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Abstrakt 
 

English title 

A positive view on the future and sustainable environmental development  

A qualitative study on balanced work with sustainable environmental development in 

preschool. 

 

Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en 

miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns 

positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur 

arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella 

utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. Metoden för studien är 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två förskolepedagoger och med sex barn i 

två gruppintervjuer om tre barn vid en miljöcertifierad förskola.  

 

Resultatet visar att de intervjuade förskolepedagogerna hade tilltro till sina aktiviteter 

inom hållbar miljöutveckling. De menade att aktiviteterna så väl som engagerade 

pedagoger inspirerar barnen att handla miljömedvetet. Vidare såg de inte några större 

utmaningar med arbetet med hållbar miljöutveckling i förskolan. De ansåg att arbetet 

med hållbar miljöutveckling kan inge en positiv framtidstro hos barn om det görs på 

barnens nivå. I barnintervjuerna visade barnen att de bär på starka känslor och många 

tankar gällande naturen, miljön och klimatet. De uttryckte oro, ilska och rädsla när 

naturen enligt dem blev behandlad illa och glädje när de gjorde något de ansåg var bra 

för naturen. Barnen visade även på goda kunskaper inom ämnet så väl som på 

handlingskraft för förändring. Förskolepedagogerna visade på medvetenhet kring värdet 

av ett balanserat arbetssätt i arbetet med hållbar miljöutveckling. Däremot dras även 

slutsatsen att strävan efter ett balanserat arbete bör fortsätta genom mer aktivt 

uppmärksammande av barns känslor och tankar.  

 

Nyckelord 
Förskola, Ekologisk hållbarhet, Hållbar miljöutveckling, Balanserat arbete, Positiv 

framtidstro 

 

 

 

 

Tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till förskolan vi har undersökt och de informanter som har 

deltagit i studien, såväl barn som vuxna. Utan er hade vi inte fått se förskolans arbete 

med hållbar miljöutveckling ur flera olika perspektiv.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Katrin Bladh för all hjälp och stöttning under arbetets 

gång.  

 

Till sist vill vi tacka våra nära och kära för att de stöttat oss under arbetet så väl som 

genom hela vår utbildning till förskollärare.  

 

Evelina Dahlberg & Tove Ek 
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1 Inledning 
"We deserve a safe future. And we demand a safe future. Is that really too much to 

ask?"  

(Greta Thunberg 2019 se United Nations Environment Programme 2019) 

 

Det råder idag en debatt kring huruvida svåra klimatfrågor bör diskuteras med barn eller 

ej. Exempelvis skriver författaren och biologen Fredrik Sjöberg (2016) att förskolan inte 

bör ägna sig åt miljöinriktade aktiviteter som sopsortering eller samtal kring miljöfrågor 

utan låta barn vara barn och hålla dem borta från vad han kallar skräckpropaganda. Han 

menar att det inte finns någon anledning för barn att belastas med den typen av 

information om sin omvärld. I en intervju av Skott (2019) uttrycker Elinor Schad, fil dr i 

psykologi, att förskolan bör vara väldigt restriktiv med diskussioner om kriser och hot 

och menar att det viktigaste är att barn ska få känna trygghet. Hon säger dock att i de 

fall som den typ av svåra ämnen behöver närmas i samtal med barn behöver det göras 

med försiktighet och på barns nivå.  

 

I Förenta Nationernas globala mål, 4.7, slås det fast att medlemsstaterna måste 

säkerställa att “alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och 

hållbara livsstilar /../” (United Nations Development Programme 2015). 

Världsnaturfonden (2017) menar även att människors vanor grundläggs tidigt i livet. 

Därför kan förskolan ses som en god plats att påbörja arbetet med att lära barn att 

handla på ett sätt som kan hjälpa den hållbara ekologiska utvecklingen framåt och rusta 

barn med handlingskompetens inför framtiden. I Läroplanen för förskolan (2018) har 

dessutom begreppet Hållbar utveckling nu skrivits fram för första gången. Det syftar på 

ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Sedan den nya läroplanen sattes i 

verket har det inneburit ett förstärkt ansvar att arbeta aktivt med hållbar utveckling i 

förskolan. Läroplanen för förskolan (2018) poängterar även att utbildningen ska 

kännetecknas av en positiv framtidstro och att barnen ska få möjligheten att anamma ett 

ekologiskt förhållningssätt och lära sig att vara aktsamma om naturen.  

 

Ångest och oro kopplat till klimatförändringar blir vanligare och Lagerblad (2010) 

trycker på  att det behöver tas på allvar. Den upplevda ångesten och oron över 

klimatförändringar sammanfattas idag med begreppet klimatångest, vilket Lydén (2016) 

säger är en relativt ny term utan officiell definition. Ofta innefattar klimatångest även 

oro över hur en själv lever sitt liv och hur ens egna val och handlingar påverkar 

klimatet. Psykologen Kali Andersson säger i en intervju av Jewert (2019) att det inte 

nödvändigtvis är dåligt att vara lite orolig då det kan motivera en till att vilja göra 

förändringar och att det går att må bra och oroa sig samtidigt. Hon menar dock att om 

människor har en pessimistisk syn i sin oro och inte kan se lösningar eller känner att det 

inte finns något de själva kan göra kan det leda till hopplöshetskänslor och utvecklandet 

av en osund oro samt lamslagenhet.  

 

I en intervju av Hansson (2019) menar både Maria Ojala och barnpsykologen Ulrika 

Hult att det är viktigt att prata med barn om deras klimatoro. Vidare trycker Frida Berry 

Eklund på att det vuxna pratar mycket med barn om upplevs som viktigt för barnen 

(Anderberg 2019). När förskolan lyfter hållbar miljöutveckling sänds en tydlig signal 

till barnen om att vuxna bryr sig om och agerar mot det som hotar barnens framtid.  

 

I studien problematiseras förskolans arbete med ekologisk hållbar utveckling. Det mot 

grunden att det krävs ett balanserat arbete kring klimatfrågor för att ge barn möjligheten 
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att utveckla den positiv framtidstro som ska prägla utbildningen. Utan balansen i 

arbetssättet riskeras så väl klimatångest som nonchalans gentemot ekologisk hållbar 

utveckling att befästas hos barn. Utifrån det är studiens syfte att granska hur en 

miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar ekologisk utveckling och barns 

positiva framtidstro. 

 

1.1 Begreppsdefinition  

I studien undersöks hur en förskola arbetar på ett balanserat sätt med hållbar 

miljöutveckling. Här följer en beskrivning av den definition av balanserat arbete med 

hållbar miljöutveckling som används i studien. 

 
1.1.1 Balanserat arbete med hållbar miljöutveckling 

Begreppet Hållbar utveckling definierades 1987 av FN:s världskommission för miljö 

och utveckling. Definitionen är; ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov” (UNDP 2017). Den hållbara utvecklingen bygger på tre dimensioner, den 

sociala, den ekonomiska och den ekologiska (UNDP 2017). De tre dimensionerna 

hänger tätt samman och kan därför vara svåra att fullständigt skilja från varandra. I 

studien fokuseras endast den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) handlar ekologisk hållbar utveckling om att inte påverka 

naturen mer än vad den klarar av för att bestå. För att nå en hållbar utveckling krävs det 

enligt FN (2016) att naturresurser används på ett långsiktigt sätt för att 

samhällsutveckling ska kunna ske på ett hållbart sätt på miljöns villkor. I studien 

används begreppet hållbar miljöutveckling för att beskriva den ekologiska hållbara 

utvecklingen.  

 

I läroplanen för förskolan (2018) skrivs det fram att förskolan ska verka för en hållbar 

utveckling. Förskolan ska möjliggöra att barn utvecklar kunskaper om hur olika val och 

handlingar kan bidra till en miljömässig hållbar utveckling. Samtidigt lyfts att en positiv 

framtidstro ska prägla utbildningen.  

 

Det finns flera faktorer som när de sätts i relation till varandra pekar på att arbetet med 

hållbar miljöutveckling behöver bedrivas på ett balanserat sätt. Å ena sidan ingår det i 

förskolepedagogers uppdrag att arbeta med både hållbar miljöutveckling och positiv 

framtidstro. Å andra sidan drivs en debatt kring huruvida samtal om miljöutveckling bör 

bedrivas med barn över huvud taget. Dessutom visar tidigare gjord forskning att arbete 

med klimatrelaterade ämnen kan leda till starka och svårhanterade känslor hos barn. 

Utifrån det här görs bedömningen att det är av stor vikt att arbetet med hållbar 

miljöutveckling i förskolan bedrivs på ett balanserat sätt. Det för att arbetet i sig ska bli 

hållbart och påverka barnens framtidstro i en positiv riktning.  

 

Brister det balanserade arbetet med hållbar utveckling finns risken att barnen ges en 

överväldigande känsla av ansvar och utvecklar oro och rädsla kring klimatet. Brister i 

det balanserade arbetet kan även leda till nonchalans hos barn gentemot hållbar 

utveckling. Om arbetet med hållbar miljöutveckling däremot bedrivs på ett balanserat 

sätt ökar möjligheten att barn inspireras till handlingskraft och förstår vikten av och 

värdet i hållbar miljöutveckling. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en 

miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns 

positiva framtidstro. 

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

• Hur arbetar en miljöcertifierad förskola med hållbar miljöutveckling? 

• Vilka utmaningar ser förskolepedagoger med arbetet med hållbar 

miljöutveckling? 

• Hur påverkas barn av arbetet med hållbar miljöutveckling? 
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3 Tidigare forskning 
I kommande kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts kring områden som 

studien berör för att tydliggöra studiens ämne, balansen i arbetet med hållbar 

miljöutveckling och problematiken som finns i det. Den relevanta tidigare forskningen 

presenteras i underrubriker för att förtydliga olika delar som spelar in i den aktuella 

studien. Inledningsvis presenteras en beskrivning av vad tidigare gjorda studier har 

kommit fram till är utmaningar som förskolepedagoger kan komma att stå inför i deras 

arbete med hållbar miljöutveckling. Sedan lyfts hur synen på barn som kompetenta 

spelar in i förskolans arbete med hållbar miljöutveckling. Slutligen presenteras olika 

känslor som kan uppkomma i koppling till klimatförändringar, synen på dem och hur de 

kan behandlas i förskolan för att verka för en positiv framtidstro.  

 

3.1 Utmaningar som förskolepedagoger ställs inför 

Människan står inför en osäker ekologisk framtid vilket förskolepedagoger har i 

uppdrag att förbereda barn inför och som för med sig vissa dilemman och utmaningar 

för förskolepedagoger. Det uppmärksammas i en studie av Svedäng, Halvars, Elfström 

& Unga (2018) vilken har fokus på förskolepedagogers förhållningssätt kring 

klimatfrågor och didaktiska utmaningar med hållbar miljöutveckling. I studien användes 

gruppsamtal som datainsamlingsmetod. Förskolepedagoger, ledningspersoner från 

förskolan och förskollärarstudenter deltog i fyra olika samtalsgrupper vid tre olika 

tillfällen. Vid varje tillfälle innehöll varje grupp 8-10 personer men sammansättningen 

av personer blandades mellan de olika tillfällena.  

 

En av studiens informanter uttryckte att “finna en balans där hållbarhetsfrågorna i 

utbildning väcker snarare än släcker känslan av empowerment och handlingskompetens 

är en viktig om än inte helt oproblematisk utbildningsfråga” (Svedäng m.fl. 2018:255). 

Att inte belasta och skrämma barn med klimathot och miljöförstöring är något som 

många pedagoger menar är ett dilemma som är viktigt att ha i åtanke i arbetet med 

hållbar miljöutveckling i förskolan. Pedagogerna menar att barn i förskolan behöver få 

information om hållbarhetsfrågor och miljöproblem. Enligt pedagogerna ska barns svåra 

frågor kring miljö och hållbarhet inte undvikas, de ska istället användas som ett sätt att 

involvera barnen. Dock ska svåra ämnen behandlas på ett varsamt och medvetet sätt för 

att inte oroa barnen. Utbildning kring miljö- och hållbarhetsfrågor kan annars få 

oönskade effekter och riskera att barn blir skrämda snarare än handlingskraftiga 

individer som vill förändra (Svedäng m.fl. 2018). 

 

I en artikel av Engdahl och Rabušicová (2011) beskriver de ett internationellt 

forskningsprojekt vars mål var att samla kunskap kring barns tankar och förståelse av en 

bild som visar barn som tvättar jordklotet. Artikelns syfte är att öka förskollärares och 

vårdnadshavares medvetenhet kring hållbar utveckling i förskolan. Under projektets 

gång intervjuades ca 9000 barn i åldrarna 2 till 8 år från 28 olika länder i hela världen. I 

projektet synliggjordes bland annat tre vanliga problem med förskolläraryrket. Det 

första är att förskollärare tror att lärande för hållbar utveckling kan likställas med att 

barn får möjlighet att erfara naturupplevelser. De tänker alltså att barns vistelse i naturen 

räcker för att de ska lära sig att handla för en hållbar framtid. Det andra problemet är en 

generell uppfattning om att barn inte kan hantera miljöfrågor som exempelvis 

växthuseffekten och dess följder. Det här menar Engdahl och Rabušicová resulterar i att 

läroplaner inte utvecklas. Det tredje problemet är att förskollärare tänker att lärande för 

hållbar utveckling enbart innebär att barn ska lära sig om klimathot och miljöförstöring, 

vilket de anser blir ett för tungt ämne för barnen. Dock behöver lärande för hållbar 
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utveckling inte innebära enbart kunskap om hot och förstöring, det ska snarare fungera 

som ett lärande med målet att inspirera handlingskraft hos barn. 

 

En studie gjord av Ärlemalm-Hagsér (2013) har syftet att undersöka hur förskolor 

beskriver sitt arbete med hållbar utveckling i deras ansökningar för miljöutmärkelsen 

Skola för hållbar utveckling. Hon utgick från 64 ansökningar varav 46 uteslöts eftersom 

de inte uppfyllde studiens kriterier, vilket innebär att studien slutligen byggde på 18 

ansökningar. Studiens resultat visar att kopplingen mellan människor och natur, samt att 

naturupplevelser har en viss påverkan på människor verkar tas för givet bland 

förskollärare. Det eftersom de uttrycker det som en självklarhet att barn bör vistas i 

naturen för att skapa en relation till den utan närmare förklaring eller beskrivning varför. 

Hon menar att fenomenet behöver granskas närmare både utifrån en praktisk och en 

teoretisk synvinkel för att få en mer djupgående utbildning för hållbar utveckling. Hon 

menar att barns aktörskap och röster i reflektioner inte framträder i arbetet med hållbar 

utveckling. Alltså behöver barns tankar, frågor och initiativ tas till vara och lyftas fram 

mer än de tycks göra idag. Det är även förskollärarens ansvar att möjliggöra tillfällen 

för barn att tillsammans kritiskt reflektera kring hållbarhetsfrågor för att de ska kunna 

utveckla reell medvetenhet och förståelse (ibid.). 

 

I Hedefalk, Almqvist och Östmans (2015) litteraturstudie är syftet att beskriva och 

analysera 87 forskningsartiklar som handlar om utbildning för hållbar utveckling i 

förskolan. Resultatet visar bland annat att lärares förståelse av miljön ofta är begränsad 

och att de inte särskiljer miljön från naturen. Det resulterar i att de inte samtalar om och 

diskuterar moraliska, ekonomiska och sociopolitiska aspekter i sitt lärande kring hållbar 

utveckling. Den begränsningen leder även till att inte alla lärare utmanar barn till att 

agera för utveckling. Det kan hänga ihop med tron om att ifall barn får lära sig 

tillräckligt med fakta kommer det motivera dem till handling och därför behöver läraren 

inte aktivt utbilda dem i hur eller varför de bör agera. Den typen av utbildning inte är 

tillräcklig för att barn ska uppmuntras till att agera på ett hållbart sätt. Istället lyfts 

vikten av att engagera barn i hållbarhetsfrågor och ingjuta i dem en känsla av att de kan 

förändra något. 

