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Abstrakt 
 
Svensk titel: “Jag tror att det är lättare att forma givande barn än att försöka omvandla 
giriga vuxna”- En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med social och 
ekonomisk hållbarhet 
 
Engelsk titel: “I think that it is easier to shape giving children than trying to transform 
greedy adults” - A qualitative study on how preschool teachers work with social and 
economic dimensions 
 
Ett begrepp som framträder ofta i globala diskussioner om världen är begreppet hållbar 
utveckling. Begreppet handlar om att kunna tillfredsställa människors grundläggande 
behov utan att påverka framtida generationers möjlighet till att få sina behov 
tillfredsställda. Begreppet har fått en högre status både på global nivå men har även lyfts 
fram i förskolans värld. Tidigare forskning kring arbetet med hållbar utveckling inom 
förskolan visar att ekologisk hållbarhet framkommer mer än social och ekonomisk 
hållbarhet. Det skapar en problematik eftersom alla tre områden måste bearbetas enligt 
förskolans läroplan. På grund av det är syftet att utifrån ett värdegrundsperspektiv 
granska förskollärares arbete med social och ekonomisk hållbarhet i förskolan. För att 
besvara syftet utgår vi utifrån fyra frågeställningar. Frågeställningarna handlar om 
förskollärares utbildning inom ämnet, vilka för- och nackdelar som framkommer i 
arbetet med ämnet, på vilket sätt social och ekonomisk hållbarhet synliggörs samt hur 
de två områdena samspelar. För att besvara frågorna genomförs individuella intervjuer 
med sex förskollärare från olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna inte fått 
tillräckligt med utbildning om ämnet. Förskollärarna kopplar de två områdena till 
framtiden och vill att barnen ska bära med sig kunskaperna till skolan. Jämlikhet och 
jämställdhet framkommer i koppling till social hållbarhet och återvinning och 
återanvändning kopplas till ekonomisk hållbarhet. Resultatet visar också att de två 
områden inte samspelar med varandra hos fyra av förskollärarna. De samtalar också om 
hur de två områdena framkommer i undervisningen på förskolan. Rektorns ansvar och 
ekologisk hållbarhet är två områden som också lyfts fram i resultatet. 
 
Nyckelord 
Ekonomisk hållbarhet, förskolan, förskollärare, hållbar utveckling, social hållbarhet, 
värdegrundsperspektiv. 
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1 Inledning 
“Hållbar utveckling är inte det som ruinerar världen, det är ohållbar utveckling som gör det” 
(Utrikesdepartementet 2016). I världen finns det flera uppfattningar kring de svårigheter som 
existerar med att arbeta med hållbar utveckling. Det framkommer bland annat att hållbar 
utveckling är ett kostsamt arbete men även att de tre områdena inom hållbar utveckling: social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet är i konflikt med varandra vilket är ett problem. Båda 
uppfattningarna skapar en problematik för ett fortsatt arbete med hållbar utveckling i världen 
därför behöver världen länder som kan påvisa motsatsen. Det vill säga att bevis framkommer att 
de tre områdena inom hållbar utveckling kan samspela och möjliggöra för större utveckling än 
tidigare (Utrikesdepartementet 2016). 
 
Även om det är många länder som arbetar med hållbar utveckling finns det också människor som 
kritiserar själva begreppet men även utbildning för hållbar utveckling. Jickling och Wals (2008) 
som är kritiska till begreppet skriver att den tidigare miljöutbildningen har ersatts med den nya 
utbildningen för hållbar utveckling och att det här genererar olika respons från individer som 
verkar inom miljöutbildningen. Vidare skriver författarna att en del av de här individerna 
välkomnar förändringen medan andra kritiserar den eftersom de anser att miljöutbildningen redan 
är väletablerad och att utbildning för hållbar utveckling undersöker områden som 
miljöutbildningen redan har undersökt. 
 
Jickling och Wals (2008) är mer principiellt kritiska i förhållande till begreppet eftersom de anser 
att hållbar utveckling i sig är ett problematiskt och vagt begrepp som anammas på global nivå 
utan större kritisk analys. De anser också att utbildning för hållbar utveckling är ett restriktivt 
begrepp som skapar mindre utrymme för alternativa sätt att tänka kring miljöutbildning. De lyfter 
också fram att begreppet inte ger individer något val att tacka nej till att delta i utbildning för 
hållbar utveckling utan att människor blir tvingade att arbeta utifrån området. De oroar sig också 
för att det globala anammandet av begreppet och utbildning för hållbar utveckling kommer att 
propagera ett visst sorts medborgarskap som inte ifrågasätter och följer den nyliberala agendan. 
Jickling och Wals (2008) är också rädda för att större organisationer, som exempelvis 
Världsbanken och Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, kommer 
utnyttja hållbar utveckling som ett verktyg för att sprida sina egna politiska agenda (Jickling och 
Wals 2008). 
 
Vikten av hållbar utveckling diskuteras både i koppling till samhället men även skolan och 
förskolan. Det finns personer som är positiva till utbildning om ämnet men även de som är 
kritiska till barns deltagande i utbildningen om hållbar utveckling. Ideland (2016) lyfter fram 
utbildning om hållbar utveckling och ifrågasätter om det verkligen är fördelaktigt eller enbart 
bidrar med att förstärka normer om klasstillhörighet och härkomst. Hon skriver även om de val 
som människor gör i sin vardag. Enligt henne ställs både vuxna och barn inför val som påverkar 
den hållbara utvecklingen. Hon lyfter att barn har möjligheten att exempelvis släcka lampan när 
de går ut ur ett rum vilket tolkas som en god handling för miljön. Det är dock inte alltid lika lätt 
att utföra goda handlingar då det existerar faktorer som påverkar det såsom ekonomiska eller 
klassrelaterade begränsningar. Författaren är kritisk mot de normer och värden som influerar 
människors syn på varandra, i koppling till deras sociala klass och nationalitet, som påverkar 
deras förståelse av hållbar utveckling. Sjöberg (2016) är istället kritisk till idén att hållbar 
utveckling ska diskuteras med barn överhuvudtaget. Han anser att vuxna inte bör skrämma barn 
genom att lyfta fram den klimatkris som förekommer i världen. Enligt honom gör det ingen nytta 
att inkludera barn i diskussioner om hållbar utveckling innan barnen skapar sig grundläggande 
kunskaper kring naturen. Han lyfter även fram att barn bör få en fullständigt värderingsfri 
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undervisning om naturen eftersom det blir positivt både för barnen men även samhället som 
helhet. 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) lyfter också fram de tre områdena inom hållbar 
utveckling och att barn i förskolan ska introduceras till alla områden. Verksamheten ska också 
erbjuda barnen tillfällen att utveckla sina egna kunskaper om ämnet. Det är arbetslagets ansvar att 
barnen erbjuds tillfällen att skapa sig en förståelse för vilka konsekvenser människors val har för 
den hållbara utvecklingen. Att arbeta med hållbar utveckling är också en del av förskolans 
värdegrund. Enligt förskolans mål är det viktigt att barnen väcker ett intresse att vilja delta i 
samhället och på så sätt kämpa för en hållbar framtid (ibid.). 
 
Författarna ovan visar att det finns svårigheter med att arbeta med alla tre områden inom hållbar 
utveckling som är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det här skapar en problematik 
eftersom förskollärare ska utgå ifrån läroplanen som lyfter att de ska arbeta med alla tre områden 
i förskolan. Vi har tidigare erfarenheter av att ekologisk hållbarhet är det vanligaste 
förekommande området i förskolans arbete med hållbar utveckling. Det innebär att de två andra 
områdena inte betonas i samma utsträckning som ekologisk hållbarhet. Vi granskar därför hur 
förskollärare arbetar med social och ekonomisk hållbarhet i förskolan kopplat till ett 
värdegrundsperspektiv. Det innebär att vi bland annat undersöker hur de två områdena 
framkommer i barnens utbildning enligt förskollärarna. Vi vill granska vilken typ av utbildning 
förskollärarna har om hållbar utveckling och vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta 
med de två områdena. I studien granskas också hur social och ekonomisk hållbarhet synliggörs i 
utbildningen på förskolan. Slutligen vill vi granska hur social och ekonomisk hållbarhet 
samspelar i förskolan enligt förskollärare 
 
1.1 Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras en beskrivning av viktiga begrepp som används i vår studie. De relevanta 
begreppen som används i studien är hållbar utveckling och värdegrunden. 
 
1.1.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar om att kunna tillfredsställa människors behov idag utan att det på 
något sätt påverkar framtida generationers möjlighet att tillfredsställa deras behov. Människor ska 
kunna tillfredsställa de mest grundläggande behov såsom mat, kläder och rent vatten vilket måste 
strävas mot för att alla på sikt ska ha möjlighet till det. Behoven är också sammankopplade med 
fattigdom och ojämlikheter som existerar i världen. Det innebär att överkonsumtionen behöver 
minska i delar av världen för att människor i andra delar av världen ska kunna tillfredsställa sina 
grundläggande behov. När människor arbetar med hållbar utveckling måste alla de tre områdena, 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, inkluderas (Björklund 2014). 
 
Förenta nationerna (United nations 1992) bidrar med en liknande beskrivning av de tre områdena 
av hållbar utveckling. Ekologiska hållbarhet handlar huvudsakligen om den långsiktiga 
bevaringen av jordens naturresurser men även människors konsumtion och återvinning av 
resurser. Ekonomisk hållbarhet berör främst hur fattigdomen i världen kan minskas men handlar 
också om att större organisationer och företag tar sitt ansvar om att värna om jorden och dess 
resurser. Det sista området som hållbar utveckling inkluderar är social hållbarhet där fokus ligger 
på att sträva efter ett jämställt och jämlikt samhälle där alla människor har ett lika värde. 
 
Alla 193 länder som är medlemmar i Förenta nationerna har beslutat att arbeta mot en mer hållbar 
framtid. Länderna har inlett ett arbete med 17 globala mål som ska uppfyllas till år 2030. Varje 
mål har flera delmål som gör det lättare att arbeta med dem och även för att kunna följa 
framstegen. För att uppfylla målen måste alla deltagare vara aktiva. Det innebär att både 
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organisationer, forskare, enskilda individer och regeringen ska bidra för att målen ska kunna 
uppfyllas. De globala målen är specifikt inriktade på fyra huvudfaktorer; minska ojämlikheter och 
orättvisor, främja fred och rättvisa, lösa klimatkrisen och avskaffa extrem fattigdom (United 
nations development programme [u.å.]). 
 
1.1.2 Värdegrunden 
Begreppet värdegrund är svårdefinierat eftersom det är ett begrepp som bara existerar i Sverige 
och till viss del i Norge. Då begreppet endast finns i Sverige och Norge existerar ingen universell 
definition. I Sverige finns det inte en definition utan hundratals olika beroende på i vilken kontext 
begreppet används (Heberlein 2019). Men det finns en del områden som framkommer i olika 
förklaringar av värdegrunden, som exempelvis begreppet grundläggande värden. I 
Nationalencyklopedins uppslagsverk beskrivs värdegrund som “de grundläggande värderingar 
som formar en individs normer och handlingar” (Nationalencyklopedin [u.å.]). Vidare beskriver 
de att värdegrundsbegreppet huvudsakligen har använts i koppling till den svenska skolan och 
dess läroplan men även som ett samlingsbegrepp för frågor kring andra begrepp som etik, 
normer, demokrati, moral, livsåskådning och relationer. Organisationer och företag använder sig 
också av begreppet genom att de presenterar sina egna värdegrunder som bland annat beskriver 
de riktlinjer som existerar angående miljöarbete, mångfald och jämställdhet samt de etiska regler 
som verksamheterna utgår ifrån (Nationalencyklopedin [u.å.]). 
 
En annan källa som lyfter fram ytterligare en möjlig definition av begreppet är Orlenius (2010) 
som skriver att värdegrunden innehåller en del värden, i det här fallet egenvärden, som flera 
människor instämmer är grundläggande. Han lyfter också fram att det existerar två olika sorters 
värden, egenvärden och instrumentella värden, där egenvärden kan beskrivas som grundläggande 
värden med ett inneboende värde i sig själv och instrumentella värden som syftar till ett sorts 
medel som kan användas för att uppnå andra mål. De två värdena är flytande vilket betyder att ett 
instrumentellt värde, som exempelvis pengar, också kan vara ett egenvärde eftersom pengar både 
kan användas som ett medel för att uppnå ett visst mål samtidigt som en person också kan se ett 
värde i pengarna själva (ibid.). 
 
Den värdegrund förskolan arbetar med handlar om att hela skolväsendet vilar på en demokratisk 
grund. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) ska verksamheten erbjuda barnen chanser 
att utveckla en förståelse för olika kunskaper och värden. Förskolan ska skapa möjligheter där 
barnen utvecklar och formar nya erfarenheter. Barnen ska också få en chans att utveckla en 
livslång lust att lära. Förskolan ska hjälpa barn att utveckla respekt för de mänskliga rättigheter 
och demokratiska värden som kopplas till det svenska samhället. Personalen inom förskolan ska 
värna om individuella friheter och integritet, människans okränkbarhet och likvärdighet, 
jämställdhet mellan könen och solidariteten mellan människor. Inga barn i förskolan ska behöva 
möta diskriminering på grund av deras bakgrund, levnadssituation eller trosuppfattning. 
Utbildningen i förskolan ska utveckla både barnens intresse och ansvar för att bli aktiva 
medborgare i samhället samt barnens förståelse och vilja att stödja arbetet med hållbar 
utveckling. Slutligen utgår förskolan utifrån de rättigheter och värden som presenteras i FN:s 
barnkonvention, som barnen måste få kännedom om, därför utgår den utbildning som sker i 
förskolan utifrån barnens bästa. Barnen ska också få chansen att ha inflytande och vara delaktiga 
i förskolan (Lpfö 18 2018). 
 
Ovan lyfts flera perspektiv på hur värdegrunden kan definieras och en beskrivning av viktiga 
värden förskolan arbetar med. Värdegrundsperspektivet som används i studien baseras på 
förskolans läroplan. Vi granskar förskollärares arbete med social och ekonomisk hållbarhet och 
använder oss därför av läroplanen för förskolan. Det kan dock vara fördelaktigt att ha kunskaper 
om andra definitioner av värdegrunden för att få en bredare förståelse för begreppet.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Nedan presenteras syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien. 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån ett värdegrundsperspektiv granska förskollärares arbete med 
social och ekonomisk hållbarhet i förskolan. 
 
2.2 Frågeställningar 

1. Hur utbildade är förskollärare inom social och ekonomisk hållbarhet? 
2. Vilka för- och nackdelar existerar med att arbeta med social och ekonomisk hållbarhet 

med barnen i förskolan enligt förskollärarna? 
3. Social hållbarhet handlar bland annat om jämställdhet samt jämlikhet mellan människor 

och ekonomisk hållbarhet handlar om bland annat på vilket sätt resurser konsumeras och 
återvinns i samhället. På vilket sätt synliggörs de två områdena i utbildningen på 
förskolan enligt förskollärare? 

4. I arbetet med hållbar utveckling ska både social och ekonomisk hållbarhet synliggöras. På 
vilka sätt samspelar social och ekonomisk hållbarhet i utbildningen på förskolan enligt 
förskollärare? 
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3 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet presenterar först tidigare forskning i koppling till begreppet hållbar utveckling. 
Flera tidigare studier inom området lyfts fram med olika perspektiv på hur hållbar utveckling 
framkommer i förskolan. I slutet av den tidigare forskningen presenteras en sammanfattning 
kring de överliggande resultaten som framkommit samt hur forskningen är relevant till studiens 
syfte. Sedan presenteras det teoretiska ramverket som består av sociokulturell teori och 
pragmatismen. 
 
3.1 Tidigare forskning 
Olgan och Öztürk (2016) undersöker i sin studie förskollärares syn kring vikten av utbildning för 
hållbar utveckling. I den här undersökningen deltog 838 förskollärare från Turkiet i en kvantitativ 
enkätstudie. Resultatet visar att cirka 93 procent av förskollärarna har en positiv inställning till att 
utbildningen för hållbar utveckling är ett viktigt område att lyfta fram under förskoletiden. 
Förskollärarna lyfter särskilt fram att ökat medvetande om hållbar utveckling och de frågor som 
framkommer runt begreppet är en av de viktigaste delarna i utbildningen för hållbar utveckling. 
 
I studiens resultat framkommer flera områden i koppling till användandet av hållbar utveckling 
och vilka delar som förskollärarna anser är viktigast. Ett av de områdena behandlar meningen 
med utbildning för hållbar utveckling i förskolan. Ett fåtal förskollärare nämner att förvärvningen 
av kunskaper och idéer kopplade till ämnet är den viktigaste meningen med utbildningen. 
Ungefär hälften av förskollärarna lyfter fram vikten av att öka medvetenheten kring frågor 
kopplade till ämnet. Några förskollärare anser att meningen skapas när den holistiska och 
kreativa tankeförmågan kopplad till beslutsfattande och problemlösning utvecklas. Slutligen 
lyfter resterande förskollärare fram att skapandet av en hållbar livsstil är den viktigaste delen av 
utbildning för hållbar utveckling (Olgan och Öztürk 2016). 
 
Ett annat område som läggs fram i resultatet behandlar vilka grunder som förskollärarna anser är 
nödvändiga för att utbildningen för hållbar utveckling ska kunna påbörjas. Några förskollärare 
anser att det handlar om att utbildningen om ämnet ska inkorporeras i träningsprogram för lärare 
medan andra svarar att det handlar om utvecklandet av utbildningsmaterial. Att utbildningen för 
hållbar utveckling ska inkluderas i förskollärarutbildningen är också något som anses vara viktigt 
av en del förskollärare men bara ett fåtal lyfter fram att uppmärksamma skolorna på frågor om 
begreppet är en viktig grund. Slutligen lyfter resterande förskollärare fram vikten av att ett 
samarbete existerar mellan den lokala miljön och barnens familjer (Olgan och Öztürk 2016). 
 
Det sista området som behandlas i resultatet handlar om vilket område som var viktigast inom 
utbildningen för hållbar utveckling. Förskollärarna svarade generellt att den viktigaste delen var 
trygghet och säkerhet. Den här delen kan förklaras som att utbildningen för hållbar utvecklings 
främsta syfte är att skapa en trygg och säker levnadsmiljö för människor, i det här fallet barnen 
och personalen på förskolan. Det område som generellt är minst prioriterat av förskollärarna var 
social rättvisa som har fokus på att utifrån ett intergenerationellt och mellangenerationellt 
rättviseperspektiv minska klyftan mellan rika och fattiga (Olgan och Öztürk 2016). 
 
