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Abstract 
Sustainable development in preschool 

- Preschool teachers perceptions of educational work for sustainable development 

  in the preschool based on a didactic perspective 

 

 

För att söka kunskap om förskollärares uppfattningar om det pedagogiska arbetet för 

hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv har en grupp förskollärare 

intervjuats i denna studie. Detta med syftet att kartlägga vilket innehåll förskollärarna 

lyfter fram som viktig kunskap i sammanhanget och hur de beskriver sitt arbete i 

undervisningen för hållbar utveckling. Det handlar om att synliggöra innehåll, 

förhållningssätt och metoder i undervisningen för hållbar utveckling inom ramarna för 

förskolans kontext. Studien bygger på kvalitativ analys av empiri som samlats in med 

hjälp av semistrukturerad intervju. Studiens resultat presenteras i beskrivningskategorier 

indelade i ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det framträdande mönstret visar 

främst på: 

- en praktik som utgår från naturstudier av växter och djur med inslag av besök i skogen 

eller närområdet samt återvinning av material. Den ekologiska och ekonomiska 

dimensionen vävs samman. 

- att värdegrundsarbetet inkluderats i den sociala dimensionen av hållbar utveckling, ett 

namnbyte har skett: från värdegrundsarbete till social hållbarhet. 

Studiens analys ger en djupare insikt i förskollärarnas pedagogiska val kopplade till 

möjligheter och utmaningar som studien visar på i relation till arbetssätt och 

organisation i undervisningen för hållbar utveckling. 
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Tack 
Ett stort tack till de förskollärare som låtit sig intervjuats med anledning av den här 

studien. Fortsätt undervisa för hållbar utveckling.   



 

 

 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 2 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 

4 Tidigare forskning ____________________________________________________ 4 

5 Teorianknytning _____________________________________________________ 7 
 Att undervisa för hållbar utveckling __________________________________ 7 

 Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling ____________________________ 8 

 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter ____________________________ 9 

6 Metod _____________________________________________________________ 11 
 Datainsamlingsmetodik ____________________________________________ 11 
 Urval ___________________________________________________________ 12 
 Etiska överväganden ______________________________________________ 12 

 Genomförande ___________________________________________________ 12 
 Bearbetning av data _______________________________________________ 13 

 Metoddiskussion __________________________________________________ 13 

7 Resultat ____________________________________________________________ 15 
 Studiens beskrivningskategorier – tre dimensioner av hållbarhet _________ 15 

 Arbetssätt och organisation i undervisningen för hållbar utveckling – 

möjligheter respektive utmaningar ______________________________________ 18 

 Resultatsammanfattning ___________________________________________ 20 

8 Analys _____________________________________________________________ 22 

 Analys av ekonomisk dimension _____________________________________ 22 
 Analys av social dimension _________________________________________ 23 
 Analys av ekologisk dimension ______________________________________ 24 
 Analyssammanfattning ____________________________________________ 26 

9 Diskussion __________________________________________________________ 29 
 Etikettbyte: från värdegrundsarbete till social hållbarhet ________________ 29 
 Det ekocertifierade barnet __________________________________________ 30 

 Framtida forskning _______________________________________________ 31 

Referenser ___________________________________________________________ 32 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Förhandsinformation till respondenter ____________________________ I 

Bilaga B Intervjuguide _________________________________________________ II 



 

 

 

1 
 

1 Inledning 
Människor världen över informeras dagligen om klimatförändringar, global 

uppvärmning och hållbarhetsmål. Medborgare manas till förändring och förbättring i 

arbetet mot en mer hållbar framtid. I samma andetag rapporteras om ekonomisk tillväxt 

och vikten av konsumtionssamhället för att hålla världsekonomin i balans. Det är inte 

konstigt att vi människor, jag och du, drar en suck emellanåt och undrar vad en enskild 

individs avtryck kan göra för skillnad i världen. Kan det vara så att nyckeln till en mer 

hållbar framtid finns hos de yngsta medborgarna inom utbildningsväsendet? Alltså i 

förskolan. 

 

I det här arbetet, som sker inom ramarna för förskollärarutbildningen, kartläggs 

förskollärares pedagogiska arbete för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett 

begrepp med flera dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är 

ett högaktuellt ämne i dagens samhälle och ett område som diskuteras på olika nivåer, 

lokalt, nationellt och globalt, genom politiska beslut och upprättandet av olika agendor 

för en mer hållbar utveckling i världen. Att arbeta för en hållbar framtid handlar om att 

leva hållbart genom att förhindra fortsatt nedbrytning av jordklotet. Det innebär också 

att ta ansvar för och bry sig om rättvisa och fred på jorden. Undervisning för hållbar 

utveckling börjar i förskolan, frågan är: vad som lärs och hur det görs. 

 

Förskolans läroplan infördes 1998 och har sedan dess reviderats flera gånger. 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2016) anges strävans mål, det vill 

säga mål att sträva emot inte mål som ska uppnås. Detta eftersom förskolan är frivillig, 

förskolan är inte obligatorisk som exempelvis skolan. Thulin (2006) menar att diskursen 

om lärande har prioriterats i och med införandet av en läroplan. Tidigare fokus, som 

beskrevs genom olika dokument och utredningar, riktades mot omsorg och fostran. I 

dagens läroplan för förskolan betonas det lustfyllda lärandet (Utbildningsdepartementet, 

2016), som synliggör dagens barnsyn, kunskapssyn och synen på lärande. En 

kunskapssyn som enligt Skolverket (2012) kan förstås ur en konstruktionistisk teori där 

ett sociokulturellt perspektiv ingår och där lärandet baseras på samspel mellan individer 

i en kollaborativ process. I förskolans uppdrag ingår att lägga grunden för ett livslångt 

lärande samt att inspirera barn att utforska omvärlden. En positiv framtidstro och ett 

ekologiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten och hjälpa barnen att förstå hur 

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

framtid. Verksamheten ska se till att barnen i förskolan utvecklar omsorg om miljö och 

natur liksom kunskaper om växter och djur. Det är ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll 

som lyfts fram med avsikten att förskolebarn ska förstå sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp (Utbildningsdepartementet 2016).  

 

Förskolan står inför utmaningen att organisera, implementera och utveckla arbetet för 

hållbart tänkande och handlande så att det blir till en resurs i det gemensamma arbetet 

för hållbar utveckling. Jag menar att komplexiteten i förskollärares uppdrag gällande 

arbetet kring hållbar utveckling gör området intressant att studera utifrån förskollärares 

perspektiv. Med det här arbetet vill jag bidra med kunskap om förskollärares 

uppfattningar om undervisning för hållbar utveckling. Vad är det för 

undervisningsinnehåll som förskollärare väljer att synliggöra i arbetet för hållbar 

utveckling och hur utbildar förskollärare i dagens förskola det ekocertifierade barn som 

efterfrågas i beslut och styrdokument? Leder undervisningen till att barn handlar 

hållbart nu och i framtiden? 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att kartlägga förskollärares uppfattningar om det pedagogiska 

arbetet för hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vilket 

innehåll synliggörs (vad lärs?) och vilka förhållningssätt och metoder används (hur görs 

det?) i undervisningen för hållbar utveckling. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

 

• Hur uppfattar förskollärare begreppet hållbar utveckling; vilka dimensioner 

betonas (ekonomiska, sociala, ekologiska)?  

• Vilket innehåll synliggörs i arbetet med barnen enligt förskollärarna? 

• Hur går undervisningen för hållbar utveckling till enligt förskollärarna? 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever förskollärarna i 

undervisningen för hållbar utveckling? 
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3 Bakgrund 
Här följer en sammanfattning av dokument och beslut för hållbar utveckling som jag 

menar har haft betydelse för förskolans hållbarhetsutveckling. Hållbar utveckling har 

stått på den politiska agendan sedan 1980-talets början skriver Björneloo (2007). 

Innebörden i begreppet och definitionerna av fenomenet har varierat sedan dess. I och 

med Brundtland rapporten 1997, Gro Harlem Brundtland är ordförande för den grupp 

som går under det officiella namnet The World Commission for Environment and 

Development, betonas de samverkande aspekterna: ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet (a.a.). 

 

I förskolan riktades fokus mot hållbar utveckling i och med Dekaden (2005–2014). FN 

(Förenta Nationerna) och UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation) proklamerar att utbildning för hållbar utveckling ska prioriteras 

och därmed riktas ljuset mot förskolan i arbetet för en hållbar framtid. Dekaden gäller 

för alla lärare och all undervisning världen över. I Sverige utarbetade stiftelsen Håll 

Sverige Rent (2017), som är en ideell organisation stiftad av Naturvårdsverket och 

Returpack, ett pedagogiskt material för förskolor och skolor som fick namnet: Grön 

Flagg. På den internationella arenan heter Grön Flagg: Eco-Schools och kan knytas till 

flera olika organ som arbetar för en hållbar framtid, exempelvis UNESCO (Björneloo, 

2007). 
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4 Tidigare forskning 
I det här arbetet är syftet att kartlägga förskollärares uppfattningar om det pedagogiska 

arbetet för hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vilket 

innehåll synliggörs (vad ska läras?) och vilka förhållningssätt och metoder används (hur 

ska det läras?) i undervisningen för hållbar utveckling. Inspiration har hämtats från 

Kihlströms (2007) och Allwood och Eriksons (2010) beskrivning av hur en kvalitativ 

undersökning kan genomföras och analyseras.  

 

Tidigare forskning har främst hämtats från fyra avhandlingar från fyra olika lärosäten 

(Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Stockholms 

universitet) samt från en artikel: Documentation and communication in Swedish 

preschools av Emilson och Pramling Samuelsson (2014). Här följer en kort presentation 

av avhandlingarna: 

  

Thulins (2006) avhandling syftar till att kartlägga hur lärare i förskolan i samtal (verbal 

kommunikation) tar sig an en innehållsaspekt (lärandets objekt) utifrån ett 

naturvetenskapligt sammanhang. Begreppet lärandets objekt och lärandets akt definieras 

i Thulins studie (2006) som lärandets vad-aspekt och lärandets hur-aspekt och syftar till 

att synliggöra lärandets innehåll samt genomförande, det vill säga hur lärandeakten 

utförs. Datainsamlingen har skett genom videoobservationer på en förskoleavdelning 

med 21 barn i åldrarna 3–6 år samt tre lärare. Forskningsansatsen är fenomenografisk. 

Studiens resultat visar bland annat på att lärarna använder ett antropomorfiskt 

uttryckssätt (förmänskligande uttryckssätt) i samtalet om exempelvis djur med barnen 

på förskolan i stället för en mer naturvetenskaplig inriktning i samtal om olika fenomen. 

Den naturvetenskapliga innehållsaspekten uteblir därför många gånger (a.a.). 