 

3.2 Att se barn som kompetenta  

I Ideland, Hillbur och Malmbergs (2015) projekt är syftet att “problematisera lärande 

för hållbar utveckling utifrån en normkritisk ståndpunkt” (Ideland, Hillbur & Malmberg 

2015:85). Projektets resultat visar att det inte är helt okomplicerat att se barn som 

kompetenta. Å ena sidan är det positivt för barns socialisering i det demokratiska 

samhället att de ses som kompetenta då det utmanar maktförhållandet mellan barn och 

vuxna. Däremot bär ett kompetent barn på vuxenvärldens tilltro och förväntningar vilket 

bidrar till att nya krav ställs på barn. De förväntas ta ansvar, vara medvetna om sina val 

och handla på ett hållbart sätt. Även Ideland (2016) problematiserar samma område och 

menar att när barn ses som kompetenta i det hållbara samhället skapas en bild av dem 

som framtida medborgare som både kan och bör lösa världens problem. Den här synen 

på barn kan resultera i att hållbarhetsfrågan förlorar sin politiska ställning och stora 

företag fortsätter med miljöförstöring, därmed försvinner chansen för faktiskt 

förändring. 

 

I Engdahl och Rabušicovás (2011) beskrivna projekt visar resultatet att barn under 8 år 

har betydande kunskap kring jorden och miljöfrågor. Barnen är kapabla att delta i 

diskussioner kring miljöfrågor som syftar till att inge hopp inför framtiden. Exempelvis 

visar barnen i studien på kunskap om kopplingen mellan människors välmående och 
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planetens tillstånd samt förståelse för att det innebär att människan behöver vårda om 

planeten. De visar alltså förståelse för konsekvenserna som människors handlingar får 

för planeten och vice versa, vad planetens tillstånd innebär för människan. Vidare kan 

de redogöra för olika saker som människor kan göra för att hjälpa planeten och undvika 

att skada den. Inte många barn i studien visste vad begreppet hållbar utveckling innebar, 

men kunde ändå ge bevis på större kunskap och förståelse för ämnet än vad många 

lärare i studien hade väntat sig. När de blev bemötta på ett barnorienterat sätt med 

barnanpassade formuleringar på frågor kring planeten och hållbarhet utöver begreppet 

hållbar utveckling visade de på stor kompetens.  

 

Maclear (2018) ifrågasätter i sin litteraturstudie vad vuxna ska berätta för barn gällande 

klimatförändringar och undersöker dilemmat med att introducera barn för klimatfrågor. 

Detta görs med ett särskilt fokus på beskyddande kontra förberedelse. I studien lyfter 

hon bland annat hur media har en påverkan på barn eftersom media har en mer 

omfattande plats i samhället och människors liv än någonsin tidigare. Idag är det i 

princip omöjligt för barn att undgå hemska och skrämmande bilder på TV eller i andra 

medier. Vidare menar Maclear (2018) att den tillgången till media gör det väldigt svårt 

för vuxna att fullständigt skydda barn från vad som tidigare har varit förbjudna ämnen, 

som exempelvis klimatförändringar. Vidare lyfter hon fram flera personer som ställer 

sig osäkra, eller rakt emot, att samtala med barn om de svåra ämnen som rör 

klimatförändringar, trots att de själva är aktiva i arbetet för ett mer hållbart samhälle. 

När diskussionen kring huruvida barn ska läras om klimatförändringar ställs på sin spets 

framkommer motsatta bilder, vikten av ett skyddat gentemot ett förberett barn. Å ena 

sidan vill vuxna skydda barn från skildringar av en mörk och hård värld för att deras 

oskyldighet ska bevaras. Å andra sidan menar andra att barn bör möta den typen av 

mörka skildringar av världen för att förbereda dem inför vuxenlivets sanningar. En 

person anser att det enda sättet att skydda barn från hemska sanningar är att låta dem se 

vuxna som står upp mot det hemska och aktivt handlar för förändring.  

 

3.3 Känslor som kan påverka barns framtidstro  

Ideland, Hillbur och Malmberg (2015) berättar om känslor som kan uppstå bland barn i 

arbetet med hållbar utveckling. I dagens samhälle finns olika normer för hur en 

miljövänlig förskola ska vara. Endast vissa känslor kopplade till hållbar utveckling ses 

som önskvärda och accepterade i en miljövänlig förskola. De önskvärda känslorna är 

bland annat självförtroende, optimism och förändringsvilja. Känslor som klassas som 

opassande är exempelvis ångest, ilska och passivitet. Att vissa känslor ses som 

opassande menar författarna kan skapa ett utanförskap för de som känner de känslorna. 

De berättar om att vissa förskolor använder aktiviteter som kompostering och 

skräpplockning som en metod för att barn ska ges möjligheten att omvandla opassande 

känslor till mer önskvärda. I aktiviteterna får barn möjlighet att uppleva aktiv handling 

för förändring. 

 

I Ojalas (2016) internationella litteraturstudie synliggörs vikten av att vara medveten om 

de känslor som kan uppstå i arbete kring klimatfrågor. Studien gjordes för lärare i 

skolan men kan även vara användbar och relevant för förskolan. Hon berättar att 

empiriska studier visar att klimatförändringar bidrar till känslor som ångest och oro, 

tillsammans med såväl skuld som hopp. Det här är något som lärare måste vara 

medvetna om i arbetet med klimatfrågor och hållbar utveckling. En anledning till att 

klimatförändringar är ångestframkallande menar Ojala (2016) kan vara för att ämnet rör 

tre olika existentiella områden. För det första berör klimatförändringar mänsklighetens 

framtid gällande huruvida vi faktiskt kommer att överleva eller inte. För det andra 
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uppstår moraliska frågor kring hur människor agerar rätt eller fel i förhållande till 

klimatet. För det tredje bidrar komplexiteten i problemet till spekulationer kring om det 

ens finns en mening med att aktivt försöka motverka klimatförändringar.  

 

Maclear (2018) skriver att psykologer och lärare menar att när samtal om 

klimatförändringar blir likställda med prat om en framtida domedag ökar oro och rädsla 

bland unga människor. Det får henne att ifrågasätta vad samtal om svåra ämnen som 

klimatförändringar och miljöförstörelse faktiskt åstadkommer om det resulterar i att 

barn mår dåligt av det. 

 

Ojala (2016) menar att lärare inte bör undvika att tillsammans med elever diskutera 

varken de klimatförändringar som jorden står inför eller de negativa känslor som kan 

uppstå i förhållande till ämnet. Hon anser att negativa känslor kan bli en drivkraft till att 

handla för en hållbar framtid, men för att det ska fungera måste lärare förstå att det är 

komplext att konfrontera och bearbeta svåra känslor. Elever behöver få tid till att 

formulera sina bekymmer för att tillsammans med lärare kunna analysera och diskutera 

eventuella anledningar till känslorna, vilket Ojala (2016) menar är viktigt för att de 

negativa känslorna ska kunna omvandlas till konstruktivt hopp. 

 

Det är viktigt att lärare och elever diskuterar framtiden på ett sätt som varken är för 

optimistiskt eller pessimistiskt eftersom båda sätt kan leda till en förstärkt oro, ilska 

eller ångest hos eleverna. Att vara för optimistisk kan leda till ett orealistiskt hopp vilket 

så småningom kan utvecklas till en känsla av hopplöshet. När lärare ska inge hopp hos 

elever behöver det därför göras på ett realistiskt sätt, ett sätt som visar att 

klimatsituationen kan förändras men att samhället också sätter gränser för hur stor 

förändringen kan vara (Ojala 2016).  
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4 Teoretiskt ramverk 
I studiens teoretiska ramverk lyfts pragmatismen som relevant teori. Pragmatismen har 

påverkat utformandet av dagens skolväsende och därför liknar arbetssättet som 

förskollärare ska bedriva i förskolan i många delar det pragmatistiska tankesättet. Ett 

exempel är att Läroplanen för förskolan (2018) säger att barn på olika sätt ska få 

upptäcka och utforska olika fenomen och ting eftersom barn skapar mening genom sina 

erfarenheter. Det kan liknas vid det som inom pragmatismen kallas learning by doing 

(Säljö 2015). 

 

4.1 Pragmatism 

En teori som haft stort inflytande över dagens skolsystem är pragmatismen, inom vilken 

John Dewey har varit en framträdande filosof (Säljö 2015). Dewey menade att 

utbildning är en social process och en process för hela livet. Han ansåg att kunskap 

utvecklas när människan aktiveras och får interagera med världen och andra människor. 

Utbildningen bör inte vara endast framåtsyftande, till barns vuxna liv, utan behöver ha 

mening här och nu. Skolan behöver vara en aktiv del av och representera livet, det får 

inte bli en institution avgränsad från det liv barn lever utanför skolan (Dewey 2004). 

 

Dewey ansåg att det ligger i barns natur att handling föregår förståelse, att barn är aktiva 

och att skolans tradition av att göra barn till passiva mottagare av kunskap motsäger 

barnets naturliga varande och sätt att utvecklas (Dewey 2004). Han menade att lärande 

genom erfarenheter innebär att utveckla en förståelse för kopplingen mellan olika 

fenomen (Dewey 2015). Säljö berättar (2015) att det inom pragmatismen kallas learning 

by doing. Vidare menar företrädarna för teorin att människor bör anta ett undersökande 

arbetssätt vid lärande och därför borde det implementeras i undervisning. Det är viktigt 

att barn och elever ges möjlighet att utveckla förståelse för de fenomen de lär sig om, 

vilket de gör genom att få uppleva dem genom handling. 

  

Kommunikation och diskussion ansåg Dewey (2015) var essentiellt för människors 

lärande då det möjliggör ett utbytande av idéer. Vidare berättar Säljö (2015) att detta 

kan tolkas som att samtal och debatt mellan människor är avgörande för utveckling och 

lärande. Dock är det viktigt att alla i samtalet är öppna för argument som inte stämmer 

överens med ens egna, annars vidareutvecklas aldrig debatten. Att få möta personer från 

olika bakgrund och ideal är därför av vikt i olika typer av diskussioner. 

 

För att lära sig om ett fenomen bör det göras i fenomenets naturliga sammanhang. När 

barn och elever tränas i färdigheter utanför färdighetens faktiska sammanhang och där 

aktiviteten inte får någon påföljd är risken stor att de snabbt förlorar engagemanget då 

det inte finns någon tydlig mening (Dewey 2004). Vidare skrev Dewey (2015) att 

människans handling utan förståelse för syftet bakom handlingen är meningslös. Barn 

och elever behöver förstå varför de lär sig något särskilt, alltså vilken avsikt som finns 

med kunskapen för att den ska bli relevant för dem, menar Säljö (2015).  

 

För att ge svar på studiens syfte och frågeställningar analyseras resultatet utifrån 

pragmatismen. Teorin används för att uppmärksamma hur pedagoger vid en 

miljöcertifierad förskola pragmatiskt arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling. 

Det innefattar bland annat hur de praktiskt arbetar med ämnet och vilken roll samtal och 

kommunikation har i arbetet. Även hur syftet med hållbar miljöutveckling och olika 

aktiviteter inom ämnet kommuniceras till barnen är relevant för analysen. Barnens 

utsagor analyseras utifrån pragmatismen för att ge fördjupad kunskap om huruvida de 
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förstår syftet med arbetet med hållbar miljöutveckling och de aktiviteter som 

genomförs. Barnens berättelser kan indikera om förskolan förmedlat syftet på ett 

balanserat sätt. Att även undersöka barns känslor kring förskolans arbete med hållbar 

miljöutveckling och relaterade ämnen kan skapa förståelse för om och hur arbetet 

bedrivs på ett balanserat sätt. 
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5 Metod  
I metodkapitlet presenteras de val som gjorts kring metoderna som använts i studien för 

att uppnå syftet. Här presenteras den valda datainsamlingsmetoden och vilken typ av 

urval som använts. Vidare beskrivs genomförandet av studien och hur bearbetningen av 

insamlad data har gått till. Sedan skrivs en diskussion kring studiens giltighet fram och 

avslutningsvis presenteras de forskningsetiska principer som tagits i hänsyn.  

 

5.1 Datainsamling 

I studien användes två typer av datainsamlingsmetoder. Den ena var personliga, 

semistrukturerade intervjuer med förskolepedagoger och den andra var 

semistrukturerade gruppintervjuer med förskolebarn. Valet av personliga, 

semistrukturerade intervjuer gjordes då det anses ge goda möjligheter för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Bedömningen av lämplig metod har gjorts utifrån 

Denscombes (2009) beskrivningar. Han skriver att intervjuer gör det möjligt att få 

djupgående och genomtänkta svar. Användandet av semistrukturerade intervjuer 

innebär att intervjuaren har förutbestämda ämnen och frågor som intervjun behöver 

beröra. Intervjuaren har dock möjlighet att anpassa samtalet efter de aktuella 

förutsättningarna och hur informanten svarar. Det möjliggör även följdfrågor för 

djupare reflektion och mer utvecklade svar från informanten. Metoden ses som aktuell 

för studien då ämnet kan ta många olika riktningar vilket författarna önskar ha möjlighet 

att följa, men fortfarande med en grund att utgå från och viktiga frågor att få besvarade. 

Personliga intervjuer innebär att endast intervjuare och en informant träffas för att 

genomföra intervjun. Fördelar med en personlig intervju är att eftersom det endast är en 

person som intervjuas lyfts den enskilda personens idéer fram tydligt och hela 

intervjuns fokus läggs på den enskilda informanten (ibid.).  

 

Denscombe (2009) berättar att gruppintervjuer kan vara fördelaktigt för 

representativiteten i data eftersom det är fler deltagare med olika erfarenheter och 

åsikter, vilket kan bidra till en större variation i svaren. Under en gruppintervju kan även 

gruppdiskussioner uppstå. Det kan ge deltagarna möjligheten att höra andra synpunkter 

vilka de antingen kan stötta eller ifrågasätta. Det blir ett annat sätt för informanterna att 

uttrycka en åsikt utan att själva formulera den. Gruppdynamik och människors 

gruppbeteende spelar därför roll vid gruppintervjuer, vilket intervjuaren behöver vara 

medveten om (ibid.). Johansson (2013) menar att det finns en strukturell ojämlikhet 

mellan vuxna och barn och att gruppintervjuer med barn är ett sätt att neutralisera den. 

Hon skriver att barnen får möjligheten att känna ett övertag när de är fler än intervjuarna 

och att de även kan få stöd av varandra om de känner osäkerhet. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att barn får chansen att förmedla sina upplevelser 

och uppfattningar av världen när de intervjuas. Vidare nämner författarna saker som är 

viktigt att ha i åtanke under barnintervjuer. För att barn ska känna sig så bekväma som 

möjligt är det av vikt att de intervjuas i en miljö som är naturlig för dem, vilket kan 

utjämna eventuella klyftor mellan barnen och de vuxna intervjuarna. När frågor ställs 

till barn är det viktigt att tänka över deras formulering. De behöver vara 

åldersanpassade, korta och tydliga samt ska ställas en i taget. Frågorna bör heller inte 

vara ledande då sådana frågor lätt påverkar barn till att ge svar som de tror förväntas av 

dem. Alltså svarar de vad de tänker att vuxna vill höra. Intervjuaren bör därför undvika 

att förknippas med en lärarroll där barn förväntas ha de rätta svaren på frågor som 

ställs.  
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Till studiens barnintervjuer valdes grupp som lämpligt format dels för de styrkor som 

uttrycks ovan, att gruppintervju möjliggör fler röster och åsikter att lyftas fram. Vidare 

upplevdes metoden som relevant för barnintervjuerna då gruppdynamiken kan få en 

stark roll och barnen kan utveckla sina idéer baserat på varandras tankar och åsikter. 

Vidare anses gruppintervju samspela bra med det som Kvale och Brinkmann (2014) 

berättar om att genomföra intervjun i ett för barnet bekvämt sammanhang. 

Förhoppningen var att gruppkonstellationen skulle bidra med den nödvändiga 

tryggheten för barnen så att de skulle vilja delta och samtala. Johansson (2013) menar 

att yngre barn som intervjuas kan ha svårigheter att verbalt ge uttryck för tankar och 

känslor. Vidare skriver hon att ett hjälpmedel i barnintervjuer då kan vara olika typer av 

konkret material, exempelvis bilder, som barnen kan använda sig av för att visa vad de 

tänker och känner. I gruppintervjuerna med barn användes sex olika smileys som barnen 

vid frågor om deras känslor kring olika ämnen kunde peka på för att få hjälp med att 

beskriva sina känslor. Känslorna som fanns representerade vad jätteglad, glad, neutral, 

ledsen, arg och rädd (se Bilaga E). 