En annan undersökning kring hållbar utveckling har genomförts av Sundberg och Ärlemalm-
Hagsér (2016) med syftet att synliggöra hur förskollärare förstår och arbetar med hållbar 
utveckling. Undersökningen grundar sig på enkäter som skickades ut till 200 förskolor i Sverige 
vilket resulterade i svar från 96 av förskolorna. Svaren är både från förskollärare, rektorer och 
barnskötare.  
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Resultatet visar att förskollärarna kopplar hållbar utveckling till miljöfrågor såsom att arbeta med 
avfallsmaterial och att respektera miljön. Återkommande begrepp som uppkommer i enkäten är 
källsortering, sopsortering, skräp och återvinning. Cirka 55 procent av alla svar innehåller något 
av begreppen i koppling till miljöfrågor. Begrepp såsom natur och miljö förekommer i mindre 
utsträckning. Resultatet visar att arbetet med hållbar utveckling främst kopplas till ekologisk 
hållbarhet. Social och ekonomisk hållbarhet förekommer därför i mindre utsträckning inom 
förskolans verksamhet. Resultatet visar också att det skiljer sig i svaren beroende på om 
förskolepersonalen arbetar på en miljöcertifierad förskola eller inte. De certifierade förskolorna 
arbetar antingen med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Bland annat är det fler från 
icke certifierade förskolor som använder sig av begreppen återvinning, sopsortering och 
källsortering än i certifierade förskolor. Begreppet framtid är också något som uppkommer i 
koppling till hållbar utveckling och används främst av miljöcertifierade förskolor. Förskolorna 
har aktiviteter som är kopplade till ekologisk hållbarhet men aktiviteter om social och ekonomisk 
hållbarhet förekommer inte i samma utsträckning i förskolorna. Resultatet visar även att barn som 
aktörer inte har någon större central del i verksamheten (Sundberg och Ärlemalm-Hagsér 2016). 
 
Fortbildning är också en aspekt som undersöktes av Sundberg och Ärlemalm-Hagsér (2016). 
Resultatet av deras undersökning visar att möjligheten till fortbildning i förskolan påverkar hur 
förskollärare tolkar begreppet hållbar utveckling och även hur de arbetar med det. Förskollärare 
som arbetar i en miljöcertifierad förskola har större möjligheter till att få utbildning om hållbar 
utveckling. Det här leder till att det arbetas mer med alla tre delarna av hållbar utveckling även 
om den ekologiska är den som framträder främst. 
 
En annan undersökning som också visar att den ekologiska hållbarheten framkommer främst 
medan social och ekonomisk kommer i andra hand, är Guler Yildiz och Korkmaz (2017) 
undersökning. Syftet med studien var att undersöka om det går att implementera projektet Eco-
Schools som fokuserar på utbildning för hållbar utveckling i förskolan. Tanken med projektet är 
att öka kunskaperna hos barn kring hållbar utveckling. Projektet är utvecklat för att ge barnen, 
men även lärare, verktyg för att kunna arbeta med begreppet både inom utbildningsväsendet och 
på deras fritid. Målet med projektet är att utveckla miljövänliga skolor och förskolor samt minska 
de negativa effekter som kan uppkomma. Urvalet i undersökningen består av fyra privata och 
fyra kommunala förskolor i Turkiet som jämfördes med varandra och observationer användes för 
att samla in data. 
 
Resultatet av studien visar att ekologisk hållbarhet främst förekommer i privata förskolor 
eftersom de bland annat använder sig av växter och material för att utforska hållbar utveckling. 
Sociala hållbarhet visar sig lika mycket i både privata och kommunala förskolor. Ekonomisk 
hållbarhet framkommer främst i privata förskolor eftersom personalen tänker mer på att hushålla 
med el och vatten. Inom alla de privata förskolorna och två av de kommunala framkommer det att 
de använder sig av båda sidorna av ett papper för att inte misshushålla med resurser. På tre 
privata och tre kommunala förskolor finns det elektronik som är inkopplad utan att användas, 
vilket leder till onödig användning av elen. För att få fram mer detaljerad information om 
ovanstående resultatet använder författarna sig av intervjuer som datainsamlingsverktyg. 
Resultatet av intervjuerna visar att sex av förskollärarna i de kommunala förskolorna och åtta 
förskollärare i de privata förskolorna arbetar med aktiviteter som fokuserar på hållbar utveckling. 
Utifrån det förskollärarna berättar framkommer det att ekologisk hållbarhet ligger i fokus i 
undervisningen och att social och ekonomisk hållbarhet kommer i andra hand. Eco-Schools 
projektet framkommer i olika aktiviteter på förskolorna men det skiljer sig dock hur det 
synliggörs. Förskollärarna anpassar projektet för att kunna använda det i aktiviteter och i 
undervisningen (Guler Yildiz och Korkmaz 2017). 
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Syftet med Bautista, Bulls, Moreno-Núñez och Ng (2018) studie var att visa hur förskollärare i 
Singapore introducerar och diskuterar hållbar utveckling med barnen i förskolan. För att samla in 
data använde författarna observationer av planerade och spontana samtal om hållbar utveckling 
mellan förskollärare och barn i förskolan. Bautista et al. (2018) granskade ett antal inspelade 
observationer av samtal mellan förskollärare och barn. Sedan valde de fyra av inspelningarna, 
varav två samtal var spontana och två planerade, som sedan transkriberades och analyserades. I 
de planerade samtalen använder sig förskollärare av läromedel för att samtala om hållbar 
utveckling. Läromedel som förskollärarna använder sig av i samtalen är informationsböcker med 
bilder. 
 
Resultatet av Bautistas et al. (2018) undersökning visar att förskollärarna generellt överför 
information till barnen om hållbar utveckling genom att koppla det till barnens egna erfarenheter 
men även genom att de använder verkliga exempel från praktiken. Samtidigt visar också 
resultatet att deras interaktionssätt sker på ett normativt, direkt och avgränsat sätt. Förskollärarna 
använder sig för det mesta av stängda frågor och söker under konversationerna efter 
förutbestämda svar. 
 
När det handlar om barnens förståelse kring hållbar utveckling genomförde Güler, Kariman-
Öztürk och Olgan (2012) med hjälp av semistrukturerade intervjuer en undersökning. Syftet med 
studien var att lyfta fram förskolebarns tankar kring hållbar utveckling men även deras förståelse 
kring de tre områdena i koppling till de sju R:n; “reduce, reuse, respect, rethink, reflect, recycle, 
redistribute” (Güler, Kariman-Öztürk och Olgan 2012, s.2988). Författarna förklarar att reduce 
innebär bland annat att minska inköpen och att exempelvis släcka lamporna i de rum som inte 
används. Reuse innebär att återanvända det material som finns. Det kan exempelvis handla om att 
måla på båda sidorna av ett papper eller göra leksaker av återvunnet material. Respect handlar om 
att respektera naturen och rethink innebär att värna om små saker och inspirera dem till att vara 
kreativa. Författarna beskriver att begreppet reflect handlar om att reflektera kring kulturella 
skillnader. Att återvinna material är definitionen av recycle och slutligen förklaras begreppet 
redistribute att det handlar om att dela med sig av resurser. 
 
Ett annat område som studien undersökte var ifall barnets kön har någon inverkan på deras 
förståelse och kunskap kring hållbar utveckling. 36 förskolebarn i åldrarna fem till sex år från 
fyra olika förskolor intervjuades. För att intervjuerna med barnen skulle genomföras på bästa sätt 
valde författarna att använda bilder som är anpassade till frågorna som ställs för att göra det 
tydligt för barnen. Två bilder visades varav en är positiv och en är negativ. Bilderna som visades 
innehåller bland annat ett barn som släcker lampan när hen går ut och den andra bilden visar att 
lampan lämnas tänd. Ett barn i taget fick se två bilder åt gången och blev uppmanade att berätta 
vad de tyckte om bilderna. Alla intervjuer spelades in med bandspelare för att sedan transkriberas 
och kodas. 
 
Resultatet av undersökningen visar att barnen besitter en större förståelse av begreppen reduce, 
reuse, recycle och respect än begreppen rethink, reflect och redistribute som inte förekommer i 
barnens svar. I koppling till ekologisk hållbarhet visar det sig att det finns en skillnad i hur barnen 
samtalar om reuse och reduce. Endast 13 barn berättar att de återanvänder gamla saker för att 
värna om miljön. Inom social hållbarhet framkommer det att 24 av barnen respekterar natur, djur 
och växter men som nämnts tidigare använder inte barnen begreppen reflect och rethink. I 
koppling till ekonomisk hållbarhet anser barnen att återvinning är viktigt men nämner däremot 
inte redistribute. Studiens resultat visar också att barnets kön inte har någon inverkan på deras 
förmåga att reflektera kring de tre områden inom hållbar utveckling (Güler, Kariman-Öztürk och 
Olgan 2012). 
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Ytterligare en undersökning som visar på att ekologisk hållbarhet framkommer i första hand är 
Boyds et al. (2017) studie. Fokus ligger på att granska läroplaner från Sverige, USA, Australien, 
Norge och England. Syftet med studien var att granska läroplanerna för att se hur hållbarhet visar 
sig i texterna. Författarna analyserade varsin läroplan från sitt hemland där de är insatta i 
läroplanerna och har egna erfarenheter av landet samt kunskaper om samhället. Resultatet visar 
att få länder har med begreppet hållbarhet i sina läroplaner. Två länder som skrivit ut begreppet i 
sina respektive läroplaner är Norge och Australien. Den svenska läroplanen är skriven på ett 
liknande sätt som Norges läroplan och det kan därför tolkas som att hållbarhet förekommer trots 
att ordet inte skrivs ut i läroplanen (Boyds et al. 2017). En del som måste betonas här är att efter 
studien har det kommit en ny läroplan för förskolan i Sverige som nu innehåller begreppet hållbar 
utveckling. I den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2019) står det att förskolan ska arbeta 
med hållbar utveckling och de tre områdena, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet utifrån 
ett framtidsperspektiv. 
 
Resultatet visar också att ekologisk hållbarhet uppenbarar sig mer än social och ekonomisk 
hållbarhet. I den svenska, norska och australiensiska läroplanen betonas vikten av att barn ska 
vara ute och lära. Det är viktigt att barnen får vara ute och knyta an till naturen för att kunna bidra 
till en hållbar framtid. Att barnen är ute framkommer inte i den engelska eller amerikanska 
läroplanen däremot framhäver den engelska läroplanen att barnen ska bekanta sig med den 
fysiska världen och skapa relationer med människor och samhället. Det här kräver att barnen 
vistas utomhus för att kunna uppnå målsättningarna (Boyds et al. 2017). 
 
Vidare visar resultatet att den svenska läroplanen beskriver barn som aktiva deltagare som 
besitter demokratiska möjligheter att påverka sitt lärande, förskolans miljö och dagsrutinerna på 
förskolan. Även i den australiensiska läroplanen beskrivs barnen som aktiva deltagare som har 
möjlighet att påverka sitt lärande. I Norges läroplan beskrivs barnen som unika individer med 
egna behov som har möjlighet att uttrycka sina åsikter. I den amerikanska läroplanen beskrivs 
barnen som unika individer som kan lyckas med hjälp av en vuxen. De ser dock inte barnen som 
aktiva deltagare i samhället. Synen på barn är dock annorlunda i Englands läroplan där barn 
beskrivs som passiva, att de ska bli stöttade, att de ska kunna ta emot instruktioner samt att 
barnen både är aktiva lyssnare och deltagare i verksamheten (Boyds et al. 2017). 
 
Den norska läroplanen förespråkar för att barnen ska visa respekt, kärlek och bryr sig om miljön. 
Som nämnts ovan ligger fokus enbart på förståelsen av den fysiska miljön i den engelska 
läroplanen. I den australiensiska läroplanen skrivs det om relationen mellan människor, andra 
arter och den fysiska miljön. Naturen ska respekteras, tas hand om och visas tacksamhet för. I den 
svenska läroplanen skrivs det att barnen är en del av naturen och dess livscykel. Vidare lyfts det 
fram hur människor, samhället och naturen påverkar varandra och naturen bör bevaras och tas 
hand om. Det enda som går att finna i läroplanen från USA är erfarenheter i naturen i form av att 
plocka löv och kottar på hösten (Boyds et al. 2017). 
 
Borg (2017) fyller en kunskapslucka om ekonomisk hållbarhet genom att undersöka 53 svenska 
förskolebarns kunskaper om ekonomisk hållbarhet. För att få fram barns tankar om ämnet 
genomfördes semistrukturerade intervjuer med barnen. I intervjuerna användes både stängda och 
öppna frågor. Borg (2017) ville få en inblick i barnens egna värld och undvika frågor som leder 
till korta och fåordiga svar. Alla frågorna testades innan på en testgrupp med barn mellan fem till 
sex år. Svaren från kontrollgruppen användes inte i resultatet. Resultatet delades in i fyra 
kategorier; användandet av pengar, dela med sig av sina resurser till sina vänner, barnens 
rättfärdigande av deras val och källor till deras kunskap om ekonomisk hållbarhet. 
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Resultatet som är indelat i kategorin användandet av pengar visar att alla barn förutom ett har en 
idé om vad de kan göra om de får en summa pengar. Majoriteten berättar att de vill köpa 
leksaker, glass, godis och djur för pengarna de får. Borg (2017) tolkar resultatet som att barnen 
kopplar pengar till att köpa saker vilket kan bidra till en hög konsumtion. Det här kan enligt 
henne bli ett problem eftersom världens resurser är begränsade. En tredjedel av barnen visar en 
förståelse för att spara pengar. De berättar att de vill kunna spara pengar för att bli rika i 
framtiden. Sju av barnen vill skänka pengarna till sina föräldrar, syskon, kusiner och fattiga. Borg 
(2017) tror att det här resultatet kan bero på att barnen idag är medvetna om den globala 
situationen och att det är därför de vill skänka pengar till de fattiga. 
 
Inom kategorin att dela med sig av sina resurser till vänner visar resultatet att 48 barn vill dela 
med sig av sitt godis till vänner medan resterande fem barn inte vill dela med sig. Resultatet visar 
dock att inga av barnen vill ge bort allt sitt godis till sina vänner. Barnen förklarar att de vill vara 
rättvisa och snälla och delar därför med sig av sitt godis. Sex av barnen är dock oroliga över att 
godiset tar slut på grund av att de delar med sig. Ett barn säger att hen inte vill dela med sig och 
om vännerna vill ha godis får de köpa eget (Borg 2017). 
 
Alla förutom tre barn berättar vem de får sina kunskaper ifrån kopplat till om de delar med sig 
eller inte och ifall de spenderar eller sparar sina pengar. 18 barn får sina kunskaper från 
vårdnadshavarna och 18 barn berättar att deras tankar om hur de ska agera i de olika situationerna 
enbart är deras egna. 12 barn berättar att de får sina kunskaper från förskolan (Borg 2017). 
 
3.1.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningens resultat att den ekologiska hållbarheten 
framkommer främst i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Resultaten visar även att social 
och ekonomisk hållbarhet hamnar i bakgrunden och att de deltagande förskollärarna och barnen i 
studierna inte har en grundläggande förståelse kring de två områdena. Det framkommer däremot 
också att förskolor som är miljöcertifierade eller utgår ifrån projektet Eco-schools arbetar mer 
aktivt med den hållbara utveckling men att förskolorna ändå främst lägger fokus på ekologisk 
hållbarhet. Slutligen framkommer det också att läroplanen för förskolan i Sverige inte tidigare 
innehöll ordet hållbarhet men att det nu gör det och att förskolebarn får sin kunskap om 
ekonomisk hållbarhet från vårdnadshavarna, förskolan eller från sina egna tankar. Forskningen 
som har presenterats i det här kapitlet är relevant eftersom den synliggör den problematik som 
framkommer i studiens syfte med att undersöka hur förskollärare arbetar med social och 
ekonomisk hållbarhet i förskolan. Den tidigare forskningen synliggör förskolans problematik med 
att få de tre områdena av hållbar utveckling att samspela inom verksamheten. Vidare jämförs 
resultatet av den tidigare forskningen med den här studiens resultat för att granska skillnader och 
likheter som framkommer mellan resultaten och presenteras sedan i analyskapitlet. 
 
3.2 Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras den sociokulturella teorin och pragmatismen som ligger till grund för studien. 
 
3.2.1 Sociokulturella teorin 
Ledande inom den sociokulturella teorin är teoretikern Lev Vygotskij. Hans forskning fokuserar 
till stor del på ett kulturellt och historiskt perspektiv. Enligt honom är det svårt att förstå texter 
eller fenomen utan att sätta dem i deras historiska och kulturella kontext. När människan läser 
texter använder hen sina tidigare erfarenheter och sätter texten i relation till de här erfarenheterna. 
Vygotskijs forskning handlar också om hur människan utvecklas och kom fram till att hen 
använder sig av två viktiga utvecklingsverktyg. Det första utvecklingsverktyget är det talade 
språket och det andra är signaler. Enligt honom använder människan sig av både språket och 
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signaler för att kunna lära sig nya ting. Språket kan användas för att kommunicera med andra 
men för att göra det behöver människan, enligt Vygotskij, kunna reflektera och tolka signaler 
som sänds ut av andra. Verktygen fungerar i samspel med varandra och kan inte skiljas åt utan 
används alltid tillsammans (Ratner 2004). 
 
Enligt Vygotskij är människan en social varelse vilket betyder att hen behöver interagera med 
andra människor i sin omgivning för att kunna utveckla sig själv. Genom att socialisera med 
andra kan barn och vuxna lära sig nya ting och utveckla nya erfarenheter. Både barn och vuxna 
lär sig att respektera sig själva men också andra. Det finns även regler som måste följas i 
samspelet med andra. Utifrån Vygotskij får barnen redan i tidig ålder lära sig reglerna och bär 
sedan med sig lärdomarna in i vuxenlivet. Vygotskij kom även med begreppet proximal 
utvecklingszon. Begreppet handlar om att barn ska utveckla sina kunskaper om olika ämnen eller 
fenomen. Enligt honom krävs det en kompetent lärare för att utveckling ska ske. Barnen besitter 
en viss kunskap om olika ämnen eller fenomen men med stöttning av en kompetent lärare kan 
barnet utveckla sina kunskaper och på så sätt förflyttas den proximala utvecklingszonen. Det här 
innebär att barnen har utvecklat nya kunskaper om ett ämne och kommer därför nästa gång 
behöva stöttning för att utveckla sin förståelse kring ytterligare kunskaper om ämnet. I samspel 
med andra människor lär sig barn och vuxna att bli mer medvetna om hur de ska använda de nya 
kunskaperna som skapats i sociala sammanhang (Stetsenko 2004). 
 
