliga för barn och kan förbli så om inte de vuxna skapar situationer som förmår barn att 
göra upptäckter kring de naturvetenskapliga fenomenen. Att uppmärksamma barnens nyfi-
kenhet bör därför vara ett naturligt inslag i arbetet i förskolan och bör ses som en skyldighet 
(Thulin, 2006). De slutsatser vi kan dra är att pedagogerna inte tar tillvara på barnens egna 
erfarenheter och intressen i lika stor utsträckning som de skulle önska, vilket även går emot 
den tidigare forskningen i studien som verkligen belyser vikten av att ta vara på barnens erfa-
renheter och nyfikenhet. Fokusområdet det här året som är kretslopp har gjort att pedagogerna 
fastnat i det mönstret och att barnens spontana tankar därför blir lidande. Samtliga pedagoger 
menar att eftersom intresset inte kommit ifrån dem ifrån början så har de behövt styra in bar-
nen på arbetet med hållbar utveckling, istället för att barnens intressen och nyfikenhet har fått 
styra in dem på ämnet.  
 
6.4.4 Pedagogers syn på hinder för arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan  
 
Tidigare forskning beskriver hur förskolan är första steget i utbildningsväsendet och anses 
därmed utgöra en betydelsefull faktor vad gäller grundläggande av attityder, erfarenheter och 
kunskaper i barns utveckling och lärande (Thulin, 2011). Samtliga pedagoger i studien menar 
att styrningen ifrån cheferna har gjort så att engagemanget inte har blivit så stort och att det 
mer ses som ett tvång. Pedagogerna berättar även att de inte fått någon fortbildning eller in-
formation alls om hållbar utveckling och att de kastats in i något okänt som de nu ska försöka 
sätta sig in i. Björklund (2014) beskriver att det kan vara viktigt att engagemanget får komma 
ifrån pedagogerna, där de sedan kan få stöd av ledningen. I studien så kan vi se att det har 
skett tvärtom där pedagogerna inte haft något att säga till om. Tidigare forskning pekar på att 
lärare som undervisar om hållbar utveckling efterfrågar ett stort behov av stöd från ledningar 
för att kunna vidareutveckla utbildningar för hållbar utveckling och önskar även ett tydligt 
stöd i lagstiftningen (SOU 2004:104).  
 
Samtliga pedagoger säger att de behöver bli bättre på att lyfta varför de ska arbeta med hållbar 
utveckling och att de skulle vilja få fram det viktiga syftet med arbetet till barnen. Samtidigt 
så beskriver samtliga pedagoger att för stora barngrupper och tiden är det största hindret för 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Samtliga pedagoger säger att de upplever att arbe-
tet kan vara svårt att få ihop ibland med tanke på barngruppens storlek och att det gäller hela 
verksamheten, inte bara arbetet med kretslopp och hållbar utveckling. I en av Skolverkets 
nationella utvärderingar av förskolan framkom det att inflytande är ett prioriterat område i 
många lokala planeringsdokument för förskolan, men att det verkar vara svårt att nå upp till 
intentionerna. De främsta hindren tycks vara just stora barngrupper och svårigheter att hitta 
metoder för att stimulera små barns inflytande (SOU 2004:104). 
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Samtliga pedagoger säger vidare att ett hinder är ålderssammansättningen och att det kan vara 
svårt att ha aktiviteter som passar alla barn i hela barngruppen. Ett stort hinder är just pedago-
gernas engagemang och de hade önskat få mer styrning uppifrån om hur de ska arbeta och vad 
de ska arbeta med. De menar att när styrningen kommer uppifrån blir engagemanget inte lika 
stort och speciellt inte när de inte får välja tema och fokusområde själva. Det har även innebu-
rit att variationen på arbetet inte har blivit så stor då de varken har fått vara med och be-
stämma eller fått någon vidare information, så de håller sig till arbetet med kretslopp. Utbild-
ningsdepartementet (2010) hävdar att det är en utmaning för förskolan att fånga upp det som 
upptar barnens tankar och nyfikenhet och att sedan koppla det till miljöfrågor och livsstil. Att 
uppdraget kommer uppifrån kan här ses som både positivt och negativt. Förskolecheferna har 
fått pedagogerna att öppna upp ögonen för arbetet med hållbar utveckling, men det har även 
brustit i kommunikationen och en större styrning uppifrån önskas utav samtliga pedagoger. En 
utav pedagogerna säger hur de skulle behöva en eldsjäl som brann för ämnet, men samtidigt 
så kan vi fråga oss hur en person ska kunna lyfta en hel avdelning eller förskola.  
 