 

Björneloos (2007) avhandling syftar till att rikta uppmärksamhet mot ett prioriterat men 

oklart undervisningsområde (hållbar utveckling) i skolan. Hon har studerat lärares 

berättelser om undervisningen för att synliggöra lärares föreställningar om fenomenet 

hållbar utveckling. Forskningsansatsen är hermeneutisk. Resultatet visar på tre 

övergripande innebörder av hållbar utveckling utifrån lärares beskrivningar av sin 

undervisning i skolan. Dessa begrepp redogörs här kortfattat utifrån min tolkning och 

sammanfattning: 

• En etisk praktik utifrån mål och medel –  etik som mål inkluderar grundläggande 

värden. Etik som medel inkluderar moraliska aspekter: att leva som man lär 

• Ett kulturbygge – sätt att leva (en kollektiv identitet där sätt att leva synliggörs) 

• Individens hållbara utveckling – tillit till den egna förmågan att lära och till 

själva meningen med lärandet 

 

Hedefalks (2014) avhandling syftar till att bidra med kunskap om förutsättningar för 

barns meningsskapande kring undervisningsinnehållet hållbar utveckling i förskolans 

praktik. Det handlar här om barns möjligheter till kritisk diskussion och kritisk 

handlingsförmåga. Forskningsansatsen har ett pragmatiskt angreppssätt. Resultatet visar 

att situationer där barn i förskolan diskuterar är vanligt förekommande men situationer 

där barn i förskolan för kritiska diskussioner är sällsynta. Här menar Hedefalk (2014) att 

barn behöver delta i situationer där det finns anledning att lyfta motstridiga idéer för att 

barn ska få möjlighet att agera kritiskt. Utifrån studiens empiri har det visat sig att lärare 

kan skapa dessa förutsättningar genom att själva presentera olika uppfattningar 

tillsammans med barnen (a.a.). 
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Caimans (2015) avhandling studerar förskoleverksamheter som befinner sig i 

spänningsfältet mellan att stödja barns lärande i naturvetenskap och att utveckla deras 

känsla av omsorg för närmiljön och i förlängningen också för hållbarhetsfrågor. Detta 

utifrån ett förskoledidaktiskt förhållningssätt som kännetecknas av ett utforskande 

arbetssätt samt ett lyssnande till barns uttryck och frågor. Avhandlingen utgår från 

pragmatikern Deweys (1859–1952) empiriska metod, experimentalism. Studiens 

resultat visar på ett flertal tillfällen då förskolebarns utforskande av ett 

naturvetenskapligt innehåll lett till en ämnesfördjupning. Detta i en kontext där barn fått 

möjlighet att observera djur tillsammans med lärare som kontinuerligt läst in sig på 

relevant ämnesteori och därmed kunnat hjälpa barnen i deras naturvetenskapliga lärande 

(a.a.). 

 

Jag har i mitt arbete på förskolan tagit del av eller använt dessa avhandlingar för att på 

olika sätt försöka utveckla undervisningen för hållbar utveckling. I studien används 

avhandlingarna för att ge läsaren en introduktion i ämnet hållbar utveckling, visa på 

tidigare forskning och för att skapa ett teoretiskt ramverk samt för analys. 

 

Undervisning som handlar om människans miljöpåverkan på jorden kopplas oftast till 

naturstudier, naturupplevelser och utomhuspedagogik med möjligheter till 

naturvetenskapligt undersökande enligt Caiman (2015). Detta med hänvisning till 

forskning om förskolebarns kreativitet och hur barns fantiserande har en nyckelfunktion 

i skapandet av problemlösningar som rör djur, natur och i förlängningen hållbar 

utveckling. Här belyser Hedefalk (2014) att det finns studier som beskriver hur barn på 

olika sätt löser problem som de hittar i miljön och ger bland annat exempel på Deans 

och Browns studie från 2008, där barnen städar upp i naturen för att rädda djur som far 

illa av skräpet som slängts på en strand. Sådana handlingar leder enligt Hedefalk (2014) 

inte automatiskt till att barn lär sig att handla för hållbar utveckling. För det krävs en 

förståelse för orsakerna där olika alternativ och ställningstaganden kritiskt diskuteras för 

att ifrågasätta handlingar och tankesätt (a.a.). En förutsättning för att barn ska kunna 

fördjupa sitt kunskapande menar Caiman (2015) är att barn erbjuds rika möjligheter till 

att undersöka fenomen med alla sinnen och med kroppen i en för barnet 

meningsskapande process. Pedagogisk dokumentation används då som 

reflektionsverktyg av lärare för att kunna möta barnen i deras lärande och samtidigt 

utmana deras tankar om ett visst fenomen (a.a.). Detta är något som Hedefalk (2014) 

beskriver att barn har få möjligheter att göra i undervisningssammanhang eftersom de 

förväntas följa läraren och upprepa det läraren har sagt. I ett sådant 

undervisningssammanhang finns väldigt lite utrymme att ifrågasätta eller samtala om de 

värden och värderingar som läraren förmedlar (a.a.). 

 

I Thulins (2006) avhandling beskrivs hur en förskoleavdelning arbetar med temat ”Livet 

i stubben” där djuren i stubben blir till objekt för lärande. Det visar sig här att lärarna 

ofta väljer ett mänskligt perspektiv som utgångspunkt i samtalen med barnen. Ett 

exempel på det ges när barnen gjort upptäckter kring gråsuggans antal ben. Läraren styr 

då in innehållet på gråsuggans behov av värme och antal skor (a.a.). Alternativet kunde 

ha varit att utveckla samtalsinnehållet mot ett mer naturvetenskapligt innehåll om 

benens funktion och uppbyggnad. Thulins (2006) studie visar att när barnen kommer 

med alternativa förklaringsmodeller problematiseras inte dessa vidare utan samtalen 

bryts genom att övergå till något annat eller konstateras som rätt. 
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Ett annat objekt för lärande som fångar barnens uppmärksamhet i studien (a.a.) är djurs 

behov av luft i experimentburkarna. Här har barnen funderingar och ställer frågor som 

rör djurs behov av luft i burkarna och var luften finns. Barnens frågor lämnas 

obesvarade av lärarna (Thulin, 2006). 

 

Min uppfattning är således att barns möjligheter att påverka och driva frågor gällande 

hållbar utveckling är begränsade på olika sätt enligt tidigare forskning. Antingen genom 

förskollärarens val av innehåll eller i relation till de förhållningssätt och metoder som 

används av förskolläraren. Caimans (2015) studie visar dock på ett flertal tillfällen då 

förskolebarns utforskande av ett naturvetenskapligt innehåll lett till en 

ämnesfördjupning. Detta sker enligt studien (a.a.) i en kontext där barn fått möjlighet att 

observera tillsammans med förskollärare som kontinuerligt läst in sig på relevant 

ämnesteori. Förskollärarna har därmed kunnat utmana barnen i deras naturvetenskapliga 

lärande. Även Thulin (2006) beskriver att den pedagogiska kvaliteten i förskolan 

handlar om vilken inställning förskollärare har till förskolans uppdrag samt i vilken 

utsträckning och hur förskollärare använder sin kompetens. 

 

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2016) anges inte vilka metoder 

som ska användas i undervisningen för hållbar utveckling. Det är den enskilda 

förskolläraren eller arbetslaget som avgör hur undervisningen för hållbar utveckling ska 

gå till och vad undervisningen ska innehålla utifrån tolkningar av förskolans 

styrdokument. Förhållningssätt och metoder samt innehåll i undervisningen för hållbar 

utveckling kan således variera från förskola till förskola. Något som leder till olika 

förutsättningar för barns meningsskapande i undervisningen för hållbar utveckling. 

Eftersom det finns flera definitioner på vad undervisning för hållbar utveckling är finns 

möjligheten att inkludera en mängd olika innehåll i undervisningen och ändå utgå från 

samma syfte menar Hedefalk (2014). Det går därför inte att veta vilket undervisnings 

innehåll eller undervisningssätt som används på en viss förskola om man inte studerar 

praktiken eller frågar lärarna (a.a.). Förutsättningar för att handla kritiskt varierar 

därmed för de barn som deltar i förskolans undervisning för hållbar utveckling. 

Björneloo (2007) menar att synen på barn som passiva mottagare av kunskaper har 

övergetts i dagens förskola till förmån för en syn på barn som aktiva och kritiska i sitt 

eget lärande. Enligt Björneloo (2007) synliggörs detta genom benämningen 

undervisning för hållbar utveckling och tolkar för som att individer ska inta en aktiv 

hållning i undervisningssammanhang. Tidigare hette det undervisning om hållbar 

utveckling, en formulering som kan tolkas ur ett mer passivt perspektiv (a.a.). Det går 

dock att ifrågasätta om barns möjligheter till att vara aktiva i sitt eget lärande är en reell 

möjlighet utifrån vad tidigare forskning visar. Det kanske inte endast räcker med 

språkliga förändringar som rör talet om eller för hållbar utveckling för att påverka 

innehållet. 

 

Begreppet ekocertifierat barn används som en kritisk röst i diskussionen om förskolans 

utbildning för hållbar utveckling i Caimans (2015) avhandling. Barnet beskrivs här som 

aktivt och kraftfullt och kompetent att göra fria men ”rätta” val för att på så sätt säkra 

framtiden. Det ekocertifierade barnet kan här tolkas som en kritisk röst i den oenighet 

som råder inom forskningsfältet om vad undervisning ska innehålla för att nå fram till 

målet (Caiman, 2015; Hedefalk, 2014) och i förhållande till styrdokument och politiska 

beslut för hållbar utveckling. 
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5 Teorianknytning 
Vetenskapsteori beskriver enligt Allwood och Erikson (2010) på vilket sätt vetenskapen 

undersöker ett fenomen. I kapitlet redogörs för studiens teoretiska ramverk vilket ligger 

till grund för studiens analys och tolkningar utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med den här studien är att kartlägga förskollärares uppfattningar om det 

pedagogiska arbetet för hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Vilket innehåll synliggörs (vad ska läras?) och vilka förhållningssätt och metoder 

används (hur ska det läras?) i undervisningen för hållbar utveckling.  

 

 Att undervisa för hållbar utveckling 

Undervisning för hållbar utveckling definieras ofta utifrån de tre dimensionerna: 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Björneloo, 2007; Hedefalk, 2014). 

  

• Den ekonomiska dimensionen innebär att arbeta i riktning mot ekonomisk 

utveckling och innefattar en hushållande aspekt: nämligen att vara rädd om och 

ta till vara de resurser som finns, både mänskliga och materiella.  

• Den sociala dimensionen handlar om människors beroende och påverkan av 

varandra, exempelvis jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

• Den ekologiska dimensionen innebär att värna om ekosystem med biologisk 

mångfald. 

 

Dimensionerna är beroende av varandra och en samverkan dem emellan innebär att 

ekonomisk utveckling sker i samspel med miljö och social rättvisa (Hedefalk, 2014).  

 

Ett annat sätt att definiera undervisning för hållbar utveckling är miljöundervisning. En 

definition som sätter miljön i fokus. Det handlar här om tre förhållningssätt: om, i och 

för miljön (a.a.). 

 

• Undervisning om miljön innebär att barn lär sig om olika fenomen i naturen och 

hur de fungerar. 

• Undervisning i miljön handlar om att barn ges möjligheter att se, ta på och agera 

i naturen. 

• Undervisning för miljön innebär att barn handlar för en hållbar utveckling 

(exempel på handlingsförmågor som enligt Hedefalk (2014) anges i tidigare 

studier handlar här om att hjälpa djur eller natur som på något sätt far illa). 

 

Jag vill med hjälp av dessa två definitioner belysa skillnaden mellan miljöundervisning 

och undervisning för hållbar utveckling. Där skillnaden ligger i att miljöundervisning 

endast fokuserar på miljön och undervisning för hållbar utveckling syftar till att vidga 

hållbarhetsperspektivet. I undervisning för hållbar utveckling utgörs miljöaspekten 

genom en av de tre dimensionerna, den ekologiska dimensionen (Hedefalk, 2014). 

Definitionen av hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna kommer att användas 

som stöd för analys i den här studien: 

 

• Ekonomisk dimension 

• Ekologisk dimension 

• Social dimension 
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Tillsammans med de didaktiska frågorna vad och hur visar de på vilket innehåll (vad 

ska läras?) samt vilka förhållningssätt och metoder (hur ska det läras?) som används av 

förskollärarna i undervisningen för hållbar utveckling.  