Vygotskijs sociokulturella teori används som grund i studien för att granska hur förskollärare 
arbetar med social och ekonomisk hållbarhet. Barn behöver kompetenta vuxna i sin närhet för att 
kunna utvecklas. Det är därför fördelaktigt att förskollärarna har kunskaper om de två områdena. 
För att barnen ska ta till sig det som lärs ut i undervisningen behöver förskollärarna tänka på hur 
de kommunicerar. De bör också fundera på vilka signaler de sänder ut och hur de samtalar med 
barnen. Förskollärarna måste också reflektera kring hur de bemöter barnens signaler i arbete med 
hållbar utveckling. På grund av att den här formen av undervisning bygger på att tolka signaler 
från barnen betyder det att det kan leda till missförstånd mellan barn och förskollärare. Om 
förskollärarna gör en feltolkning av barnets signaler kan det även leda till att förskollärarna antar 
att barnet ligger på en kunskapsnivå som kanske inte stämmer överens med barnets faktiska 
kunskap inom ämnet. Förskollärarna bör enligt teorin tänka på att bemöta barnen på den nivå de 
befinner sig i den proximala utvecklingszonen för att utmana dem att lära sig om social och 
ekonomisk hållbarhet. Begreppet skapar dock en problematik eftersom det kan vara svårt för 
förskollärarna att bemöta varje barn utifrån deras proximala utvecklingszon när de arbetar 
praktiskt i verksamheten. Den Sociokulturella teorin används i analyskapitlet för att lyfta likheter 
och skillnader kring hur förskollärarna i resultatet utmanar barnen i deras proximala 
utvecklingszonen. Men även på vilket sätt förskollärarna samspelar med barnen för att skapa 
förutsättningar för lärande kring social och ekonomisk hållbarhet. 
 
3.2.2 Pragmatismen 
En teoretiker som utvecklat pragmatismen är John Dewey. Enligt Dewey (1991) påverkas barn 
till stor del av lärarnas personligheter, inställning till ämnet och även hur de lär ut. Lärare har en 
tanke med vad de vill lära barnen men många är inte medvetna om att de lär ut även andra delar 
som de inte har planerat. Det här påverkar vad barnen lär sig och vilken attityd de får till ämnet. 
Det ligger i människans natur att imitera andra vilket barn gör i undervisningen. Lärarnas 
inställning till ett ämne får barnet att agera på ett eller annat sätt. Det är svårt för barnet att skilja 
på ämnet och lärarens attityd vilket leder till att barnet imiterar och skapar sig en likvärdig 
inställning som läraren (Dewey 1991). 
 
Enligt författaren undervisar lärare på olika sätt. Ett sätt handlar om att lärare väljer det de själva 
anser är mest intressant. Det som är mest centralt och det som skapar mest nyfikenhet hos läraren 
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är det som undervisas vilket gör undervisningen ensidig. Ett annat sätt är att läraren undervisar 
med hjälp av sina egna erfarenheter. Lärarna anser att det bästa sättet för barnen att förstå är 
genom att de får ta del av lärarens erfarenheter. Lärarna låter sina egna erfarenheter ta över och 
själva ämnet hamnar i skymundan. Det sista sättet är att barnen blir beroende av lärarens 
egenheter och istället för att fokusera på ämnet så lägger barnet fokus på huruvida läraren tycker 
barnet gör ett bra arbete eller inte (Dewey 1991). 
 
Ett centralt område i pragmatismen är erfarenheter och deras koppling till människors lärande. 
Men som Dewey påpekar: “The belief that all genuine education comes about through experience 
does not mean that all experiences are genuinely or equally educative” (Dewey 1997, s.25). 
Enligt honom är utbildning och erfarenheter inte alltid kopplade till varandra på grund av att en 
del erfarenheter hindrar eller förvränger vidare framväxt av ytterligare utbildning i framtiden. En 
person kan uppleva en negativ erfarenhet som påverkar personens syn på nya erfarenheter vilket 
leder till att hen inte tar till sig de nya kunskaper som framkommer från nya erfarenheter. Dewey 
(1997) skriver samtidigt att erfarenheter kan bygga på varandra och möjliggör för vidare lärande. 
Om ett barn till exempel lär sig att läsa öppnar det upp nya möjligheter för lärande genom att 
barnet skapar nya erfarenheter och kunskaper när de exempelvis läser böcker. 
 
Även Deweys teori är relevant för den här studien eftersom det krävs att barnen får med sig 
positiva erfarenheter från förskolan för att vilja arbeta med att värna om jorden i framtiden. För 
att förskollärarna ska kunna undervisa om hållbar utveckling behöver de enligt pragmatismen 
reflektera över hur de själva tolkar begreppet och sin inställning till arbetet kring det. Om 
förskollärare är negativa eller positiva till ämnet kommer barnen att anamma den inställningen 
vilket påverkar deras framtida möjlighet till att utveckla vidare förståelse kring hållbar 
utveckling. På grund av att erfarenheter framkommer som en central del i pragmatismen kan en 
nackdel med den vara att förskollärarna bara kan ge barnen positiva erfarenheter av ämnet i 
förskolan. Förskollärarna kan inte påverka de erfarenheter som barnet får med sig om ämnet 
hemifrån eller från andra källor utanför förskolan. Eftersom den tidigare forskningen visar att 
förskollärare fokuserar främst på ekologisk hållbarhet får barn större kunskaper om området och 
bristande kunskaper om social och ekonomisk hållbarhet. På grund av det bör förskollärare 
granska sig själva och sitt arbete med hållbar utveckling så att alla tre områdena framkommer i 
samma utsträckning. I studien användas pragmatismen för att visa på skillnader och likheter i 
analyskapitlet, utifrån den data som presenteras i resultatet. Bland annat görs kopplingar till 
vilken inställning och attityd kring arbetet med social och ekonomisk hållbarhet förskollärarna 
har och på vilket sätt det påverkar barnen i deras lärande. Men även på vilket sätt förskollärarna 
arbetar för att skapa och använda sig av erfarenheter, både barnens och deras egna, som antingen 
utvecklar eller hindrar förskollärarnas och barnens chans till utveckling inom social och 
ekonomisk hållbarhet. 
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4 Metod 
Under metoddelen presenteras val av metod och vilket datainsamlingsverktyg som har använts. 
Vidare presenteras vilket urval som används i studien och en beskrivning av förskollärarna. I 
kapitlet finns även en beskrivning av hur studien genomförts och analyserats samt de etiska 
övervägande som har beaktats. 
 
4.1 Metod 
I studien har en kvalitativ induktiv metod använts för att granska hur förskollärare arbetar med 
social och ekonomisk hållbarhet och hur de två områden samspelar i förskollärarnas arbete med 
hållbar utveckling i förskolan. Anledningen till att den kvalitativa metoden används i studien är 
att den utgår ifrån öppna frågor och fokuserar på att lyfta fram en fördjupad förståelse istället för 
att presentera mätbara data som siffror och statistik. Denscombe (2018) förklarar att den 
kvalitativa metoden grundar sig i det talade ordet men även i text. Fördelen med kvalitativ metod 
är att den bidrar med detaljerade beskrivningar av ämnet som undersöks. Ännu en fördel med 
metoden är att den lämnar utrymme för flera alternativa slutsatser eftersom den baseras på 
forskarens tolkningsskicklighet. Det existerar dock nackdelar med metoden som att resultaten 
inte går att generalisera till den större populationen. Däremot kan studiens resultat tillämpas till 
liknande fall, vilket istället kallas för överförbarhet. Ytterligare en nackdel med att använda 
kvalitativ metod är att analysen av insamlad data är tidskrävande. Den här studiens resultat kan 
dock vara svåra att överföra till liknande fall eftersom endast sex förskollärare intervjuas vilket 
inte ger en tillräckligt bred grund för att appliceras till liknande fall. 
 
4.2 Datainsamlingsverktyg 
För att besvara syftet används semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsverktyg. Den här 
formen av intervju skapar större möjlighet för att ett naturligare samtal ska kunna utvecklas där 
förskollärarna, till viss del, får tala fritt om hur de arbetar med social och ekonomisk hållbarhet. 
Genom semistrukturerade intervjuer får förskollärarnas egna tankar och idéer också chansen att 
lyftas fram utan större påverkan av intervjuaren. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje 
förskollärare. Enligt Denscombe (2018) kan frågorna i semistrukturerade intervjuer ändras allt 
eftersom intervjuerna i undersökningen genomförs. Intervjun är till viss del strukturerad med 
förbestämda frågor med utrymme för följdfrågor kopplade till ämnet. Grundtanken i 
semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren både ska vara flexibel men även kunna fokusera 
på att få den som intervjuas att vidareutveckla sina tankar och idéer. Frågorna som ställdes i 
intervju är grundade i studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna har brutits ned för 
att utforma intervjufrågor som kan besvara studiens syfte. Ett flertal följdfrågor skrevs även ned 
(se bilaga B) för att få förskollärarna att utveckla sina svar. Enligt Denscombe (2018) är det också 
fördelaktigt att befinna sig på en avskild plats där intervjun kan genomföras för att minska risken 
för avbrott. Eftersom det kan vara svårt att hitta en sådan miljö kan det vara bra att i god tid innan 
intervjun välja en lämplig plats där intervjun kan genomföras ostört (ibid.). 
 
4.3 Urval 
Informanterna som deltar i studien är sex förskollärare från två olika kommuner i södra Sverige. 
Det är tre förskollärare i varje kommun och alla arbetar på var sin förskola. Vi valde ut deltagare 
från flera förskolor och kommuner för att få en variation av deltagare i studien. Att intervjua 
förskollärare i olika kommuner kan bidra med flera olika perspektiv om social och ekonomisk 
hållbarhet. Då sex olika förskolor har kontaktats möjliggör det att flera olika arbetssätt kan 
framkomma i det insamlade materialet. Förskollärare har huvudansvaret inom flera områden i 
förskolan. De ska även hålla sig uppdaterade inom forskning och aktuella ämnen i samhället och 
därav är förskollärare lämpliga deltagare för den här studien. 
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På grund av att det är en mindre studie används ett explorativt urval. Enligt Denscombe (2018) 
används explorativt urval främst i mindre undersökningar för att kunna studera områden som 
tidigare inte utforskats eller för att upptäcka nya fenomen. Nackdelen med urvalet är att det inte 
kan användas för att få fram ett representativt urval. För att skapa ett urval av deltagare till 
studien användes också ett subjektivt urval som är en del av det explorativa urvalet vilket innebär 
att urvalet inte blir representativt. Enligt Denscombe (2018) innebär ett subjektivt urval att ett 
mindre antal deltagare medvetet väljs ut eftersom deltagarna besitter kunskap som är relevant för 
studien. Slutligen för att välja ett lämpligt urval användes också bekvämlighetsurval som är en 
del av subjektivt urval. Vi har sedan tidigare kontakter i två olika kommuner och deltagarna 
valdes utefter det. Vi genomförde tre intervjuer i varsin kommun. Enligt Denscombe (2018) 
innebär bekvämlighetsurval att urvalet baseras på vilka potentiella deltagare som befinner sig 
närmast. Studier som använder sig av den här typen av urval har oftast begränsat med tid och 
pengar. I den här studien valdes ett mindre antal deltagare eftersom vi hade begränsat med tid. 
 
4.3.1 Beskrivning av förskollärarna 
Nedan presenteras en beskrivning av deltagande förskollärare med fiktiva namn. 
 
Signe är utbildad förskollärare sedan 1994 och har arbetat inom förskolan i 26 år. Hon arbetar 
just nu på en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år. 
 
Anders tog examen 2014 och har arbetat inom förskolan i cirka 5 år. Han arbetar just nu på en 
avdelning med barn mellan ett till fem år men som kommer bli en 3-5 årsavdelning. 
 
Fredrik blev färdigutbildad förskollärare på våren 1980 och började sedan arbeta i förskolan på 
hösten 1981 på grund av brist på arbete inom kommunen. Han har snart arbetat i förskolan i 40 
år. Han arbetar just nu på en 3-5 årsavdelning. 
 
Tina utbildade sig till förskollärare 2014 och har arbetat 12 år i förskolan. Hon arbetar för 
tillfället på en 3-5 årsavdelning. 
 
Lena har arbetat i 12 år inom förskolan och blev färdigutbildad förskollärare under december 
2006. Just nu arbetar hon på en småbarnsavdelning med åldrarna 1-3. 
 
Helen blev färdig med sin förskollärarutbildning 1980 och började direkt arbeta inom förskolan, 
vilket hon har gjort nu i 39 år. För tillfället arbetar hon på en 3-5 årsavdelning. 
 
4.4 Genomförande 
Första steget i genomförandet av studien var att ta kontakt med rektorerna som ansvarar för 
förskolorna där intervjuerna genomfördes. De gav förslag på vilka förskollärare vi skulle kunna 
kontakta. Sedan kontaktades ett urval av alla föreslagna förskollärare via telefon där de fick 
information om studien och blev tillfrågade om de ville delta i form av intervjuer med ett omfång 
på cirka en timme. Under samtalet bestämdes även tid och plats för intervjuerna för de 
förskollärare som ville delta. Efter att förskollärarna givit sitt godkännande att delta skickades en 
samtyckesblankett ut via mail med ytterligare information om studien som förskollärarna skulle 
skriva under för att studiens forskare skulle få ett skriftligt godkännande av deltagarna. När vi 
kom ut till förskolorna samlades samtyckesblanketterna in och intervjuerna genomfördes i ett 
avskilt rum med förskollärarna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner vilket 
förskollärarna blev informerade om i blanketten. Intervjuerna avslutades med att vi tackade 
förskollärarna för deras deltagande. Efter varje intervju genomfördes en transkribering av 
inspelningarna. 
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4.5 Bearbetning av data 
Vi samlade in data genom intervjuer och använde oss av en innehållsanalys med induktiva 
ansatser för att analysera det insamlade materialet. Allwood och Erikson (2017) lyfter att induktiv 
metod utgår från empiri vilket innebär att kunskap skapas utifrån deltagarnas erfarenheter. I 
induktiv metod är det objektet i undersökningen som ligger i fokus och inte forskarens tolkning. 
Denscombe (2018) styrker det här i sin beskrivning av innehållsanalysen. Enligt författaren 
innefattar den här typen av analys att skapa relevanta kategorier utefter förekommande nyckelord 
i det insamlade materialet. För att få fram kategorierna ska det insamlade materialet granskas 
noga och brytas ner till mindre enheter. Sedan identifieras nyckelord som blir basen för skapandet 
av kategorier och därefter kan likheter och skillnader inom de olika kategorierna identifieras. 
Transkriberingarna av intervjuerna granskades noga för att kunna identifiera nyckelord och skapa 
relevanta kategorier. I resultatkapitlet används nyckelorden som rubriker som skapats med grund 
i frågeställningarna. Sedan granskade vi innehållet i kategorierna för att hitta likheter och 
skillnader. Alla kategorier färgkodades utefter frågeställningarna för att sedan kunna hitta likheter 
och skillnader inom varje färg. Enligt Denscombe (2018) finns det för- och nackdelar med att 
använda innehållsanalys. En fördel med innehållsanalys är att den har en tydlig process som gör 
det enklare för andra forskare att replikera studien. En nackdel är att delar av det insamlade 
materialet lyfts ut ur sin kontext. En annan nackdel kan vara att forskaren går miste om det som 
är underförstått i det insamlade material exempelvis vad en person vill ha sagt men kanske inte 
säger rakt ut. Enligt författaren blir innehållsanalysen mer pålitlig desto enklare och mer direkt 
det insamlade materialet är. I analyskapitlet ställdes den tidigare forskningen och teorierna i 
relation till resultatet. Resultatet analyserades för att hitta kopplingar samt likheter och skillnader 
till den tidigare forskningen och teorierna. 
 
4.6 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till är de fyra forskningsetiska principerna: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) innebär informationskravet att deltagarna måste informeras om studiens 
syfte och vad den handlar om. Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt godkännande 
för att delta i studier och får när som helst avbryta sin medverkan. I den här studien uppfylls 
principerna genom att deltagarna fick information av oss. Förskollärarna fick information när de 
kontaktades via telefon och genom en skriftlig samtyckesblankett som innehöll en beskrivning av 
studiens syfte och metod. De fick alltså ge sitt samtycke både muntligt och skriftligt. 
 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver en tredje princip, konfidentialitetskravet, som handlar om att 
informationen inte ska spridas vidare till obehöriga. I den här studien samlades data in i form av 
inspelningar och transkriberingar som bara användes av oss i studien, våran handledare och 
examinator. Vetenskapsrådet (2017) lyfter att det finns vissa oklarheter kring principerna bland 
annat att personen som genomför en studie inte kan bestämma vilka personer som är behöriga 
eller obehöriga. Det framkommer också att det är skillnad på konfidentialitet och anonymitet så 
som att konfidentialitet är en mer generell bestämmelse medan anonymitet innebär att namn 
fingerats och all information som kan identifiera deltagarna ska undvikas. Anonymitet går inte 
inte att lova deltagarna eftersom det finns vissa tillfällen då andra måste ta del av informationen i 
studien. I studien fingerades alla förskollärarnas namn för att skydda deras identitet. 
 
Nyttjandekravet, som beskrivs av Vetenskapsrådet (2011), innebär att de uppgifter som samlas in 
endast får användas till forskningen som genomförs. Den data som samlades in används endast 
för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Insamlade data, inspelningar och 
transkriberingar av intervjuerna raderas efter studiens avslut.  
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras det insamlade materialet från sex olika intervjuer som har 
genomförts i studien. Materialet har delats in i flera kategorier och underkategorier som skapats 
utifrån studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt svara på studiens syfte. I slutet av 
resultatet presenteras också två faktorer som framkom i flera av förskollärarnas svar. De här 
faktorerna, rektorns roll och ekologisk hållbarhet, framkommer inte utifrån studiens 
frågeställningar men kopplas ändå till arbetet med social och ekonomisk hållbarhet i förskolan 
enligt förskollärarna och därför presenteras även de i studiens resultat. 
 
5.1 Utbildning 
I koppling till frågeställningen om hur utbildade förskollärare är visade resultatet av intervjuerna 
att fyra av förskollärarna inte har deltagit i någon form av utbildning om hållbar utveckling. Tina 
svarade att “[n]eejj, det kan jag väl inte direkt säga att jag har. Neejj”. Helen och Fredrik sa att de 
möjligen har tagit del av någon utbildning om ämnet men att den då har gått under ett annat 
namn. Fredrik uttryckte dock att “[d]et kanske man har gjort fast ibland kanske det har ett annat 
namn [...] ne jag tror inte att vi har hunnit med det ännu”. Han sa att han troligtvis inte har 
deltagit i någon form av utbildning eftersom begreppet nyligen har framkommit i läroplanen. 
Helen är den enda som tror att hon möjligtvis har fått någon form av utbildning inom hållbar 
utveckling. 
 