 

De svagheter som finns med personliga intervjuer är ungefär detsamma som styrkorna i 

en gruppintervju och vice versa. Denscombe (2009) skriver att svagheten med en 

personlig intervju är att mängden synpunkter och åsikter som framkommer begränsas, 

medan i en gruppintervju möjliggörs alla de olika synpunkterna att komma fram. 

Svagheten med att använda gruppintervju kan vara att många röster ska tas i hänsyn. 

Det kan även bli svårare att i efterhand transkribera ett gruppsamtal då rösterna behöver 

hållas isär och det kan bli svårt att särskilja vilken informant som uttryckte vilken åsikt. 

 

5.2 Urval 

Till studien valdes en förskola utifrån dess lämplighet för studiens syfte, vilket krävde 

att förskolan skulle vara miljöcertifierad. Förskolan som valdes har miljöcertifieringen 

Grön Flagg, vilket är en av de vanligaste miljöcertifieringar som förskolor som arbetar 

eller vill arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor kan ansöka om. Grön Flagg är 

ett lärandeprogram som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent. Medlemmar i Grön Flagg 

får tillgång till material, metoder, vägledning och inspiration (Håll Sverige Rent [u.å.]). 

Valet av förskola gjordes utifrån sannolikheten att den aktuella förskolan arbetar 

medvetet med hållbar miljöutveckling och därför skulle ha goda möjligheter att ge 

relevanta svar för studiens syfte. Till studien användes ett subjektivt urval. Denscombe 

(2009) beskriver subjektivt urval som ett handplockande av informanter. Författare av 

en studie utgår från sin tidigare vetskap kring potentiella deltagare för att göra ett 

lämpligt urval. Det görs för att ge studien möjlighet att få relevant och omfattande data 

som kan ge svar på syftet. 

 

Eftersom det finns en tidigare relation mellan författarna och den aktuella förskolan kan 

urvalet tolkas som ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

forskaren väljer sådana informanter som finns enklast till hands. I studien användes det 

som en tidseffektiv metod då relationen till förskolan gjorde det mer sannolikt att de 

skulle ställa upp än ifall en för författarna okänd förskola hade kontaktats. Vidare 

förväntades relationen möjliggöra djupgående intervjuer med pedagogerna då det kan 

vara lättare att prata och resonera med en person som är känd för en sedan tidigare. 

 

Förskolan kontaktades och tillfrågades om deras eventuella deltagande i studien. Den 

person som kontaktades av författarna godkände sitt eget deltagande. Sedan hjälpte hon 

till med ytterligare urval inom personalen såväl som i barngruppen. Utifrån hennes 

förslag tillfrågades ytterligare en pedagog för personlig intervju. Valet av deltagande 
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barn tillföll den kontaktade pedagogen utifrån studiens kriterier om ålder. Barn i den 

äldsta åldersgruppen på förskolan ansågs mest aktuella då de antogs kunna ge mer 

utförliga svar och inneha en större kunskap och medvetenhet än yngre barn. Pedagogens 

hjälp med vidare urval blir en typ av snöbollsurval vilket Denscombe (2009) beskriver 

som en process där en informant föreslår ytterligare informanter vilka kan inneha för 

studien relevant kunskap. 

 

Anledningen till att författarna har valt att intervjua både förskolepedagoger och 

förskolebarn är att få fullständiga svar på studiens tre frågeställningar. 

Förskolepedagoger kan ge sin uppfattning om hur arbetet med hållbar miljöutveckling 

påverkar barnen. Genom att kombinera det med barns egna uttryck eftersträvas en 

fullständig och djupgående bild av förskolans arbete med hållbar miljöutveckling och 

hur det påverkar barnen. 

 

Förskolan i studien är fristående och har varit certifierad med Grön flagg i 2 år men har 

arbetat aktivt med hållbar utveckling under lång tid. De förskolepedagoger som deltog 

som informanter i studien var: 

Petra - har arbetat på den undersökta förskolan i 22 år. 

Tanja - har arbetat inom förskola i 32 år. 

 

De barn som deltog i studien var: 

Erik 4 år 

Fanny 5 år 

Gustaf 4 år 

Hugo 5 år 

Lina 4 år 

Lukas 5 år 

 

Vidare i texten benämns alla deltagare med deras fingerade namn när en persons röst 

hörs. När de skrivs fram i grupp benämns Tanja och Petra som informanter eller 

förskolepedagoger och när barnens röster hörs benämns de som barn eller barnen. 

 

5.3 Genomförande  

Inför studiens intervjuer skickades en förfrågan till en miljöcertifierad förskola gällande 

ifall förskolans barn och pedagoger var intresserade av att delta i intervjuer till studien. I 

det skedet presenterades endast ämnet. Efter att de visat intresse för att delta fick 

pedagogerna ytterligare information om oss och en översiktlig beskrivning av studien 

och dess syfte. Missivet tar upp de etiska överväganden som görs i studien. Även 

praktisk information kring att intervjuerna spelas in, längden på intervjuerna och en 

föreslagen tid presenterades. Det skickades även med ett brev riktat till vårdnadshavare 

med information om studien och en blankett för vårdnadshavarnas godkännande av 

barnens deltagande i studien. Efter det tackade vårdnadshavare skriftligt ja och därmed 

godkände de även inspelningen. Pedagogerna godkände sitt deltagande och inspelning 

av intervjuerna på plats muntligt. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på förskolan i ett avskilt rum och omfattade ca en 

timme. Båda av författarna var närvarande vid intervjuerna, vilket innebär att det under 

de två intervjuerna med pedagogerna var tre personer i rummet. Under de två 

gruppintervjuerna med barn befann sig fem personer i rummet, två intervjuare och tre 

barn deltog i varje intervju. Vid gruppintervjuerna ställdes både frågor till hela gruppen 

och frågor som riktades till specifika barn. Frågorna rörde barnens upplevelser, känslor 
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och tankar kring klimatet samt hur de arbetar med hållbar miljöutveckling i förskolan. 

Under intervjuerna fanns bilder på smileys som stöd för barnen att uttrycka sina känslor. 

Den av författarna som var bekant med förskolan sedan tidigare och hade kontakt med 

förskolan inför intervjun antog en ledande roll i att föra intervjuerna framåt, men båda 

författare var aktiva med följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner för att sedan transkriberas ordagrant. 

 

5.4 Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomfördes säkerhetskopierades inspelningarna genom att 

ljudfilerna sparades ner på en extern hårddisk. Sedan transkriberades inspelningarna 

ordagrant. Transkriberingarna lästes sedan igenom upprepade gånger för att skapa 

förtrogenhet till materialet.  

 

Bearbetningen av den insamlade datan gjordes i enighet med det Denscombe (2009) 

kallar innehållsanalys. Utifrån en induktiv ansats valdes relevanta avsnitt ut från 

transkriberingarna, vilka sedan kategoriserades. Vilken typ av avsnitt som valdes ut som 

relevanta bedömdes utifrån huruvida de hade relevans i att ge svar på studiens 

frågeställningar. Avsnitt som valdes bort var sådana som låg utanför intervjuns syfte, 

exempelvis diskussioner om författarnas framtida arbetsplats och ett barns luciasång. I 

nästa steg söktes samband och mönster mellan de olika informanternas svar för att 

upptäcka generella mönster och vad som skiljer sig åt dem emellan. Innehållet 

kategoriserades utifrån studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt ge svar på var 

och en av dem. Sedan delades materialet in i olika grupper utifrån vad som tycktes 

tillhöra liknande teman. Materialet sattes i sin tur i relation till studiens teoretiska 

ramverk och den tidigare presenterade forskningen som rör ämnet. 

 

5.5 Studiens giltighet 

Trovärdighet i kvalitativ forskning handlar om att forskare ska kunna uppvisa att 

insamlad data är med rimlig sannolikhet exakta och träffsäkra. Det är viktigt då det 

inom kvalitativ forskning inte går att på ett enkelt och tydligt sätt fullständigt bevisa att 

all data är exakt korrekt (Denscombe 2009). En metod som används för det i studien är 

att citat presenteras för att stärka resultatet. Vidare har allmänt vedertagna metoder 

använts för datainsamling och valet av dem har gjorts utifrån litteratur om 

forskningsmetodik.  

 

Vad gäller tillförlitlighet i en studie rör det huruvida det använda forskningsinstrumentet 

är neutralt och skulle vara konsekvent ifall det användes vid flera tillfällen. Skulle 

resultatet bli detsamma ifall en annan forskare genomfört studien eller ifall den 

genomförts vid en annan tid? För att bevisa en studies tillförlitlighet måste processen 

redogöras för så att andra kan granska den (Denscombe 2009). I den här studien stärks 

tillförlitligheten genom att arbetsprocessen beskrivs i kapitlet Genomförande och de val 

som gjorts kring metod, urval och analysprocess beskrivs i olika steg i metodkapitlet. 

Ifall resultatet skulle bli detsamma vid en annan tid eller med en annan forskare är 

omöjligt att avgöra då varje intervjusituation är unik och leder till olika följdfrågor. De 

frågor som ställts vid intervjuer handlar även mycket om förskolans arbetssätt vilket kan 

förändras över tid och därmed skulle utfallet kunna bli annorlunda ifall studien 

genomförts vid en annan tidpunkt. Däremot skulle samma intervjuunderlag fortfarande 

kunna vara relevant vid en annan tid. Kihlström (2007) skriver att det finns en styrka i 

att vara två personer som tillsammans intervjuar och gemensamt genomför en studie. 

Vidare lyfter hon att tillförlitligheten stärks när intervjuer spelas in. De båda 
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tillvägagångssätten har anammats i studien då alla intervjuer genomfördes med båda 

författare närvarande och de spelades in för att ingen data skulle gå förlorad.  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan överföras till 

andra fall (Denscombe 2009). Den här studien är relativt liten i sin omfattning och 

därför kan inte generella slutsatser dras. Däremot kan det finnas likheter i resultatet av 

studien som kan återfinnas i andra, liknande sammanhang. Det blir då upp till läsaren att 

bedöma ifall det finns relevanta, för andra situationer tillämpbara likheter.  

 

Objektivitet i forskning handlar om huruvida insamlad data är neutral eller inte. 

Forskare av en studie ska i största möjliga mån ta avstånd från personliga uppfattningar, 

men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att tolkning utgör en stor del vid 

bearbetningen av kvalitativa data och därför är det inte möjligt att ställa sig fullständigt 

objektiv. Denscombe (2009) menar att forskare bör vara medvetna om att deras 

personliga uppfattningar och värderingar i viss mån påverkar studien de genomför. 

Däremot kan forskare arbeta på ett opartiskt sätt genom att ta avstånd från sina 

personliga övertygelser vid såväl framställningen som analysen av den insamlade datan. 

Författarna av den här studien har ett intresse för hållbar miljöutveckling i förskolan så 

väl som vissa förkunskaper och åsikter kring hållbar utveckling generellt. De är 

medvetna om att det kan ha haft en inverkan på utkomsten av studien. Dock har 

objektivitet eftersträvats och personliga åsikter har lagts åt sidan för att med öppenhet 

möta informanternas utsagor och åsikter i såväl intervjusammanhang som i 

analysprocessen. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Under genomförandet av studien tas etiska överväganden i beaktning. Vetenskapsrådets 

(2011) forskningsetiska principer ligger till grund för dem.  

 

Informationskravet innebär att deltagande informanter ska ges information om studiens 

syfte och deras roll i studien (Vetenskapsrådet 2011). I studien delgavs 

förskolepedagoger relevant översiktligt information kring studiens syfte via mail efter 

att de har visat intresse för att delta i intervjun. Vårdnadshavare informerades via brev 

och barnen informerades kort av en pedagog. Vid intervjutillfället gavs barnen mer 

information om studien. Pedagogerna erbjöds vid respektive intervjuer möjlighet att 

ställa frågor kring syftet och deras deltagande ifall något varit oklart. 

 

I enlighet med Samtyckeskravet ska deltagare informeras om deras rätt att inte delta i 

studien eller att avbryta sitt deltagande när som helst. Deltagare ska erbjudas 

möjligheten att godkänna sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2011). Alla 

förskolepedagoger gavs möjlighet att godkänna sin medverkan skriftligt efterföljande 

informationsutskicket. Vid intervjutillfället informerades de återigen om att deras 

delaktighet var frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. De ombads då 

godkänna sin medverkan muntligt. Inledningsvis ombads vårdnadshavare att godkänna 

barnets deltagande skriftligt. Efter det fick barnet själv godkänna sitt deltagande 

muntligt. 

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att deltagare i en studie 

ska erbjudas konfidentialitet, alltså att deras personuppgifter eller annan känslig 

information inte ska användas studien eller spridas vidare. Studiens författare ansvarar 

för att de personuppgifter som behandlas i studien förvaras oåtkomligt för obehöriga 

och förstörs efter att studien avslutas. I texten gavs alla informanter fingerade namn så 
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att ingen ska kunna avläsa vem som sagt vad i studien. Såväl pedagoger, 

vårdnadshavare som barn informerades om det inför deras deltagande. Allt material med 

eventuella personuppgifter slängs och raderas vid avslutad kurs.  

 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in i samband med studien endast får 

användas i forskningssyfte inom den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2011). Det togs 

till hänsyn då forskningens data enbart används till den här studien och sprids inte heller 

vidare. Förskolepedagoger, barn och vårdnadshavare meddelades om att deltagarnas 

utsagor och information endast används till den aktuella studien, inom ramen för vår 

utbildning. Efter att utbildningen avslutats förstörs materialet för att säkerställa att ingen 

spridning sker. 
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6 Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras de svar som framkommit under genomförda pedagog- och 

barnintervjuer. Data presenteras under fyra huvudsakliga avsnitt med rubriker som 

bygger på studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt ge svar på såväl dem som 

syftet. Den första rubriken är Arbetet med balanserad hållbar miljöutveckling, därefter 

följer Utmaningar men balanserat arbete med hållbar miljöutveckling. Slutligen 

presenteras Hållbar miljöutvecklings påverkan på barn. Kategorierna delas i sin tur upp 

i underrubriker för att lyfta olika kategorier och förtydliga innehållet samt underlätta 

läsningen. Varje avsnitt avslutas med en analys av det innehåll som presenterats under 

huvudrubriken och dess underrubriker.  

 

6.1 Balanserat arbete med hållbar miljöutveckling 

Petra lyfte i sin intervju att en viktig aspekt inom arbetet med hållbar miljöutveckling är 

att ha engagerade pedagoger som själva är intresserade av ämnet. Hon menade att om de 

vuxna runt omkring barnen brinner för en hållbar miljöutveckling kommer även barnen 

att göra det eftersom hon tror att pedagogerna bättre kan förmedla något som de själva 

brinner för. 

 

Kommunikation ansåg Tanja och Petra är av stor vikt i förskolan för att barn ska kunna 

förstå abstrakta fenomen och sådant de inte kan uppleva fysiskt. Petra berättade att de 

inför aktiviteter brukar ha möten med barnen där de kan prata om vad de ska göra och 

varför. Dock anser båda att enbart samtal inte är tillräckligt för att barn ska lära sig. 

 
Jag vet ju att vi som jobbar i förskolan är bra på att tjata hål i huvudet på barn och även 

som förälder så tror jag att många föräldrar pratar väldigt mycket med sina barn men 

ibland går det in där o ut där men ja… en handling gör skillnad (Tanja 2019). 
 

Hon menade att praktisk handling är en förutsättning för lärande och lyfte flera gånger 

under intervjun vikten av handling för lärande och att lära sig att handlingar gör 

skillnad. Informanterna pratade båda om att göra lärande tydligt och konkret för barnen 

vilket främst görs genom handling men också genom betydelsebärande symboler såsom 

Grön flagg-flaggan. Petra menade att sådant som är påtagligt för barn blir betydelsefullt 

för dem, deras lärande och deras förståelse för fenomen.  

 

Informanterna berättade om hur de arbetar för att inspirera barn till att tänka och agera 

miljömedvetet. De tryckte båda på vikten av att markera när barn spontant gör något bra 

för miljön eller tänker på ett miljömedvetet sätt genom att uppmärksamma händelsen. 