 

 Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling 

Förskolans läroplan har enligt Thulin (2006) lett till en förtydling av lärandets vad- och 

hur-perspektiv. Ett perspektiv på lärande som kan definieras utifrån lärandets objekt, 

som handlar om den förmåga eller det kunnande som barnet förväntas utveckla. Samt 

utifrån lärandets akt, som handlar om hur barn går tillväga för att lära sig något 

beroende av hur förskollärare arrangerar innehållet och arbetet kring något (a.a.). I den 

här studien kartläggas vilket innehåll förskollärarna prioriterar i undervisningen för 

hållbar utveckling. Vad lärandet handlar om och vilken riktning lärprocesserna tar. Samt 

vilka förhållningssätt och metoder förskollärarna använder för att för att förmedla 

undervisningens innehåll. Hur själva lärandet går till (lärandets akt). I Selander (2012) 

sammanfattas två didaktiska grundfrågor:  

 

Vad ska läras? är en fråga som enligt Selander (2012) ofta besvaras med hjälp av 

styrdokument. Selander (2012) menar att vad-frågan är mer omfattande än så med 

anledning av den komplexa verklighet vi lever i. Flera aspekter, exempelvis 

demokratiska aspekter, samspelar samtidigt inom ramarna för undervisning inom ett 

visst ämne (a.a.). 

 

Hur ska det läras? handlar om metoder och förhållningssätt för att undervisa eller 

arrangera undervisning. Selander (2012) belyser genom ett historiskt raster hur dessa 

metoder och förhållningssätt förändrats över tid. Detta historiska raster öppnar upp för 

en djupare reflektion kring dagens syn på kunskapande och de metoder och 

förhållningssätt som används för lärande (a.a.). Det handlar om hur förskollärare tolkar 

metoder och förhållningssätt utifrån styrdokument i relation till sin egen kunskapssyn. 

 

Det didaktiska perspektivet i den här studien handlar om att kartlägga förskollärares 

uppfattningar om innehåll (vad ska läras?) samt metoder och förhållningssätt (hur ska 

det läras?) i undervisningen för hållbar utveckling i dagens förskola. 

 

De didaktiska grundfrågorna vad ska läras? samt hur ska det läras? ligger således till 

grund för det här arbetet i och med frågeställningarna: 

 

Vilket innehåll synliggörs i arbetet med barnen enligt förskollärarna? 

Hur går undervisningen för hållbar utveckling till enligt förskollärarna? 

 

I förskolan är det förskolläraren ansvar att skapa situationer för lärande liksom för val 

av lärandeobjekt samt för att styra riktningen på själva processen. Frågan är vad 

förskollärare väljer som objekt för barns lärande samt hur lärandet går till? 
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Thulin (2006) skriver att den pedagogiska kvaliteten i förskolan handlar om vilken 

inställning förskollärare har till förskolans uppdrag samt i vilken utsträckning och hur 

förskollärare använder sin kompetens.  

 
Att lärare i förskolan har innehållsmässiga kunskaper har visat sig vara lika 

betydelsefullt för lärandesituationer tillsammans med förskolebarn som med 

äldre barn i andra delar av utbildningssystemet. Vad barn lär sig kan relateras till 

kvantitet och kvalitet i lärarens planering samt initiering av och fokusering på 

aktuellt objekt för lärande. (Thulin, 2006 s. 40) 

 

Förskollärares pedagogiska planering och didaktiska val har således betydelse för vad 

barn lär sig och hur barn lär sig. Det vill säga förutsättningar för meningsskapande i 

undervisningen för hållbar utveckling (Hedefalk, 2014). 

 

 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Förskolans roll att ge barn undervisning för hållbar utveckling är fastslaget genom 

politiska beslut och preciserat i styrdokument. Att undervisning för hållbar utveckling är 

komplext och svårt att definiera råder ingen tvekan om. Björneloo (2007) uttrycker det 

så här i sin avhandling: 

 
Det framstår som undervisning för hållbar utveckling ska gå rakt genom 

läroplaner och kursplaner med ett komplext och odefinierat innehåll som inte 

låter sig inordnas under skolämnesrubriker eller discipliner. Alla lärare ska känna 

sig manade att ta del av innehållet och det ska nå alla elever. (Björneloo s. 15, 

2007). 

 

Med undervisning avses i det här arbetet skollagens definition: 
 

- undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden, (Skollagen 2010:800, kap 1 § 3). 

 

Ett arbetssätt som läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2016) förespråkar med syfte 

att skapa rika och meningsfulla lärprocesser är det förskoledidaktiska förhållningssättet. 

Det vill säga de tematiska och projekterande metoder som används i förskolans kontext. 

I Skolverkets stödmaterial (2012) beskrivs förskolläraren som en medskapare av 

kunskap i enlighet med ett utforskande arbetssätt. I en sådan lärmiljö där kunskap och 

lärande skapas tillsammans, kollaborativt, blir kreativitet och fantasi centrala aspekter 

av det utforskande som sker i förskolans kontext. Arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation kan synliggöra det här arbetssättet och det pedagogiska tänkande som 

det innebär, exempelvis att lyssna in det som pågår bland barnen i barngruppen och 

synliggöra det genom dokumentation som används i samtal, diskussioner och i 

reflektioner (a.a.). 

 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som lyfts fram i förskolan genom 

Skolverket (2012) och som har starka influenser från Reggio Emilias pedagogik. 

Pedagogisk dokumentation synliggör vad barn utforskar och skapar mening kring enligt 

Caiman (2015). Hon menar att förskollärare med utgångspunkt i pedagogisk 

dokumentation kan få reda på vad de själva behöver veta mer om för att utmana barns 

lärande på ett för barnen meningsfullt sätt (a.a.). 
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I en artikel av Emilson och Pramling Samuelsson (2014) diskuteras fenomenet 

dokumentation i den svenska förskolan. Enligt artikeln visar studier på att förskollärare 

anser att det finns både fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation. Fördelar 

är exempelvis att pedagogisk dokumentation som verktyg betonar värdet av gemensam 

reflektion och synliggör barns lärande. Nackdelar handlar om tidsaspekter och 

materialhantering, pedagogisk dokumentation tenderar att vara tidskrävande och det 

finns risk att fokus hamnar på själva insamlandet av dokumentation istället för att arbeta 

pedagogiskt med den. 
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6 Metod 
Det här arbetets centrala del handlar om förskollärares uppfattning om undervisning för 

hållbar utveckling inom ramarna för förskolans kontext. Syftet med studien är att 

kartlägga förskollärares uppfattningar om det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling 

i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vilket innehåll synliggörs (vad ska läras?) 

och vilka förhållningssätt och metoder används (hur ska det läras?) i undervisningen för 

hållbar utveckling. Strategin är inspirerad av variationsteoretisk utgångspunkt enligt 

Kihlströms (2007) beskrivning, där respondenternas uttalanden om hållbar utveckling 

utgör grunden för den variation som synliggörs genom analys av empirin och som 

kategoriseras i resultatet. Enligt Kihlström (2007) utgör det en andra ordningens 

perspektiv eftersom det här är fråga om hur något (fenomenet hållbar utveckling) 

uppfattas av någon (förskollärarna). Studiens resultat syftar till att visa på 

respondenternas uppfattning av innehåll, förhållningssätt och metoder utifrån tre 

dimensioner av hållbar utveckling (ekonomisk, social och ekologisk) samt de 

möjligheter och utmaningar som upplevs i undervisningen för hållbar utveckling. I det 

här metodkapitlet beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att få kunskap om 

studiens frågeställningar och syfte genom intervjumetod, urval, bearbetning av empiri, 

etiska aspekter samt reflektioner över val av tillvägagångssätt och metoder. 

  

 Datainsamlingsmetodik 

För att synliggöra förskollärares pedagogiska inriktningar i undervisningen för hållbar 

utveckling har semistrukturerad intervju använts som redskap. Detta i likhet med 

Denscombes (2016) beskrivning av hur forskningsintervjuer fokuserar på 

självrapportering där människors utsagor om vad de gör och vilka uppfattningar de har 

beskrivs utifrån respondentens egna uppfattningar om en företeelse. Intervjuerna har 

spelats in. 

 

En semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide som av intervjuaren kan ändras 

under projektets gång. Varje intervju kan på så vis justeras beroende av vilken 

information som redan erhållits och för att följa upp nya spår i forskningsprocessen 

enligt Denscombe (2009). Semistrukturerad intervju ställer krav på intervjuaren att vara 

flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd samt att låta respondenten tala utförligt 

om de ämnen som lyfts av intervjuaren (a.a.). Respondenten ska ges möjlighet att 

utveckla sina idéer och synpunkter genom intervjuarens öppna frågeställningar, något 

som även Kihlström (2007) ger uttryck för:  

 
De frågor som används brukar benämnas ”öppna frågor”, vilket innebär att 

frågorna har svag struktur och att följdfrågor följer respondentens tankar och inte 

en i förväg bestämd ordning. (Kihlström, 2007 s. 49). 

 

Det här tillvägagångssättet vid intervju stämmer väl överens med tekniker inspirerade 

av Motiverande samtal eller MI-samtal som beskrivs i Hultgren (2013). En 

kommunikationsform som utgår från öppna frågor, bekräftelse, reflektion och 

sammanfattande. Intervjuaren bjuder på så vis in till samtal och visar intresse för det 

respondenten uttrycker med syfte att skapa tillit och förtroende så att respondentens svar 

blir så ärliga som möjligt (a.a.). Vilket har varit syftet med empirin i det här arbetet.  
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 Urval 

Urvalsgruppen som ingår i studien bygger på ett relativt litet antal personer med 

relevans för ämnet i enlighet med Denscombes (2016) beskrivning av subjektivt urval. I 

praktiken har detta inneburit att fem förskollärare från fyra kommunala förskolor i en 

och samma kommun medverkat i studien. I likhet med en fenomenografisk intervju har 

antalet respondenter baserats på den mättnadskänsla i materialet som Kihlström (2007) 

ger uttryck för. När respondenternas berättelser började bli samstämmiga ansågs 

datamaterialet mättat. Urvalsgruppen i studien har utbildat sig till förskollärare under 

olika decennier och har således olika lång erfarenhet av yrket. Förskolläraren med 

längst yrkeserfarenhet har arbetat som förskollärare i 28 år och den som har kortast 

yrkeserfarenhet har arbetat som förskollärare i 5 år. I kommunen där förskollärarna 

arbetar pågår ett treårigt projekt (2016–2019) om hållbar utveckling. Det är huvudman 

(Barn och ungdomsnämnden) som beslutat om projektet. Vilket innebär att förskolorna i 

studien liksom övriga kommunala förskolor i den aktuella kommunen deltar i projektet  

 

Förskolorna i studien har geografisk spridning inom en och samma kommun. Ett 

medvetet val som har gjorts med anledning av de ekonomiska, sociala och kulturella 

skillnader som finns i samhället. Statens offentliga utredningar (SOU 2010:64) visar att 

det i dagens Sverige finns tydliga samband mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning 

och social utsatthet. Även i Skolverkets kunskapsöversikt (2010) beskrivs hur det 

mångkulturella samhället synliggör kulturella, ekonomiska, materiella och sociala 

skillnader mellan människor i samhället. Urvalsgruppen har således valts för att 

inkludera olika enheter med syftet att få ”maximal variation” (Denscombe, 2009 s. 53) i 

datamaterialet oavsett verksamhetens förutsättningar. Naturligtvis har urvalet baserats 

på förskollärarnas egna vilja och intresse att delta i studien genom samtycke (bilaga A). 