Alla förskollärare uttryckte att de önskar mer utbildning om hållbar utveckling även de som var 
osäkra på om de har deltagit i en utbildning tidigare. Anders sa att han inte besitter så mycket 
kunskap kring social och ekonomisk hållbarhet och att han är nyfiken på att ta del av forskning 
som visar hur förskolan kan arbeta med de områdena. Vidare berättade han att han önskar få 
kollegor som är utbildade som har mer kunskaper om hållbar utveckling. 
 

Allt det här men just den här ekonomiska och sociala biten är väl inget vi har så 
jättestor koll på. Så absolut finns det forskning kring hur man kan jobba med det i 
förskolan så hade jag varit jättenyfiken (Anders 2019). 

 
Signe berättade att det är svårt att få med barnen i deras arbete eftersom de själva inte har 
kunskaper om hur de ska arbeta med social och ekonomisk hållbarhet. Hon lyfte i intervjun att de 
inte är så skickliga när det handlar om att arbeta med de två områdena. Hon anser att det beror på 
att de inte har fått någon utbildning inom ämnet. 
 

Det har varit lite svårt och få med dem och så måste vi ju bli bättre också då eftersom 
vi inte är så duktiga på det här. När vi inte har fått utbildning heller känner ja att man 
vet inte så mycket. Hur ska vi gå vidare? Hur ska vi jobba? (Signe 2019). 

 
Alla förskollärare hade svårt att besvara frågorna om ekonomisk hållbarhet. Signe uttryckte att 
“[j]a det, vilka svåra frågor, det här var väldigt svåra grejer du”. Några av förskollärarna önskade 
veta vad intervjuaren tänkte kring ekonomisk hållbarhet, “[m]en kan höra lite hur du tänker” sa 
Lena i intervju.  
 
5.2 Förberedelse inför framtiden 
Utifrån frågeställningen om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta social och 
ekonomisk hållbarhet med barnen i förskolan framkom det att alla förskollärare arbetar för att 
barnen ska få chansen att skapa erfarenheter och kunskaper som de kan ta med sig in i framtiden. 
Flera av förskollärarna berättade att förskolan är en grund för fortsatt lärande samt att det är en 
fördel att börja bygga grunden för barnen redan i förskolan så att de har med sig kunskaperna när 
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de börjar skolan. Frågan lyftes också fram angående vilka framtida medborgare som förskolan 
ska fostra till samhället. Begrepp som medmänsklighet och människors lika värde lyfts fram som 
viktiga begrepp som barnen behöver lära sig om redan i förskolan så att de här lärdomarna följer 
med barnen i framtiden. 
 

Vilka medborgare vi vill ha i framtiden. Just det här man tittar hur det ser ut i världen 
så är det ju jätteviktigt att man lär dem från början att alla människor är lika värda. Det 
är ju A och O skulle jag vilja säga så den är ju som jag sa innan att det är det viktigaste 
vi kan få skicka med våra barn. Medmänskligheten och det är den biten jag tror att vi 
behöver ha sen när man kommer ut i samhället också. Så jätteviktigt (Lena 2019). 

 
Lena utvecklade vidare i sin intervju om vikten av att barnen lär sig om medmänsklighet och 
allas lika värde eftersom de enligt henne ingår i social hållbarhet. Anders gav i sin intervju 
exempel på ekonomisk hållbarhet när han lyfte fram att om en treåring börjar med sortering i 
förskolan kommer hen fortsätta att sortera i framtiden. Anders förklarade att barn kommer att 
sortera i framtiden på grund av att det blir logiskt för barnen att göra det om de har gjort det 
redan i förskolan. Anders lyfter också att: 
 

Jag tror att det är lättare att forma givande barn än att försöka omvandla giriga vuxna 
[...] så där kan jag väl se en ganska stor fördel med att få jobba med dem här allra 
yngsta. För att dem är så pass formbara fortfarande att det blir en inställning i de att det 
här är något positivt jag gör, att det känns roligt och att det känns bra (Anders 2019). 

 
Han berättade att det är mer fördelaktigt att forma barnen i förskolan än att försöka ändra på 
andra vuxnas existerande inställning till arbetet med hållbar utveckling och att det på så sätt är 
bra att börja tidigt med utbildningen kring ämnet. 
 
5.3 Värdegrunden 
I koppling till frågeställningen på vilket sätt de två områdena synliggörs i förskollärarnas arbete 
berättade alla förskollärare hur de arbetar med värdegrunden inom social hållbarhet. Det gavs fler 
exempel på hur arbetet med jämställdhet och jämlikhet sker på förskolan. Kategorin, 
värdegrunden, är därför uppdelad i två underkategorier för att tydligt presentera resultatet. 
 
5.3.1 Jämställdhet 
Alla förskollärare samtalade om jämställdhet och hur de arbetar med det på deras förskola. Det 
framkom bland annat att flera av förskollärarna arbetar för att minska ojämlikheten mellan flickor 
och pojkar men med hjälp av olika tillvägagångssätt. I intervjun med Helen uppgav hon att det är 
viktigt att arbeta med jämställdhet på grund av att alla människor är olika. Vidare berättade hon 
att de arbetar med ett genustänk eftersom femåringar är statiska i sin förståelse kring skillnaderna 
mellan flickor och pojkar. Helen berättade om att arbetet med jämställdhet i förskolan är viktigt 
och synliggörs under exempelvis Lucia. 
 

Det gör vi ju också så för att det är ju viktigt i dagens samhälle. Vi är lika men vi är 
ändå olika. Vi är här allihopa men vi är ändå olika människor och olika hudfärger olika 
språk och det är ju viktiga grejer. Och med pojkar och flickor är ju genustänket o så 
här är de väldigt för femåringar väldigt statiska. Vi gick till Lucia och så ville en del ha 
glitter i håret och jag frågade pojkarna. Vill ni också ha glitter i håret? Utan att liksom 
lägga något i det. Nej då är vi flickor sa dem. Så jag menar femåriga pojkar är redan 
där att då är man en flicka om man skulle det men så det kunde dom inte (Helen 2019). 

 
På Tinas förskola har de ständigt diskussioner kring barns eget värde. De arbetar med att det inte 
ska uppstå några skillnader mellan pojkar och flickor och att barnens bakgrund inte ska ha någon 
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inverkan på hur de bemöts i förskolan. Arbetet med barnens eget värde och minskandet av 
ojämlikheten sitter i ryggraden på arbetslaget. Vidare berättade hon att de arbetar med sagor för 
att minska ojämlikheten mellan könen. I sagorna byts karaktärernas egenskaper ut mot det 
motsatta. 
 

Nej men man kan ju ha till exempel sagor som man kan ju byta könsroller i dem 
ibland. Att det är prinsen på ärten istället för prinsessan på ärten eller att skifta att det 
är tjejerna som är modiga och killarna som behöver hjälp eller vill vara fina eller lite så 
(Tina 2019). 

 
Signe lyfte också att det finns svårigheter med att arbeta med jämställdhet. Hon sa: 
 

Ja menar även fast det är svårt kanske för dem att förstå det liksom. För dem är de ju 
inte så noga om det är en tjej eller kille och att vi är jämställda. Alla får göra allting här 
men hade vi inte tillåtit de så hade det ju inte heller blivit jämställt. Men killar får inte 
göra si och tjejer får inte göra så och allt det här, då går det ju inte. Vi måste ju börja 
från början (Signe 2019). 

 
Hon berättade att det kan vara svårt för yngre barn att förstå vad jämställdhet innebär eftersom 
det för barnen inte spelar någon roll om det är pojkar eller flickor. Avdelningen tillåter alla 
barnen att ägna sig åt allting och enligt Signe är det inte jämställt om alla inte får möjlighet till 
det på grund av deras kön. Hon berättade att de måste börja från början när de arbetar med 
jämställdhet. 
 
5.3.2 Jämlikhet 
Utifrån förskollärarnas intervjusvar visade det sig att fler av dem samtalade om jämlikhet. 
Jämlikheten visade sig både på samhällsnivå men också på förskolenivå. En av förskollärarna 
berättade att kommunen har som mål att minska ojämlikheten bland annat “det vi jobbar med är 
ju hälsa välbefinnande, minskad ojämlikhet o rent vatten sanitet o det är dom tre målen som 
[kommunen] jobbar med” (Lena 2019). Vidare berättade Lena att värdegrundsarbetet är grunden i 
läroplanen och är något som alltid finns med. Arbetslaget arbetar med hur de ska möta alla 
barnen utifrån deras villkor och hur de ska vara mot varandra. De försöker också vara på barnens 
nivå för att visa respekt gentemot barnen. Två av förskollärarna berättade att de arbetar med 
stopphanden som ska ge barnen känslan av att de har rätt till sin egen kropp och att ingen får 
komma för nära barnet om inte barnet själv har givit sin tillåtelse. 
 

Det är ju det vi alltid har med oss, värdegrundsarbetet är liksom grunden i hela 
läroplanen känner jag. Och det är ju det som alltid ligger till grunden att vi ska möta 
alla eh lika eller inte alltid lika men på allas lika villkor kan man väl säga. [...] Det här 
med att vi jobbar med att hur man ska vara mot varandra. Ja alltså kompis tänket och 
detta här inne hos oss eftersom vi har så små barn så är det ju på mycket 
grundläggande nivå. Det vi jobbar med här är ju stopp handen. Att om inte man vill så 
ska man kunna säga stopp. Att man känner att man har rätten till sin kropp och ingen 
får liksom komma närmre om man inte vill. Och att man försöker prata med dem, 
bemöta dem, gå ner på deras nivå alltså att man respekterar barnen. Det tycker jag är 
viktigt då och en självklarhet faktiskt (Lena 2019). 

 
Vidare berättade Lena om hur hon aktivt arbetar med social hållbarhet och jämlikhet. Hennes 
avdelning arbetar ständigt med språkutvecklingen hos de yngre barnen. Hon berättade också att 
de använder sig av Babblarna som verktyg när de undervisar barnen om hur de ska bete sig mot 
varandra. Lena berättade att eftersom hon arbetar med yngre barn så sker undervisningen på en 
grundläggande nivå och handlar bland annat om att barnen ska vara snälla mot sina kompisar och 
att varje barn blir uppmärksammat. Hon lyfte också fram några exempel på olika aktiviteter där 
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barnen uppmärksammas och att den största utmaningen för en pedagog i stora barngrupper är att 
se varje barn. Även Helen lyfte fram värdegrunden i förskolan och förklarade att två delar som de 
utgår ifrån är lustfyllt lärande och trygg miljö samt att förskollärare behöver reflekterar över 
delarna. 
 

Men här har vi ju värdegrunden, våra två grejer är ju lustfyllt lärande och trygg miljö 
som vi håller hårt på här och tänker på att man har det lite i ryggmärgen men att man 
läser dem här orden igen. Vad betyder dem för våra barn och vårt arbete här? Det 
tänker vi mycket på så. En trygg miljö och lustfyllt lärande så (Helen 2019). 

 
Ytterligare en förskollärare som samtalade om jämlikhet är Anders. Han gav exempel på att de 
arbetar med begreppet rättvisa när barnen målar. Han berättade: 
 

Vad som är rättvist om du får två papper och han har målat på tre då kanske det är 
rättvist för han har målat på hela sina papper medans du bara gjort tre streck. Att 
barnen ska få en ny syn på att rättvist inte alltid är att det är jämt fördelat tre och tre 
liksom utan vad man gör med det också kan betyda och det är väl också tänkt utifrån 
vårt hållbara utvecklingsarbete att lära barnen att det inte bara är att få tre papper som 
räknas utan kanske lite vad man gör med de tre pappren och vad de tre pappren 
kommer ifrån (Anders 2019). 

 
Han lyfte att det kan vara rättvist om ett barn får två papper och ett annat barn får tre papper att 
måla på eftersom det ena barnet har målat på hela sitt papper medan det andra barnet enbart har 
ritat tre streck. Anders vill ge barnen en ny syn på vad rättvishet kan innebära och att det inte 
alltid handlar om att allting ska vara jämt fördelat. Enligt honom handlar det om vad barnet gör 
med det hen får och han förklarar att det är en del av deras hållbara utvecklingsarbete. 
 
5.4 Undervisning om social och ekonomisk hållbarhet 
I koppling till frågeställningen om hur förskollärarna synliggör social och ekonomisk hållbarhet 
samtalade de om hur planeringen kring verksamheten och aktiviteterna går till. Det framkom då 
att det sker både planerade och spontana aktiviteter men att många av aktiviteterna sker spontant. 
Förskollärarnas svar visar också vilken roll barnen har i förskollärarnas planering vilket 
presenteras i underkategorier. Vidare berättade förskollärarna om arbetet med dokumentation och 
uppföljning i koppling till social och ekonomisk hållbarhet som också presenteras i 
underkategorierna nedan. 
 
5.4.1 Planering 
Något som framkommer i flera av förskollärarnas svar är planeringstiden. Två av de intervjuade 
förskollärarna, Fredrik och Lena, lyfter fram att planeringstiden på förskolan inte är tillräckligt 
och behöver utökas. Anledningen till att den inte räcker till är för att förskollärarna anser att de 
har många områden de ska arbeta med och att de känner att de inte har tiden att arbeta med alla 
samtidigt. Fredrik berättade till exempel att han inte har tid att lag trasiga leksaker eftersom tiden 
är så begränsad och måste användas till annat. De berättade att om de fick längre planeringstid 
skulle de kunna få mer tid till planering, dokumentation och utvärdering i koppling till arbetet 
med social och ekonomisk hållbarhet. Lena lyfter också fram att det även gör det möjligt för 
förskollärarna att kunna utgå ifrån barnen och reflektera över vad de säger och tycker. 
 

Alltså planeringstid räcker ju aldrig till så. Så visst det är ju klart att man behöver och 
nu när det är liksom kanske blir lite mer prat om hållbar utveckling också så är det 
liksom. Det blir ju ytterligare en bit som vi behöver jobba med i och med att vi redan 
har alltså vi har ju planeringstid men vi behöver ju mer. Det gör vi. Så ja, mer 
planeringstid för tid och alltså just för att kunna dokumentera och utvärdera och kunna 
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utgå från barnen så behöver man ju också tid att reflektera kring vad dem säger och 
vad dem ser och vad dem tycker (Lena 2019). 

 
Helen lyfte också fram planeringstiden i förskolan. Hon sa att: 
 

Reflekterar mycket och det gör vi ganska mycket på fredagarna för vi har en timmes 
planeringstid så att den är jättebra den tiden att man kan sitta och reflektera. Vad är det 
som händer nu i veckan och om den grejen måste vi prata om liksom. Hur går vi vidare 
med de? Just hur stöttar vi de barnet vidare och så här ju? Så jobbar vi mycket (Helen 
2019). 

 
Hon berättade istället om hur hon och hennes arbetslag använder sig av planeringstiden som ett 
tillfälle för reflektion över verksamheten och sa också att den planeringstid de har är viktig. 
 
5.4.1.1 Spontana aktiviteter 
Något som kom fram i det insamlade materialet var att arbetet med social och ekonomisk 
hållbarhet främst sker under spontana aktiviteter och att det gör det möjligt för barnen att bli mer 
delaktiga i planeringen. Enligt flera förskollärare sker det spontana lärandet bland annat i barnens 
lek där de lär sig hur de ska leka med varandra och hur de ska bete sig i leken. Med hjälp av leken 
lär sig barnen om jämställdhet och jämlikhet. Anders lyfte fram att lärandet är mycket 
situationsbundet. Han förklarar att de inte sätter sig ner med barnen och samtalar om varför de 
ska gå till sopstationen utan att det istället sker spontant när de exempelvis ser sopbilen eller när 
barnen tar ett papper. 
 

Om de själva säger det då har det nånstans fastnat. Så det är väl mycket 
situationsbundet. Så det vi sätter oss inte ner med tre barn och frågar varför vi ska gå 
till sopstationen utan det kommer i det spontana eller leken eller när vi ser sopbilen åka 
förbi eller när de ska ta ett papper eller när de ska gå på toaletten eller a så att (Anders 
2019). 
 

Lena gav också exempel på hur spontana aktiviteter kan se ut på hennes förskola. Hon berättade 
att när de exempelvis ska gå ut med barnen kan det vara så att de får lägga den planerade 
aktiviteten åt sidan eftersom barnen visar intresse för något annat. Hon sa att: 
 

Vi kan ju till exempel kan vi ju ge oss iväg och sen så kan det vara att vi inte kommer 
längre än utanför parkeringen för då hittar dem en vattenpöl där som är jätteintressant 
och där känner jag att då är det ju viktigt att man stannar där vid den där vattenpölen. 
Då får kanske våran planerade aktivitet vänta och så stannar man vid vattenpölen och 
så tittar man på vad det är dem är intresserade av och så utgår man från det. Jag känner 
att det är så man får samspelet, delaktigheten och deras inflytande. På denna nivån för 
då det är våra tolkningar och våra observationer som får ligga till grunden där (Lena 
2019). 

 
Hon berättade att om barnen intresserade sig för vattenpölar lägger de sin planering åt sidan och 
fokuserar på barnen. Hon uttrycker att barnen får vara delaktiga, att det ger dem inflytande men 
även att det skapar ett samspel. Vidare berättade hon att arbetslaget använder spontana aktiviteter 
och utformar planerade aktiviteter utefter de. 
 
5.4.1.2 Barnens roll i planeringen 
Alla förskollärare var enade om att barnen inte är delaktiga i planeringen. Det är förskollärarna 
som tar majoriteten av besluten men barnen kan få välja vad de vill göra. De planerade 
aktiviteterna utgår ifrån förskollärarnas tolkningar. Tina berättade att barnen är med “indirekt fast 
inte uttalat” i planeringen. Två av förskollärarna uttryckte att något som kan försvåra arbetet med 
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att få med barnen i planeringen är att de yngsta barnen inte alltid kan uttrycka sin vilja. Det 
innebär att förskollärarna få tolka barnen och göra observationen för att försöka få fram vad 
barnen vill och är intresserade av. Signe berättade bland annat att hon kan se på barnen vad de 
vill göra även om barnen själva har svårt att uttrycka det. Vidare berättade hon att de måste bli 
bättre på det eftersom de för tillfället inte är tillräckligt kompetenta på att få med barnen i 
planeringen. Hon uttryckte också att det beror på att de inte har fått någon utbildning om ämnet 
vilket gör det svårare för henne att veta hur de ska arbeta med det. 
 

Nej har väl inte blivit så mycket med dom här små så för det är lite svårt att se kanske. 
Ofta brukar vi läsa ut av det dem kan ju inte säga riktigt vad dem vill men man kan ju 
ändå se på dem. Men detta är ju lite svårare för dem och visa att det här vill vi och det 
här ska vi och så här. Så det har varit lite svårt då att få med de så och så måste vi ju bli 
bättre också då eftersom vi inte är så duktiga på det här. När vi inte har fått utbildning 
heller känner ja att man vet inte så mycket. Hur ska vi gå vidare? Hur ska vi jobba? 
(Signe 2019). 