De berättar för barn när de tycker att barnet handlat på ett sådant sätt och säger att de 

handlat som en miljöhjälte. “När man ja går o plockar, vilka miljöhjältar ni är, ni hittar 

ju alltid, du är ju fantastisk du hittar ju varenda gång vi går till skogen hittar du ju skräp, 

så bra för vår miljö” (Tanja 2019). Tanja uttryckte att den typen av bekräftelse och 

uppmuntran blir ett sätt att få barnen att känna sig sedda och visa för dem att vuxna tror 

på dem och deras förmåga. 

 

Båda informanterna uttryckte i intervjuerna att även ifall deras förskola aktivt har valt 

att arbeta med hållbar miljöutveckling anser de att de egentligen inte har något val, utan 

att det är deras skyldighet. Tanja påpekade att det står framskrivet i läroplanen att 

förskolan ska arbeta med hållbar utveckling medan Petra tryckte på att det är självklart 

då det handlar om deras och barnens framtid. “Även om man inte vill så måste du ju 

jobba med det för att det är ju hela vår framtid. O barnen är våra framtidsmänniskor som 

ska hjälpa oss med det här liksom” (Petra 2019).  
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6.1.1 Aktiviteter 

Petra och Tanja var båda av åsikten att deras aktiviteter inspirerar barnen till att bli mer 

miljömedvetna. Exempelvis spenderar de mycket tid utomhus. Skogen används som en 

plats där förklaringar kring klimatet och naturfenomen kan ske naturligt. Vidare menade 

Tanja att naturupplevelsen i sig gynnar barns empati för naturen. “Ja genom att vi vistas 

på platsen där i skogen så är det så självklart att empatin bara frodas där va” (Tanja 

2019).  

 

Barnen är aktiva i att plocka skräp varje gång de går i skogen, Tanja menade i sin 

intervju att det är viktigt att de som pedagoger är tillåtande kring den typen av 

situationer för att barnen ska fortsätta agera. Därför har de alltid en korg med sig ut där 

de kan samla skräp. Då och då har även förskolan skräpplockarveckor då de har extra 

fokus på just det. De använder sig av en skräpbräda för att lära sig om vad som 

förmultnar i jorden och inte. På brädan sätter de fast olika typer av skräp som plast, plåt, 

papp och fruktrester. Sedan placeras föremålen ner i jorden och när den senare tas upp 

kan barnen se vad som hänt med materialen och diskutera kring vad det beror på. De går 

till källsorteringen varje vecka för att sortera sitt avfall och sådant de plockat upp i 

naturen under sina skogsbesök. Under källsorteringen uppstår ofta diskussioner kring 

skräp och vart det tar vägen, vilket de tillsammans har lärt sig mer om bland annat med 

hjälp av filmer.  

 
Men titta nu är bananskalet borta men vad har hänt med plåtburken nä det var ju inte 

mycket o varför är det så o vart tar skräpet vägen var när vi går o källsorterat ah men va 

är, ja nu kommer det ju en sopbil ja men sen då o så tittar vi på oftast på youtube på 

filmer o så också. Hur, vad tar skräpet vägen liksom så att vi har ju asså vi har ju 

mycket återbruksmaterial här o det tänker vi att vi vill ha så lite färdigt material som 

möjligt o ha så mycket återbruks som vi liksom.. Igen o igen. [...] Vet inte hur många 

gånger vi har kommit tillbaka från källsorterarstationen med saker vi har tatt (Tanja 

2019). 
 

Innan de lämnar källsorteringen hittar de alltså ofta något att ta med sig hem för att 

återanvända, såsom kartonger. Förskolan använder mycket återbruksmaterial vilket 

barnen har fått lära sig om genom olika aktiviteter och besök på second hand-butiker.   

 

Förskolan är Grön flagg-certifierad och har en flagga på gården. De har även en Grön 

flagg-grupp där både barn och vuxna ingår. Petra uttryckte att det gör arbetet med 

hållbar miljöutveckling påtagligt för barnen medan Tanja inte var säker på att barnen 

kopplar Grön flagg till det arbetet. Författarna berättade för Tanja att ett barn i 

gruppintervjun hade berättat om att flaggan finns för att barnen ska veta när de ska 

samla skräp varpå hon svarade att barnet trots allt tycks ha gjort en koppling mellan 

flaggan och arbetet med hållbar miljöutveckling. 

 
6.1.2 Arbetet kan börja tidigt  

Petra berättade om att de yngsta barnen kan göra miljömedvetna handlingar innan de 

förstår syftet av dem och att det blir en del i lärandet. Vidare lyfte hon att lärande ofta 

sker barn emellan och att de äldre barnen kan agera som förebilder och hjälpa yngre 

barn. Barnen tycker ofta att det är roligare än om en vuxen hade hjälpt till.  

 
Men det är också gemenskap tror jag. Asså att alla får veta och att alla, alla lyssnar och 

att alla förstår. Och det blir asså, alla möten som man har med barnen både när dom lär 

sig saker då såklart under det men också att dom tillsammans kan prata. ‘jag tänker 

såhär o jag tycker såhär’ och det, dom kommer ju nästan mer ihåg vad kompisarna har 
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sagt än vad vi har sagt. Nej men förstå mig rätt, det är ju så, kompisarnas, de orden dom 

säger de är ju viktiga, så är det ju o där får dom ju ett samspel o prata med varandra då 

som dom gör (Petra 2019). 
 

Hon pekade på att gemenskapen och samspelet är viktig för lärandet. Barnen lyssnar 

ofta mer på varandras ord än på vuxnas, kompisarnas ord är viktiga för dem. Hon 

menade även att alla barn, precis som vuxna, inte är lika miljömedvetna och att barn 

som är mer miljömedvetna lär andra, mindre medvetna barn genom samtal och 

handling. 

 

Under intervjun berättade författarna om hur vissa anser att förskolan inte bör undervisa 

om hållbar miljöutveckling med syftet att skydda barn. Informanterna höll inte med om 

att det skulle kunna vara ett aktuellt sätt att se på saken inom förskolan. Såväl Petra som 

Tanja ansåg att det är av vikt att arbetet med hållbar miljöutveckling ska börja med 

mindre barn.  

 
Om vi ska skita i att prata med om o då inte låta dom plocka skräp o inte låta dom 

hjälpa djuren i skogen, vad ska dom bli för några som hjälper naturen sen då? Vi måste 

ju börja med dom här små. Börjar vi inte med dom så kommer vi inte få nån bra framtid 

(Petra 2019). 
 

Petra lyfte att förskolan är den plats där det läggs en grund för barns framtida liv och 

handling och därför bör förskolan stötta barn i deras utveckling för att bli framtida 

samhällsmedborgare. Tanja tryckte på att förskolan arbetar med framtiden. Hon menade 

att barnen är samhällets framtidsmänniskor och att de en dag kommer ta över ansvaret 

för den hållbara miljöutvecklingen. De första åren i ett barns liv spelar roll för att 

grundlägga såväl intresse som förståelse för miljö och klimat. “Vi jobbar med framtiden 

hela tiden, olika grupper av framtidsmänniskor som ska ta över liksom världen o 

Sverige o jag menar det kan ju va nån av dom här som blir blivande miljöminister” 

(Tanja 2019). Informanterna menar att förskolan inte kan hålla igen på arbetet med 

hållbar miljöutveckling eftersom att de arbetar med framtiden och de människor som 

ska växa upp i och bli en aktiv del av det samhälle som hela tiden formas omkring dem.  

 
6.1.3 Analys 1 

Petra och Tanja uttryckte en stark tro på att handling är viktigt för barns lärande och att 

deras aktiviteter, vilka ofta äger rum i skogen, därmed är ett ypperligt tillfälle för barnen 

att lära sig om hållbar miljöutveckling. Inom pragmatismen ses handling som en viktig 

förutsättning för lärande eftersom det är genom handling människor ges möjlighet att 

utveckla en förståelse för ett fenomen (Säljö 2015). Vidare menar Dewey (2004) att 

lärande bör äga rum i ett fenomens naturliga sammanhang eftersom det bidrar till att 

meningen med lärandet blir tydligare för barn och elever. När barnen på den 

miljöcertifierade förskolan får möjlighet att handla aktivt för miljön och naturen i 

skogen, samt när pedagogerna använder skogen som plats för lärande om naturfenomen, 

får lärandet utifrån pragmatismen ett mer konkret syfte. Förståelse för meningen bakom 

lärande ses som essentiellt för att lärandet ska bli relevant, förklarar Säljö (2015). Det 

strävar även informanterna mot då de använder sig av möten inför olika aktiviteter för 

att kunna samtala om syftet bakom aktiviteten. Samtalen blir även en arena för att 

diskutera abstrakta fenomen som barnen inte nödvändigtvis stöter på naturligt. Vidare 

lyftes samspel och gemenskap som vägar till lärande av Petra. Hon pekade på att barnen 

gärna lär varandra och lär av varandra vilket klingar väl med Deweys (2004, 2015) 

tankar om värdet av interaktion med andra och utbytande av idéer människor emellan.  
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Dewey (2004) ansåg att utbildning och lärande är en process för hela livet men som 

även behöver ha en mening för barn i deras liv här och nu. I enlighet med det lyfte Petra 

att förskolan lägger grunden för barnens fortsatta liv och förståelse samt att de arbetar 

för att stötta barnen i att bli framtida samhällsmedborgare. Därför menade de båda 

informanterna att det är viktigt att börja tidigt med arbetet med hållbar miljöutveckling. 

De sätter här barnen i ett större perspektiv och ser till hela deras liv där förskolan utgör 

en aktiv del, de ser inte förskolan som en avgränsad företeelse vilket Dewey (2004) 

lyfte som viktigt. 

 

Petra ansåg att för arbetet med hållbar miljöutveckling i förskolan är det är viktigt att 

pedagoger är engagerade och intresserade. Deras engagemang och intresse kan leda till 

liknande engagemang hos barnen och inspirera dem till miljömedvetenhet. Hedefalk, 

Almqvist och Östman (2015) menar att lärares begränsade förståelse av miljön och 

naturen kan resultera i att barn inte utmanas av lärare i arbetet med hållbar utveckling. 

Lärarna i fråga är av tron att barns lärdom av fakta kommer leda till att de agerar 

miljömedvetet men Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) förklarar att det inte är 

tillräckligt. Lärare behöver utbilda unga om hur och varför barnen kan och bör agera. 

Petra och Tanja uttryckte att de anser det som viktigt att barn erbjuds möjligheten att 

förstå syftet bakom deras aktiviteter som kretsar kring hållbar miljöutveckling. Genom 

möten med barnen strävar de efter att barnen ska nå en förståelse kring varför de 

behöver agera miljömedvetet. Deras möten och målet med dem kan vara ett sätt för dem 

att eftersträva det Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver om att förskollärare har ett ansvar att 

skapa situationer där barn tillsammans kan utveckla sitt kritiska tänkande kring hållbar 

miljöutveckling genom samtal och reflektion.  

 

Tanja uttryckte att deras utflykter till skogen gynnar barns empati gentemot naturen. 

Liknande tankar återfinns i Engdahl och Rabušicovás (2011) studie där de lyfter 

likställandet mellan naturupplevelser och lärande för hållbar utveckling som ett hinder 

för lärandet. Även Ärlemalm-Hagsér (2013) lyfter att det är ett vanligt förgivettagande 

bland förskollärare att naturupplevelser påverkar människor och att utvecklandet av en 

relation till naturen sker av sig självt vid utevistelse. Däremot menade informanterna att 

skogen inte bara ses som en naturupplevelse utan även användes som en plats där 

samtal och diskussion om naturfenomen och relaterade ämnen kan utvecklas och 

undersökas i dess naturliga sammanhang. 

 

Petra trodde att Grön flagg-flaggan fungerar som ett konkret material som barnen kan 

anknyta till. Tanja å andra sidan var tveksam till om barnen hade gjort någon direkt 

koppling mellan arbetet med hållbar utveckling och Grön flagg. Deras olika syn kan 

visa på skilda tankar kring barns förmåga. Tanjas tveksamhet kan liknas vid de tankar 

de vuxna hade i Engdahl och Rabušicovás (2011) studie där vuxna var tveksamma på 

barnens kompetens, men likt den studien motbevisades hennes uppfattning av ett barn 

som hade gjort kopplingen mellan flaggan och skräpplockning. Hennes uttalande här 

visar även på en viss motsägelsefullhet då hon genomgående under intervjun pratade 

om barns kompetens och att vuxna behöver visa att de tror på barns förmåga.  

 

Petra och Tanja uttryckte båda att de inte har något annat alternativ än att arbeta med 

hållbar miljöutveckling i förskolan och ser detta från två olika perspektiv. Tanja lyfte 

det som hennes uppdrag utifrån läroplanen och Petra lyfter det ur ett framtidsperspektiv, 

att förskolan arbetar med framtiden och de människor som ska finnas i den och därför 

behöver de möta området redan i förskolan. Det kan ställas i relation till att Maclear 

(2018) lyfter personer som trots sin egen övertygelse om att arbeta för en hållbar 
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miljöutveckling inte är övertygade om att barn bör delges ämnet. Till skillnad från dem 

ser informanterna det som en skyldighet att göra det. 

 

Slutsatsen som dras utifrån resultatet och analysen är att engagerade pedagoger som 

brinner för ämnet är av vikt för att arbetet med hållbar miljöutveckling ska fungera väl. 

Vidare var samtal och diskussion framträdande i informanternas svar kring vad som 

krävs för att barn ska utvecklas inom området. Praktisk handling ansåg informanterna 

utgör essentiell del av arbetet och de visade stort förtroende för att deras aktiviteter 

spelar en avgörande roll i huruvida barnen inspireras till miljömedvetet handlande. 

Vidare inspirerar de barnen att handla för klimatet genom att uppmärksamma situationer 

och ge barn bekräftelse när de handlar eller tänker på ett miljömedvetet sätt. Slutligen 

var båda informanterna av uppfattningen att arbetet med hållbar miljöutveckling kan 

och bör inledas tidigt med barn. 

 

6.2 Utmaningar med balanserat arbete med hållbar mijöutveckling 

Petra berättade i intervjun om att hon stött på ett barn som känt stark oro kring klimatet. 

Barnet i fråga har i perioder vägrat att äta kött för att hon tycker synd om djuren och 

visar rädsla inför naturförstörelse. “Hon har ju ångest, hon är ju rädd, asså hon tycker 

det är otäckt med det här och jag tycker kanske inte barn ska behöva tycka det när dom 

är barn” (Petra 2019). Barnet anser att djur hör hemma i naturen eftersom de behövs där 

och hon tycker även att det är jobbigt när andra äter kött. 

 

Petra menade att många starka känslor gentemot naturen och miljön var vanliga hos 

barnen. “Dom är väldigt väldigt rädda om vår närmiljö, väldigt väldigt rädda. O dom 

kan bli förbannade om det, om dom inte, om dom ser nån som inte är snäll” (Petra 

2019). Både Petra och Tanja nämnde en händelse där barnen mötte arbetare som fällde 

träd i en skog de brukar besöka. Barnen som var närvarande visade starka känslor inför 

det som skedde vilket resulterade i att de tillsammans med Tanja gick fram och 

diskuterade med arbetarna. Barnen har i förskolan fått lära sig om att träd är viktiga för 

såväl människor som djur och natur. Petra berättade om att barnen uttryckte funderingar 

kring var fåglarna ska bo om träden försvinner och var upprörda över att de eventuellt 

skulle förlora sina hem.  

 

När informanterna tillfrågades om hur de bemöter eller skulle bemöta barn som visar 

tecken på oro, rädsla eller andra starka känslor relaterade till klimatet, svarade de att de 

försöker prata med barn och bemöta barnens känslor för att de inte ska vara rädda. 

 
Asså prata med barnen o fråga va är det du är rädd för så man vet först o främst vad det 

är dom funderar på. O sen får man ju va ärlig o säga jag vet inte heller vad som kommer 

hända med vårt jordklot, med vår värld, men vi måste tänka på o göra nånting här o nu, 

så det är jättebra att du alltid är med oss o källsorterar. Då måste vi gå ner i det lilla igen 

o förklara för dom att vi gör så gott vi kan (Tanja 2019). 
 

Tanja menade att det är viktigt för henne att identifiera barnets känsla och vad den beror 

på för att kunna hjälpa. Vidare menar hon att det är viktigt att vara ärlig men att försöka 

plocka ner problemet på en lägre nivå och få det att handla om här och nu. Det görs för 

att kunna inspirera barnen till handlingskraft genom uppmuntran och bekräftelse på att 

det de kan göra där de är, är viktigt och gör skillnad.  