 

 Etiska överväganden 

God forskningssed i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer har legat till 

grund för insamlandet av empiri. Respondenterna som deltar i studien har genom 

förhandsinformation (bilaga A) tagit del av studiens innehåll, genomförande och syfte i 

enlighet med informationskravet och samtyckeskravet. Därefter har de gett sitt 

samtycke till deltagande medvetna om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. Personlig information har hanterats i enlighet med konfidentialitetskravet (alla 

namn i studien är fingerade), något som respondenterna informerades om genom den 

förhandsinformation (bilaga A) de tagit del av samt även vid intervjutillfället. Hänsyn 

har även tagits till nyttjandekravet eftersom respondenterna har informerats om att 

insamlat datamaterial endast kommer att nyttjas för den här studiens syfte (a.a.). 

 

 Genomförande 

Det här arbetets syfte och frågeställningar ligger till grund för intervjuguiden (bilaga B) 

som använts vid insamlandet av empiri enligt den datainsamlingsmetodik som 

beskrivits. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattning 

om undervisning för hållbar utveckling inom ramarna för förskolans kontext. Detta 

genom att kartlägga vilket innehåll förskollärarna lyfter fram som viktig kunskap i 

sammanhanget och hur de beskriver sitt arbete med målstyrda processer i lärandet för 

hållbar utveckling. 
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Intervjuerna med förskollärarna i urvalsgruppen spelades in med hjälp av appen Sound 

Cloud. Tillvägagångssättet valdes för att intervjuaren skulle kunna delta som aktiv 

lyssnare och uppmärksamma respondentens svar, samt kunna komma med adekvata 

följdfrågor enligt Denscombes (2016) förslag på hur intervjuaren bör agera under 

intervjuförloppet. Möjligheten att spela upp samtalet ett flertal gånger för att underlätta 

transkribering var också ett skäl för ljudupptagning i samband med genomförandet av 

intervjun. Den tekniska utrustningen var relativt enkel att hantera då den bestod i en app 

som används för inspelning och finns att ladda ner till en Android enhet. 

Ljudupptagningen kompletterades med enstaka anteckningar rörande respondentens 

kommunikativa handlingar samt gällande själva kontexten. I studien har det handlat om 

tonlägen, längre pausar och skratt som haft betydelse för tolkningen. Detta för att ge en 

så fullgod bild som möjligt av både verbal och icke-verbal kommunikation samt 

atmosfären på det sätt som Denscombe (2016) redogör för: 

 
Fältanteckningar kan innehålla information som gäller kontexten runt 

intervjulokalen, klimatet, och atmosfären under intervjun, ledtrådar om 

intentioner bakom påståenden samt kommentarer beträffande den icke-verbala 

kommunikationen, i fall det anses relevant för intervjun. (Denscombe, 2016 s. 

281). 

 

Det är i det här sammanhanget viktigt att vara medveten om att en helt neutral eller 

objektiv intervju inte existerar. Eidevald (2013) menar att bara genom att spela in en 

sekvens kommer situationen att medvetet eller omedvetet förändras eftersom saker 

kommer att ske på ett annat sätt än om sekvensen inte spelats in. 

 

 Bearbetning av data 

Den insamlade kvalitativa datan bestående av intervjuer har förberetts och organiserats i 

likhet med den systematiska process som Denscombe (2016) föreskriver. 

Ljudinspelningarna bearbetades och förbereddes för analys med hjälp av transkribering 

samt kommentarer utifrån gjorda fältanteckningar. På så sätt har data kunnat studeras i 

detalj så att framträdande mönster i förskollärarnas utsagor synliggjorts i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Jämförelser mellan data har härigenom skett utifrån 

vad Denscombe (2016) skriver om underliggande strukturer eller underförstådda 

innebörder som framträder vid en mer omfattande transkribering för att identifiera 

kategorier i datamaterialet. Transkriberingsprocessen har således utgjort en väsentlig del 

i det här arbetet (a.a.). 

 

 Metoddiskussion 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är inspirerad av en fenomenografisk ansats 

där kvalitativ analys av datamaterial använts som metod (Kihlström, 2007). Syftet med 

studien har varit att kartlägga förskollärares uppfattningar om det pedagogiska arbetet 

för hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vilket innehåll 

synliggörs (vad lärs?) och vilka förhållningssätt och metoder används (hur görs det?) i 

undervisningen för hållbar utveckling. 

 

Metodiken för datainsamling, semistrukturerad intervju, har valts med hänsyn till 

studiens utformning. Denscombe (2016) skriver att småskalig forskning ofta innefattar 

semistrukturerad intervju som en del av kvalitativ forskning för att söka kunskap om 

attityder och frågor i detalj. 
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Kihlström (2007) uttrycker att det handlar om att komma under ytan och finna det som 

är underförstått i datamaterialet. Nackdelar med semistrukturerad intervjumetod kan 

vara intervjuareffekten som beskrivs av både Denscombe (2016) samt Allwood och 

Eriksson (2010). Det handlar om hur respondenten påverkas av forskarens personliga 

identitet och den inverkan det kan ha för datamaterialets kvalitet. Något som i den här 

studien har hanterats genom att välja respondenter som i nuläget eller aldrig arbetat 

tillsammans med intervjuaren. Respondenterna har på förhand har fått ta del av arbetets 

inledning med avsikten känna sig trygg inför själva intervjun. Intervjutekniken har 

bestått av en kommunikationsform som utgått från öppna frågor, bekräftelse, reflektion 

och sammanfattande för att skapa en avslappnad atmosfär. Alternativet skulle kunna 

leda till att respondenterna upplever intervjun som en kontroll av kunskap. Något som 

inte hade gynnat det här arbetet. 

 

Urvalsramen grundar sig på Denscombes (2016) princip att få den bästa informationen 

genom att rikta in sig på ett relativt litet antal människor med relevans och kunskap för 

ämnet. Det är således ett subjektivt urval som legat till grund för studien och inte ett 

slumpmässigt urval (a.a.). Även Kihlströms (2007) beskrivning av urval i en 

fenomenografisk ansats ligger nära urvalsramen i den här studien eftersom en specifik 

grupps (förskollärares) uppfattning gällande ett visst fenomen (hållbar utveckling) 

kartlagts. Förskollärarna i studien ingår i ett projekt om hållbar utveckling som 

huvudman beslutat om. Projektet om hållbar utveckling inkluderar alla kommunala 

förskolor i den här kommunen. Det har naturligtvis påverkar studien på så sätt att 

förskollärarna är medvetna om begreppet hållbar utveckling. När studien genomförs har 

projektet pågått under ca ett års tid. Urvalet av respondenter för studien har i första hand 

grundat sig i en strävan att samla in värdefulla data som kan ge ärliga och riktiga svar på 

studiens frågeställningar. 

 

I forskningsprocessen har jag varit noggrann, principfast samt eftersträvat att hålla mig 

neutral i genomförandet av studien med syfte att arbetet ska bli trovärdigt, tillförlitligt 

och överförbart. Detta har exempelvis skett genom kopplingar till vetenskapsteoretiska 

perspektiv samt en tydlig metodredogörelse så att läsaren kan skapa sig en förståelse för 

hur undersökningen nått sitt resultat. Överförbarheten kan enligt Denscombe (2016) 

alltid diskuteras i kvalitativ forskning beroende på olika variabler (ålder, kön, 

utbildning, kultur etc.) samt studiens storlek. Denscombe (a.a.) menar att överförbarhet 

handlar om hur läsaren ges möjlighet att förstå hur forskaren kommit fram till studiens 

resultat och på så sätt bedöma om informationen kan användas på andra liknande fall. 

 

I beskrivningen av urvalsgruppen för studien har jag lämnat ut så mycket information 

som är möjlig i förhållande till studiens etiska ställningstaganden. Det ger läsaren en 

viss möjlighet att validera studiens överförbarhet. 
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7 Resultat 
Studiens kvalitativa datamaterial har analyserats i likhet med Kihlströms (2007) 

beskrivning av en fenomenografisk bearbetning. Detta för att urskilja mönster i 

förskollärarnas utsagor, få en fördjupad förståelse för innebörder i förskollärarnas svar 

samt för att utforma kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Förskollärarnas uppfattningar synliggörs således genom beskrivningskategorier och 

utgör studiens resultat (a.a.). 

 

 Studiens beskrivningskategorier – tre dimensioner av hållbarhet 

Här nedan ses en schematisk bild över det mönster i förskollärarnas beskrivningar som 

sållats fram genom läsning och bearbetning av de transkriberade datamaterialet och som 

därefter delats in i beskrivningskategorier. Schemat synliggör de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling samt förskollärarnas sammanfattande uttalanden om det innehåll som 

synliggörs i arbetet med barnen (vad ska läras?) samt hur undervisning för hållbar 

utveckling går till i förskolan (hur ska det läras?). Detta utifrån studiens andra och tredje 

frågeställning: 

 

• Vilket innehåll synliggörs i arbetet med barnen enligt förskollärarna? 

• Hur går undervisningen för hållbar utveckling till enligt förskollärarna? 

 

      Tabell 1 förskollärarnas svar angående hållbar utveckling 
   

 

 

DIMENSIONER 

Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Återanvända 

befintliga 

resurser och 

se nya 

möjligheter 

för att ge 

saker nya 

användnings-

områden. 

Spara på 

resurser. 

Att leva som 

man lär. 

Genom 

användandet av 

kreativt 

material 

(återanvänt 

material) i 

verksamheten 

samt att inte 

slösa på 

resurser 

(material etc. 

genom 

exempelvis 

pappers-

återvinning) 

Demokratiska 

värderingar, 

normen, 

värden och 

värderingar i 

förhållande 

till sin 

omgivning 

(material, 

miljö och 

människor) 

gällande t.ex. 

samspel och 

turtagning. 

Genom 

projekterande 

arbetssätt 

(temainriktat 

arbetssätt) där 

värdegrunds-

arbetet 

synliggörs 

genom 

kommunikativa 

handlingar, 

dramatiseringar 

och samtal i 

den dagliga 

verksamheten. 

Om växter och 

djur i naturen/ 

närområdet 

eller vad som   

förmultnar i 

naturen. Vad 

allemansrätten 

handlar om 

Hur man odlar 

och vad som 

sker från frö 

till planta.  

Genom 

naturstudier: 

studera växter 

och djur, följa 

förmultnings-

processer. 

Insikt i 

allemansrätten 

genom samtal 

och praktisk 

handling 

(exempelvis att 

inte bryta 

grenar i 

skogen). Följa 

en odlings-

process från frö 

till planta. 
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Det framträdande mönstret i den schematiska bilden visar på en undervisning för hållbar 

utveckling som till synes stämmer ganska väl överens med de innebörder som de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling innefattar utifrån Hedefalks (2014) beskrivning: 

 

• Den ekonomiska dimensionen innebär att arbeta i riktning mot ekonomisk 

utveckling och innefattar en hushållande aspekt: nämligen att vara rädd om och 

ta till vara de resurser som finns, både mänskliga och materiella. 

• Den sociala dimensionen handlar om människors beroende och påverkan av 

varandra, exempelvis jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

• Den ekologiska dimensionen innebär att värna om ekosystem med biologisk 

mångfald. 

 

 Värdegrundsarbetet inkluderas i den sociala dimensionen 

Förskollärarna i studien beskriver hur förskolans värdegrundsarbete inkluderats i den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling. Alla fem förskollärare som intervjuats anser 

att förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016) lyfter social hållbarhet. 