 
Anders uttryckte också att barnen inte är med i planeringen men att de får vara med och välja 
mellan olika aktiviteter. Han berättade att: 
 

Ja vi har ju lite olika aktiviteter som vi bestämmer men som barnen sedan kan välja. 
Det är ju det demokratiska i läroplanen som kommer fram det här med att rösta och att 
på ett demokratiskt vis bestämma idag kanske vi ska gå till skogen och där kan 
antingen bygga en koja av material av det vi hittar i skogen eller så kan vi gå till [en 
plats i kommunen] och klättra upp för den stora backen och då får barnen välja 
antingen så ställer man sig i det ledet som vill gå till skogen eller så ställer man sig på 
den platsen till de som vill gå till [platsen i kommunen] och där det är mest barn. Det 
alternativet gör man (Anders 2019). 

 
Han lyfte att barnen exempelvis kan välja mellan att gå till skogen och bygga en koja eller gå till 
en annan plats i kommunen och klättra upp för en stor backe. Barnen får då välja att ställa sig i ett 
led för de som vill till skogen eller ett annat led för de som vill till den stora backen. Sedan går de 
till den platsen som flest barn röstat på. Anders berättade att röstning lyfts fram i läroplanen och 
genom att arbeta på det här sättet får de med demokratin i förskolan. 
 
5.4.2 Dokumentation 
I koppling till hur förskollärarna arbetar med dokumentationen av arbetet med social och 
ekonomisk hållbarhet berättade flera av dem att de använder sig av bilder. Några av 
förskollärarna berättade att de tar bilder och sedan sätter upp dem på väggarna för att barnen ska 
kunna titta på dem. Helen berättade att de lägger in bilder på deras digitalram men att de också 
använder sig av internetsidan Fronter där barnens föräldrar också kan gå in och titta på deras 
dokumentationer. Vidare berättade hon att det är barnens tankar och ord som finns med i 
dokumentationen. Hon gav exempel på när de äldre barnen visade intresse för att göra kartor. 
Helen fångade då barnens intresse och berättar att de tog tillvara på barnens kartor och “på 
väggen där ute finns det ganska mycket deras dokumentation”. 
 

I dokumentationen så är ju deras tankar och ord med. De äldsta barnen här, som jag har 
nu, de blev intresserade av kartor efter semestern. Ritade kartor och gav till varandra. 
De tog ut kartorna och skulle leta på gården. Så det nappade jag på lite extra där så att 
de har utvecklat det lite till att vi har gjort diamanter. För vi tittade i en stor kartbok 
och fick se att i Sydamerika och Ryssland till exempel Australien där är det guldgruvor 
och kolgruvor och diamanter och sådant. Så att vi har gjort lite egna diamanter (Helen 
2019). 
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I koppling till arbetet med dokumentationen så lyfte Lena fram att det är ett område som 
arbetslaget aktivt arbetar med. Vidare berättade hon att: 
 

Ja alltså vi har blivit bättre på det så kan man säga. Vi har blivit bättre på att filma och 
ta lite kort och så och slänga upp det på skärmen så att de kan få se bilderna. Vi blir 
bättre och bättre på det men vi är fortfarande inte hundra där men vi har börjat tänka 
till lite kring det just för att bilder är ju ett jättebra verktyg för våra små för det hjälper 
dom och komma ihåg (Lena 2019). 

 
Utöver att använda bilder som verktyg filmar de även på hennes förskolan för att göra barnen 
mer delaktiga i dokumentationen. Andra förskollärare nämner att de gör barnen delaktiga genom 
diskussioner om dokumentationerna. 
 
5.4.3 Uppföljning 
Tre av förskollärarna berättade om hur uppföljningen sker på deras förskolor i koppling till social 
och ekonomisk hållbarhet. Signe, Helen och Anders besvarade inte hur de arbetar med 
uppföljning och berättade istället enbart om dokumentationen. Lena lyfte att de är på väg att bli 
bättre på att återkoppla tillsammans med barnen. Hon gav exempel på när förskollärarna filmade 
barnen i deras vardag och att de sedan visade upp den för barnen men hon uttryckte att de kan bli 
bättre på det. Enligt Lena kommer digitala verktyg att vara till hjälp i deras arbete med 
uppföljningen. Hon tror att de kommer att arbeta vidare med digitala verktyg när tekniken finns 
med redan från början. 
 

Försöker att återkoppla med barnen vi har spelat in nån filmsnutt någon gång på alla 
barnen liksom i vardagen och sen har vi visat upp de för dem efteråt och så här. Så att 
där kan vi absolut bli bättre men jag tycker att vi är på gång, så kan väl säga. Och det 
kommer också med det nya så kommer det bli en mer och mer självklar del. De 
digitala verktygen kommer ju bli till hjälp liksom på ett helt annat vis. Så det tror jag vi 
kommer fortsätta mer med när när tekniken finns med oss från början liksom så. (Lena 
2019). 

 
Fredrik berättade att de tidigare har genomfört intervjuer med barnen men att det till stor del är 
arbetslaget som gör uppföljningen. För ett par år sedan gjorde Fredrik och hans kollegor 
intervjuer med barnen i koppling till en aktivitet som handlade om att de skulle bygga broar. 
Intervjuerna användes för att göra barnen delaktiga i uppföljningen. Han berättade också hur de 
utför uppföljningen på egen hand utan barnen och förklarar att de arbetar med stoppljus i 
uppföljningen. Vidare sa Fredrik att de utgår ifrån olika delar i läroplanen. Sedan väljer han och 
hans kollegor ut ett litet mål och bedömer sedan målet. De aktiviteter som arbetslaget har 
genomfört markeras med grönt ljus, de aktiviteter som delvis genomförts markeras med gult ljus 
och det de inte berört alls blir rött ljus. 
 

Ja det blir nog mest att vi att det är vi som, man kan ju om man har. Ibland kan man ha 
gjort någon intervju till exempel liksom jag vet att vi gjorde för många år sen, för 
många år sen? Nu låter det som att vi aldrig gjort det, litegranna var vi konstruerade 
litegranna, då intervjuade vi, vi byggde broar (Fredrik 2019). 

 
Tina förklarade att barnen till viss del är med i deras uppföljning. Hon nämnde att: 
 

Ja dels hade vi det här med önskningar men när vi sitter och planerar verksamheten så 
tänker vi ju hela tiden, var är vår barngrupp nu? Vad tycker de är intressant och vad 
tycker vi att vi behöver lägga lite extra krut vid? Vad kan de behöva? Sen så får man ju 
ta något mellanting där med vad barnen önskar och vad vi känner vi behöver lite mer 
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kunskap om. Så att de är ju med indirekt fast inte alltid sitter med och bestämmer eller 
så men vi lyssnar ju hela tiden in dem (Tina 2019). 

 
Barnen har fått göra önskningar men när de sitter och planerar verksamheten så reflekterar 
arbetslaget själva över var barnen på deras avdelning befinner sig nu och vad de tycker är 
intressant. Arbetslaget funderar även över vad de behöver lägga extra tid på och vad de behöver 
just nu. De försöker även balansera mellan barnens önskningar och vad de själva känner att 
barnen behöver ytterligare kunskap om. Tina berättade att barnen är med indirekt även om barnen 
inte sitter med och bestämmer. 
 
5.5 Samspel mellan social och ekonomisk hållbarhet 
Utifrån frågeställningen om på vilket sätt social och ekonomisk hållbarhet samspelar i 
utbildningen på förskolan framkom det i  intervjuerna att det var svårt för förskollärarna att ge 
konkreta exempel på hur de två områdena samspelar i deras arbete på förskolan däremot 
framkom det förklaringar om vad social och ekonomisk hållbarhet innebär. Enbart Fredrik och 
Helen gav exempel på hur de två områden kan samspela. Fredrik uppgav att de arbetar med 
lekgrupper där barnen får arbeta tillsammans. Några barn är då tillsammans på en plats vilket 
skapar tillfällen där personalen samtalar om social och ekonomisk hållbarhet med barnen. Helen 
berättade att social och ekonomisk hållbarhet ska bilda en helhet enligt henne. Hon förklarar att 
arbetslaget försöker få ihop de två områdena men att det kan ske omedvetet. 
 

Och då blir det ju ekonomiska är det och den sociala det är ju. Ja man kan jobba ihop 
till exempel eller man kan, vi har ju våra lekgrupper där får man ju jobba tillsammans i  
några stycken  och vara på ett ställe och så då har man ju tillfälle när man inte är så 
många och kunna prata om vissa grejer (Fredrik 2019). 

 
Men det är ju hela tiden man har ju allting aktuellt hela tiden. Det är ju mycket det här 
socialt, hur man är, vad man säger och det är ju vårt material och våra saker här. Ja 
man försöker väl omedvetet tror jag kanske att man försöker få ihop det här då. Man 
gör det nog mycket omedvetet kanske. Så men mycket av det jag sagt innan som, man 
vill ha en helhet med alltihopa så ju (Helen 2019). 

 
Vidare uttryckte Helen att hon inte går och tänker på hur de arbetar med social och ekonomisk 
hållbarhet utan att hon gör det omedvetet utan att tänka på att de två områden samspelar med 
varandra. Lena lyfte bland annat att vardagen bildar den röda tråden i arbetet med social och 
ekonomisk hållbarhet. Anders berättade att social och ekonomisk hållbarhet är åtskilda. Han sa 
också att de två områdena ligger i olika fack på deras förskola och att de arbetar med en åt 
gången. Flera av förskollärarna lyfter fram social och ekonomisk hållbarhet som två separata 
områden och samtalar inte kring hur de kan samspela med varandra.  
 
5.5.1 Ekonomisk hållbarhet 
Utifrån de insamlade intervjusvaren om samspelet mellan social och ekonomisk hållbarhet så 
framkom det att förskollärarna kopplar ekonomisk hållbarhet till förskolans material och resurser. 
Det samtalades också om hur de arbetar med ekonomisk hållbarhet. Tina lyfte att arbetet med 
ekonomisk hållbarhet sker omedvetet när hon exempelvis ber barnen att spara på papper genom 
att ritar på andra sidan av samma papper istället för att ta ett nytt. Hon svarade, i koppling till om 
samspelet mellan social och ekonomisk hållbarhet sker både omedvetet och medvetet, att hon 
anser att de här två områdena måste medvetandegöras för barnen. Anders berättade istället att 
arbetet med ekonomiska hållbarhet ligger i deras rektors händer eftersom det är rektorn som 
bestämmer vilket material och resurser som förskolan får köpa in. Han lyfte att arbetslaget kan 
lära barnen att vara sparsamma men att de resurser arbetslaget kan lägga på arbetet med 
ekonomisk hållbarhet bestäms av rektorn. 
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Den ekonomiska kanske ligger mer i våran chefs händer egentligen vad vi kan köpa in 
och vad vi kan spara mer på och liksom de att visst vi kan lära barnen att inte slösa 
men hur mycket pengar resurser och så vi har att lägga på det, det ligger ju hos våran 
chef (Anders 2019). 

 
Vidare sa Anders att “[d]et är inte så jättemycket vi kan påverka” i koppling till att det är rektorn 
som bestämmer vilka resurser förskolan har möjligheten att köpa in. Lena lyfte också fram 
ekonomisk hållbarhet men anser att det är ett område som hon och arbetslaget behöver arbeta mer 
med. Hon sa exempelvis att de behöver bli bättre på att ta hand om sitt material men anser ändå 
att de har börjat med återvinning och att det är en bra start. 
 

De ekonomiska får vi nog jobba lite på tänker jag eller jag själv då personligen alltså 
hur vi kan bli bättre på att vara rädda om material och minska svinnet och så. Men jag 
tänker ändå det här med återvinningen är en bra början, man måste ju börja nånstans 
(Lena 2019). 

 
Det finns också nackdelar med att arbeta med ekonomisk hållbarhet. Enligt några förskollärare är 
det tiden som försvårar arbetet medan en sa att barnen inte har en förståelse för pengar och 
sparsamhet som gör arbetet svårare. Helen förklarade bland annat: 
 

Ja det är väl att det finns så mycket för barn idag. De behöver aldrig tänka på att 
någonting kostar. Utan det finns alltid pengar att köpa. Det är ju, ja det är väl det att de 
inte, de behöver aldrig känna på att man inte har råd. För det har ju alla idag. På något 
vis. Det finns alltid pengar känns det som att de behöver inte vänta så länge på att få 
sin nya cykel eller få det här de önskar sig utan (Helen 2019). 

 
Enligt henne finns det många valmöjligheter för barn idag vilket innebär att barnen inte behöver 
tänka på att allting kostar. Det finns alltid pengar till att köpa nytt och barnen får aldrig känna på 
att de inte har råd eftersom alla har det i dagens samhälle. Helen uttryckte att de känns som att det 
alltid finns pengar och att barnen aldrig behöver vänta på att få det de vill ha. 
 
5.5.2 Social hållbarhet 
Alla förskollärare berättade om deras arbete med social hållbarhet. Flera exempel på hur de 
arbetar kan läsas i 5.3 Värdegrunden och dess två underkategorier. Det finns ytterligare några 
exempel som kan ses i intervjuerna. Tre förskollärare gav beskrivningar av begreppet social 
hållbarhet i koppling till frågan om hur social och ekonomisk hållbarhet samspelar. Fredrik 
berättade bland annat att det sociala är en stor del av deras arbetssätt. De förknippade den med 
hur de lär barnen och vad de ger barnen för värderingar men också vilka vardagsrutiner de ger 
barnen. Anders sa i intervjun att “den sociala biten handlar ju mer om vad vi lär barnen o vad vi 
ger de för värderingar och vad vi försöker ge de för vardagsrutiner”. Lena berättade: 
 

Ja det är svårt men jag tänker att det får bli i vardagen. Det som jag sagt innan, det 
sociala är vi bättre på det har vi mer inarbetat med värdegrunds tänket och det här 
(Lena 2019). 

 
Hon sa att på hennes förskola är de bättre på att arbeta med social hållbarhet eftersom de har 
arbetat in den mer än ekonomisk hållbarhet. Den sociala kopplar hon ihop med värdegrunden. 
Hon lyfte även fram att arbete sker i vardagen på förskolan. 
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5.6 Avvikande resultat 
I studien framkom faktorer såsom rektorns roll kring hållbar utveckling i förskolan och ekologisk 
hållbarhet som skiljer sig från studiens syfte och frågeställningar. De här två faktorerna 
presenteras nedan då flera av förskollärarna samtalade om dem. Faktorerna anses vara relevanta 
eftersom de deltagande förskollärarna kopplar dem till social och ekonomisk hållbarhet. 
 
5.6.1 Rektorns roll 
Flera av förskolläraren lyfte att deras rektor är engagerad i arbetet med hållbar utveckling men 
några vill också att rektor ska ta mer ansvar över att exempelvis bidra med mål som arbetslaget 
kan arbeta med. Vissa anser också att cheferna som är högre uppsatta bör bli mer engagerade i 
arbetet med hållbar utveckling. Helen berättade att hon får mycket stöd av sin rektor som ibland 
kommer in till förskolan. När rektorn kommer till förskolan frågar hen alltid hur det är, samtalar 
med barnen och tittar på vad arbetslaget gör. Helen berättade att rektorn även ger mycket stöd på 
deras arbetsplatsträffar (APT) genom att exempelvis komma med andra infallsvinklar. Hon lyfte 
även att de kan ta hjälp av småbarnsavdelningen och att de uppmuntrar varandra. 
 

Vi har mycket stöd av våran rektor. Det är ju inte alla dagar, men är [hen] här så 
kommer [hen] alltid in och frågar hur det är. [Hen] pratar med barnen och [hen] tittar 
på det vi gör och så här och på APT:na får vi väldigt mycket stöd av [hen]. Ibland kan 
det köra ihop sig. Usch jag vet inte hur jag ska gå vidare med detta? Kan man ju säga 
men då kan [hen] komma med en annan infallsvinkel eller någon på 
småbarnsavdelningen kan också komma med någonting. Så här peppar vi varandra lite 
vidare också (Helen 2019). 

 
Anders uppgav också att hans rektor är engagerad i deras arbetet men att rektorns chefer däremot 
inte är lika engagerade. Han sa i intervjun att “[n]u är våran närmaste chef väldigt engagerad i det 
men [rektorns] chefer därefter de har kanske inte så mycket tänk kring det”. Fredrik uppger: 
 

Jo vi har ett fokusmål varje år, som nu har vi språket det kommer från [rektorn] eller 
från chefen då att om vi säger att [rektorn] kanske tar ett mål då som är hållbarhet då 
blir det lite mer uppsving då, kan vara så att man får lägga nåt annat åt sidan (Fredrik 
2019). 

 
Han sa att fokus målet just nu handlar om språket men att om rektorn bestämmer sig för att lyfta 
fram ett mål som handlar om hållbarhet så skulle det kunna leda till en ökning i arbetet med det. 
Men samtidigt att det i så fall också leder till att något annat läggs åt sidan. Signe anser också att 
det bör komma från cheferna högre upp att de ska jobba mer med hållbarhet. Hon sa att det i så 
fall skapar en tydlighet eftersom arbete just nu inte handlar om social och ekonomisk hållbarhet. 
 
5.6.2 Ekologisk hållbarhet 
Något som framkom i alla intervjuerna med förskollärarna var ekologisk hållbarhet. Flera av de 
som intervjuades kopplade hållbar utveckling till ordet natur. Både Anders och Signe lyfter fram 
natur när de berättade om hållbar utveckling. Anders anser även att barnens förståelse av hållbar 
utveckling är något som han vill utveckla så att barnen förstår att sparsamhet, återbrukning och 
återvinning också ingår i arbetet med hållbar utveckling. Medan Signe sa att förskollärare ska 
försöka undvika att bli för tillrättavisande mot barnen angående hållbar utveckling. 
 

De är väl tyvärr så. Det är ju en annans tanke också när du säger hållbar utveckling, då 
tänker jag också på att man inte ska skräpa ner i naturen (Anders 2019). 
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Sen får det ju bli på någon lagom nivå, det får ju inte bli pekpinnar nehä nu får vi inte, 
vi kan inte köpa nya saker du förstår för då förstör vi naturen. Sådär kan man ju inte 
hålla på utan det får bli en naturlig del av vårt arbetssätt (Signe 2019). 

 
En annan del av det insamlade materialet visar att förskollärarna anser att den ekologiska 
hållbarheten var det lättaste av områdena att arbeta med. Lena berättade: 
 

För den ekologiska och den sociala är väl lättare tror det [...] är det som är lättast för 
oss att jobba med. Så det är en liten utmaning för oss pedagoger tänker jag (Lena 
2019). 