 

Petra berättade om att det är viktigt för personalen att föräldrar får veta när barnen 

uttryckt starka känslor eller varit med om situationer som upprört något hos dem för att 

föräldrarna ska vara förberedda och kunna handskas med det hemma. 
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Man får ju till och med prata med föräldrar ibland. Så är det ju. Som när det här hade 

hänt med träden i skogen så var vi tvungna för det tänkte det kommer ju hemma sen, 

dom kommer ju inte kunna sova på kvällen (Petra 2019). 
 

Petra uttryckte att situationer som när arbetarna sågade ner träden kan bli så pass starka 

för barnen att de kan få svårt att sova om nätterna eller att känslorna på andra sätt 

framträder när barnen kommit hem.  

 
6.2.1 Överväganden i arbetet med hållbar miljöutveckling 

Varken Tanja eller Petra ansåg att det finns några direkta hinder eller problem med att 

arbeta med hållbar miljöutveckling i förskolan. Petra menade att arbetet med hållbar 

miljöutveckling måste göras på ett barnanpassat sätt och om arbetet med det leder till 

oro eller rädsla hos barn har förskolan arbetat med ämnet på fel sätt. Hon tar bland annat 

upp att ordval och tonläge spelar roll i samtal med barn kring stora och eventuellt svåra 

ämnen som klimatet kan vara. Petra är av åsikten att vuxna kan prata om väldigt mycket 

med barn, men menar också att barn inte behöver informeras om allt.  

 
Men sen tycker jag att barn inte behöver veta allt. Nej, jag tycker att man måste göra det 

på barnnivå. Jag tycker inte att dom behöver veta att jorden har gått under eller att det är 

hundra nerskjutna i ett annat land (Petra 2019). 
 

Petra uttryckte i citatet att hon ansåg att barn inte ska behöva ta del av hemska 

sanningar. Vid ett annat tillfälle i intervjun menar hon att hon är kluven och säger 

emot sig själv då hon samtidigt anser att om vuxna pratar om saker på rätt sätt kan 

mycket sägas till barn.  

 

Tanja tyckte däremot att vuxna inte ska vara rädda för att prata med barn om svåra 

ämnen och hon ansåg att barn har rätt till att får veta sanningen om saker och ting. 

Det viktiga enligt Tanja är att en närvarande vuxen tar ansvar att förklara och hjälpa 

barn att förstå fenomenen. Samtidigt landade hon i att det finns ämnen som barn inte 

behöver ta del av. 

 
Jag tror inte man ska va rädd för o prata om det men sen tror jag också att barn kan inte 

bära för mycket tungt på sina ryggsäckar för det finns tillräckligt många barn idag som 

bär mycket, som bär mycket mer än vad dom skulle behöva göra egentligen känner jag. 

O då får man ju nog faktiskt tänka på vilken roll vi har där, att ibland så kanske man får 

välja att inte prata tänker jag också. Det beror också på lite vilken barngrupp du har, hur 

djupa barnen är från början (Tanja 2019). 
 

Vissa barn bär på väldigt tunga kunskaper menade Tanja i citatet och förskolan bör inte 

belasta dem med mer än vad de behöver veta och kan hantera. Hon tog även upp vikten 

av att som pedagog skapa en förståelse för vad just den aktuella barngruppen behöver 

och klarar av.  

 

Informanterna berättade att barnen på förskolan har väldigt stor empati gentemot djur, 

natur och deras närområde. De är rädda om sin skog och måna om att ta hand om den 

väl. Däremot berättade båda två att samma empati inte visar sig i samspelet mellan 

barnen.  

 
Asså dom har ju mer empati för naturen här runt omkring än för varandra [...] Vi spelar 

forumteater här hela tiden för att barnen ska va rädda om varandra men dom skulle 

aaaldrig gå ut o göra nånting mot naturen eller träden eller nånting sånt (Petra 2019). 
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De upplever att förskolan står inför en utmaning då de efter att ha rannsakat 

verksamheten fått inse att de brustit i arbetet med empati barnen emellan. Det har fått 

dem att fokusera mer på arbetet med den sociala aspekten. 

 
6.2.2 Att prata med barn om klimatet 

Informanterna beskrev samtal om hur jorden förändras som en balansgång. De använder 

inte ord som hot och kris när de samtalar med barnen om klimatet och miljön. Båda 

menade att de pratar om att planeten inte mår bra men att de närmar sig ämnet försiktigt 

på en nivå som barnen kan förstå.  

 
Just det här som vi har pratat om att isarna smälter och att det håller på o bli annorlunda 

på vårt jordklot. Vi måste tänka på att vi just nu gör nån skillnad så vi hjälper vårt 

jordklot, så pratar vi ju (Tanja 2019). 
 

De berör fenomen eller situationer runt om i hela världen som kretsar kring 

klimatförändringar men vill göra det utan att ämnet blir för stort. Genom att ta ner 

ämnet till barnens nivå och belysa att saker de gör här och nu hjälper jordklotet kan de 

beröra den stora frågan utan att ge en skrämmande bild av att jorden går under. Tanja 

berättade här om att de pratat om klimatmässiga förändringar som sker på jorden. De 

har samtalat om smältande isar och isbjörnar. Hon menade vidare att de vid olika 

tillfällen pratar om händelser från hela världen för att barnen ska få en bild av andra 

länder, men att det mesta av deras arbete kretsar kring här och nu. Även Petra var inne 

på samma spår och menade att i arbetet med barn och hållbar miljöutveckling är det här 

och nu som är det viktiga att fokusera på. 

 
När man pratar om det så får man prata om det på barns nivå. Det är här och nu tror jag, 

inte så mycket framåt. Asså, jag tycker det är svårt o förklara riktigt vad jag menar men 

barn är ju här och nu (Petra 2019). 
 

Petra pratar återkommande om att hålla samtal på barnens nivå och att deras närmsta 

sfär är det som bör ligga i fokus i arbetet med hållbar miljöutveckling.  

 

De båda informanterna lyfte på olika sätt att barn är kompetenta och har förmågan att 

handskas med stora frågor. De menade att förskolan inte ska vara rädd för att prata med 

barn och beröra stora ämnen då barn vet och förstår väldigt mycket. “Barn kan så 

mycket mer än vad vi tycker ibland och vet så mycket mer än vad vi tycker ibland också 

[…] man kan göra mer än vad man tycker egentligen för barn är… bra” (Petra 2019). 

Petra uttryckte att barn i många fall vet och kan mer än vad vuxna är medvetna om. 

Däremot menar hon även att det inte nödvändigtvis är positivt utan att det är viktigt som 

förskolepedagog att prata om saker på barnens nivå, så att de kan förstå. Även Tanja 

pratade om att även ifall barn är kompetenta behöver de vuxna som kan förklara svåra 

ämnen för dem. 

 
6.2.3 Att bemöta barns funderingar kring klimatet 

Såväl Tanja som Petra berättade att om barnen har funderingar kring något de hört om 

miljön på TV eller liknande lyfter de det i förskolan. De ser det som en självklar del av 

förskolans ansvar att de pratar om det för att barnen ska förstå saker och ting bättre och 

inte lämnas själva i något som kan skapa oro. Tanja nämnde att barnen får hålla i möten 

om de är upprörda eller vill förmedla något till resten av barngruppen. Mötena tas 

generellt sett på allvar av barnen och de ger kamraterna och det de vill diskutera mycket 

uppmärksamhet.  
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Petra berättade att barn då och då lyfter funderingar om olika ämnen, vilket ofta kan 

vara sådant de snappat upp i hemmet. Hon menade då att det är viktigt att tillsammans 

med barnen ta reda på vad som hänt för att kunna stötta barnet.  

 
Men sen tror jag att man tillsammans får ta reda på svaren ibland, jag kan inte allt. Asså 

om dom kommer med en fråga om miljön som dom har sett på nyheterna då kanske 

man får säga ‘ja jag tycker det är tokigt men vi får nog ta reda liksom på vad det är som 

har hänt egentligen’ för jag kanske inte har sett det (Petra 2019). 
 

Hon berättade att det inte är lätt att som förskollärare veta vilka svar de ska ge barnen då 

det är svårt att hålla sig uppdaterad kring allt. Hon är i sådana situationer ärlig med att 

hon inte har alla svar. Då menade hon att det kan vara en bra metod att tillsammans med 

barnen utforska ämnet vidare så att både barn och vuxna kan förstå.  

 

I en av barnintervjuerna berättade Lina att de har sagt på tv att människor ska vara 

rädda, men att hon tycker att människor ska vara jätteglada. Hon använde känslo-

smileysarna i sin berättelse för att förtydliga vad hon menade. “Mm. Då har dom sagt att 

man ska va så [pekar på rädd] [...] men man ska va så [pekar på jätteglad]” (Lina 2019). 

Lina uttryckte här att hon inte höll med om det hon hört på tv. 

 
6.2.4 Analys 2 

Informanterna lyfte samtal som viktigt i arbetet med hållbar miljöutveckling med barn. 

De båda menade att vuxna behöver tänka över hur de säger saker för att det ska mottas 

på rätt sätt men att ifall de anpassar sitt språk kan samtal kring svåra ämnen föras med 

barn. Tanja var tydlig med att hon ansåg att vuxna kan prata om det mesta med barn så 

länge det görs på rätt sätt. Deras tankar om kommunikation har kopplingar till Deweys 

(2004, 2015) åsikter om att det finns ett värde i samtal och kommunikation för barns 

lärande. Vidare förespråkade pragmatismen enligt Säljö (2015) ett undersökande 

arbetssätt vilket kan kopplas till Petras beskrivning av att hon tillsammans med barnen 

söker svar på frågor barn har genom att utforska ämnet vidare. Informanterna berättade 

om att de håller möten på förskolan när barnen har något de vill förmedla till eller 

diskutera med resten av barngruppen. Det ger utrymme för diskussion barnen emellan 

och olika åsikter kan lyftas. Inom pragmatismen (Dewey 2015; Säljö 2015) menade 

förespråkarna att interaktion med andra så väl som diskussion där olika synsätt möts 

stärker lärande, vilket barnen utifrån informanternas utsagor får tillgång till. Det kan 

även relateras till vad Ojala (2016) skriver om att unga behöver få tid att formulera sina 

känslor och stöttas i dem. Tanja menade att det är viktigt att det finns vuxna närvarande 

som kan diskutera och förklara svåra fenomen och frågor för barnen för att de inte ska 

behöva bära det själva.  

 

Tanja och Petra menade båda att det inte finns några direkta hinder med att arbeta med 

hållbar miljöutveckling i förskolan. De uttryckte dock att arbetet och samtalen kring 

klimatförändringar är en balansgång, vilket kan sättas i relation till Svedängs m.fl. 

(2018) studie. I deras studie uttryckte förskollärare att de upplevde en utmaning med att 

finna en balans i arbetet med hållbar utveckling så att barnen inspireras till 

handlingskraft snarare än att en känsla av hopplöshet uppstår hos dem. 

 

Petra berättade om att ett barn oroar sig mycket för klimatförändringar och att andra 

barn uttrycker känslor som oro, rädsla och ilska när naturen enligt dem blir orättvist 

behandlad. Informanterna berättade om en situation som bidrog till starka känslor och 

funderingar kring människors påverkan på naturen. Vidare beskrev de att de bemöter 

barns starka känslor kring klimatet och naturen genom att prata med både barnen och 
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deras föräldrar. Ojala (2016) förklarar att lärare behöver vara medvetna om de känslor 

som kan uppstå i koppling till en ökad förståelse för klimatförändringar när de arbetar 

med klimatfrågor. Lärares medvetenhet kan ge barn möjligheten att diskutera sina 

känslor kring klimatet på ett konstruktivt sätt. I Petra och Tanjas utsagor tydliggjorde 

de, likt Ojala (2016), vikten av kommunikation för att hjälpa barn att bearbeta de starka 

känslor som kan uppstå kring klimatet och naturen. 

 

Tanja uttryckte initialt att barn inte kan skyddas och att det går att prata med dem om 

det mesta. Hon menade att det är viktigt att vara ärlig med barnen om att hon som vuxen 

inte är säker på vad som kommer att hända med planeten. Även Ojala (2016) berättar att 

det är viktigt att vara realistisk när framtiden diskuteras mellan vuxna och unga. 

Framtidstron ska enligt henne varken vara för optimistisk eller pessimistisk då båda kan 

leda till starka känslor. Vidare menar hon att lärare behöver visa för unga att en viss 

förändring kan ske. Tanja berättade att hon ser det som betydelsefullt att barnen får veta 

att det de gör för klimatet här och nu är bra. Petra var under hela intervjun mer kritiskt 

inställd till att prata med barn om svåra ämnen som klimatförändringar och menade att 

barn inte behöver få veta allt. Samtidigt uttryckte hon en kluvenhet då hon anser att 

många ämnen kan beröras ifall det görs på rätt sätt. Hårddras deras olika perspektiv 

visar de på liknande motstridigheter som Maclear (2018) nämner. Hon berättar att det 

förekommer två olika bilder, en bild om att barn behöver skyddas och en bild om att 

barn behöver förberedas. Utifrån det här hamnar Tanjas åsikter i samma kategori som de 

som vill förbereda barn, medan Petras åsikter hamnar i kategorin som de som vill 

skydda barn. 

 

Engdahl och Rabušicová (2011) menar att hållbar utveckling inte enbart ska handla om 

ett lärande om klimathot och miljöförstöring. Utbildningen ska snarare ha som mål att 

inspirera barn till handlingskraft. Petra och Tanjas uttalanden kan tolkas som att det 

viktiga för dem är inte att barnen lär sig om hur jorden förändras, snarare att barnen 

aktivt får handla och känna att de kan bidra till en förändring. Informanterna menade att 

om det ska pratas om klimatförändringar i förskolan behöver det göras på barns nivå. 

Leder samtalen kring ämnet till stark oro eller rädsla har det gjorts på fel sätt. Tanja och 

Petra berättade att de på förskolan har pratat med barnen om händelser som rör 

klimatförändringar, som att isarna smälter och att isbjörnar inte har det bra. De bemöter 

även barns egna funderingar kring klimatet och undersöker fenomenet i fråga 

tillsammans med barnen. Det stämmer överens med det Svedäng m.fl. (2018) skriver 

om att barns tankar kring miljön och klimatet inte ska undvikas utan att barn bör få 

information om det de funderar på. De menar att det ska göras på ett försiktigt och 

medvetet sätt som involverar barnen i hållbarhetsfrågor utan att barnen skräms. Även 

Petra och Tanja tycks vara av den uppfattningen. 

 

Maclear (2018) lyfter att dagens samhälle har en stor tillgång till media vilket gör det i 

princip omöjligt för barn att undvika skrämmande eller hemska bilder på TV eller andra 

medier. Den tillgången till media gör det svårt för vuxna att fullständigt skydda barn 

från tunga ämnen och svåra sanningar. Under en av de genomförda barnintervjuerna 

bekräftade Lina att hon har hört om naturen på TV. Hon berättade för författarna att de 

på TV säger att människor bör vara rädda, men hon ansåg att vi ska vara glada. Det är 

svårt att veta vad som kan tänkas ha sagts på tv kring ämnet som har gett henne den 

uppfattningen. En möjlig tanke är att hon sett något som gjort henne rädd men att hon 

lärt sig att det är bättre att vara glad än rädd och därför uttrycker sig så. Utsagan från 

Lina visar att Maclears (2018) tankar kring barn och tillgången till media stämmer till 

viss del även i denna studie. 
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Informanterna i studien tryckte på vikten av att se barn som kompetenta och att barnen 

själva ska få känna att vuxna tror på deras förmåga. De lyfte att barn ofta kan, vet och 

förstår mer än vad vuxna tror och att det går att prata med barn om väldigt mycket, så 

länge man gör det på ett barnanpassat sätt. Engdahl & Rabušicovás (2011) studie visade 

att vuxna hade en del tveksamheter kring barns kompetens inom hållbar utveckling. De 

visar att det finns en tro om att barn inte kan hantera svåra ämnen kring 

miljöförändringar och dess konsekvenser. Resultatet visar dock också att barnen 

uppvisade en starkare kompetens än vad lärare i studien väntat sig. Petra och Tanja visar 

i studien till skillnad från lärarna i Engdahl & Rabušicovás (2011) studie en 

medvetenhet om och tro på barnens kompetens och även att den ibland övergår lärarnas 

vetskap. Däremot menar Ideland, Hillbur och Malmberg (2015) att det kan medföra 

komplikationer att se barn som kompetenta. Ett kompetent barn behöver bära på stora 

krav eftersom vuxenvärldens tilltro och förväntningar vilar på hen. Samtidigt menar 

Ideland (2016) att förväntningarna om att barn ska ta ansvar kan skapa en bild av barn 

som framtida medborgare som både kan och bör lösa världens problem. Det är något 

förskolan bör ha i åtanke i deras arbete med hållbar miljöutveckling då den här synen på 

barn kan leda till att hållbarhetsfrågan förlorar sin politiska ställning. När ansvaret läggs 

på barn och problemet blir individualiserat kan stora företag fortsätta med 

miljöförstöring och möjligheten till reell förändring försvinner. 