Förskollärarna ger uttryck för vad de menar att barnen bör lära sig och vilka metoder 

och förhållningssätt som anses eftersträvansvärda. Förskolläraren Kim berättar: 

 
Det har vi jobbat jättemycket med, det här att ha positiva relationer till dom som 

går förbi förskolan, till varandra, till föräldrar…nu till exempel är barnen 

upprörda över att det är någon som rastar sin hund där ute…det blir konkreta 

grejer för barnen…där barnen säger till att: ”Nej, du får inte göra så!” Jag hoppas 

att barnen ska bli sådana människor som vuxna, som vågar säga ifrån. Alla är 

viktiga för att det ska bli hållbart, alla måste vara en del i det. (Förskolläraren 

Kim). 

 

Ett budskap som kan tyckas vara motsägelsefullt då förskolläraren beskriver hur de 

arbetar med positiva relationer till omgivningen och relaterar det till hur barnen säger 

ifrån till någon som rastar sin hund. Min tolkning är utifrån de anteckningar jag gjort i 

samband med intervjun är att förskolläraren här menar att positiva relationer inte bara 

handlar om positiva upplevelser utan även inkluderar meningsskiljaktigheter. 

Förskolläraren Love säger så här om social hållbarhet: 

 
Det sociala och att man bryr sig om varandra, att man ska reagera om någon gör 

sig illa. I bland dramatiserar jag på samlingen och så säger jag: ”Om jag ramlar 

nu vad händer då?” En del barn frågar mig hur det gick och om jag mår bra. Vad 

händer om det är någon som ramlar och gör sig illa? Det är det här med empatin. 

(Förskolläraren Love). 

 

Förskolläraren Irma är inne på samma linje som Love och menar att: ”Den stora delen 

är ju den sociala, för det är ju det som barnen behöver idag, hur man är mot varandra” 

(Förskolläraren Irma). 
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Förskolläraren Maria beskriver arbetet med social hållbarhet så här: 

 
Man kanske inte behöver leka med alla men vi är alla här på samma avdelning. 

Hur gör vi för att komma överens? Vi är alla olika och en del har svårt att hantera 

det…vi pratar om det och oftast kommer barn själva på att: ”Det är ju klart att det 

barnet får vara som det vill, vill den ha den tröjan eller äta den maten så är det 

helt okej.” Vi samtalar mycket och diskuterar om värdegrunden i våra olika 

projekt. Jag tror att barnen i kommande relationer till andra människor får 

verktyg att genom språk och handling söka kontakt och visa att man vill vara 

kompis. (Förskolläraren Maria). 

 

Förskollärarnas beskrivningar visar på hur värdegrundsarbetet har vävts samman med 

dimensionen social hållbarhet. Empirin synliggör hur detta sker genom att 

förskollärarna tolkar in läroplanens normer och värden (Utbildningsdepartementet, 2016 

s. 8) i den sociala dimensionen. På så vis inkluderas förskolans värdegrundsarbete i den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling.  

 

 Betoning av ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

Tre av de fem förskollärare som ingår i studien ger uttryck för att det är den ekologiska 

och ekonomiska hållbarheten som det främst arbetas med i verksamheten. 

Genomgående för datamaterialet är dock att alla fem förskollärarna främst beskriver en 

praktik som handlar om naturstudier och besök i närområdet samt återvinning genom 

återanvändning av material, vilket kan kopplas till ekologisk och ekonomisk hållbarhet.   

 

Förskolläraren Katja beskriver hur hen tänker: 

 
Som jag ser det vill jag gärna att vi tar vara på det som vi redan har och kanske 

använder oss av det som funnits tidigare, till exempel hämta kreativt material 

från kommunens återvinningsstation som är till för kommunens förskolor. Vi kan 

skapa mycket tillsammans med barnen. (Förskolläraren Katja). 

 

Förskolläraren Kim beskriver hur barnens intresse för maskarna på gården ledde in dem 

på ett projekt om sophantering som kan kopplas till dimensionerna ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet: 

 
Barnen har varit väldigt upptagna av maskar, de var ute och letade maskar. Vi 

googlade om maskar och hur de lever. Vi tillverkade maskar i olika material. Det 

finns en sång som heter ”Sigges kretslopp” som handlar om en mask, var den bor 

och vad den äter. Äter den plast får den ont i magen. Det har blivit något konkret 

för barnen, dom plockar plast ute för att Sigge och alla andra maskar inte ska få 

ont i magen. (Förskolläraren Kim). 

 

Förskolläraren Maria pratar om hur viktigt det är att ha ett syfte med det man gör för att 

hushålla med resurser: 

 
Vi har jobbat mycket med natur och ”den ekologiska känsligheten” (begrepp från 

Reggio Emilia, min kommentar). Att man tar hand om naturen och att man 

undersöker den. Man får ju inte ta för mycket utan det ska ju ha ett syfte. 

(Förskolläraren Maria). 
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Förskolläraren Love ger ett exempel på hur man kan arbeta med hållbarhet på ett 

kreativt sätt: 

 
Vi har provat att måla med blåbär, med apelsin, med päron och banan. Vi trodde 

att bananen skulle bli gul men så var det inte. Förr i tiden använde de färger som 

man kunde äta utan att det var farligt. Dom blandade curry med ägg som gul och 

så vidare, det är ekologisk hållbarhet. (Förskolläraren Love). 

 

Gemensamt för förskollärarna är att de verkar se den ekonomiska och den ekologiska 

hållbarheten nära sammanflätad med varandra när det gäller återvinning och 

återanvändning av material i verksamheten. Förskollärarnas beskrivningar visar på att 

det är den ekonomiska samt den ekologiska dimensionen som betonas genom praktiska 

handlingar i förskolans dagliga verksamhet. 

 

 Arbetssätt och organisation i undervisningen för hållbar 
utveckling – möjligheter respektive utmaningar 

Syftet med studien är att kartlägga förskollärares uppfattningar om det pedagogiska 

arbetet för hållbar utveckling i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Eftersom det 

är förskolläraren som skapar situationer för lärande för barnen i förskolan är det 

intressant att försöka förstå vilket arbetssätt som används för att uppnå ett visst lärande. 

Något som här analyseras utifrån de möjligheter och svårigheter som förskollärarna 

upplever i relation till uppdraget. 

 

 Projekterande och tematiskt arbetssätt 

Förskollärarna i den här studien ser det temainriktade och projekterande arbetssättet 

som en möjlighet i undervisningen för hållbar utveckling eftersom det skapar ett lärande 

över tid samt skapar mindre stress för personalen att hinna med. En förskollärare säger: 

 
Det är viktigt att vi tänker på vad det är för verksamhet vi vill ha. Alla barn ska få 

en möjlighet att utveckla sig, öva, träna, pröva många gånger och allt det 

här…men kan vi göra det på ett hållbart sätt och hur gör vi det? 

När man har haft grupp, då reflekterar man och sedan har vi storsamling och då 

visar alla grupperna vad de har gjort i projektet. Det pågår under hela dagen 

sedan, så det barnen berättar i den stora reflektionen kommer tillbaka på 

eftermiddagen när någon vill pröva det här som de andra barnen har visat. Då 

finns sakerna framme och man kan fortsätta att utforska. Det handlar om att 

kunskapa tillsammans. (Förskolläraren Maria). 

 

Andra förskollärare anser att bredden och otydligheten i vad undervisning för hållbar 

utveckling egentligen innebär skapar svårigheter. Att välja teman eller projekt kan då bli 

ett problem. En förskollärare uttrycker det så här: 

 
Nu är det lite mer fokus för att hela kommunen har det här projektet (om hållbar 

utveckling, min kommentar) som vi ska jobba utifrån. Alla tycker att det är 

jättesvårt och jättejobbigt och har svårt att välja tema. Där behöver man 

tydliggöra mer för personalen. (Förskolläraren Love). 

 

Förskollärarna ser överlag det tematiska och projekterande arbetssättet som en möjlighet 

i undervisningen för hållbar utveckling, eftersom tidsaspekter och stress minskar för 

personalen. 
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Ett projekt kan pågå över en längre obestämd tidsperiod. Det finns dock utmaningar 

som handlar om vad undervisning för hållbar utveckling egentligen ska innehålla. 

 

 Arbetsverktygen dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2012) är något som alla 

förskollärarna använder sig av i verksamheten. I likhet med Emilssons och Pramling 

Samuelssons (2014) studie ser förskollärarna i den här studien både fördelar och 

nackdelar med arbetsverktyget. Fördelarna anses här vara det gemensamma lärandet och 

synliggörandet av barns lärande. Nackdelarna är tidsbristen och upplevelsen av att 

reflektionstid blir ett stressmoment när det saknas personal vid sjukfrånvaro etc. 

Förskollärarna ser också att insamlandet av dokumentation tenderar att bli omfångsrikt 

men att reflektionen tillsammans med barnen, den pedagogiska biten, tenderar att få litet 

utrymme i verksamheten. Något som även Emilsson och Pramling Samuelsson visar på 

i sin studie från 2014. Förskollärarna i den här studien säger exempelvis så här om 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och det verktyg som används för ändamålet: 

”Ja, det är ju svårigheten med dokumentation eller pedagogisk dokumentation … att den 

tenderar att bli … att fokus hamnar vid sidan av det som faktiskt är avsett.” 

(Förskolläraren Kim). 

 
Projektstrukturen (ett reflektionsverktyg för dokumentation, min kommentar) 

hjälper oss att se gruppens lärande. Den är väldigt grundlig, man skriver in vad 

man har för syfte med projektet, man går in i detalj om hur vi har gjort och 

genom observationer vet vi vad barnen säger. Det är en väldigt stor 

sammanfattning men ändå djup. (Förskolläraren Katja). 

 
Ja, och eftersom…det finns ju inte tid till allt det här och då blir det ju lidande. 

Ja, det hamnar i projektstrukturen (ett reflektionsverktyg för dokumentation, min 

kommentar) men man hinner inte göra några särskilda dokumentationer. 

(Förskolläraren Irma). 

 
Nu har vi jobbat ganska länge med projektstrukturen som verktyg och då blir det 

lättare att hålla fokus. Från början skriver du ju vad du har för vision och vad 

syftet är med projektet och vad vi ska erbjuda barnen. Vad ser vi att dom är 

intresserade av? Det blir som ett avstamp i september ungefär… men sedan 

ändras det under tiden. Vi måste ha den här friheten, det är ju barnens utveckling 

som ska visa sig, inte hur vi pedagoger har styrt. (Förskolläraren Maria). 

 

Förskollärarna i studien beskriver dokumentation som reflekterats med hjälp av ett 

reflektionsverktyg som de benämner projektstruktur. Det framgår inte av 

respondenternas utsagor om projektstrukturen är ett reflektionsverktyg som endast 

används tillsammans med kollegor eller om och hur barnen är delaktiga i den 

reflektionsprocessen. 

 

 Tydligare uppdrag och organisation 

Tre av förskollärarna menar att kollegornas olika uppfattningar och intresse för hållbar 

utveckling försvårar arbetet. De önskar en ökad tydlighet från både huvudman och 

läroplanen för att skapa tydlighet. 
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Förskollärarna säger bland annat så här: 

 
Jag hoppas att den reviderade läroplanen som är på väg innehåller ett eget kapitel 

om hållbar utveckling med strävansmål för hållbarhet. Det blir tydligare för 

personalen. (Förskolläraren Love). 