Siraj-Blatchford och Siraj-Blatchford skriver i sin artikel ifrån (2002) hur pedagogernas kom-
petens vad gäller det innehåll som är i fokus får konsekvenser för deras engagemang och där-
med även för vad barn lär sig och de attityder som grundläggs inom ämnet. För att pedago-
gernas engagemang ska bli större så krävs här även en utbildning inom ämnet och borde även 
ses som en självklarhet att pedagogerna får det stöd som behövs för att utveckla arbetet med 
hållbar utveckling. Arbetet med hållbar utveckling har stor potential att utvecklas i dagens 
förskolor, men det krävs ett större engagemang och att alla arbetar mot samma mål. Det efter-
frågas fortbildningar och mer styrning uppifrån bland de pedagoger som intervjuats i studien, 
samt en önskan om att barnens intressen ska få styra arbetet mer. Thulins (2006) studie visar 
att den pedagogiska kvaliteten i förskolan inte bara har att göra med vilken inställning peda-
goger i förskolan har till förskolans uppdrag, utan också i vilken utsträckning pedagoger i 
förskolan använder sin kompetens. De förskolor som enligt Thulins studie uppvisar en hög 
kvalitet karakteriseras av pedagoger som har en förmåga att interagera med barnen utifrån ett 
demokratiskt perspektiv där verksamheten präglas av gemensamma mål.  
 
6.5 Fortsatta studier 
 
Under studiens gång så har jag fått förklara för de pedagoger som ingår i studien om vad be-
greppet hållbar utveckling egentligen innebär. De flesta av de pedagoger som ingått i studien 
verkar ha väldigt lite kunskap om vad begreppet står för och de har pratat om den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling. Man kan uppfatta det som en generell osäkerhet kring 
området och att miljö, djur och natur är det som behandlas mest. Detta gör även att intresset 
väcks för att få veta hur många pedagoger och förskolechefer inom förskolan som verkligen 
är medvetna om vad hållbar utveckling innebär.  
 
Samtliga pedagoger menar att de har fått för lite styrning uppifrån och de efterfrågar fortbild-
ning inom området. För att hållbar utveckling ska kunna utvecklas i förskolan så krävs det att 
pedagoger får den kunskap som krävs för att kunna lära barnen på bästa sätt. Det skulle vara 
väldigt intressant att fortsätta att forska i hur förskolechefer ser på hållbar utveckling och hur 
de ser på pedagogers konkreta arbete med hållbar utveckling. Med tanke på att pedagogerna i 
studien inte fått någon information alls om hur de ska arbeta så skulle det även vara intressant 
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att se vad förskolecheferna får för fortbildning inom ämnet, och om de får någon fortbildning 
över huvud taget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

7. Referenser 
Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen. (3., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Björklund, S. (2014). Lärande för hållbar utveckling: i förskolan. (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: en studie av lärares utsagor om 
undervisning. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2007. Göteborg. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Emilsson, I-L. (2014). Sandlådan med nya ögon. I A, Löfdahl. ., K, Franzén., M, 
Hjalmarsson. (Red.), Förskollärarens metod- och vetenskapsteori (ss. 81 – 91, 1 uppl.). 
Stockholm: Liber. 

Engdahl, I., Karlsson, B., Hellman, A. & Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar 
utveckling: är det någonting för förskolan, eller? Stockholm: OMEP. 

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. (5. uppl.) 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Karlsson, M. (2014). Perspektiv på förskolan i examensarbeten. I A, Löfdahl., K, Franzén., 
M, Hjalmarsson. (Red.), Förskollärarens metod- och vetenskapsteori (ss. 12 – 21, 1 
uppl.). Stockholm: Liber. 

Kroksmark, T. (red.) (2011). Den tidlösa pedagogiken. (2., [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Lindqvist, Gunilla. Små barns lek - Vuxnas gestaltning och barns meningsskapande. Karlstad: 
Högskolan i Karlstad, 1997. Forskningsrapport 97:10. 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. I A, Löfdahl., 
K, Franzén., M, Hjalmarsson. (Red.), Förskollärarens metod- och vetenskapsteori (ss. 
32 – 43, 1 uppl.). Stockholm: Liber. 