 
Hon lyfte fram att det är lättast för hennes arbetslag att arbeta med ekologisk och social 
hållbarhet och att det är en utmaning för dem som pedagoger att arbeta med ekonomisk hållbarhet 
i förskolan. Sedan ger Lena också exempel på hur de arbetar med hållbarhet på hennes avdelning. 
Hon berättade att avdelningen använder sig av böcker, att de återvinner och att de även har odlat 
tomatplantor för att barnen ska lära sig om hur processen går till. 
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6 Analys 
I det här kapitlet analyseras det insamlade resultatet utifrån det teoretiska ramverket och tidigare 
forskning. Analysen grundar sig på studiens syfte och frågeställningar och utgår ifrån ett 
värdegrundsperspektiv. Resultatet ställs i relation till tidigare forskning och det teoretiska 
ramverket för att synliggöra likheter och skillnader. 
 
6.1 Brist på utbildning 
I resultatet av underkategorin förskollärarnas utbildning berättar fem förskollärare att de inte har 
deltagit i någon form av utbildning om hållbar utveckling medan en förskollärare är osäker. 
Resultatet av studien stämmer överens med Sundbergs och Ärlemalm-Hagsérs (2016) resultat 
som visar att förskollärares tolkning och förståelse av begreppet hållbar utveckling påverkas av 
förskolans möjlighet att erbjuda fortbildning kring ämnet. Resultatet visar också att bristen på 
utbildning påverkar förskollärarnas förmåga att arbeta med hållbar utveckling. Både Anders och 
Signe uttrycker att de behöver mer utbildning inom ämnet. Anders är nyfiken över att ta del av 
forskning som finns om ämnet och Signe berättade att hon behöver mer utbildning för att veta hur 
hon ska arbeta vidare med ämnet. Sundberg och Ärlemalm-Hagsér (2016) kom dock fram till att 
det är svårare för förskollärare att få utbildning om de inte arbetar på en miljöcertifierad förskola. 
Ingen av de deltagande förskollärarna arbetar på förskolor med den här inriktningen. Det här är 
därför en möjlig förklaring till varför de inte har deltagit i någon form av utbildning kring hållbar 
utveckling. 
 
En vidare koppling som görs till förskollärarnas utbildning är Olgans och Öztürks (2016) resultat 
som visar att deras utvalda förskollärare anser att utbildning för hållbar utveckling ska inkluderas 
i förskollärarutbildningen. Anders uttrycker att han hoppas att de som börjar 
förskollärarutbildning nu lär sig om hållbar utveckling eftersom han då i framtiden kan få 
kollegor som har mer kunskap kring ämnet. Enligt Vygotskij lär sig människan genom att 
socialisera med andra (Stetsenko 2004). Det innebära att Anders och de andra förskollärarna får 
kollegor som har fått utbildning om hållbar utveckling som bidrar med ny kunskap om ämnet. 
Samtidigt får de deltagande förskollärarna chansen att dela med sig av sina erfarenheter till de 
nya kollegorna. Vygotskij lyfter också att det krävs kompetenta lärare för att utveckla den 
proximala utvecklingszonen hos barnen (Stetsenko 2004). Förskollärarna behöver med andra ord 
få utbildning inom ämnet för att utmana barnen i deras utveckling och lärande. 
 
6.2 Förberedelse för framtiden 
I resultatet av underkategorin förberedelse inför framtiden framkommer det att flera av de 
intervjuade förskollärarna anser att det är en fördel att lära barnen i förskolan om hållbar 
utveckling. Signe sa exempelvis att förskolan är en plats där barnen kan bygga en grundkunskap 
som de har med sig till skolan. Lena och Anders berättade också att förskolan är en fördelaktig 
plats att börja med hållbar utveckling eftersom barnen tar med sig de kunskaper och erfarenheter 
som de får tidigt i livet in i framtiden. Sundberg och Ärlemalm-Hagsér (2016) lyfter fram att i 
resultatet av deras studie används ordet framtid främst av miljöcertifierade förskolor. Men som 
resultatet i den här studien visar så används ordet även av förskollärare från icke miljöcertifierade 
förskolor. Anders lyfter att det är lättare att lära barn än vuxna eftersom barnen är formbara och 
att förskollärarna bidrar till att barnen skapar sig en positiv inställning till att arbeta med hållbar 
utveckling tidigt i livet. Något som Lena lyfter är vilka medborgare förskolan vill fostra till 
framtiden och att hon anser att det är viktigt att barnen får med sig medmänsklighet och en 
förståelse kring alla människors lika värde. Det här kopplas även till pragmatismens teori om att 
barns lärande påverkas av förskollärarnas inställning till ämnet eftersom barnen imiterar vuxna i 
deras omgivning och adopterar förskollärarnas attityd och inställning till ämnet (Dewey 1991). På 
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grund av det här är det fördelaktig för förskollärarna att reflektera över sin inställning och attityd 
till social och ekonomisk hållbarhet så att barnen adopterar en positiv syn till arbetet. 
 
I resultatet av Olgan och Öztürk (2016) studie svarade 93 procent av förskollärarna att de var 
positivt inställda till att utbildning om hållbar utveckling är ett viktigt område under 
förskoletiden. Det här kopplas till Signe, Anders och Lenas inställning kring att förskolan är en 
grund där barnen får lära sig om hållbar utveckling samt de områden som begreppet innehåller 
som social och ekonomisk hållbarhet. Även Borgs (2017) resultat visar att 12 barn har lärt sig om 
ekonomisk sparsamhet från förskolan medan 18 barn har fått kunskaperna från sina föräldrar. 
Även om resultatet också visar att 18 barn sa att de har lärt sig hur de ska agera i olika situationer 
på egen hand visar resultatet fortfarande att 30 barn lärde sig om sparsamhet från vuxna i deras 
omgivning. Vilket visar att förskollärarna är en av de grupper av vuxna som barn får sina 
kunskaper från och att Borgs resultatet stärker det som de deltagande förskollärarna sa i den här 
studiens resultat. Utifrån det här framkommer det att det är gynnsamt för förskollärarna att även 
här reflektera över på vilket sätt de presenterar social och ekonomisk hållbarhet för barnen. På 
grund av att det har konsekvenser för vilken uppfattning barnen får av de två områdena. 
 
6.3 Språk och samspel 
I resultatet av underkategorin undervisning om social och ekonomisk hållbarhet framkommer 
språk och samspel som är något som förskollärarna vid flera tillfällen återkommer till i 
intervjuerna. I koppling till hur förskollärarna arbetar med social och ekonomisk hållbarhet 
berättar de om samspelet med barnen och deras språkutveckling. De här två faktorer framkommer 
bland annat i samband med aktiviteter och planeringen. Förskollärarna berättar också om hur de 
gör barnen delaktiga vilket skapar ett samspel. Två av förskollärarna berättade att de för tillfället 
har som mål att arbeta med språket. En av förskollärarna förklarar att hon använder sig av 
Babblarna för att arbeta med de yngre barnens språkutveckling. Signe och Lena lyfter att de får 
tolka barnens viljor eftersom de yngre barnen inte alltid kan uttrycka sig. De berättar att det är 
deras tolkningar och observationer som ligger till grund när de arbetar med de yngre barnen. 
Dock uttrycker Signe att det är svårt att få med barnen i arbetet med hållbar utveckling. Resultatet 
visar också att med hjälp av observationer och tolkningar gör kan förskollärarna barnen delaktiga 
och ger dem inflytande. Det skapar också ett samspel mellan vuxna och barn. De två 
utvecklingsverktygen som Vygotskij framhåller är signaler och språket. För att lära sig nya ting 
använder människan sig av de här två verktygen och för att samspela med andra måste hen 
reflektera och tolka signalerna som sänds ut av andra. De två verktygen fungerar inte utan 
varandra och används därför tillsammans (Ratner 2004). Det innebär att förskollärarna bör tolka 
barnens intresse för att samspela med barnen som inte själva kan kommunicera vad de vill. Det 
räcker dock inte att bara tolka de signaler barnen sänder ut, utan det är också fördelaktigt för 
förskollärarna att sätt ord på det barnen vill eller det de gör. 
 
Andra förskollärare skapar ett samspel med barnen genom att göra lekgrupper där de kan sitta 
och samtala om olika ämnen. En av förskollärarna berättade även att de lyssnar in barnens 
önskningar och på så sätt får de med barnen bland annat i deras planering. Det gynnar samspelet 
och barnens utveckling eftersom människan lär sig i samspel med andra. Enligt Vygotskij 
behöver människan interagera med andra för att lära sig (Stetsenko 2004). Det innebär att 
förskollärarna bör inkludera barnen i deras arbete och samspela med dem för att både 
förskollärarna och barnen ska utvecklas. En av förskollärarna anser dock att barnen oftast deltar 
mer indirekt än uttalat vilket påverkar samspelet med barnen. Det leder slutligen till bristande 
samspel och kommunikation. Sundbergs och Ärlemalm-Hagsérs (2016) resultat visar att barnen 
på förskolorna inte fick någon större central del i förskolan. Resultatet av den här studien visar att 
resultaten stämmer överens med varandra till viss del då barnen är mer delaktiga på vissa 
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förskolor medan de på andra är mer indirekt aktiva. Dock är det ingen av förskollärarna som helt 
exkluderar barnen i deras verksamhet. 
 
Enligt Dewey (1997) påverkar människans negativa erfarenheter hur nya erfarenheter i framtiden 
uppfattas. Om förskollärarna som har deltagit i den här studien exkluderar barnens tankar och 
åsikter leder det till att barnen anammar negativa erfarenheter vilket sedan påverkar hur de 
kommer att uppfatta utbildning om hållbar utveckling senare i livet. Dewey (1997) påstår att 
erfarenheter bygger på varandra. Om barnet får en positiv erfarenhet om ett ämne kommer barnet 
att uppleva ämnet som positivt när hen möter det igen i framtiden. Det är därför viktigt att 
förskollärarna tänker på hur de samspelar med barnen. 
 
Bautistas et al. (2018) studie visar att förskollärarna överför information till barnen och använder 
sig av stängda frågor i kommunikationen. Deltagande förskollärare i den här studien försöker 
synliggöra barnens önskningar och viljor. De vill försöka få barnen att sätta ord på det de gör och 
fånga barnen i det spontana. Förskollärarna lyssnar till barnens viljor och vad de har för tankar till 
skillnad från förskollärarna i Bautistas et al. (2018) studie. Lena lyfter i intervjun att deras 
dokumentation består av barnens ord och tankar. Det visar också på motsatsen mot resultatet av 
Bautistas et al. (2018) studie eftersom barnen inte styrs utan själva får uttrycka sig och 
förskollärarna fångar barnens intresse istället för att enbart ställa stängda frågor eller överföra 
information. 
 
6.4 Rektorns ansvar 
En annan aspekt som uppenbarar sig i resultatet var rektorns roll i förskollärarnas arbete. I 
intervjuerna berättas det bland annat om att rektorn har ansvar för arbetet med ekonomisk 
hållbarhet. Andra lyfter att rektorn är väldigt engagerad i deras arbete genom att komma till 
förskolan och ställa frågor om deras verksamhet samt samtala med barnen. Två av förskollärarna 
säger att de vill att rektorn ska ta fram ett mål som handlar om hållbar utveckling för att det ska 
bli lättare för dem att veta hur de ska arbeta. Flera studier, bland annat Boyd et al. (2017), 
Sundberg och Ärlemalm-Hagsér (2016) samt Guler Yildiz och Korkmaz (2017), visar att 
ekologisk hållbarhet förekommer främst i förskolan. Därför skulle det vara fördelaktigt om 
rektorn tog ansvar för att se till att hela förskolan arbetar med hållbar utveckling. På så sätt får 
förskollärarna hjälp från sin rektor vilket ger deras arbete ett uppsving vilket de själv uttrycker att 
det behövs. Anledningen till att förskollärarna arbetar mycket med den ekologiska hållbarheten 
beror på att läroplanen för förskolan har stor fokus på miljön. Enligt Boyds et al. (2017) resultat 
läggs mycket vikt på att barnen ska knyta an till naturen och att dem är en del av naturen och dess 
livscykel. Studien är dock baserad på den tidigare läroplanen men som efter studien uppdaterats. 
Mycket kvarstår dock i den nya läroplanen från den gamla vilket är en bidragande faktor till att 
förskollärarna har svårare för att arbeta med social och ekonomisk hållbarhet och är anledningen 
till att de vill ha mer hjälp från rektorerna. Förskollärarna verkar dock besitta lite mer kunskaper 
om social hållbarhet än om den ekonomiska. 
 
Den sociokulturella teorin bygger på samspel och att människor är sociala varelser. För att 
människan ska utvecklas behöver hen omge sig av andra människor. Att socialisera med andra 
skapar möjligheter till att dela kunskaper och erfarenheter (Stetsenko 2004). För att förskollärarna 
ska utvecklas och bilda sig nya kunskaper om social och ekonomisk hållbarhet är det fördelaktigt 
att samspela med rektorn. På så sätt får rektorn chansen att dela med sig av sina kunskaper till 
förskollärarna som de får chansen att ta till sig för att förbättra sitt arbete. Om förskollärarna får 
de kunskaper de behöver blir det lättare att utmana barnen så att de får nya kunskaper och 
utvecklar sin proximala utvecklingszon. Enligt Dewey (1991) påverkas barnen till stor del 
beroende på hur lärare agerar i undervisningen. Det är av vikt att barnen utvecklar positiva 
erfarenheter av undervisningen för att i framtiden fortsätta se positivt på undervisning enligt 
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Dewey (1997). Om rektorn tar ansvar över att se till att alla förskollärare arbetar med alla tre 
områden av hållbar utveckling blir arbetet med att fånga barnens intresse och uppmärksamma 
barnen på det här arbetet lättare för förskollärarna. Det leder också till att barnen blir mer 
delaktiga i alla delar såsom i exempelvis arbetet med ekonomisk hållbarhet. Resultatet av studien 
visar bland annat att barnen inte alltid är delaktiga eftersom rektorn ansvarar över den eller för att 
förskollärarna sköter det mesta. Med andra ord gynnas både barnen och förskollärarna av att 
rektorn tar mer ansvar och ser till att förskollärarna får de kunskaper de behöver eller ett 
övergripande mål som de ska arbeta efter. 
 
Guler Yildiz och Korkmaz (2017) bygger sin studie på projektet Eco-Schools och förklara att det 
är ett projekt som bygger på att bidra med material till både barn och vuxna i förskolan för att de 
ska arbeta med hållbar utveckling. Projektet är även till för att öka kunskaperna om hållbar 
utveckling. Resultatet av studien visar att projektet används på olika sätt och anpassas för att 
passa förskollärarnas verksamhet och de aktiviteter de planerar. Om rektorerna tar ansvar över att 
implementera ett likvärdigt projekt leder det till att arbetet med hållbar utveckling blir tydligare 
och mer lätthanterligt för förskollärarna. 
 
6.5 Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
I intervjuerna berättar förskollärarna om alla tre områden av hållbar utveckling. Nedan 
presenteras vilken förståelse förskollärarna har av de tre begreppen och även hur de synliggörs i 
förskolan.Vidare presenteras förskollärarnas planering, dokumentation och uppföljning i 
koppling till hållbar utveckling. Slutligen presenteras även hur social och ekonomisk hållbarhet 
samspelar.  
 
6.5.1 Förskollärarnas förståelse av hållbar utveckling 
I resultatet av studien framkommer både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i 
förskollärarnas svar. Utifrån underkategorierna om värdegrunden, ekologisk hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet framkom det att ekologisk hållbarhet uppenbarar sig i bland annat Anders 
och Signes svar när de kopplar hållbar utveckling till begreppet natur och återvinning. Tina, 
Helen, Lena och Anders kopplar social hållbarhet till värdegrundsarbetet och särskilt till arbetet 
med jämställdhet och jämlikhet. Helen och Lena lyfter bland annat att arbetet med det här 
området sker spontant och oftast ihop med andra ämnen. Sist berättade Helen att ekonomisk 
hållbarhet handlar om sparsamhet och återanvändningen av förskolans material och resurser. De 
resterande förskollärarna kopplar också området till återvinning men lyfter fram att det är 
området som de behöver mer utbildning kring. Helen berättade att barn idag inte behöver tänka 
på kostnaden av saker eftersom deras familj alltid har råd att köpa det barnen önskar. I Borgs 
(2017) undersökning framkom det att alla barn var medvetna om vad de kan göra med pengar och 
att majoriteten ville köpa saker till sig själva. Enligt henne kan barnens syn på pengar bidra med 
överkonsumtion av världens begränsade resurser. Ett par barn visade dock en förståelse för att 
spara och donera pengarna till familj eller fattiga. I koppling till Borgs (2017) resultat och Helens 
utsaga är det fördelaktigt för förskollärarna att arbeta med att ge barn förståelse av pengar och 
sparsamhet för att spara på jordens begränsade resurser. 
 
Till skillnad från Sundbergs och Ärlemalm-Hagsérs (2016) resultat som visar att ekologisk 
hållbarhet är det område som förekommer främst i förskolan visar resultatet i den här studien att 
ekologisk och social hållbarhet framkommer ungefär lika mycket. Men resultatet visar också att 
ekonomisk hållbarhet omedvetet kopplas ihop med ekologisk hållbarhet samt att arbetet med 
social hållbarhet sker spontant utan att förskollärarna tänker på att den tillhör ämnet hållbar 
utveckling. Social hållbarhet kopplas istället ihop med värdegrundsarbetet som Lena och Anders 
berättar. Resultatet kopplas också till Guler Yildiz och Korkmaz (2017) studie som också visar att 
social hållbarhet framkommer lika mycket i både privata och kommunala förskolor. 
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Resultatet av Gülers, Kariman-Öztürks och Olgans (2012) studie visar att barn har olika 
förståelser av de sju R:n. Även i den här studien framkommer några av de sju R:n. Anders och 
Lena använders sig bland annat av återvinning med andra ord recycle. Även reuse kommer fram i 
resultatet men Fredrik benämner dock inte ordet utan säger att han inte har tid att laga söndriga 
leksaker så istället för att återanvända dem så kastas de i soporna. Respect är ett begrepp som 
flera förskollärare samtalar om men inte benämner som begrepp. Det framkommer i koppling till 
hur barnen ska vara mot varandra. Lena tar bland annat upp stopphanden som handlar om att 
barnen kan använd sig av den ifall de inte vill att andra ska komma för nära eller om de känner att 
någonting inte är okej. Begreppet kopplas dock enbart till att respektera varandra och inte naturen 
däremot säger Anders att de inte ska skräpa ner i naturen vilket visar på respekt för naturen. 
Begreppet reflect framkommer endast i koppling till planeringen. Förskollärarna reflekterar över 
var barnen befinner sig och vad de behöver arbeta mer med. Det används dock inte i koppling till 
kulturella skillnader som i Gülers, Kariman-Öztürks och Olgans (2012) studie. Reduce används 
som ett mål i Lenas kommun. Där arbetar de för att minska ojämlikheten men också för att 
minska svinn vilket skiljer sig från Gülers, Kariman-Öztürks och Olgans (2012) förklaring av 
begreppet i koppling till att minska inköp och släcka lampor. Redistribute och rethink är två 
begrepp som inte nämns i intervjuerna med förskollärarna. De här begreppen används inte heller 
av barnen i Gülers, Kariman-Öztürks och Olgans (2012) studie. 
 