 
Det beror ju på vad ens kollegor kan om det här med hållbarhet. Har du inte 

något intresse själv som pedagog då kan du inte mycket om det och är inte heller 

så intresserad av att diskutera det heller tyvärr. (Förskolläraren Irma). 

 

Att få alla att tänka på det (hållbar utveckling, min kommentar) och prata om det. 

Vad är det? För det betyder ju så olika för alla människor. För mig handlar det 

om att man ska förmedla det här för barnen så att dom får med sig det och kan 

tänka vidare på det nästa termin så att man bygger på det lite sakta… 

(Förskolläraren Katja). 

 

Alla fem förskollärare talar om tidsbrist som en försvårande faktor. Det handlar om 

personalfrånvaro och stressen att hinna med allt administrativt som planering, 

dokumentation och reflektion när det är ont om ordinarie personal. Stora barngrupper 

anses också som en stressfaktor för att hinna med arbetet för hållbar utveckling.  

Förskolläraren Irma anser att värdegrundsarbetet är så omfattande i och med mycket 

barn i grupperna och ont om personal eller omsättning av personal, hen säger bland 

annat: 

 
Just här där jag arbetar nu har det varit mycket vikarier och då kommer 

värdegrundsbiten först. Hur man ska bete sig mot varandra, och är det stora 

barngrupper finns det ju alltid flera barn som testar gränserna. Det kan ta tid att få 

en tydlig struktur. (Förskolläraren Irma). 

 

Förskolläraren Kim beskriver de utmaningar hen upplever så här: 

 
Det är det att ibland känner jag att det är mycket på förskolan, mycket barn och 

personal som är borta och sådär. Jag kan känna att jag är jättemedveten om 

hållbar framtid hemma men att jag inte hinner med det på förskolan. Det kan jag 

tycka är jobbigt för mig själv, det är en utmaning. (Förskolläraren Kim). 

 

De organisatoriska faktorer som förskollärarna ger uttryck för handlar främst om bristen 

på tid. Anledningarna till denna tidspress anses bero på att administrativa uppgifter, där 

planering, dokumentation och reflektion ingår, beskrivs som stressande att hinna med 

när personalfrånvaron är hög. Antalet barn i barngrupperna är också av betydelse för 

stressen att hinna med allt. 

 

 Resultatsammanfattning 

Av studien framgår att alla förskollärarna i studien uppfattar att förskolan undervisar för 

hållbar utveckling. Det innehåll som synliggörs genom studiens resultat visar på en 

praktik där den ekonomiska och ekologiska dimensionen betonas. Främst genom 

exempelvis återvinning och resurssparande åtgärder samt naturstudier av växter och djur 

och besök i skogen eller närområdet. Den sociala dimensionen som den beskrivs av 

Hedefalk (2014) verkar ha fått ta över rollen som bärare av förskolans 

värdegrundsarbete. 
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Alla förskollärarna i studien upplever att förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 

2016) synliggör den sociala dimensionen genom de normer och värden som anges (a.a. 

s. 8). Vilket enligt studiens resultat handlar om att förskollärarna tolkar in förskolans 

värdegrund i den sociala dimensionen. Det som tidigare benämndes värdegrundsarbete 

har numera fått benämningen social hållbarhet.  

 

Genom analysen av arbetssätt och organisation i undervisningen för hållbar utveckling 

synliggörs också pedagogiska kvaliteter i ett förskoledidaktiskt perspektiv (för en mer 

detaljerad beskrivning se kapitlet om teorianknytning). De har i den här studien 

beskrivits utifrån de möjligheter och utmaningar som förskollärarna upplever att de 

handskas med i undervisningen för hållbar utveckling. Resultatet synliggör att 

förskollärarna arbetar projekterande och tematiskt men att det finns både möjligheter 

och svårigheter i och med detta arbetssätt. Verktyget pedagogisk dokumentation 

(Emilson och Pramling Samuelsson, 2014) upplever förskollärarna som ett bra men 

tidskrävande redskap som ofta tenderar att stanna vid att bli just dokumentation. Att 

hållbar utveckling är ett brett område råder inga tvivel om. En del ser möjligheter i och 

med bredden och andra upplever utmaningar som oftast verkar handla om otydliga 

direktiv i styrdokument och från huvudman. Kollegors olika intresse och uppfattningar i 

ämnet spelar också roll för i vilken utsträckning undervisning för hållbar utveckling 

genomsyrar verksamheten. 
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8 Analys 
Som stöd för analys av studiens resultat används Hedefalks (2014) och Björneloos 

(2007) definition av hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna: 

 

• Ekonomisk dimension 

• Social dimension 

• Ekologisk dimension 

 

Den schematiska bilden nedan synliggör studiens resultat utifrån innehåll (vad ska 

läras?) samt metoder och förhållningssätt (hur ska det läras?) i relation till tre 

dimensioner av hållbar utveckling. Förskollärarnas uppfattningar om det pedagogiska 

arbetet utifrån ett didaktiskt perspektiv har kartlagts i beskrivningskategorier och 

analyseras i det här kapitlet med hjälp av tidigare forskning och studiens teoretiska 

anknytning för att besvara studiens frågeställningar. 

 

      Tabell 1 förskollärarnas svar angående hållbar utveckling 

 

 

 Analys av ekonomisk dimension 

Enligt Hedefalk (2014) innefattar den ekonomiska dimensionen att arbeta i riktning mot 

ekonomisk utveckling och innefattar en hushållande aspekt: nämligen att vara rädd om 

och ta till vara de resurser som finns, både mänskliga och materiella. 

 

DIMENSIONER 

Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Vad ska 

läras? 

Hur ska det 

läras? 

Återanvända 

befintliga 

resurser och 

se nya 

möjligheter 

för att ge 

saker nya 

användnings-

områden. 

Spara på 

resurser. 

Att leva som 

man lär. 

Genom 

användandet av 

kreativt 

material 

(återanvänt 

material) i 

verksamheten 

samt att inte 

slösa på 

resurser 

(material etc. 

genom 

exempelvis 

pappers-

återvinning) 

Demokratiska 

värderingar, 

normen, 

värden och 

värderingar i 

förhållande 

till sin 

omgivning 

(material, 

miljö och 

människor) 

gällande t.ex. 

samspel och 

turtagning. 

Genom 

projekterande 

arbetssätt 

(temainriktat 

arbetssätt) där 

värdegrunds-

arbetet 

synliggörs 

genom 

kommunikativa 

handlingar, 

dramatiseringar 

och samtal i 

den dagliga 

verksamheten. 

Om växter och 

djur i naturen/ 

närområdet 

eller vad som   

förmultnar i 

naturen. Vad 

allemansrätten 

handlar om 

Hur man odlar 

och vad som 

sker från frö 

till planta.  

Genom 

naturstudier: 

studera växter 

och djur, följa 

förmultnings-

processer. 

Insikt i 

allemansrätten 

genom samtal 

och praktisk 

handling 

(exempelvis att 

inte bryta 

grenar i 

skogen). Följa 

en odlings-

process från frö 

till planta. 
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Enligt förskollärarna i studien lär sig barnen att återanvända befintliga resurser och se 

nya möjligheter samt lära sig att ge saker nya användningsområden. Barnen lär sig att 

spara på resurser, det vill säga att leva som man lär. Det sker genom användande av 

ofärdigt material/kreativt material, exempelvis toarullar, petflaskor, returförpackningar 

och naturmaterial etc. i den pedagogiska verksamheten. Det sker även genom 

återvinning av material, exempelvis pappersåtervinning. 

 

I analysen av den ekonomiska dimensionen (Hedefalk, 2014), relaterat till studiens 

resultat, visar sig en pedagogisk verksamhet som till viss del stämmer överens med 

innebörden i den ekonomiska dimensionen. Förskollärarna ger uttryck för att barnen lär 

sig att hushålla med materiella resurser genom återanvändning och återvinning men i 

datamaterialet finns inga berättelser om hur mänskliga resurser tas till vara i 

verksamheten. De hushållande resurserna handlar främst om att spara på material och 

återvända material, att leva som man lär. Utifrån Björneloos (2007) tre innebörder av 

hållbar utveckling kan ett sådant undervisningsinnehåll relateras definitionen: etik som 

medel. Undervisningen präglas då av ett moraliskt förhållningssätt kring 

hållbarhetsfrågor för att handla ”rätt” (a.a.). Hedefalk (2014) menar att endast 

handlingar för hållbar utveckling inte automatiskt leder till att barn lär sig att handla för 

hållbar utveckling. För det krävs nämligen en förståelse för orsakerna där olika 

alternativ och ställningstaganden kritiskt diskuterats för att ifrågasätta handlingar och 

tankesätt (a.a.). I förskolan finns möjlighet att skapa förutsättningar för barns kritiska 

diskussioner enligt Hedefalk (2014). Förskollärarna kan presentera olika uppfattningar 

inom ett visst område och samtala om dessa tillsammans med barnen. Förskollärarna i 

den här studien skulle exempelvis kunna föra samtal tillsammans med barnen om hur 

papper tillverkas och hur många träd som krävs för att tillverka ett papper. Om det finns 

alternativa lösningar och hur man kan minska sitt eget resursslöseri. Här kan även 

samtal om mänskliga resurser inkluderas. Analysen av den ekologiska dimensionen i 

den här studien sammanfaller med resultatet i Hedefalks (2014) avhandling. Ett resultat 

som visar att situationer där barn i förskolan diskuterar är vanligt förekommande men 

situationer där barn i förskolan för kritiska diskussioner förekommer sällan. 

  

 Analys av social dimension 

Enligt Hedefalk (2014) handlar den sociala dimensionen om människors beroende och 

påverkan av varandra, exempelvis jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

 

Enligt förskollärarna i studien lär sig barnen demokratiska värderingar, det vill säga 

normer, värden och värderingar i förhållande till sin omgivning (material, miljö och 

människor) gällande t.ex. samspel och turtagning. Det sker genom projekterande 

arbetssätt (temainriktat arbetssätt) där värdegrundsarbetet synliggörs genom 

kommunikativa handlingar, dramatiseringar och samtal i den dagliga verksamheten. 

 

I analysen av den sociala dimensionen (Hedefalk, 2014) relaterat till studiens resultat 

visar sig en pedagogisk verksamhet som handlar om demokratiska värderingar utifrån 

normer, värden och värderingar. Jag tolkar dessa normer, värden och värderingar utifrån 

det demokratiperspektiv och de grundläggande värden som beskrivs i förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016). 
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Eftersom studiens resultat visar att förskollärarna tolkat in förskolans värdegrundsarbete 

i den sociala dimensionen av hållbar utveckling. I förskolans läroplan definieras 

grundläggande värden exempelvis så här: 

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

(Utbildningsdepartementet, 2016 s. 4). 

 

Förskollärarna beskriver att det handlar om demokratiska värderingar i förhållande till 

material, miljö och människor gällande samspel och turtagning. Vilket bör tolkas som 

en begränsning av det demokratiperspektiv som läroplanen (Utbildningsdepartementet, 

2016) ger uttryck för. Såvida inte egna och andras rättigheter, jämställdhet och rättvisa 

inryms i samspel och turtagning, som är de exempel på demokratiska värderingar som 

lyfts fram av förskollärarna. Här kan värdena samspel och turtagning tolkas utifrån de 

utmaningar med stora barngrupper förskollärarna ger uttryck för i resultatet. I ett 

sammanhang där ett stort antal barn ska dela på ett visst utrymme, ett visst material och 

ett visst antal lärare (miljö, material och människor) blir förmågorna samspel och 

turtagning önskvärda av förskollärarna och hamnar i fokus för vad barn ska lära sig.  