 

Utifrån resultatet och analysen dras slutsatsen att informanterna var av uppfattningen att 

det inte finns några överväldigande hinder eller utmaningar i arbetet med hållbar 

miljöutveckling. Däremot berättade de om överväganden som behöver göras för att 

arbetet med ämnet ska bli balanserat. Informanterna tryckte på att arbete och samtal bör 

bedrivas på barns nivå och på ett barnanpassat sätt. Petra menade att om arbetet med 

hållbar miljöutveckling leder till stark oro eller rädsla hos barn har det gjorts på fel sätt. 

Informanterna uttryckte även en medvetenhet om att starka känslor kan uppkomma hos 

barn och har idéer kring hur de skulle bemöta den typ av känslor. De menade att barn 

inte ska lämnas själva med tunga känslor och att det därför är viktigt att prata med barn 

och hjälpa de i sina känslor. Att förskolan kommunicerar situationer där starka känslor 

kommit till uttryck till föräldrar ses också som viktigt.  

 

6.3 Arbetet med hållbar miljöutvecklings påverkan på barn 

Nedan presenteras förskolepedagogers syn på barns positiva framtidstro i koppling till 

balanserad hållbar miljöutveckling. Utifrån barnintervjuerna lyfts även barnens uttryck 

av tankar och känslor. Slutligen presenteras hur arbetet med balanserad hållbar 

miljöutveckling leder till handlingskraft hos barn. Vid gruppintervjuerna med barnen 

användes sex stycken smileys som barnen kunde peka på för att förklara sina känslor. 

De representerade känslorna var jätteglad, glad, neutral, ledsen, arg och rädd. Barnen 

gjorde under intervjuerna ibland sina egna tolkningar av känslorna vilket författarna var 

öppna för. 

 
6.3.1 Förskolepedagogers syn på barns positiva framtidstro 

De två intervjuade informanterna menade båda att strävan efter att barn ska utveckla en 

positiv framtidstro kan kombineras med arbetet med hållbar miljöutveckling. De 

uttryckte att arbetet med naturen och hållbar miljöutveckling samt barns förståelse för 

att de kan påverka och hjälpa miljön leder till en positiv framtidstro hos barnen. Tanja 

berättade att hon är övertygad om att barn får en positiv framtidstro genom deras sätt att 

arbeta med hållbar miljöutveckling. “Jag är hundra procent säker på att om vi jobbar så 

o talar om detta i vardagen för barnen att dom får en positiv framtidstro” (Tanja 2019). 
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Hon uttryckte på så vis att både arbetet med och samtal kring hållbar miljöutveckling är 

viktiga delar i att utveckla en positiv framtidstro. Vidare sa de båda informanterna att 

vuxnas tro på barns förmåga att hjälpa miljön har en inverkan på barnets framtidstro. 

 
Att vi tror på barnen, tror vi på det kompetenta barnet [...] O barnen känner att dom blir 

lyssnade på o vi jobbar med hållbar framtid då är det ju självklart att det för med sig en 

positiv framtidstro för då tror dom också på att dom duger till nåt o att det finns vuxna 

som lyssnar på dom o då blir det positivt (Tanja 2019). 
 

Tron på att barn har förmågan att handla framträder i resultatet som en del av barns 

utveckling av framtidstro. Tanja menade att barn bör få med sig kunskapen att deras 

handlingar, stora som små, kan påverka och göra skillnad för klimatet. 

 
6.3.2 Barns tankar kring naturen, klimatet och framtiden 

Petra och Tanja berättade att barnen på deras förskola generellt sett är väldigt medvetna 

och visar stor empati gentemot naturen och miljön. I början av båda barnintervjuerna 

behövde författarna endast nämna naturen och miljön för att barnen skulle börja 

uttrycka sina tankar kring ämnet. Barnen i den ena intervjun började genast prata om 

rivningen av skogen de brukar besöka och vad de tyckte om det. Även i den andra 

intervjun pratade barnen om träd som sågas ner och visade att de ställde sig negativa till 

det genom att peka på arga, ledsna och rädda smileys. Barnen tyckte inte heller att 

människor ska skräpa ner, plåga eller skrämma djur.  

 

Under de båda barnintervjuerna uttryckte de flesta av barnen som svarade på frågan att 

de blir glada när de gör något som hjälper miljön eller naturen. Ett barn visade att han 

blir arg när han hjälper miljön. När författarna undrade hur barnen känner när 

människor slänger skräp i naturen uttryckte barnen känslor som rädsla och ilska. Erik sa 

att människor som skräpar ner borde plocka upp efter sig. Gustaf förklarade vidare att 

det är människor som inte tänker efter som slänger skräp i naturen och Fanny fyllde i 

med att det är människor som inte förstår. “Vettu det är människor… o dom tänker inte 

på att dom ska slänga det så sopbilen” (Gustaf 2019). Gustaf menade att det är viktigt 

att slänga skräp för att sopbilen sedan kan hämta det. 

 

Barnen visade starka känslor kring att träd sågas ner i en skog de brukar gå på utflykter 

till. Ilska, nedstämdhet och rädsla var de mest representerade känslorna i barngruppen. 

De uttryckte att träden borde få stå kvar för att de vill ha kvar sin skog, för att fåglarna 

ska ha någonstans att bo och för att träden behövs i naturen då de producerar syre i 

luften människor andas.  

 
Jag tycker om arg för att de förstör naturen o dödar för då kan inte fåglarna va i sina hus 

(Gustaf 2019).  
O sen tycker jag nån annan sak, om man sågar ner träden då blir det mindre o mindre 

mindre o mindre luft (Fanny 2019). 
 

Barnen uttryckte, genom att peka på smileysarna, ilska, rädsla och nedstämdhet inför att 

skogen rivs och en medvetenhet om varför det är ett problem då de kunde ge flera 

anledningar till varför den inte bör rivas. Även Petra och Tanja lyfte samma situation i 

sina intervjuer och berättade om att barnen uttryckt både ilska och upprördhet men även 

handlingskraft då de velat göra någonting åt saken. Tanja berättade att Hugo var väldigt 

upprörd eftersom han ansåg att träden skulle få stå kvar då de är viktiga för planeten. 

“Då så säger ju Hugo då ‘nu säger jag stopp till detta’ sa han o tittade på honom o han 

va så arg att jag fick liksom ta, backa honom” (Tanja 2019). Tanja förklarade att Hugo 
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uttryckte så starka känslor att hon valde att ta honom åt sidan. I en barnintervju pratade 

Hugo mycket om rivningen av skogen och de maskiner som används där. Han berättade 

att han är rädd för dem och uttryckte tydligt att han hatar dem och vill stoppa dem. “Jag 

HATAR när dom när när maskinen när ni pr när när, jag hatar när dom ehm, jag hatar 

när dom kör iallafall jag hatar när dom kör” (Hugo 2019). Trots att han blev tillsagd av 

en kamrat i intervjun att hatar är ett ord som inte får användas fortsatte han med samma 

uttryck. Hugo gick också iväg under intervjun för att rita två bilder för att beskriva sin 

erfarenhet och tydliggöra sina känslor för maskinerna. Den ena bilden visade en 

skogsmaskin vilken han berättade är den som river träden och den andra bilden visade 

en bulldozer som också förekom i skogen. Båda bilderna hade ett kryss över maskinen 

(se Bilaga F).  

 

En del barn visade förståelse för varför träd ibland behöver rivas. Lukas pekade på den 

glada smileyn vid frågan om hur det känns att träd sågas ner för att hus ska byggas. 

Efter en följdfråga från en författare bekräftar han att han blir glad för att de ska bygga 

hus.  

 
Jag tänker att man ska hugga ner träd ibland fast att… för att i nya platsen vid skogen 

där dom hugger där kommer dom hugga ner hela träden för att det kommer bli ett helt 

långt hus ända dit förbi (Gustaf 2019). 
 

Gustaf uttryckte att han förstått anledningen till varför träden huggs ner och att det 

kommer bli något annat där. Även Hugo som var väldigt upprörd hade förstått 

anledningen till varför träden i skogen sågas ner, men han ansåg att de istället skulle 

såga ner träd som redan var sönder.  

 

I barnintervjuerna pratade ett par barn om att nedskräpning gör att planeten blir ledsen 

och att jordklotet då kan gå sönder. Lina trodde att det kommer fortsätta finnas mycket 

skräp i naturen även i framtiden. Däremot trodde Fanny att alla människor kan 

samarbeta för att städa upp allt skräp så att planeten kan må bättre än idag. Lina och 

Fanny visade att de har olika syn på hur naturen kommer må och se ut i framtiden. I sin 

intervju uttryckte Petra att hon hoppas att förskolan lyckas ingiva en positiv framtidstro 

hos barnen. 

 
Nämen asså att om vi gör vad vi kan nu så blir det ju en bra framtid. Så måste ju barn 

känna o så hoppas jag att dom känner när dom går här ifrån. Jag hoppas att det är det vi 

har lärt dom (Petra 2019). 
 

Hennes förhoppning är att barnen ska lämna förskolan med känslan av att de kan skapa 

en bra framtid genom att göra vad de kan där de är. 

 
6.3.3 Barns handlingskraft och miljömedvetna tänkande 

Tanja berättade att när barnen protesterar mot skogsarbetare som river träd och när de 

ständigt klagar på slarviga människor som skräpar ner i naturen visar de en vilja att 

handla för klimatet. I en barnintervju visade Gustaf handlingskraft genom att berätta om 

en uppfinningsidé. Uppfinningens syfte är att motverka nedskräpning i naturen.  

 
En dammsugarrobot o den kommer jag göra en fjärrkontroll o skicka den till till till… O 

en drönare o den suger upp en drönare o jag kommer sitta en stor drönmaskin när jag 

sitter på den och sen suger den upp bakom skräp (Gustaf 2019). 
 



  
 

28 

Gustaf uttryckte att han i framtiden vill bygga en robot som är en kombination av en 

dammsugare och en drönare. Med den ska han flyga runt för att plocka upp skräp som 

finns i naturen. 

 

Både barn och vuxna berättade flera gånger om skräpplockningen som en 

återkommande aktivitet som ses som viktig. Barnen plockar alltid skräp när de går till 

skogen, även om det inte är huvudsyftet med utflykten. Petra berättade om att föräldrar 

har kommit till förskolan med historier om att de måste ta med en påse när de går på 

stan för att deras barn plockar upp så mycket skräp och att även barn som för flera år 

sedan lämnat förskolan fortfarande är aktiva skräpplockare. Tanja berättade om en 

familj vars barn tvingade föräldrarna att stanna bilen längs vägen för att plocka upp en 

tv från diket eftersom den förstörde miljön.  

 
Det var ett barn för nåt år sen, vi hade haft den där skräpplockarveckan, som hittade en 

tv. O jag tror dom fick stanna bilen där dom inte fick stanna bilen o gå ut o hämta tvn, 

ta in i bagaget för det var sånt herrans liv i bilen innan nån stannade så dom fick köra 
tillbaka (Tanja 2019). 

  

Tanja såg barnet i fråga som en miljöhjälte efter den miljömedvetna handlingen utanför 

förskolans verksamhet.  

 

Informanterna berättade om hur barnen visar på miljömedvetet tänkande när de berättar 

för varandra att de inte bör använda saker i förskolan för att det är gjort av plast. Andra 

exempel är när barnen föreslår att de ska laga saker som gått sönder istället för att köpa 

nytt och när de använder båda sidorna av ett papper eftersom de vet att färre träd då 

behöver rivas. Petra uttryckte dock även att barnen inte alltid är så medvetna. Barn 

tänker inte automatiskt att allt ska lagas utan vill ofta köpa nytt när något går sönder. 

 
Det är klart att dom tar sönder o säger att nu måste vi gå o köpa en ny. Men då är det ju 

bra om nån annan svarar eller om jag säger att det till exempel såhär att nej men kanske 

inte köpa en ny jämt utan man får ju faktiskt försöka laga den först (Petra 2019). 
 

Även Tanja berättade om hur barn idag kan vara oaktsamma. Om något går sönder 

menade hon att barn ofta vill köpa nytt och att det då är viktigt att prata med barnen om 

att bland annat laga, återanvända och vara aktsam med de saker som finns i förskolan. 

 
6.3.4 Analys 3 

Enligt pragmatismen och Dewey (2004, 2015) är handlingar och kommunikation 

betydelsefulla delar för människors lärande, vilket återspeglas i informanternas 

intervjusvar. Såväl Petra som Tanja belyste att både handlingar och samtal utgör 

avgörande delar i utvecklandet av en positiv framtidstro i koppling till arbetet med 

hållbar miljöutveckling. Att de arbetar med ämnet, att de samtalar om det och att de 

visar en tro på barnen uttryckte de är av vikt för att möjliggöra en positiv framtidstro 

hos barn. 

 

De båda informanterna beskriver en händelse i förskolans närmiljö där barnen 

diskuterade med skogsarbetare om att de ansåg att skogen inte bör rivas. Barnen 

uttryckte även funderingar kring var fåglarna skulle ta vägen. Deras handling och tankar 

blir ett exempel på att barnen får utveckla förståelse för något i dess naturliga 

sammanhang vilket inom pragmatismen är värdefullt i lärande. De har fått prata med de 

som bedriver för dem en negativ handling mot naturen, därmed ges de en möjlighet att 

interagera med sin omvärld och andra människor. I samtalet får de ta del av den andra 
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synvinkeln på rivningen av träden vilket kan utveckla deras förståelse och tankar. Även 

det lyfts inom pragmatismen som relevant för utveckling och lärande (Dewey 2004). De 

handlar utifrån sin förståelse för värdet av träd och bevarande av naturen vilket tyder på 

att de har tagit till sig kunskap om området och handlar med förståelse för syftet av 

deras handling. Vidare berättade informanterna att barnen är aktiva med skräpplockning 

när de är på utflykt med förskolan men också att föräldrar ofta berättar att barnen 

plockar skräp även när familjen är ute i naturen. Deras handling såväl i som utanför 

förskolan visar på att de handlar utifrån den kunskap de fått till sig i förskolan. 

Pragmatismen förespråkar att skolan ska vara en aktiv del av barns liv och hänga ihop 

med det barn gör utanför skolan (Dewey 2004), vilket tycks ha uppnåtts i den 

undersökta förskolan. Det visar att förskolan har lyckats förmedla för barnen att det som 

är viktigt och aktuellt i förskolan även är det i hemmet och vardagen.  

 

Enligt pragmatismen ska lärande ha ett värde för barn i deras liv här och nu och inte 

enbart vara framåtsyftande (Dewey 2004). Barnen visade i intervjuerna att förskolans 

arbete med hållbar miljöutveckling och naturen i sig är viktigt för dem. Lärandet tycks 

ha skapat medvetenhet och empati för naturen och miljön vilket inspirerar barnen till att 

vilja handla för miljön. Ett par av barnen visar även att utbildningen inom ämnet 

påverkat deras bild av framtiden. 