Olgans och Özturks (2016) resultat visar att det viktigaste för förskollärarna var trygghet och 
säkerhet. Förskollärarna vill skapa en trygg och säker miljö för barnen på förskola och det som är 
lägst prioriterat av förskollärarna är social rättvisa. I den här studien är det bara Helen som 
använder begreppet trygg miljö och berättar att de håller hårt i det och att de sitter i ryggmärgen 
på de som arbetar på avdelningen. Däremot är det fler förskollärare som lyfter social rättvisa än 
trygghet och säkerhet. Fler av förskollärarna lyfter jämställdhet och jämlikhet i koppling till deras 
värdegrundsarbete. De förklarar att de arbetar med att alla barnen på förskolan ska få liknande 
möjligheter oavsett om de är flickor eller pojkar. Förskollärarna arbetar med hur barn och vuxna 
ska vara mot varandra. I Lenas kommun har de ett mål om att minska ojämlikheten. Resultatet 
visar att social rättvisa prioriteras högre än trygghet och säkerhet. 
 
6.5.2 Planering, dokumentation och uppföljning 
I koppling till undervisning om social och ekonomisk hållbarhet och dess underkategorier 
framkommer det från Lena och Fredrik att de behöver mer planeringstid både för att lyssna in 
barnens perspektiv men också för att de ska hinna med att planera kring alla ämnen de arbetar 
med i förskolan. Helen uttrycker att planeringstiden hon har är viktig eftersom den låter henne 
reflektera över veckan och hur de i arbetslaget ska arbeta vidare med ämnet. Vikten av 
planeringstiden kopplas till den sociokulturella teorin som lyfter att vuxna och barn utvecklas 
genom att socialisera med andra människor (Stetsenko 2014). Under planeringstiden interagerar 
förskollärare med varandra vilket leder till att de reflekterar mer över hur de planerar arbetet med 
social och ekonomisk hållbarhet. Förskollärarna reflektera också över hur de kan förbättra sin 
planering. Vidare framkommer det från Signe, Anders och Lena att arbetet med hållbar 
utveckling i förskolan sker spontant och att aktiviteterna är situationsbundna samt att 
förskollärarna utgår ifrån barnens intressen. Dewey (1991) skriver om de olika sätt som lärare 
väljer att arbeta på när de undervisar. Lärarna kan bland annat utgå ifrån sitt intresse inom ämnet, 
de kan utgå ifrån sina erfarenheter om ämnet eller så kan lärarna utgå ifrån sitt tyckande kring 
ämnet. I resultatet framkommer det att förskollärarna inte undervisar utifrån något av de här olika 
tillvägagångssätten utan att de istället följer upp barnens spontana intressen i hållbar utveckling 
och sedan planerar arbetet utifrån de spontana aktiviteterna. 
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I koppling till dokumentationen och hur barnen involveras säger både Signe, Helen och Lena att 
de tar kort och filmar barnen samt att barnen får ta del av dokumentationen genom att titta på 
korten och filmerna. Lena berättar också att de använder sig av filmerna för att barnen ska bli 
delaktiga i uppföljningen av aktiviteterna som redan har genomfört. Även Fredrik berättar att de 
tidigare använde sig av intervjuer för att synliggöra barnen och göra dem delaktiga. Slutligen 
lyfter också Tina att de alltid frågar sig själva vad barngruppen kan och vad de behöver stöd i för 
att vidareutvecklas. Det här kopplas till Boyds et al. (2017) studie som visar att det står i den 
svenska och australiensiska läroplanen att barn är aktiva deltagare i förskolan och att de har 
möjligheten att påverka sitt lärande. Förskollärarna lyssnar på barngruppen och gör barnen 
delaktiga i planeringen, dokumentationen och uppföljningen av arbetet med social och 
ekonomisk hållbarhet vilket leder till att barnen påverkar hur deras lärande sker på förskolan. 
Resultatet kopplas också till den proximala utvecklingszonen när Tina reflekterar över vad 
barnen på avdelningen behöver stödjas och utmanas inom. 
 
6.5.3 Samspelet mellan social och ekonomisk hållbarhet 
Utifrån underkategorin i resultatet om samspelet mellan social och ekonomisk hållbarhet är det 
enbart två av sex förskollärare ger exempel på hur de två områdena samspelar med varandra på 
deras avdelningar. Fredrik säger att de använder sig av lekgrupper och Helen berättar att de 
försöker arbeta för att de två ska bilda en helhet och ger exempel på vad de två områden innebär 
enligt henne. Vidare berättar hon dock att hon troligtvis arbetar med det omedvetet. Resterande 
förskollärare ger inga exempel på hur de två områden samspelar. Anders nämner bland annat att 
de två områdena befinner sig i olika fack och samspelar inte på förskolan just nu. Lena berättar i 
sin intervju att hon använder sig av vardagen för att få en röd tråd genom deras arbete. Flera av 
förskollärarna gav exempel på vad de två områdena betyder istället för att ge exempel på hur de 
samspelar. Som nämnts tidigare visar ett flertal studier att ekologisk hållbarhet framkommer 
främst i förskolan bland annat visas det i Boyds et al. (2017) och Guler Yildiz och Korkmaz 
(2017) resultat. Den ekologiska framkommer till större del i förskolan vilket är orsaken till att 
förskollärarna inte vet hur de ska förklara hur social och ekonomisk hållbarhet samspelar med 
varandra. Det kan också bero på att det inte har fått den utbildningen de behöver för att veta hur 
de ska få de två att samspela. Att den ekologiska är mer förekommande förklarar också varför fler 
väljer att förklara begreppen istället för att besvara hur de samspelar. Resultatet visar på att de har 
en förståelse om vad begreppen betyder men att de inte kan sätta dem i relation till varandra. 
 
Hur lärare undervisar påverkar barnen till stor del. Det finns olika tillvägagångssätt som lärare 
använder när de undervisar. Ett sätt är att de använder sig av sina egna erfarenheter när de 
undervisar (Dewey 1991). Deltagande förskollärare har bristande kunskaper eller erfarenheter om 
hur de ska arbeta med social och ekonomisk hållbarhet i koppling till varandra. Det leder till att 
de två områdena som Anders sa hamnar i olika fack. Om förskollärarna själva inte vet hur de två 
områden samspelar med varandra, utan enbart kan förklara dem separat, försvårar det arbetet 
vilket i slutändan påverkar barnen. 
 
6.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkommer det från analysen av resultatet att förskollärarna berättar att de 
har bristande kunskaper och utbildning kring hållbar utveckling. Vidare lyfter de önskningar om 
att få mer utbildning om ämnet och de två områdena för att underlätta arbetet. Förskollärarna 
lyfter också att det är fördelaktigt att börja arbetet med hållbar utveckling i förskolan eftersom 
barnen då tar med de här kunskaperna in i framtiden. Det är också fördelaktigt eftersom barnen 
får med sig en positiv bild av hållbar utveckling vilket påverkar deras syn på ämnet när de växer 
upp. En annan aspek som framkommer är språk och samspel. Förskollärarna berättar att de 
arbetar med barn som inte alltid kan sätta ord på vad de vill och därför ligger förskollärares 
tolkningar och observationer till grund för att göra barnen delaktiga och skapa ett samspel mellan 
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barn och vuxna på avdelningen. Några förskollärare berättar att de använder sig av lekgrupper 
medan andra inkluderar barnen i planeringen av verksamheten och skapar på så sätt ett samspel. 
Vidare framkommer det att rektorn har största ansvaret över arbetet med ekonomisk hållbarhet 
men hen finns också till för att stödja förskollärarna genom att besöka verksamheten och bidra i 
diskussioner berättar förskollärarna. Analysen visar också att det är fördelaktigt om rektorn tar 
ansvar för att ge förskollärarna utbildning och kunskaper kring hur de ska arbeta med hållbar 
utveckling. 
 
Social och ekologiska hållbarhet uppkommer ungefär lika mycket i intervjuerna med 
förskollärarna medan ekonomisk hållbarhet inte framkommer i samma utsträckning. 
Förskollärarna kopplar främst hållbar utveckling till ekologisk hållbarhet. På grund av bristen av 
utbildning sker arbetet med social och ekonomisk hållbarhet enligt förskollärarna spontant och 
omedvetet. Bristen på kunskap är också en orsak till att förskollärarna inte kan besvara hur social 
och ekonomisk hållbarhet samspelar på deras avdelning. Det är enbart två förskollärare som ger 
exempel, varav den ena även sa att arbete sker omedvetet. Vidare berättar förskollärarna att de 
försöker göra barnen delaktiga i planeringen, dokumentation och uppföljningen.  
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7 Diskussion 
Nedan presenteras en diskussion kring alla studiens delar samt förslag på vad resultatet i studien 
kan ha för konsekvenser för förskolläraryrket och vilka vidare forskningsområden som framkom 
utifrån analysen av studiens resultat. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
I resultatet av studien framkommer det att förskollärarna kopplar arbetet med social hållbarhet till 
förskolans värdegrundsarbete. Svaren visar att en del av förskollärarna anser att 
värdegrundsarbetet lägger grunden i förskolan och att det är ett område som förskollärarna 
arbetar med hela tiden, oavsett vilket ämnen de för tillfället undervisar barnen i. Förskollärarna 
gör inte en direkt koppling mellan värdegrundsarbetet och begreppet hållbar utveckling vilket 
innebär att även social hållbarhet inte kopplas till begreppet. En anledning till varför 
förskollärarna direkt kopplar social hållbarhet till arbetet med värdegrunden är att värdegrunden 
har funnits med i förskolans läroplan längre än begreppet hållbarhet. Som Boyds et al (2017) 
studie visar så fanns inte begreppet hållbarhet med i den svenska läroplanen förrän den nya 
läroplanen släpptes 2018 och gick inte i effekt förrän mitten av 2019. På så sätt ger det här en 
förklaring på varför förskollärarna kopplar social hållbarhet till värdegrundsarbetet, eftersom de 
ännu inte har bearbetat den nya läroplanens innehåll. Fördelen som vi ser med att arbetet med 
social hållbarhet och värdegrundsarbetet är en självklarhet i förskolan är att förskollärarna alltid, 
oavsett undervisningens innehåll, strävar efter att barnen får med sig de gemensamma värden 
som presenteras i förskolans värdegrund. På så sätt blir barnen tidigt medvetna om hur de ska 
bemöta och behandla andra människor, både i förskolan men även i framtiden. Men det här sättet 
att se på social hållbarhet är också en nackdel för förskollärarna eftersom de inte direkt kopplar 
det till det övergripande begreppet hållbar utveckling. På grund av det så leder det till att 
förskollärarna bara kopplar social hållbarhet till värdegrundsarbetet och inte till de andra delar 
som också klassificeras som social hållbarhet som exempelvis demokrati och tillgodoseendet av 
alla människors grundläggande behov och rättigheter. På grund av att de inte ser det som en del 
av hållbar utveckling, blir det också svårare för förskollärarna att arbeta på ett sätt där social 
hållbarhet samspelar med de andra två områdena inom det övergripande begreppet. Om 
förskollärarna utgår ifrån att arbetet med social hållbarhet sker i bakgrunden leder det till att de 
inte reflekterar och planerar lika mycket kring arbetet med värdegrunden vilket samtidigt leder 
till att arbetet istället bara sker spontant i verksamheten. 
 
En av förskollärarna sa också att de tre olika områden av hållbar utveckling befinner sig i 
separata fack och att de arbetar med dem en åt gången. Även det här sättet att se på de tre 
områdena har för- och nackdelar för arbetet med hållbar utveckling i förskolan. En fördel är att 
förskollärarna kan djupdyka inom områden, till exempel ekologisk hållbarhet, vilket leder till att 
barnen får en större förståelse för just det området. Nackdelen med det här synsättet är däremot 
att även det här blir ett hinder för förskollärarna att få de olika områdena att samspela på ett 
naturligt sätt eftersom de är separerade från varandra. Den hållbarhet som de i sina svar främst 
kopplar till hållbar utveckling är ekologisk hållbarhet och beskriver området som att det handlar 
om att vara rädd om naturen och återvinning. Ekonomisk hållbarhet framkommer också i deras 
svar även om inte alla förskollärare var säkra på vad ekonomisk hållbarhet handlar om eller att de 
inte arbetar med området lika mycket som med värdegrunden och ekologisk hållbarhet. 
Förskollärarna lyfte fram flera olika sätt som de arbetade med ekologisk hållbarhet som 
exempelvis att de planterade med barnen samt att en av kommunerna har som mål att arbeta med 
rent vatten och sanitet. Men flera av de exempel som de lyfter fram i koppling till ekologisk 
hållbarhet kopplas också till ekonomisk hållbarhet. Som exempelvis återvinning och 
återanvändning av material. Sundberg och Ärlemalm-Hagsér (2016) kom fram till att ekologisk 
hållbarhet framkommer mest i förskolan medan Guler Yildiz och Korkmaz (2017) resultat lyfter 
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fram att ekologisk och social hållbarhet framkommer lika mycket i förskolan. Båda författarnas 
resultat visar på att ekonomisk hållbarhet hamnar i bakgrunden men till skillnad från deras 
resultat visar resultatet av den här studien att det är ekonomisk och ekologisk hållbarhet som 
framträder främst i förskollärarnas arbete med hållbar utveckling. På grund av att förskollärarna 
inte kopplar social hållbarhet till hållbar utveckling utan till värdegrundsarbetet så blir det istället 
det området som hamnar i bakgrunden. 
 
Ännu en faktor som har påverkat resultatet av studien är förskollärares erfarenheter. På vilket sätt 
förskollärarna besvarar frågorna beror exempelvis på vad de gör under sin fritid. Om det själva 
sorterar eller är aktiva i en organisation som arbetar med exempelvis jämställdhet leder det till att 
de tar med sina erfarenheter från deras fritid och tillämpar de i förskolan. Om förskollärarna 
däremot inte har erfarenheter från sin fritid påverkar det också hur de arbetar och besvarar 
frågorna i intervjun. Förskollärarnas inställning kan påverkar även hur arbetet med hållbar 
utveckling sker på förskolan. Har förskollärarna en negativ inställning till hållbar utveckling så 
kommer det troligtvis inte ske så mycket arbete med ämnet om de däremot har en mer positiv 
inställning leder det till att arbetet med ämnet utökas. Enligt Dewey (1991) påverkas barnen av 
vilket sätt läraren väljer att undervisa. När lärare undervisar i det de tycker är intressant eller det 
de har en positiv inställning till leder det till att även barnen får en liknande attityd till ämnet och 
får därför med sig begränsat med kunskaper. Förskollärarnas erfarenheter av att arbeta på samma 
förskola eller olika förskolor påverkar också hur deras sätt att arbetar med hållbar utveckling. 
 
7.2 Olika perspektiv på studien  
Eftersom värdegrundperspektivet används i syftet med studien är det en faktor som har påverkat 
förskollärarnas svar och på så sätt det insamlade resultatet. Om vi hade utgått ifrån ett didaktiskt 
perspektiv hade fler frågor om vad, hur och varför förskollärarna arbetar med social och 
ekonomisk hållbar utveckling framkommit i studien. Det hade även framkommit fler praktiska 
exempel kopplade till arbetet med de två områdena i resultatet. Samtidigt som det även hade lett 
till att förskollärarna reflekterar och tänker på hur de arbetar med det i praktiken och inte bara hur 
det sker i teorin. Arbetet med värdegrunden hade kanske framkommit i alla fall eftersom 
förskollärarna verkade koppla social hållbarhet till värdegrundsarbetet. Men samtidigt har kanske 
den här förståelsen av området framkommit eftersom vi förklarade att arbetet med jämställdhet 
och jämlikhet var två exempel på social hållbarhet. Även om vi i intervjufrågorna förklarade att 
jämställdhet, jämlikhet och återvinning var exempel på social och ekonomisk hållbarhet kan det 
vara så att förskollärarna som blev intervjuade missförstod och trodde att de två områdena bara 
handlade om de här delarna. Ett annat område som skulle framkommit mer om vi använde oss av 
det didaktiska perspektivet är hur förskollärarna praktiskt arbetar med planeringen, 
dokumentationen och uppföljningen i förskolan. Genom att inta det här perspektivet skulle 
förskollärarnas arbete kring social och ekonomisk hållbarhet djupare kunna synliggöras, både för 
förskollärarna själva, men även för oss i studien. 
 
Ett annat perspektiv som skulle kunna ha använts är genus. I koppling till social hållbarhet 
framkommer det att förskollärarna samtalar om jämställdhet där exempelvis pojkar inte vill ha 
glitter i håret eftersom de tycker att de då blir flickor eller att förskollärarna byter kön på 
karaktärerna i en saga. Om ett genusperspektiv hade använts så skulle vi ha kunnat ställa fler 
följdfrågor kring hur förskollärarna arbetar med social och ekonomisk hållbarhet i koppling till 
genus och kön. Vilken inverkan har barnens kön och genus på ekonomisk hållbarhet i koppling 
till återanvändning, tillgång till resurser och material etcetera. 
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7.3 Konsekvenser för professionen 
Resultatet av studien synliggör att fler förskollärare behöver mer utbildning inom hållbar 
utveckling för att de ska skapa så goda möjligheter för barnen som möjligt. Enligt Dewey (1997) 
påverkas barn till stor del av hur lärare undervisar vilket betyder att barnen inte heller får de 
kunskaper de behöver om förskollärarna inte besitter de kunskaper som krävs. Det blir också 
svårare för förskollärarna att utmana barnen där de befinner sig i sin proximala utvecklingszon 
om de inte besitter kunskaper om ämnet. Vygotskij skriver att det krävs en kompetent lärare för 
att utmana barnen och förflytta den proximala utvecklingszonen (Stetsenko 2004). Därför är det 
fördelaktigt om förskollärarna uppmärksammas på alla områden inom hållbar utvecklings och 
vad de innebär. Studiens resultat visar att flera förskollärare har bristande kunskaper inom 
områden som exempelvis hur social och ekonomisk hållbarhet samspelar eller att de kopplar det 
sociala till värdegrundsarbetet istället för social hållbarhet. För att undvika problematiken med 
förskollärare som saknar kunskaper inom vissa områden är det fördelaktigt att ge dem någon 
form av utbildning eller att det redan på förskollärarutbildningen introduceras till ämnet. 
Förskollärarna i studien är också medvetna om att de behöver mer utbildning inom ämnet. Det 
öppnar upp ytterligare möjligheter för både barn och vuxna på förskolan om förskollärarna får de 
kunskaper som behövs för att arbeta med alla delarna av läroplanen. 
 