Pramling Samuelsson, I. (2015). Utvecklingen av barn- och förskolepedagogisk forskning 
inom utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet [Elektronisk resurs] : en personlig 
berättelse. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande. 

Riddersporre, B. & Persson, S. (red.) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & kultur. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2009). Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Redovisning av 
regeringsuppdrag U2008/6144/S. 



 

29 
 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (Rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Siraj-Blatchford, John, & Siraj-Blatchford, Iram. (2002). Discriminating between schemes 
and schema in young children’s emergent learning of science and technology. 
International Journal of Early Years Education, 10(3), 205-214. Hämtad från 
file:///C:/Users/Linn/Downloads/Schemenschema.pdf 

SOU 1997:157. Miljöarbete i förskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Thulin, S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga 
innehåll i förskolan. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet: 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hämtad från  http://hdl.handle.net/2077/25276  

Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt?: En studie av hur lärare 26 och barn i 
förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Licentiatavhandling. Växjö: 
Växjö University Press. 

UNICEF. (2009). Barnkonventionen: FN: konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 
UNICEF, Sverige. Hämtat från Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 
 
Ärlemalm-Hagsér, E. (2013). Engagerade i världens bästa?: lärande för hållbarhet i försko-

lan. Diss. (sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet, 2013. Göteborg. 

   



 

30 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Samtyckesbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Linn Andersson och går näst sista terminen på förskollärarutbildningen vid 
Karlstads Universitet. Just nu skriver jag på mitt examensarbete som kommer att handla om 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Examensarbetet kommer att grundas på intervjuer 
av pedagoger runt ämnet hållbar utveckling och barns delaktighet i detsamma. Intervjuerna 
kommer att ske på olika avdelningar. Jag kommer att spela in intervjuerna.  
Det material som kommer att samlas in kommer endast att användas till mitt examensarbete 
och inte i något annat syfte. När jag bearbetat materialet kommer det att förstöras. Det 
datamaterial som samlats in kommer att behandlas ytterligt konfidentiellt vare sig förskolors 
namn eller identiteter kommer att nämnas i det färdiga arbetet. 
 
Jag vill också informera om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kan 
avbryta sitt deltagande. 
 
För mer information kan du besöka http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf där de 
forskningsetiska principerna finns beskrivna mer detaljerat.  
 
Har ni synpunkter eller frågor angående mitt arbete får ni gärna kontakta mig. 
 
Telefon: 070 000 00 00 
Mail: xxxxxxxx@hotmail.com 
 
Tillstånd till intervju  
 
□ Ja, jag ger tillstånd för att bli intervjuad 
 
□ Nej, Jag ger inte tillstånd att bli intervjuad 

Namn: __________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjufrågor 
Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med ämnen som berör natur 
och miljö, kretslopp och hållbar utveckling, då förskolans styrdokument kräver att förskolan arbetar 
med miljö- och naturvårdsfrågor.  

Frågeställningar 

Hur ser pedagoger på sitt arbete med hållbar utveckling i förskolan? 

Hur ser planering- och efterarbete ut när det kommer till arbetet med hållbar utveckling?   

Vad gör pedagoger för att involvera barnen i arbetet med hållbar utveckling? 

Hur ser pedagoger på sitt arbete med hållbar utveckling i förskolan? 

-‐ Berätta vad är hållbar utveckling för dig? 
 

-‐ Berätta hur du ser på arbetet med hållbar utveckling här på avdelningen?  
 

-‐ Hur upplever du att det är att arbeta med hållbar utveckling i förskolan (svårt, enkelt, 
roligt, intressant...)? 

 
Hur ser planering- och efterarbete ut när det kommer till arbetet med hållbar utveckl-
ing?   

-‐ Vad gör ni rent praktiskt för att arbeta med hållbar utveckling här på försko-
lan/avdelningen? Till exempel speciella temaarbeten eller projekt? 

 
-‐ Vad kan ni göra för att vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling här på avdel-

ningen? 
 

-‐ Vad ser du för eventuella hinder för att kunna vidareutveckla arbetet med hållbar ut-
veckling i förskolan? 

 
Hur involveras barnen i arbetet med hållbar utveckling? 

-‐ På vilket sätt tar ni tillvara på barnens egna erfarenheter när det kommer till hållbar 
utveckling i förskolan?  
 

-‐ Har du några tankar om fler/andra sätt att kunna ta tillvara på barnens erfarenheter? 
Och eventuella hinder? 

 