 

Barnen i intervjuerna visade starka känslor inför fällning av träd och nedskräpning. De 

uttryckte känslor som rädsla, ilska och ledsamhet, vilket är känslor som utifrån Ideland, 

Hillbur och Malmberg (2015) klassas som opassande och icke önskvärda. Å andra sidan 

lyfter Ojala (2016) att den typen av känslor hos människor kan omvandlas till 

handlingskraft. Dock kräver det att de vuxna som finns omkring barnen förstår 

komplexiteten i känslorna och kan hjälpa barnen att hantera dem. Ideland, Hillbur och 

Malmberg (2015) skriver om att förskolor använder sig av aktiviteter för att förändra de 

opassande känslorna till mer accepterade känslor. Barnen i den här studien tycks inte 

begränsas i vilka känslor som är okej att känna då det finns en spridning i uttrycket av 

känslor bland barnen. Även uttryck av så kallade åtråvärda känslor, som självförtroende, 

optimism och förändringsvilja (Ideland, Hillbur & Malmberg 2015) visade sig i 

samtalet om rivning av skogen då Lukas menade att han var glad över att det skulle 

byggas hus. Några av de barn som var upprörda över skogens rivning förstod också 

anledningen bakom varför det behövde göras. Det blir en avvägning för dem vad som är 

viktigast och därmed uppstår ett moraliskt dilemma vilket Ojala (2016) menar är en av 

de tre existentiella områden som arbetet med hållbar utveckling berör och som kan göra 

att barn utvecklar stark oro kring klimatet. 

 

Även de andra två existentiella områdena som Ojala (2016) lyfter kan ligga bakom 

utvecklingen av stark oro har kopplingar till intervjusvar i den här studien. Det första 

området hon lyfter är mänsklighetens överlevnad i ett klimat som förändras. Barnen 

visade medvetenhet om att människor och djur inte kan överleva om alla träd 

försvinner, vilket gör att det blir känsligt för dem när de ser träd rivas. Det sista området 

Ojala (2016) lyfter berör ifall det verkligen är meningsfullt att motarbeta 

klimatförändringar. Lina uttryckte att hon tror att det alltid kommer finnas skräp i 

naturen. En sådan känsla skulle kunna leda till en känsla av meningslöshet i arbetet. 

Däremot trodde Fanny att människor tillsammans kan städa upp allt skräp. Det sättet att 

tänka kan gynna handlingskraften och den positiva framtidstron. 

 

Precis som i projektet som Engdahl och Rabušicová (2011) beskriver visade barnen i 

den här studien kunskap och förståelse kring miljöfrågor och jordens välmående. 
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Barnen i båda studier kan delta i diskussioner kring miljöfrågor, förstår att människors 

handlingar påverkar planeten och att planetens tillstånd i sin tur påverkar människor. De 

visar också kunskap kring hur människor bör agera för att kunna hjälpa miljön och 

naturen.  

 

Slutsatser som dras utifrån resultatet och analysen är att informanterna ansåg att det är 

fullt möjligt att kombinera arbetet med hållbar miljöutveckling med utvecklingen av 

positiv framtidstro. De menade att den positiva framtidstron uppstår när pedagoger visar 

en tro på barns kompetens och förmåga. Vidare tryckte de på att om barn lär sig att 

handla för positiva förändringar kan de även få en bild av en positiv framtid. I 

barnintervjuerna visade barnen att arbetet med hållbar miljöutveckling påverkar deras 

tankar och känslor gentemot naturen, miljön och klimatet. De bär på starka känslor 

kring miljön som tycks bygga på kunskaper de tillägnat sig från arbetet med hållbar 

miljöutveckling i förskolan. De uttrycker sina känslor och tankar i handling när de 

handlar miljömedvetet och när de ifrågasätter varför människor gör vad de ser som 

negativa handlingar mot naturen och klimatet. Pedagogerna ser barnens 

handlingskraftighet som bevis på deras engagemang, förståelse och starka känslor 

gentemot naturen. Slutligen visade ett par barn att de har olika syn på hur klimatet och 

naturen kommer att se ut i framtiden. Ett barn hade en positiv syn på miljöns framtid 

medan uttryckte en större tveksamhet kring naturens framtida mående. 
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7 Diskussion  
I det här avslutande kapitlet diskuteras metodvalet, vilka alternativ som kunde varit 

aktuella  och dess eventuella påverkan på resultatet. Vidare lyfts tankar som väckts 

under arbetets gång och slutligen presenteras idéer om framtida forskningsområden. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna uttryckte Petra och Tanja relativt skilda åsikter kring vad vuxna kan 

prata med barn om och vilka sanningar de ska få möta. Tanja var av åsikten att det är 

viktigt att vara ärlig och att barn har rätt till sanningen. Petra menade å andra sidan att 

det finns ämnen som hon inte tycker att barn behöver veta något om då hon ansåg att 

barn bör skyddas från vissa tunga frågor. Under intervjuernas gång närmade de sig 

emellertid varandras synpunkt mer och mer och de landade till slut i ungefär samma 

slutsats. Petra sa att hon själv kände att hon sa emot sig själv och Tanja berättade om att 

många barn redan bär allt för tunga vetskaper i sin ryggsäck. Efter att båda intervjuerna 

studerats tycks de trots sina skilda ingångar och initiala åsikter båda landa i att barn inte 

behöver veta allt men de kan hantera och förstå väldigt mycket. Det är dock upp till 

vuxna omkring barnen att bedöma var gränserna går och på vilket sätt svåra ämnen ska 

förmedlas så att det inte blir för stort, svårt eller skrämmande för barnen. Deras 

uppfattning om att barn kan hantera mycket men att vuxna behöver avgöra vad som är 

lämpligt att diskutera visar på en medvetenhet kring värdet av ett balanserat arbete där 

barnen varken ges för mycket eller för lite information och kunskap. Det kan ses som 

rimligt att personer som arbetar inom samma verksamhet utvecklar liknande syn- och 

arbetssätt även ifall de i grunden kommer från olika uppfattning.  

 

Informanterna visade en tro på barns förmåga och kompetens samtidigt som de ansåg att 

barn inte behöver ta del av eller veta allt. Det kan sättas i relation till vad Ideland (2016) 

skriver om det kompetenta barnet och förväntningarna som läggs på det barnet. Enligt 

henne bär det kompetenta barnet på förväntningar om ett vuxet ansvarstagande, de ses 

som framtida medborgare som kan och bör lösa världens problem. Om ansvaret att ta 

hand om miljön och naturen läggs på barn menar Ideland (2016) att det kan leda till att 

hållbarhetsfrågan förlorar sin politiska ställning och möjligheten till reell förändring 

försvinner. Utifrån Idelands (2016) tankar kan arbetet med hållbar miljöutveckling i 

förskolan alltså bli kontraproduktivt. Om hållbar miljöutveckling i förskolan och barns 

aktiva arbete med ämnet leder till att frågan förminskas politiskt, vad är då syftet med 

hållbar miljöutveckling i förskolan? Utifrån informanternas svar tycks de anse att syftet 

är att förbereda barnen så att de i sitt vuxenliv så väl som nu kan göra miljömedvetna 

val. Tanja gav som exempel att ett av förskolans barn kan vara en framtida 

miljöminister. Det kan antyda en tro på att barnen i framtiden kan komma att vara en del 

av en politisk påverkan på klimatet. 

 

Ideland, Hillbur och Malmberg (2015) skriver att det finns önskvärda känslor och 

opassande känslor bland miljövänliga förskolor. De önskvärda känslorna är 

självförtroende, optimism och förändringsvilja, medan ilska, ångest och passivitet ses 

som opassande. I den här studien visade barnen flera olika känslor gällande klimatet och 

naturen, både känslor som Ideland, Hillbur och Malmberg (2015) skulle klassa som 

önskvärda så väl som opassande. På den undersökta förskolan verkade barnen ha rätt att 

få känna ilska, rädsla och nedstämdhet gällande rivningen av skogen de brukar besöka. 

Det fick författarna att reflektera kring önskvärda känslor på just den undersökta 

förskolan. På den här förskolan kan det vara önskvärt av barnen att känna starka känslor 
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som ilska när människor gör något som påverkar naturen och miljön negativt. Det kan 

förväntas av barnen att de ska reagera. I en av barnintervjuerna uttryckte Lukas att han 

blev glad över att träd skulle rivas eftersom det innebär att hus kommer byggas. Om det 

ses som något positivt att barn reagerar starkt mot att träd rivs kanske det ses som 

negativt att Lukas inte gör det, vilket i så fall riskerar att han kan känna ett utanförskap i 

sina känslor. 

 

Båda informanterna berättade att barnen visar enorm empati för naturen och djuren 

omkring dem men att de däremot inte visar samma empati för sina kamrater. De sa att 

de därför nu börjat fokusera mer på den sociala aspekten av hållbar utveckling för att 

förmedla att det är lika viktigt att vara rädda om varandra som det är att vara rädd om 

naturen. De tycks ha hamnat i ett läge där de arbetat så mycket med hållbar 

miljöutveckling och naturen att det har blivit viktigare än barnens relationer till 

varandra. Frågan är om förskolans arbete med hållbar miljöutveckling verkligen är 

balanserat om barnens empati gentemot varandra inte är lika stark som deras empati för 

natur och djur. Det skulle kunna vara så att relationsarbetet barnen emellan har tagits för 

givet av personalen, speciellt med tanke på att barnen faktiskt uppvisar empati, dock 

riktat mot sin omgivning. Att personalen uppmärksammat bekymret och nu väljer att 

lägga mer fokus på det sociala arbetet kan möjliggöra en breddad empati hos barnen. 

Det visar en medvetenhet hos pedagogerna om att ett balanserat arbetssätt är viktigt och 

att de strävar efter det i verksamheten. Även i det här sammanhanget kan det vara 

intressant att relatera barnens känslouttryck till Ideland, Hillbur och Malmbergs (2015) 

utsagor om opassande respektive önskvärda känslor. Ifall det är så att upprörda känslor 

har blivit de önskvärda känslorna i arbetet kan det eventuellt bli svårt för barnen att i 

situationer med kamrater förstå att samma känslor inte är önskvärda i det sammanhanget 

utan att det då är andra känslor som förväntas av en. Exempelvis kanske det inte är 

önskvärt att bli upprörd när någon tar något från en utan de bör då kunna samtala 

rationellt kring problemet, men samtidigt upplevs det som rimligt att bli upprörd när 

träden i deras skog fälls. Det kan leda till svåra kontraster och avvägningar för barnen.  

 

Informanterna ansåg det vara förskolans skyldighet att arbeta med hållbar 

miljöutveckling och uttryckte att de inte såg några direkta hinder med det. De 

diskuterade dock sedan vidare kring avväganden de gör och lämpliga sätt att samtala 

med barn på. De såg det som viktigt att allt arbete kring hållbar miljöutveckling bedrivs 

på ett barnanpassat och balanserat sätt utifrån barnens nivå. Det är även viktigt att ha 

den aktuella barngruppens behov och medvetenhet i åtanke när arbetet med hållbar 

miljöutveckling utformas. Det tyder på att det finns områden, ämnen och kunskaper 

som anpassas för att barn ska kunna hantera dem. Då det är ett tankesätt som bör 

genomsyra all utbildning som bedrivs i förskoleverksamheten kan deras uppfattning om 

att inga hinder finns bero på att de är så pass vana vid att arbeta utifrån barns nivå. 

Därför upplevs det inte som en begränsning eller något som är ett hinder för just arbetet 

med den hållbara miljöutveckling. 

 

I läroplanen för förskolan (2018) står det att verksamheten ska präglas av en positiv 

framtidstro. Frågan är om det går att kombinera med samtal om klimatförändringar och 

hållbar miljöutveckling. I studien menade informanterna att det absolut går att 

kombinera och sa att de inte pratar om hot mot klimatet utan istället om vad människor 

kan göra här och nu för att hjälpa planeten. På så vis pratar de inte om vad som kan ses 

som skrämmande och oroväckande, utan istället vänder på det till att handla om 

handlingskraft och positiv påverkan på miljön. För att kombinera positiv framtidstro 
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med hållbar miljöutveckling krävs det alltså ett balanserat arbetssätt där samtal om 

miljön inte undviks utan istället barnanpassas.  

 

Tanja och Petra berättade att barnen ibland kommer till förskolan med frågor och 

funderingar kring natur och klimat. Ofta grundar sig dessa frågor i något barnen hört på 

TV eller i annan media. Petra beskrev att de försöker utforska sådana ämnen 

tillsammans med barnen då förskolepedagogen inte alltid har alla svar. Att bemöta barns 

funderingar kring klimatförändringar kan rubba balansen i arbetet med hållbar 

miljöutveckling. Exempelvis kan det komma upp ämnen som pedagogen inte anser är 

lämpligt för barnen att möta då sanningarna är för mörka eller komplexa. Det är inte 

alltid enkelt att barnanpassa alla ämnen och att kunna göra det på ett balanserat sätt 

kräver stor kunskap och medvetenhet hos pedagogerna. 

 

Informanterna hade en stark tro på att arbetet i sig kommer att ge barnen en positiv 

framtidstro. Genom studiens gång väcktes en tanke hos författarna om uttrycket positiv 

framtidstro i läroplanen och hur människor ser på det. De som menar att det inte går att 

kombinera positiv framtidstro med hållbar miljöutveckling tycks anse att den positiva 

framtidstron ska innebära att ingjuta en tro hos barn att allt kommer att bli bra oavsett 

vad som händer. Det är en betryggande tanke, men är kanske inte helt rimlig. Det 

förskolan istället tycks göra är att hjälpa barnen att själva ta ansvar för att skapa en 

positiv framtid och därigenom även en positiv tro på framtiden. Det finns egentligen 

ingenting som säger att framtiden kommer att bli positiv utan att människor arbetar för 

det, klimatförändringar eller inte, och därför kan det ses som rimligt att även barn lär sig 

att värna om sin framtid och aktivt arbeta för den.  

 

Barnen på den undersökta förskolan visar starka känslor såsom ilska och oro när de 

stöter på något de anser är orättvist mot naturen och miljön. Informanterna menade att 

de försöker hjälpa barnen att hantera starka känslor genom att prata med såväl barnen 

som deras föräldrar. I barnintervjuerna visade barnen de starka känslor som 

informanterna berättade om. Ilska, rädsla och nedstämdhet var vanligt förekommande 

känslor om naturen enligt dem behandlades illa. Utifrån barnens berättelser gör 

författarna av den här studien tolkningen att pedagogerna på den undersökta förskolan 

kan behöva arbeta mer med bemötandet av barns känslor. Sker arbetet med hållbar 

miljöutveckling på ett balanserat sätt om barn uttrycker stark oro och ilska gentemot hur 

miljön blir behandlad? Svaret kan variera beroende på vem som tillfrågas och vilka 

känslor som anses vara önskvärda i sammanhanget. I likhet med tidigare förd diskussion 

kring vilka känslor som är önskvärda på den undersökta förskolan blir frågan relevant 

även här. Det kan förväntas av barnen att de ska känna starka känslor inför hur naturen 

blir behandlad, men målet är förmodligen att känslorna ska leda till handlingskraft 

snarare än klimatångest. Att barnen visar ilska, rädsla och nedstämdhet behöver inte 

likställas med att de har klimatångest, men om känslorna inte hanteras och bemöts på ett 

konstruktivt sätt finns risken att de så småningom leder till klimatångest. 

 

Informanterna i studien visade en stark tro på deras aktiviteter i koppling till att barnen 

utvecklar en positiv framtidstro. Tanja menade att om pedagogerna tror på barnens 

förmåga och låter dem aktivt handla genom miljömedvetna aktiviteter kommer den 

positiva framtidstron uppstå. Författarna tolkar det här som att den positiva framtidstron 

verkar tas för givet bland pedagogerna på den miljöcertifierade förskolan. Lina uttryckte 

i en av barnintervjuerna att hon tror att det alltid kommer finnas skräp i naturen. Det 

behöver inte betyda att hon inte har en positiv framtidstro men det kan vara ett tecken på 
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att pedagogerna behöver diskutera barnens tankar och känslor gällande naturen och 

miljön mer än vad de gör idag.  

 

För att arbetet med hållbar miljöutveckling och positiv framtidstro ska vara balanserat 

drar författarna slutsatsen att det är viktigt att vuxna gör medvetna avvägningar kring 

vad som är rimligt att lyfta tillsammans med förskolebarn. Vidare behöver barns tankar 

och känslor gentemot miljö, natur och klimat lyftas i verksamheten. Det krävs 

konstruktiva samtal för att barn ska förstå och kunna hantera stora, svåra och för dem 

abstrakta fenomen som klimatförändringar samt sina egna känslor kring fenomenen. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Studien baseras på endast en förskola som arbetar aktivt och medvetet med hållbar 

miljöutveckling och är certifierade med Grön flagg, vilket kan ha påverkat utfallet av 

studien. För att få en mer generell bild och ytterligare större spridning hade intervjuer 

vid olika förskolor kunnat vara ett alternativ. En förskola utan certifiering skulle kunna 

ha gett andra typer av data och resultatet hade kunnat bli ett annat. Vidare valdes de 

äldre barnen på förskolan för gruppintervjuer. Gruppintervjuerna tycks ha fungerat som 

önskat, barnen upplevdes trygga i gemenskapen med varandra. För att fördjupa 

intervjuerna kunde de kompletteras med individuella intervjuer för att ge vart och ett av 

barnen en bättre chans att komma till tals.   