Att introducera hållbar utveckling redan i förskollärarutbildningen skapar fördelar när 
nyexaminerade förskollärare kommer ut och ska börja arbeta. På så sätt får förskollärare som inte 
har fått någon utbildning ta del av de kunskaper som de nyexaminerade har om hållbar 
utveckling. Vygotskij anser att människor är sociala varelser och att hen lär sig i samspel med 
andra (Stetsenko 2004). Det innebär att en nyexaminerad förskollärare, som börjar på 
avdelningen, hjälper resterande förskollärare att få en större förståelse av hållbar utveckling än 
vad de besitter för tillfället. Sundbergs och Ärlemalm-Hagsérs (2016) resultat visar att det är 
svårare för förskollärare som inte arbetar i en miljöcertifierad förskola att få fortbildning. Därav 
är det fördelaktigt för förskollärare att ta vara på de kunskaper som nyexaminerade förskollärare 
har för att utveckla sig själva och sitt arbete. 
 
Den tidigare forskningen är till stor del baserad på undersökningar som genomförts i andra länder 
därför bidrar studien med en inblick i hur det ser ut i Sverige. Antalet deltagare är dock begränsat 
vilket leder till att resultatet inte går att överföra eller generalisera. Fördelen med studien är att 
alla förskollärare arbetar på olika förskolor och befinner sig i två olika kommuner. Det ger 
resultatet en större spridning och gör det lite mer trovärdigt och att det bidrar med information till 
andra förskollärare och rektorer. Svaren från förskollärarna är ganska lika vilket innebär att det 
finns fler förskollärare som har liknande kunskaper som deltagande förskollärare och som även 
tar till sig av resultatet för att utveckla sig själva. Resultatet leder till att både förskollärare och 
rektorer reflektera över hur stora kunskaper de har inom personalgruppen på deras förskola men 
även om det är fördelaktigt att förskollärarna får mer utbildning inom ämnet. I studiens analys 
framkommer det också vilket ansvar rektorn bör ta vilket är fördelaktigt för verksamma rektorer 
så att de lättare kan hjälpa sina anställda och skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen 
på förskolan. 
 
En koppling till hur förskollärare ska arbeta med hållbar utveckling görs till Gülers, Kariman-
Öztürks och Olgans (2012) studie där de lyfter fram de sju R:n. Deras studie visar att flera av 
begreppen inte används av barn vilket kan kopplas till den här studiens resultat som visar att 
förskollärare inte heller använder sig av alla begrepp. Vissa begrepp används även i andra 
sammanhang istället för det de är menade för. Arbetet med hållbar utveckling blir tydligare för 
förskollärare om de inkluderar de sju R:n i deras arbete med hållbar utveckling. Begreppen 
används på så sätt för att underlätta planering, val av aktiviteter samt att förskollärarna får en 
tydligare förståelse för vad hållbar utveckling innebär och hur de ska förmedla det till barnen. 
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7.4 Vidare forskningsområde 
Några vidare forskningsområden som har framkommit under studiens gång är bland annat att 
genomföra en djupare studie som undersöker förskollärares utbildning och möjlighet till 
utbildning inom hållbar utveckling. Studien skulle kunna undersöka vilka olika utbildningar, 
fortbildningar, kurser och föreläsningar förskollärare kan ta del av för att få ny kunskap kring 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt begreppet hållbar utveckling. Det kan också 
vara intressant att genomföra en undersökning om hur förskollärarnas förskollärarutbildning är 
uppbyggd eftersom det kan vara en bidragande faktor till om förskollärarna har eller inte har 
kunskaper om alla områden inom hållbar utveckling. 
 
Ett annat område är vilken roll rektorn har i arbetet med hållbar utveckling på förskolan. Här 
skulle intervjuer kunna genomföras med rektorer på olika förskolor för att ta reda på vilka 
ansvarsområden hen har samt hur rektorn samspelar med arbetslaget i planeringen kring ämnet. 
Fler av förskollärarna lyfter rektorns ansvar i sina intervjuer och därför kan det vara intressant att 
undersöka hur deltagande förskollärares rektorer ser på hållbar utveckling. Det kan också vara 
intressant att intervjua rektorer från andra förskolor för att få en ännu bredare bild av hur rektorer 
arbetar med ämnet och vilka förutsättningar de skapar för förskollärarna. 
 
Det tredje området som skulle kunna undersökas är barnens perspektiv och förståelse av hållbar 
utveckling. Genom att använda observationer eller gruppintervjuer skulle barnens tankar och 
idéer kunna synliggöras för att sedan granskas och analyseras. I studien är det förskollärare som 
är i fokus och hur deras arbete ser ut men frågan är om det förskollärarna vill förmedla om 
hållbar utveckling når ut till barnen. Ytterligare en undersökning som skulle kunna utföras är att 
kombiner alla tre delar med andra ord granska rektorer, förskollärare och barn och deras 
kunskaper om hållbar utveckling. 
 
7.5 Metoddiskussion 
Det insamlade materialet svarar på frågeställningarna som studien bygger på. Det var bara två av 
förskollärarna som kunde besvara hur social och ekonomisk hållbarhet samspelar. Det innebär att 
frågan endast kunde analyseras utifrån de två svaren. Frågan om hur social och ekonomisk 
hållbarhet samspelar skulle behöva innehålla ett exempel för att förskollärarna lättare ska förstå 
frågan. Det skulle kunna leda till att svaren blir annorlunda och att alla förskollärarna hade 
kunnat ge andra exempel. En annan faktor som kan ha påverkat frågorna är att vissa frågor och 
följdfrågor som ställdes var ledande. Även frågeställningarna innehåller exempel på vad social 
och ekonomisk hållbarhet innebär. Det kan ha påverkat hur förskollärarna svarade men även 
intervjuarens inställning till begreppen. På grund av det här kan förskollärarna ha blivit styrda till 
ett specifikt svar. Ett exempel kan vara att frågorna om social och ekonomisk hållbarhet 
innehåller en beskrivning om vad de två områden handlar om. Det kan vara anledningen till att 
förskollärarnas svar innehöll begrepp som vi tog upp i frågan. En annan fråga, som handlar om 
förskollärarnas utbildning inom hållbar utveckling, skulle dock behöva skrivas om. Frågan skulle 
behöva ändras så att den inte bara riktas mot utbildningar som förskollärarna kan ta del av på 
förskolan. Frågan bör också inkludera förskollärarutbildningen som ett möjligt svar på vilka 
utbildningar förskollärarna har tagit del av. En sista tanke som framkom i koppling till 
intervjufrågorna var att vi hade kunnat använda oss av färre frågeställningar och på så sätt också 
mindre intervjufrågor. När vi hade transkriberat vår insamlade data så märkte vi att det framkom 
flera spridda svar från förskollärarna kopplade till flera olika områden. Det ledde till att resultatet 
blev långt och utförligt vilket gjorde att det framkom mycket innehåll som skulle analyseras. På 
grund av det här hade resultatet blivit mer preciserat och relevant till syftet samt att vi hade ställt 
utförligare men färre frågor till förskollärarna som hade lett till ett annat resultat. 
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Något som kan ha påverkat svaren är i vilket rum intervjun tog plats. I två av rummen där 
intervjuerna tog plats hördes höga ljud utifrån vilket blev en distraktion i genomförandet av 
intervjuerna. Under tiden som två av intervjuerna spelades in kom en annan person in i rummet 
vilket ledde till att intervjun pausades. Det här kunde ha undvikits om vi hade varit tydligare med 
att intervjun behövde genomföras på en avskild plats där det var mindre risk för avbrott. 
Denscombe (2018) skriver att intervjuerna ska genomföras på en avskild plats för att minska 
risken för avbrott. Han skriver även att det kan vara svårt att hitta en sådan plats och att forskarna 
därför måste i god tid bestämma en plats där intervjun kan genomföras. Vi bestämde plats när de 
vi kom fram till förskolan vilket kan vara orsaken till att intervjuerna blev avbrutna och att höga 
ljud hördes utanför. 
 
En annan aspekt som kan ha påverkat förskollärarnas svar är hur vi agerade eller hur vi placerade 
oss i rummet. Två av intervjuerna genomfördes där vi satt bredvid förskolläraren. I den ena 
intervjun hade vi behövt sitta lite längre ifrån för att inte stressa och sätta press på förskolläraren. 
I resterande fyra intervjuer satt vi mittemot förskollärarna med ett bord mellan. Det skapade dock 
svårigheter med att höra vad förskollärarna sa i inspelningarna på grund av mobiltelefonens 
placering var för långt ifrån förskolläraren. För att förbättra det behöver vi vara tydligare nästa 
gång med att förskollärarna måste svara på frågorna med högre volym eller att mobiltelefonen 
placeras närmare deltagaren. Att spela in förskollärarna kan också vara anledningen till hur 
förskollärarna besvarade frågorna. En av förskollärarna uttryckte redan innan att hen var väldigt 
nervös inför intervjun. En annan förskollärare diskutera ämnet ännu mer efter att inspelningen 
stängdes av vilket kan tolkas som att hen kände press eller nervositet på grund av att svaren 
spelades in. I intervjuerna framkom det också att förskollärarna var osäkra på om de hade svarat 
rätt på frågorna eftersom de vid ett flera tillfällen frågade om de sagt var relevant och om de 
svarade på frågorna. Vi bör till nästa gång tydliggöra att det inte finns rätt eller fel svar på 
frågorna utan att förskollärarna svarar ärligt. 
 
Då vi har begränsat med tid kan det underlätta att ha färre deltagare eller kortare intervjuer. Om 
studien hade haft färre deltagare hade intervjuernas omfattning varit cirka en timme men om 
samma antal deltagare används så hade det underlättat om intervjuernas omfattning istället var 
cirka 30 minuter. Det är tidskrävande att transkribera därav är det fördelaktigt att minska någon 
av faktorerna. En annan metod som skulle kunna användas i studien är observationer. Genom att 
observera förskollärare när de befinner sig i barngruppen kan vi ta reda på hur förskollärarna 
undervisar barnen kring social och ekonomisk hållbarhet. Även samspelet mellan förskollärarna 
och barnen skulle kunna framkomma tydligare samt hur förskollärarna planerar och följer upp för 
att social och ekonomisk hållbarhet ska samspela i förskolan. Vi skulle också kunna ha använt 
oss av filminspelningar och anteckningar för att dokumentera i studien. Gruppintervjuer med 
barnen skulle också kunna användas som metod i den här studien. Genom att använda sig av 
gruppintervjuer skulle vi kunna synliggöra barnens perspektiv och förståelse kring social och 
ekonomisk hållbarhet. Anledningen till att gruppintervjuer skulle användas med barnen istället 
för individuella intervjuer är för att barnen ska känna sig säkrare och inte bli utpekade. Vid den 
här formen av intervju är det fördelaktigt om en vuxen i arbetslaget på förskolan deltar så att 
barnen känner sig trygga med att svara på intervjufrågorna. 
 
De teorier som vi har valt att använda till det teoretiska ramverket i studien användas för att 
analysera det insamlade resultatet. Den sociokulturella teorin kopplades bland annat till 
kategorierna brist på utbildning, språk och samspel, rektorns ansvar, planering, dokumentation 
och uppföljning. Det hittades dock ingen koppling till teorin i resterande kategorier. I alla 
kategorierna finns kopplingar till pragmatismen förutom i kategorin brist på utbildning. 
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Bilagor 
Bilaga A Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett för att delta i studien om hållbar utveckling i förskolan 
 
Syftet med studien är att utifrån ett värdegrundsperspektiv granska förskollärares arbete 
med hållbar utveckling på förskolan. Studenterna vill ta reda på hur förskollärare arbetar 
med social och ekonomisk hållbarhet i förskolan. Studenterna vill också få fram information 
om hur förskollärarna går tillväga för att social och ekonomisk hållbarhet samspelar i 
arbetet med hållbar utveckling på förskolan. För att samla in information utförs intervjuer 
med er förskollärare. Intervjuerna kommer ta cirka en timme. 
 
Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina personuppgifter 
behandlas inom ramen för studien som beskrivs ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt 
samtycke genom att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan. Inga personuppgifter 
kommer samlas in eller användas i studien. Ditt namn och namnet på förskolan kommer 
fingeras för att skydda din identitet. Personuppgifter som kan uppkomma i intervjuerna 
kommer, efter studien är genomförd, inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan 
annan laglig grund. Efter att studien är avslutad raderas alla inspelningar och 
transkriberingar av intervjuerna. Den här blanketten med din underskrift kommer inte att 
synas i studien. 
 
Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 
synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@lnu.se. 
Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan lämnas till Datainspektionen. 
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Namnförtydligande ……………………………… 

 

Ort och datum ……………………………… 

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn: Irma Dzananovic 

Studentens e-postadress: id222bu@student.lnu.se 

Studentens namn: Jesper Lindström 

Studentens e-postadress: jl223qx@student.lnu.se 

Handledarens namn: Katrin Bladh 
Handledarens e-postadress: katrin.bladh@lnu.se 
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Bilaga B Intervjufrågor 
Vi skriver just nu ett arbete om hållbar utveckling och vill ta reda på hur ni som 
förskollärare arbetar med detta i förskolan utifrån er yrkesroll. Hållbar utveckling 
handlar om att kunna tillfredsställa våra behov nu utan att det på något sätt påverkar 
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 
består av tre områden; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Efter att ha läst 
forskning om hållbar utveckling har det visat sig att ekologisk hållbarhet visar sig 
mycket tydligare än de andra två områden. Vi har därför valt att fokusera på social och 
ekonomisk hållbarhet eftersom det står i läroplanen att förskolan ska behandla alla tre 
områden. Hållbar utveckling är en del av i läroplanens värdegrund vilket innebär att det 
är viktigt att arbeta med alla tre områden. Vi har därför valt att utgå från ett 
värdegrundsperspektiv när vi undersöker hur ni arbetar med de två områden. Våra 
frågor som vi kommer ställa strax baseras på den sociokulturella teorin och 
pragmatismen. 
 

1. Hur många år har du arbetat i förskolan? 
2. När tog du examen? 
3. Har du deltagit i någon form av utbildning om hållbar utveckling (kurser, 

fortbildning) under din tid i förskolan? Om ja; vad handlade utbildningen om? 
Om nej; skulle du vilja gå en utbildning/kurs om hållbar utveckling? 

4. I värdegrunds delen av den nya läroplanen står det att utbildningen i förskolan 
ska utveckla barnens intresse men även deras ansvar för att bli aktiva deltagare i 
samhället samt en förståelse och en vilja att stödja hållbar utveckling. Enligt 
värdegrunden ska förskolan arbeta med alla tre områden av hållbar utveckling. 
Hur skulle du beskriva arbetet med social hållbarhet i koppling till det som står i 
värdegrunden? Exempel på social hållbarhet skulle kunna vara arbetet med 
jämställdhet och jämlikhet (ex stopp min kropp, arbeta med att alla ska vara 
vänner, motverka diskriminering etc) 

5. Hur skulle du beskriva arbete med ekonomisk hållbarhet i koppling till 
värdegrunden? Exempel på ekonomisk hållbarhet skulle kunna vara arbetet med 
återvinning (ex laga söndriga leksaker, inte ständigt köpa in nytt material, vara 
försiktiga med de leksaker som finns, vara sparsamma, vara ansvarsfull, måla 
på hela pappret) 

6. Vilka fördelar kan du se med att arbeta med social hållbarhet i förskolan? Varför 
är det en fördel? 

7. Vilka nackdelar kan du se med att arbeta med social hållbarhet i förskolan? Hur 
skulle ni kunna omvandla nackdelarna till fördelar? Vad krävs för att det skulle 
kunna bli en fördel? 

8. Vilka fördelar kan du se med att arbeta med ekonomisk hållbarhet i förskolan? 
Varför är det en fördel? 

9. Vilka nackdelar kan du se med att arbeta med ekonomisk hållbarhet i förskolan? 
Hur skulle ni kunna omvandla nackdelarna till fördelar? vad krävs för att det 
skulle kunna bli en fördel? 

10. Har ni något tema eller mål som gäller hela förskolan eller kommunen som 
handlar om hållbar utveckling och som behandlar alla tre områden? Vad i så 
fall? Om inte, har ni haft något tidigare? eller diskuteras det något om att det 
ska komma mål som täcker alla tre områden? 

11. På vilket sätt arbetar du för att se till att både social och ekonomisk hållbarhet 
samspelar på er avdelning? 
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12. Hur samspelar ni med barnen i arbetet med social och ekonomisk hållbarhet? 
Får de vara med och bestämma vad som ska göras? (inkluderas barnen i 
planering, aktiviteter, dokumentation, uppföljning etc.). 

13. Hur samtalar ni med barnen om social och ekonomisk hållbarhet? Använder ni 
några speciella begrepp när ni samtalar med barnen? vilka i så fall? 
(jämställdhet, allas lika värde, sparsamhet, vara ansvarsfull etc). 

14. Ett centralt område i pragmatismen är människors erfarenheter och hur de 
upplever undervisning. Hur ser ni till att fånga barnens intresse för att de ska 
vilja delta i aktiviteter och skapa positiva erfarenheter av social och ekonomisk 
hållbarhet? (Till exempel om barnen får positiva erfarenheter av undervisningen 
kan det leda till att de kommer vilja utforska mer om ämnet i framtiden) 

15. Ett viktigt begrepp i den sociokulturella teorin är proximal utvecklingszon. Det 
handlar om att barnen besitter en viss kunskap om ett ämne och den vuxnas 
uppgift är att kunna utmana barnet till att lära sig mer. I arbete med social och 
ekonomisk hållbarhet hur utmanar du barnen för att de ska kunna utveckla sina 
kunskaper om de två områdena? 

16. Enligt pragmatismen påverkas barn till stor del av hur lärare agerar i 
undervisningen och det är därför viktigt att lärare reflekterar över hur de agerar. 
Hur arbetar du med din personliga utveckling? (Reflektioner över hur du agerar 
i både spontan och planerad undervisning om hållbar utveckling) 

17. Känner du att du skulle behöva något extra stöd eller material för att lättare 
kunna arbeta med social och ekonomisk hållbarhet i förskolan? Vad i så fall? 
(kurser, material, mer planeringstid etc) 

18. Har du något mer att tillägga? 
 
 
Tack för att du deltog och besvarade alla frågor! 


