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Antal sidor: 36 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp där det inte finns någon färdig metod för hur 
pedagoger ska integrera sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i sitt vardagliga arbete 
med barnen. Vi ansåg det intressant att se om det som vi tror om pedagogernas förhållningssätt 
till hållbar utveckling stämde med verkligheten. Syftet med vårt examensarbete var att genom 
kvalitativa intervjuer, undersöka hur några pedagoger och två rektorer tolkar innebörden av 
hållbar utveckling och dess aspekter. Vi ville också veta hur styrdokumentens betydelse i 
planering och tillämpning av de olika aspekterna kom till uttryck. Vi valde att använda oss av 
kvalitativ intervjumetod som är semistrukturerad för vi ansåg att vi kunde få en bättre inblick i 
hur intervjupersonerna förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. Med hjälp av tidigare 
forskning och annan litteratur som berörde ämnet, kunde vi analysera det resultat vi kom fram 
till. Resultatet visar delvis det vi trodde, det vill säga, att det finns en osäkerhet bland 
intervjupersonerna om innebörden av hållbar utveckling samt hur de olika aspekterna kan 
integreras i arbetet med barnen. 
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1 Bakgrund 
  

Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt - hållbar 
utveckling - och göra den till verklighet för alla världens människor. 

                                       (Kofi Annan i Johannesburg 2002) 

1.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling blev offentligt genom den så kallade Brundtlandkommissionen 
som FN utnämnde i mitten av 1980-talet. Kommissionen definierade hållbar utveckling som 
”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina egna behov” (Statens Offentliga Utredningar, SOU 2004:32). 
Författarna hävdar att vi lever i en värld där vår livsstil och åsikter påverkar och påverkas av 
andra. Det är därför viktigt att alla generationer, alla män och kvinnor från olika folkgrupper, 
bakgrunder och länder har ett gemensamt ansvar för att utveckla och värna om ett hållbart 
samhälle (a.a.). Detta kräver att människor har en medvetenhet om vad hållbar utveckling 
innebär. Enligt Björneloo (2007), Skolverket (2001) och SOU (2004) handlar det inte enbart 
om ekologisk hållbarhet utan en integration av de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
processerna där den röda tråden är individens delaktighet och ansvar. SOU (a.a.) påstår att om 
vi vill skapa och bevara ett hållbart samhälle måste vi vara medveten om det faktum att dessa 
tre processer förhåller sig till och ger stöd åt varandra. Dock är det viktigt att poängtera att 
även om de tre dimensionerna har lika värde "kan fokus och ingång till det sammansatta 
begreppet, liksom balansen mellan dimensionerna, variera beroende på sammanhang" 
(a.a:34). Vi har valt att använda Sandahls (2006) beskrivning av hållbar utveckling, ett 
komplext fenomen bestående av ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter som samverkar. 
Detta har vi gjort eftersom vi anser att det är lättare för intervjupersonerna att förstå ordet 
ekologisk aspekt än miljömässiga processer samtidigt som vårt arbete blir mer lättläst.  

1.2 Styrdokumenten 
Det finns olika styrdokument som ska handleda pedagogerna i sitt vardagliga arbete med 
hållbar utveckling i förskolan och skolan. Två sådana styrdokument är Läroplan för 
förskolan, Lpfö 98 (2006) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lpo 94 (1999). Båda läroplanerna byggs upp av en gemensam syn på 
kunskap, lärande och utveckling hävdar Skolverket (2008). Läroplanerna skildrar förskolans 
och skolans värdegrund och uppdraget, samtidigt som de belyser olika medborgerliga 
aspekter. Förskolans och skolans uppdrag är bland annat att utveckla barns förmåga att "sätta 
sig in i andras situation och sätt att tänka" (a.a:90). I läroplanerna finns också en helhetssyn på 
kunskap där de olika aspekterna av barns utveckling (till exempel sociala, kognitiva och 
empatiska) utgår från och lyfter varandra (a.a.). I Lpfö 98 finns det strävansmål, och med det 
menas mål som pedagogerna och verksamheten ska sträva mot i sitt vardagliga arbete med 
barnen. Även om förskoleklassen faller under Lpo 94, arbetar pedagogerna under samma 
förutsättningar som pedagogerna i förskolan. Det finns inte några uppnåendemål och därför är 
det inte det enskilda barnets resultat som ska bedömas eller utvärderas. Det är verksamheten 
och det vardagliga arbetet i förskolan och i förskoleklassen som ska utvärderas utifrån de 
givna ramar och förutsättningar som finns, påpekar Skolverket (a.a.).  
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1.2.1 Hållbar utveckling i styrdokumenten 
Vi finner det intressant att även om både Lpfö 98 och Lpo 94 betonar att pedagogerna skall 
arbeta för en hållbar utveckling finns ordet hållbar utveckling enbart i Lpo 94. Men i 
Skolverkets nya förslag för Lpfö 98 (2009) finns ordet hållbar utveckling tillsammans med de 
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Enligt Lpfö 98 (2006) skall förskolan sträva 
efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omtanke om sin närmiljö. Barnen 
skall också få en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och enkla 
naturvetenskapliga fenomen, samt kunskaper om växter och djur. Lpo 94 (1999) skriver att ett 
miljöperspektiv ger barn möjligheter att ta ansvar för deras närmiljö som de själva direkt kan 
påverka. Det hjälper dem också att utveckla ett personligt "förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor" (a.a:8). Både Lpfö 98 och Lpo 94 hävdar att ett av förskolans 
respektive skolans uppdrag är att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och empatiska 
förmåga. En verksamhet som präglas av öppenhet och respekt för skillnaden i människors 
uppfattningar och levnadssätt är en bra grogrund för att uppfylla detta uppdrag (a.a.).  
  