 

De pedagogiska metoder och förhållningssätt som lärarna använder, projekterande 

arbetssätt (temainriktat arbetssätt), kommunikativa handlingar, dramatiseringar och 

samtal, i den dagliga verksamheten kan kopplas till förskolans läroplan: 

 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 

temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

(Utbildningsdepartementet, 2016 s. 7). 

 

Förskollärarnas uppfattningar om det pedagogiska arbetet när det gäller den sociala 

dimensionen kan vid en första anblick verka stämma överens med Hedefalks (2014) 

definition samt kopplas till förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016). 

 

Vid en noggrannare analys synliggörs att förskollärarnas beskrivningar av innehåll samt 

förhållningssätt och metoder i undervisningen av hållbar utveckling inom den sociala 

dimensionen är mer begränsad än Hedefalks (2014 definition. Detta kan relateras till de 

utmaningar som förskollärarna ger uttryck för i resultatet och som handlar om 

organisatoriska faktorer. 

 

 Analys av ekologisk dimension 

Enligt Hedefalk (2014) innebär den ekologiska dimensionen att värna om ekosystem 

med biologisk mångfald. 

 

Enligt förskollärarna i studien lär sig barnen om växter och djur i naturen/närområdet 

eller vad som förmultnar i naturen. Barn lär sig vad allemansrätten handlar om samt hur 

man odlar och vad som sker från frö till planta. Det sker genom naturstudier av växter 

och djur och genom att följa förmultningsprocesser och odlingsprocesser. Insikt i 

allemansrätten sker genom samtal och praktisk handling (exempelvis att inte bryta 

grenar i skogen). 
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I analysen av den ekologiska dimensionen (Hedefalk, 2014) kopplat till studiens resultat 

visar sig en pedagogisk verksamhet som handlar om naturstudier. 

Undervisningsinnehållet liknar den miljöundervisning som Hedefalk (2014) definierar 

utifrån tre förhållningssätt: om, i och för miljön. Där skillnaden mellan 

miljöundervisning och undervisning för hållbar utveckling ligger i helhetsperspektivet. 

Miljöundervisning kan ses som en integrerad del av den ekologiska dimensionen (a.a.). 

Undervisning om miljön innebär att barn lär sig om olika fenomen i naturen och hur de 

fungerar, vilket utifrån resultatet kan kopplas till förmultningsprocesser och 

odlingsprocesser. Undervisning i miljön handlar om att barn ges möjligheter att se, ta på 

och agera i naturen, vilket utifrån resultatet kan kopplas till naturstudier av växter och 

djur och praktiska handlingar som att inte bryta grenar (allemansrätten). Undervisning 

för miljön innebär att barn handlar för en hållbar utveckling. Exempel på 

handlingsförmågor som enligt Hedefalk (2014) anges i tidigare studier handlar här om 

att hjälpa djur eller natur som på något sätt far illa. Undervisning som handlar om 

människans miljöpåverkan på jorden kopplas oftast till naturstudier, naturupplevelser 

och utomhuspedagogik med möjligheter till naturvetenskapligt undersökande enligt 

Caiman (2015). I den här studien ger en förskollärare exempel på hur barnens intresse 

för maskar blivit ett projekt: 

 
Barnen har varit väldigt upptagna av maskar, de var ute och letade maskar. Vi 

googlade om maskar och hur de lever. Vi tillverkade maskar i olika material. Det 

finns en sång som heter ”Sigges kretslopp” som handlar om en mask, var den bor 

och vad den äter. Äter den plast får den ont i magen. Det har blivit något konkret 

för barnen, dom plockar plast ute för att Sigge och alla andra maskar inte ska få 

ont i magen. (Förskolläraren Kim, kapitel 6.1.2 i den här studien). 

 

Här börjar förskolläraren och barnen i ett naturvetenskapligt undersökande om masken 

som biologisk varelse genom att googla information om maskar och hur de lever. 

Genom sången ”Sigges kretslopp” tar maskprojektet en ny vändning då det visar sig att 

maskar inte kan äta plast: ”Äter den plast får den ont i magen”. 

 

Ett antropomorfiskt samtal om masken tar fart i och med att masken ges mänskliga 

egenskaper som namn och känslor som magont. Det i likhet med vad Thulins (2016) 

studie visar, nämligen att lärarna ofta använder ett antropomorfiskt uttryckssätt 

(förmänskligande uttryckssätt) i samtalet om exempelvis djur med barnen på förskolan i 

stället för en mer naturvetenskaplig inriktning. Den naturvetenskapliga 

innehållsaspekten uteblir därför många gånger. Både Thulin (2006) och Caiman (2015) 

ger uttryck för att förutsättningar för barns meningsskapande handlar om den 

pedagogiska kvaliteten i förskolan. Den innefattar vilken inställning förskollärare har 

till sitt uppdrag och i vilken utsträckning och hur förskollärare använder sin kompetens. 

Detta kan sättas i relation till delar av den här studiens resultat som handlar om 

kollegors olika intresse och uppfattningar i ämnet hållbar utveckling som får 

konsekvenser för i vilken utsträckning undervisning för hållbar utveckling genomsyrar 

verksamheten. Analysen visar att otydligheten i uppdraget får konsekvenser för 

undervisningsinnehållet. En del av förskollärarna i studien ser möjligheter i bredden av 

vad som kan ingå i undervisning för hållbar utveckling medan andra ser utmaningar i 

det otydliga uppdraget. 
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Tidigare forskning (Björneloo, 2007; Hedefalk, 2014) visar att det finns flera 

definitioner på vad undervisning för hållbar utveckling är och därför varierar innehållet i 

undervisningen från förskola till förskola. Det betyder att kvaliteten i undervisningen 

för hållbar undervisning i förskolan beror på förskollärarnas intresse och uppfattningar i 

ämnet. 

 

 Analyssammanfattning 

Sammanfattningen av analysen förtydligar studiens frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar förskollärare begreppet hållbar utveckling; vilka dimensioner 

betonas (ekonomiska, sociala, ekologiska)?  

• Vilket innehåll synliggörs i arbetet med barnen enligt förskollärarna? 

• Hur går undervisningen för hållbar utveckling till enligt förskollärarna? 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever förskollärarna i 

undervisningen för hållbar utveckling? 

 

Frågeställningen: Hur uppfattar förskollärare begreppet hållbar utveckling; vilka 

dimensioner betonas (ekonomiska, sociala, ekologiska)? besvaras i resultatet. I studien 

framgår att den ekonomiska samt den ekologiska dimensionen betonas genom praktiska 

handlingar i förskolans dagliga verksamhet. En praktik som kan kopplas och förstås 

utifrån förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016). Utifrån studiens resultat 

har de tre dimensionerna av hållbar utveckling analyserats med hjälp av studiens 

didaktiska frågeställningar: Vilket innehåll synliggörs i arbetet med barnen enligt 

förskollärarna? samt Hur går undervisningen för hållbar utveckling till enligt 

förskollärarna? 

 

Ett innehåll som enligt analysen relateras till etik som medel (Björneloo, 2007) och 

miljöundervisning (Hedefalk, 2016) samt värdegrundsarbete (Utbildningsdepartementet, 

2016) med fokus på värdena samspel och turtagning. Det är ett innehåll som kan tolkas 

utifrån förskolans läroplan och som Selander (2012) menar är en vanlig tolkning av den 

didaktiska vad-frågan. 

 

De metoder och förhållningssätt som används utgår enligt analysen från moraliska 

handlingar, det vill säga att handla ”rätt” (Björneloo, 2007), handlingar i, om och för 

miljö (Hedefalk, 2016) samt genom projekterande arbetssätt (Skolverket, 2012). 

Selander (2012) beskriver didaktikens hur-fråga som de metoder och förhållningssätt 

som används för att undervisa och arrangera undervisning. Det handlar om hur 

förskollärarna har tolkat styrdokument i relation till sin egen kunskapssyn (a.a.).  

 

I analysen har studiens frågeställning: Vilka möjligheter respektive utmaningar upplever 

förskollärarna i undervisningen för hållbar utveckling? tolkats med hjälp av tidigare 

forskning och teori. Vilket ger en tydligare bild av varför förskollärarna i studien 

prioriterar ett visst innehåll eller vissa metoder och förhållningssätt framför andra. 

Studiens resultat visar att möjligheter respektive utmaningar handlar om uppdrag, 

organisation och arbetssätt. 

 

Analysen synliggör att otydligheten i uppdraget, att undervisa för hållbar utveckling, 

kan vara en anledning till att ett naturvetenskapligt innehåll i undervisningen uteblir till 

förmån för andra aspekter. Exempelvis moraliska handlingar som att plocka skräp eller 
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återvinna material. En tolkning som styrks genom Björneloos (2007) beskrivning av 

undervisning för hållbar utveckling som ett komplext och oidentifierat innehåll som 

förväntas genomsyra styrdokument (a.a.). Tidigare forskning (Björneloo, 2007; 

Hedefalk, 2014) visar också att det finns flera definitioner på vad undervisning för 

hållbar utveckling är. Vilket kan påverka uppdraget att undervisa för hållbar utveckling 

genom att förskollärarnas intresse och uppfattningar om ämnet styr didaktiska val 

(Selander, 2012) i undervisningen. 

 

De organisatoriska faktorer som framkommer i studiens resultat handlar om stress och 

tidsbrist. Vilket relateras till hög arbetsbelastning i form av administrativa uppgifter 

(planering, dokumentation och reflektion) och personalfrånvaro samt antalet barn i 

barngrupperna. I analysen synliggörs detta exempelvis genom att värdena samspel och 

turtagning prioriteras av förskollärarna. Det är två värden som kan tolkas och förstås i 

relation till antalet barn i barngrupperna. I ett sammanhang där ett stort antal barn ska 

dela på ett visst utrymme, ett visst material och ett visst antal lärare (miljö, material och 

människor) blir förmågorna samspel och turtagning önskvärda av förskollärarna och 

hamnar i fokus för vad barn ska lära sig. De utmaningar förskollärarna upplever med 

organisatoriska faktorer kan också förstås i relation till Hedefalks (2014) avhandling. 

Den visar att situationer där barn i förskolan diskuterar är vanligt förekommande men 

situationer där barn i förskolan för kritiska diskussioner förekommer sällan (a.a.). Ett 

resultat som sammanfaller med analysen av den ekologiska dimensionen i den här 

studien. 

 

De arbetssätt som förskollärarna ger uttryck för att de använder sig av i förskolans 

verksamhet utgår från projekt och teman. Det projekterande arbetssättet upplevs som en 

möjlighet eftersom det skapar ett lärande över tid samt motverkar stress för personalen 

att hinna med allt. Otydligheten i vad undervisning för hållbar utveckling egentligen är 

skapar utmaningar när det gäller att välja ett visst tema. Analysen visar att otydligheten i 

uppdraget får konsekvenser för undervisningsinnehållet. Det antropomorfiska 

uttryckssättet (förmänskligande uttryckssätt), som i analysen synliggörs genom ett 

projekt om maskar, kan förstås som en konsekvens av otydligheten i uppdraget. 