 

Något som hade kunnat påverka utfallet av barngruppsintervjuerna är om en av 

förskolans pedagoger hade medverkat för att sitta med barnen. I metodkapitlet i studien 

lyfts att Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuare bör undvika att inta en 

lärarroll vid barnintervjuer. Det visade sig vara lättare sagt än gjort vid intervjutillfället 

när barnen började gå omkring och leka med varandra. Då föll författarna snabbt in i 

rollen som tillrättavisande auktoritet. Det hade eventuellt kunnat undvikas om en 

pedagog hade deltagit och hade kunnat ta det ansvaret. Författarna hade då kunnat 

fokusera på att vara intervjuare och också behållit den rollen för barnen. Å andra sidan 

finns det en risk att atmosfären hade varit annorlunda ifall en för barnen känd pedagog 

hade deltagit. Eventuellt hade barnen känt fler förväntningar av att agera på ett visst sätt 

och därmed även kanske svarat annorlunda, som de tror att de bör. Författarna drog 

lärdom från första gruppintervjutillfället till det andra och antog ett något mindre 

styrande förhållningssätt. Det är svårt att bedöma vad den optimala lösningen hade varit 

men det kan tänkas att en annan metod hade givit andra resultat. Med det sagt är det inte 

nödvändigtvis så att andra resultat hade varit varken bättre eller sämre för studien än de 

som faktiskt framkom.  

 

Användningen av smileys vid barnintervjun visade sig vara både en högst lämplig 

metod men också något av ett hinder. Vid frågor om känslor kunde barnen istället för att 

svara med ord peka på en smiley vilket de tycktes uppskatta. Exempelvis bad författarna 

barnen att använda sig av smileysarna när de upplevdes tveksamma till att svara eller 

förvirrade av vad som förväntades av dem. På så sätt tror författarna att pressen släppte 

när de inte själva behövde formulera varje känsla. Det problem som uppstod med 

smileysarna var att barnen vid några tillfällen tycktes bli distraherade av att ha dem 

framför sig och fokuserade mer på dem än på samtalet. Vid ett tillfälle skulle ett barn 

peka ut vilken smiley hen kände sig som och pekade då på alla och tycktes tappa fokus 

från frågan. En lösning på problemet skulle kunna ha varit att författarna endast tagit 

fram smileysarna när de var aktuella för ett svar för att sedan plocka undan dem igen. 

Samtidigt sågs det som önskvärt att de fanns tillgängliga för barnet oavsett fråga och på 
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så sätt fanns inte heller risken att författarna glömde bort att plocka fram dem när de var 

lämpliga.  

 

Johansson (2013) menar att det under barnintervjuer kan vara bra att låta barn rita eller 

måla för att uttrycka sig på ett sätt som inte kräver verbal kompetens. Barns teckningar 

kan visa komplexa känslor som är svåra att sätta ord på. Under en barnintervju i studien 

gick Hugo iväg två gånger för att rita teckningar, vilket utifrån det Johansson (2013) 

skriver kan tolkas som hans sätt att visa sina känslor. Dock anser Johansson (2013) att 

metoden är som mest effektiv om intervjuarna är närvarande medan barnet ritar eller 

målar. Det ger dem möjligheten att observera processens gång och ställa frågor till 

barnet om hens teckning, vilket kan ge fler infallsvinklar än att enbart se den 

färdigställda teckningen. Författarna kunde föreslagit att Hugo ritade sina teckningar i 

rummet där intervjun bedrevs istället för att gå till ett annat rum för att rita. Detta hade 

enligt det Johansson (2013) skriver kunnat bidra till en större förståelse för hans 

teckningar och Hugos känslor gentemot maskinerna samt rivningen av skogen. 

 

Datainsamlingsmetoderna upplevdes som framgångsrika och gav god empirisk grund 

till studien. Vid genomgången av transkriberingarna insåg författarna att det vid ett 

flertal tillfällen under intervjuerna kunde ha ställts fler passande följdfrågor. För att 

skapa bättre förutsättningar för en mer uttömmande intervju kunde provintervjuer 

genomförts. Genom att testa intervjun på en likvärdig informant kunde författarna blivit 

mer bekväma i rollen som intervjuare och varit mer förberedda på vilka typer av 

följdfrågor som skulle kunna bli aktuella. Med mer välformulerade följdfrågor är det 

möjligt att informanterna kunnat utveckla sina svar mer och intervjuerna kunde fått ett 

större djup.  

 

7.3 Professionsrelevans  

De professionsrelevanta konsekvenser som resultatet av den här studien kan ge är att 

bidra med en större kunskap om vikten av att arbeta balanserat med barns känslor och 

tankar i relation till hållbar miljöutveckling. Arbetet med hållbar miljöutveckling kan bli 

tungt och väcka många tankar och starka känslor hos barn. För att arbetet med ämnet 

ska vara hållbart och balanserat behöver barnens känslor och tankar uppmärksammas så 

att barnen ska kunna ges möjlighet att bearbeta dem. Under studiens gång utvecklades 

författarnas förståelse för barns känslouttryck. Det var från början viktigt att inte 

begränsa barnens uttryck till endast det talade ordet och därför användes smileys som 

indikatorer på känslor. När ett barn på eget initiativ ville rita en bild för att uttrycka 

något tilläts han göra det och bilderna blev ytterligare uttryck för det han ville berätta. 

Att tillåta, uppmuntra och uppmärksamma uttryck av känslor och tankar genom olika 

uttrycksformer kan förskoleprofessionen dra lärdom av från studien då det kan ge en än 

bättre insyn i barns känsloliv och bidra till ett balanserat arbetssätt.  

 

Informanterna i studien lyfter i enighet med Dewey (2004) och pragmatismen 

relevansen av att barn får lära sig om fenomen i dess naturliga sammanhang. Däremot 

kanske det inte är så att alla förskolor har samma möjlighet till det. En förskola som är 

placerad mitt i en stad kan ha svårare att på ett naturligt sätt få möta skog och natur än 

en förskola som är placerad nära naturområden. Därmed kan det för stadsförskolan bli 

en större utmaning att ge barnen möjlighet att få utforska och lära sig om 

naturvetenskapliga fenomen i deras naturliga sammanhang. Det kan vara viktigt att som 

förskolepersonal sätta studien i relation till sin egen verksamhet utifrån dess 

förutsättningar för att bedöma huruvida den kan vara relevant för och gynna just deras 

verksamhet. 
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7.4 Framtida forskningsområden 

För att ytterligare utveckla vetskap inom området bedömer författarna att vidare 

forskning hade behövt göras inom samma fält i större omfattning för att kunna dra mer 

generella slutsatser. Författarna bedömer att det är av vikt att fortsätta ta del av barns 

egna uttryck av deras tankar och känslor både i grupp och individuellt för att bredda 

förståelsen av deras upplevelser. Vidare kan tänkas att studier bör undersöka huruvida 

liknande resultat framkommer vid studier av förskolor som inte är miljöcertifierade och 

förskolor som arbetar i olika grad och på olika sätt med hållbar miljöutveckling. Är det 

så att barn vid miljöcertifierade förskolor som arbetar aktivt med ämnet känner starkare 

känslor kring klimatet än andra barn? Är det bara negativt att barn riskerar att utveckla 

klimatångest eller kan det leda till en starkare handlingskraft än hos andra? Hur väl 

stämmer vuxnas uppfattning av barns känslor kring ämnet överens med verkligheten?  
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klimatfrågor och har därför valt att undersöka hur arbetet med hållbar miljöutveckling i 

förskolan kan påverka barn och hur den bör bedrivas. Vi har valt att konkretisera 

miljömässig hållbar utveckling till begreppet hållbar miljöutveckling. Detta handlar 

främst om hur människor använder sig av jordens resurser och hur vi kan ta hand om 

och bevara planeten i ett ekologiskt perspektiv. Syftet med studien är att utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med 

hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. 

 

Vi skulle vilja hålla i intervjun på er förskola, i ett lugnt och avskilt rum. Intervjun 

kommer att ta max en timme och kommer att spelas in för att vi ska kunna tala fritt med 
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nedan. 

 

Vi hoppas att vi ses snart! 

 

Med vänliga hälsningar   

Tove Ek och Evelina Dahlberg  

 

Toves kontaktuppgifter:  Evelinas kontaktuppgifter: 

te222gh@student.lnu.se  ed222it@student.lnu.se 

0730791607   0730609976 
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II 

 

Bilaga B Anhållan om vårdnadshavares tillstånd 

 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för 

ett examensarbete vid förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. 

  

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare vid Linnéuniversitetet. Vi skall nu 

skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete 

vilket ger oss vår förskollärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier 

och skall vara klart i januari 2020.  

 

Examensarbetets syfte är att “utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en 

miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns 

positiva framtidstro”. För att kunna besvara syftet behöver vi samla in material genom 

gruppintervjuer med barn i förskolan. På er förskola kommer undersökningen att 

genomföras under december månad och varje barn kommer endast att intervjuas vid ett 

tillfälle, i grupp. 

 

Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 

gruppintervju som ingår i examensarbetet. Samtliga intervjuer kommer att spelas in för 

att vi ska kunna återkomma till dem i efterhand. Alla barn kommer att garanteras 

konfidentialitet. Förskolan kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna 

vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, 

när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas konfidentiellt och 

kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. Efter att 

studien är avslutad kommer inspelningarna förstöras. 

 

På baksidan av detta dokument hittar du en blankett där du kan fylla i ifall du 

godkänner att ditt barn deltar i studien. 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller 

telefonnummer: 

  

Med vänliga hälsningar 

Tove Ek och Evelina Dahlberg  

 

Toves kontaktuppgifter:   Evelinas kontaktuppgifter 

Te222gh@student.lnu.se   ed222it@student.lnu.se 

0730791607    0730609976 

  

Handledare för undersökningen är universitetsadjunkt Katrin Bladh, Linnéuniversitetet, 

Institutionen för didaktik och lärares praktik, telefon 0470-708960 

 

Kursansvarig lärare är universitetslektor Zara Bersbo, Linnéuniversitetet, Institutionen 

för didaktik och lärares praktik, telefon 0470-708754 
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III 

Vi önskar att ni som barnets vårdnadshavare skriver under detta brev och så snart som 

möjligt lämnar det till ansvarig förskollärare. Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er 

del: 

 

  

• Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

  

•  Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

  

Datum:    Barnets namn: 

 

_________________      ________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

  



  
 

IV 

Bilaga C Intervjuguide Pedagogintervjuer 

 

Intervjufrågor  
 

• Hur arbetar ni med hållbar miljöutveckling i förskolan? 

o Har ni planerade aktiviteter som rör detta? 

o Hur gör ni i vardagen för att belysa? 

 

• Vad anser du är styrkor/fördelar med att arbeta med hållbar miljöutveckling i 

förskolan? 

 

• Varför har just ni på den här förskolan valt att arbeta med Grön Flagg? 

 

• Hur väcker ni nyfikenhet och intresse hos barnen gällande miljön?  

o Tycker du att detta är viktigt? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

• Hur inspirerar ni barnen till att handla miljömedvetet? 

o Genom aktiviteter eller samtal? 

o Genom att vara en god förebild? 

 

• På vilka sätt visar barnen en vilja att handla för klimatet och miljön? 

 

• Tänker ni att det är viktigt att barnen får göra något praktiskt för att lära sig om 

klimatet och miljön? 

o Om ja, varför? Utveckla gärna! 

o Om nej, varför inte? Förklara gärna! 

 

• Pratar ni med barnen om de aktiviteter ni gör och varför ni gör dem? 

o Om ja, vilket värde ser ni i det? 

o Upplever ni att det ger någonting? Både till barnen och till aktiviteten? 

Förstärker det aktiviteten? 

o Om nej, varför inte? 

 

• Hur lyfter ni spontant uppkomna situationer och handlingar kring miljö och 

klimat i samtal med barnen? (Något “miljömedvetet” görs utan att man pratat 

om det tidigare)  

 

• Hur förklarar ni för barnen att det är viktigt att ta hand om miljön?  

o Genom ord och handlingar? 

o Pratar ni med barnen om varför ni arbetar med hållbar miljöutveckling? 

Tex vid en specifik aktivitet  

 

• Pratar ni med barnen om klimatkrisen och miljöförstöring? 

o Om ja, hur pratar ni med barnen om klimatkrisen utan att ge dem 

klimatångest? (Finns mål om att barn ska utveckla en känsla av ansvar i 

läroplanen) 

o Om nej, varför pratar ni inte med barnen om det? Berätta mer! 

o Lyfter ni sådant som visas i media/TV/Nyheter? 

o Varför gör ni det? 

 



  
 

V 

• Hur ser du på att vissa anser att barn bör skyddas från hårda sanningar tex om 

klimathotet genom att inte prata om det i förskolan? 

 

• Vi har läst om många som är av åsikten att hållbar miljöutveckling kan leda till 

klimatångest hos barn. Tror att det är en reell risk? 

o Om ja, utveckla gärna! 

o Om nej, varför inte?  

 

• Har du någonsin varit med om att barn uttrycker ångest eller liknande känslor 

inför klimatkrisen eller miljöförstöring? 

o Hur tänker du att man som pedagog kan bemöta det? 

o Även om du inte varit med om det, tror du att det är en risk som finns i 

förskolan? 

 

• Har ni klimatångest i åtanke när ni planerar aktiviteter och liknande? 

o Om ja, vilka överväganden gör ni? 

o Har ni valt bort någon aktivitet? 

o Om nej, hur kommer det sig? Tror du att det skulle behövas? 

 

• Förskolan ska verka för att ge barn en positiv framtidstro. Anser du att detta går 

att kombinera med lärande om hållbar miljöutveckling i och med den rådande 

klimatkrisen? 

o Isåfall hur? 

o Om inte, berätta gärna mer om hur du tänker! 

 

• Upplever du några problem eller hinder i att arbeta med hållbar miljöutveckling? 

o Vad tror du skulle krävas för att det skulle bli enklare att arbeta med 

detta? (Fortbildning, större stöd från ledning, mer tillgängligt 

material/info) 

 

Berätta mer! 

Kan du utveckla det? 

Har du något exempel? 

 

  



  
 

VI 

Bilaga D Intervjuguide Barngruppsintervjuer 

• Tycker ni att det är viktigt att man tar hand om och hjälper miljön? Varför då? 

• Vet ni några bra sätt man kan hjälpa miljön på? Någonting annat? (fortsätt fråga 

tills de inte har fler idéer) Var har du lärt dig det? 

• Brukar ni göra något för att hjälpa miljön? Varför då? Vad händer annars? 

• Hur känns det när du gör något bra för miljön? 

• Brukar vuxna göra något för att hjälpa miljön? 

• Har ni sett någon som gjorde något som inte var bra för miljön? Varför var inte 

det bra? Vad skulle hända om alla gjorde så? Kan man säga till den personen då? 

• Hur känns det när någon inte tar hand om miljön? Läskigt? Varför? 

• Är det någon skillnad på vad barn kan göra och vad vuxna kan göra för att 

hjälpa till? Varför tror ni att det är så?  

• Tror ni att man kan få alla människor att hjälpas åt med att ta hand om miljön? 

Varför är det viktigt? Hur då?  

• Hur tror ni att naturen kommer se ut när ni är vuxna?  

 

• Pratar ni om hur man tar hand om miljön här på förskolan? Vad har ni fått lära er 

då? 

• Pratar ni om miljön hemma? Med föräldrar, syskon eller andra?  

• Har ni hört något om miljön på TV eller i en film? Läst om det i en bok? 

• Vad är det de pratar om då? Hur känns det? 

 

Om de visar stor medvetenhet: 

• Hur tror ni att vår planet mår?  

• Hur får det er att känna/må? Berätta  

 

  



  
 

VII 

Bilaga E Smileys 

 

 
 

  



  
 

VIII 

Bilaga F Ritade bilder 

 

 

 
 

 