Förskollärarna tolkar innehållet utifrån styrdokument samt egna kunskaper och intresse 

för undervisning om hållbar utveckling. En alternativ tolkning skulle dock kunna vara 

att förskollärarna vill skapa rika och meningsfulla lärprocesser utifrån barnens intressen 

(Caiman, 2015). Detta med hjälp av det förskoledidaktiska förhållningssättet som 

läroplanen förespråkar (Utbildningsdepartementet, 2016). Ett arbetssätt som utgår från 

tematiska och projekterande metoder i meningsskapandet (Caiman, 2015). Det innebär 

ett pedagogiska tänkande som exempelvis innebär att lyssna in det som pågår bland 

barnen i barngruppen och synliggöra det genom dokumentation som används i samtal, 

diskussioner och i reflektioner (Skolverket, 2012; Caiman, 2015). Dokumentationen blir 

på så sätt ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra lärande (Emilson och Pramling 

Samuelsson, 2014). 

 

Ett för mig oväntat resultat var att alla förskollärare i studien ansåg att förskolans 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016) lyfte den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling. Jag hade väntat mig att förskollärarna skulle säga att läroplanen 

förespråkade ett naturvetenskapligt perspektiv utifrån förskolans uppdrag: 
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Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande samt att inspirera barn att utforska 

omvärlden. En positiv framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt ska prägla 

verksamheten och hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

Verksamheten ska se till att barnen i förskolan utvecklar omsorg om miljö och natur 

liksom kunskaper om växter och djur. Det är ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll som 

lyfts fram med avsikten att förskolebarn ska förstå sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp (Utbildningsdepartementet, 2016). 

 

Efter bearbetning av resultatet blev det tydligt att förskollärarna helt enkelt inkluderat 

värdegrundsarbetet (Utbildningsdepartementet, 2016) i den sociala dimensionen som 

benämndes social hållbarhet. I analysen av den sociala dimensionen ovan tolkas värdena 

samspel och turtagning i relation till de utmaningar med stora barngrupper 

förskollärarna ger uttryck för i resultatet. I ett sammanhang med stora barngrupper kan 

förmågorna samspel och turtagning vara önskvärda av förskollärarna och hamnar 

således i fokus för vad barn ska lära sig. Den tolkningen ger en djupare förståelse för att 

förskollärarna gjort etikettbytet: från värdegrundsarbete till social hållbarhet.  

 

Avslutningsvis menar jag att studien visar att barns möjligheter att påverka och driva 

frågor gällande hållbar utveckling är begränsade på olika sätt i förskolan. Detta i likhet 

med tidigare forskning (Thulin, 2006; Björneloo, 2007; Hedefalk, 2014; Caiman, 2015). 

Begränsningen sker genom förskollärarens val av innehåll eller i relation till de 

förhållningssätt och metoder som används av förskolläraren. Det vill säga 

förskollärarens didaktiska planering utifrån vad- och hur-frågan (Selander, 2012). 

Aspekter som uppdrag, organisation och arbetssätt påverkar förskollärarens 

valmöjligheter och planering av innehåll samt förhållningssätt och metoder. Vilka 

synliggörs genom studiens analys. 
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9 Diskussion 
Med utgångspunkt ifrån studiens resultat och analys diskuterar jag i det här kapitlet 

varför ett etikettbyte skett, från värdegrundsarbete till social hållbarhet, samt begreppet 

det ekocertifierade barnet (Caiman, 2015). Jag ger även förslag på framtida 

forskningsfrågor utifrån mina tankar och funderingar som uppkommit under arbetets 

gång. 

 

 Etikettbyte: från värdegrundsarbete till social hållbarhet  

Utifrån studiens resultat är det intressant att reflektera över att förskollärarna ger uttryck 

för att värdegrundsarbetet bytt etikett till social hållbarhet. En koppling som kan verka 

logisk med tanke på förskolans grundläggande värden enligt läroplanen: 

  
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar 

tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i 

demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och 

intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 

(Utbildningsdepartementet, 2016 s. 4). 

 

Värden som stämmer överens med definitionen av den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling: 

 
//…människors beroende och påverkan på varandra, om jämlikhet, rättvisa, 

jämställdhet och ett demokratiskt förhållningssätt. (Hedefalk, 2014 s. 16). 

 

Den tolkning som förskollärarna gör förklarar varför de anser att det är den sociala 

dimensionen som synliggörs i läroplanen. Jag kan förstå att det är en tolkning som 

ligger nära tillhands utifrån studiens resultat och analys av organisatoriska aspekter. 

 

Björneloo (2007) skriver att undervisning för hållbar utveckling framstår som något 

komplext och svårdefinierat och som förutsätts genomsyra läroplaner och kursplaner 

med ett oidentifierat innehåll som lärare ska tolka och ta till sig. Jag menar att det är just 

det som har inträffat i fallet med etikettbytet, från värdegrundsarbete till social 

hållbarhet, där förskollärarna i studien tolkat innehållet i läroplanen och relaterat det till 

verksamhetsbehov. Frågan är i vilken utsträckning de två begreppen reflekterats för att 

bli meningsskapande av förskollärarna? Eftersom det verkar röra sig om just ett 

etikettbyte menar jag att detta skett på grund av brist på tid och utbildning i ämnet 

hållbar utveckling. Något som studiens resultat och analys synliggörs genom 

förskollärarnas uttalanden. Frågan är vad en utbildning för förskollärare i ämnet hållbar 

utveckling ska innehålla samt hur organisatoriska aspekter i verksamheten kan leda till 

exempelvis mer tid? 
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 Det ekocertifierade barnet 

I likhet med Caimans (2015) beskrivning av hållbar utveckling i ett miljödidaktiskt 

sammanhang kan den här studiens resultat kopplas till naturstudier, naturupplevelser 

och utomhuspedagogik med möjligheter till naturvetenskapligt undersökande. Det 

synliggörs främst genom den ekologiska dimensionen som tillsammans med den 

ekonomiska dimensionen betonas genom respondenternas beskrivningar av praktiska 

handlingar i verksamheterna. En praktik som kan kopplas och förstås utifrån förskolans 

uppdrag: 

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

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin del i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Utbildningsdepartementet, 2016 s. 

7). 

 

Begreppet det ekocertifierade barnet är en kritisk röst kring hur barn framskrivs i olika 

dokument om lärande för hållbar utveckling i förskolan. I Caiman (2015) beskrivs det 

ekocertifierade barnet som: 

 
//…ett aktivt och kraftfullt barn kapabelt att göra fria men ”rätta” val i syfte att 

säkra framtiden för oss alla. (Caiman, 2015 s. 21). 

 

Jag menar att verksamma förskollärare i högre grad måste fråga sig vad syftet med 

förskolans undervisning för hållbar framtid är, för att på så sätt göra undervisningen 

meningsfull för barnen. Så det ekocertifierade barnet kan gå från att vara en produkt av 

vår tid som förväntas agera på ett visst sätt till att faktiskt agera som en kritisk röst eller 

aktiv deltagare i debatten om hållbar utveckling. Hedefalk (2014) lyfter vikten av barns 

möjlighet till kritisk diskussion i undervisningen för hållbar utveckling för att få verktyg 

att agera för hållbarhet nu och i framtiden. Gemensamt för alla fem förskollärarna i 

studien är att de talar om ett lärande som utgår från att bygga vidare på barns initiativ, 

frågor, tankar och funderingar som förskollärarna kan koppla till hållbar utveckling i 

förskolans kontext. En av förskollärarna talar om ett utforskande arbetssätt (Caiman, 

2015). Vilket av Skolverket (2012) beskrivs som ett arbetssätt vars syfte är att skapa 

meningsfulla lärprocesser där förskolläraren är medskapare av kunskap och det 

gemensamma lärandet är centralt. Med hjälp av arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation synliggörs det här arbetssättet. Ett arbetssätt som förskolläraren verkar 

väl initierad i och ger en utförlig beskrivning av. Övriga fyra förskollärare ger uttryck 

för förmedling av kunskaper genom att berätta hur de förmedlar kunskap till barnen och 

vad det är för kunskaper som barnen behöver ha med sig i framtiden. Det är alltså inte 

ett förskoledidaktiskt förhållningssätt med syfte att skapa rika och meningsfulla 

lärprocesser (Skolverket, 2012; Caiman, 2015) som ligger till grund i undervisningen 

för hållbar utveckling enligt den här studiens resultat och analys. 
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 Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat, analys och efterföljande diskussion är jag nyfiken på att veta 

mer om vad undervisning i förskolan innehåller i ett större perspektiv, exempelvis ur ett 

nationellt perspektiv. Liksom vad undervisning för hållbar utveckling borde innehålla 

för att ge barn goda förutsättningar att verka för ett mer hållbart samhälle? I de fyra 

avhandlingar jag använt mig av i det här arbetet nämns och efterfrågas 

handlingskompetens och kritisk kompetens i undervisningen för hållbar utveckling 

(Thulin, 2006; Björneloo, 2007; Hedefalk, 2014; Caiman, 2015). Därmed menar jag att 

intressanta framtida forskningsfrågor skulle kunna vara: 

 

• Hur tolkar och förstår verksamma förskollärare begreppen handlingskompetens 

och kritisk kompetens i förskolans praktik? 

• I vilken utsträckning har förskolebarn möjlighet att handla kritiskt inom ramarna 

för förskolans undervisning för hållbar utveckling? 

• Vilken utbildning har dagens förskollärare för att undervisa för hållbar 

utveckling? 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Förhandsinformation till respondenter 
 

2017-05-29 

 

 

Till förskollärare i kommunen, 

 
Hej, mitt namn är Malin Olofsson Sarri och jag studerar på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller nu på 

med mitt självständiga arbete om 15 hp. Syftet med arbetet/uppsatsen är att 

bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på hållbar utveckling i 

förskolans verksamhet. Jag undrar om du skulle vilja ställa upp på en 

intervju som tar cirka 30 minuter. Mitt arbete följer såklart forskningsetiska 

riktlinjer, vilket gör att ditt deltagande är frivilligt, att intervjumaterialet 

kommer behandlas konfidentiellt och att materialet endast kommer 

användas i min uppsats. 
Jag hoppas att du vill delta i den här studien tillsammans med mig och ser 

fram emot att ses. 

För samtycke kontakta mig via mail: ms223ha@student.lnu.se eller via 

telefon: 0736 49 51 28. 

  

Vänliga hälsningar Malin Olofsson Sarri 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

Intervjuguide 

 
Hur länge har du varit förskollärare? 

 

Vad innebär hållbar utveckling för dig som förskollärare? 

 

- Vilka dimensioner på hållbar utveckling arbetar ni med i verksamheten? 

(ekonomiska, sociala, ekologiska) 

 

 Ekonomisk hållbarhet: 

• Hur jobbar ni med det? 

• Vad vill du att barnen ska lära sig? 

• Vilken betydelse tror du att dessa kunskaper har för barnen? 

 

Social hållbarhet: 

• Hur jobbar ni med det? 

• Vad vill du att barnen ska lära sig? 

• Vilken betydelse tror du att dessa kunskaper har för barnen? 

 

Ekologisk hållbarhet: 

• Hur jobbar ni med det? 

• Vad vill du att barnen ska lära sig? 

• Vilken betydelse tror du att dessa kunskaper har för barnen? 

 

- Vilka dimensioner av hållbar utveckling tycker du betonas i förskolan? 

 

- Varför tror du att det är så? 

 

- På vilket sätt tycker du att läroplanen är ett stöd i arbetet för hållbar utveckling? 

 

- Vilka dimensioner av hållbar utveckling anser du lyfts fram i läroplanen? 

 

Vilka pedagogiska verktyg används i dokumentationsarbetet? 

 

- Används särskilda mallar, pedagogisk dokumentation eller annat verktyg? 

 

Beskriv vilka möjligheter och utmaningar du ser i arbetet för hållbar utveckling? 

 

Vad anser du att undervisning för hållbar utveckling är i förskolan? 

 