Globaliseringen har skapat ”en kulturell mångfald” (Lpfö 98 2006:4) i förskolan. Skolverket 
(2005) påpekar att många av barnen som växer upp i Sverige har sina rötter i en annan del av 
världen. Författarna skriver att pedagogerna, politikerna och samhället behöver se detta som 
en tillgång för utvecklingen av tolerans och solidaritet bland barn och ungdomar samtidigt 
som de påpekar att det också skapar utmaningar för lärande för hållbar utveckling (a.a.). 
Pedagoger har ett ansvar att stödja barnen i deras kulturella identitet och i deras 
språkutveckling i både modersmålet och svenska språket. Hur de går tillväga för att göra 
detta, beror på politikerna och skolpersonalen. Det behövs kompetensutveckling för 
pedagoger så att dem kan arbeta med språk och mångfald i barngruppen och i klassrummet 
(a.a.). 

1.3 Lärande, språk och samtal 
SOU (2004) hävdar att begreppet lärande har många olika definitioner beroende på vilka 
sammanhang ordet befinner sig i. Lärande ses som "livslångt och livsvitt" (a.a:70) med tanke 
på att människor lär sig hela tiden och under olika situationer. Författarna poängterar att 
lärande är ett fundamentalt handlande som alla människor besitter. Det grundas i "biologiska, 
psykologiska, sociala och kulturella processer" (a.a:60). Utbildningsdepartementet, i ett 
pressmeddelande, hävdar att hållbar utveckling innebär att alla generationer har ett behov av 
en sund miljö, hälsa, ekonomisk- och social trygghet och en känsla att de behandlas på ett 
rättvist sätt (Sandahl 2006). Vidare påpekar Utbildningsdepartementet att alla former av 
utbildningar, till exempel förskolan och skolan måste präglas av detta synsätt. SOU (2004) 
framhåller problemlösning, koncentrationsförmåga och begreppsbildning som viktiga redskap 
för lärande som kommer till användning i umgänget med andra och ger individen kraft att lära 
sig. Om vi vill att barn och ungdomar ska verka för hållbar utveckling både lokalt och globalt, 
krävs det att deras omgivning, och i synnerhet pedagogerna, uppmuntrar dem till att fånga 
olika sociala och kommunikativa kompetenser (a.a.).  
 
Enligt Lpo 94 (1999) är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. Vidare 
framhålls att ”genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (a.a:7). Det 
bästa sättet att komma nära barnens perspektiv, att få en inblick i deras inre värld, hur de 
tänker och på vad, är genom att spendera tid med dem i samtal (Doverborg & Pramling  
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Samuelsson 2000, Arnér & Tellgren 2006). Det ger pedagogerna goda förutsättningar för att 
göra barns sätt att uttrycka sig och relatera till olika saker och människor, mer synligt.   

1.3.1 Rektorernas och pedagogernas roll för lärande  enligt 
styrdokumenten  
Det är rektorns, den pedagogiska ledarens uppdrag att skapa olika villkor och arbeta för att 
"läroplanens mål och intentioner genomsyrar verksamheten" (Skolverket 2008:26) i förskolan 
och skolan. För att pedagogerna ska kunna omsätta läroplanen i handling krävs goda 
kunskaper om barns utveckling och lärande där Skolverket (2005) nämner kompetens och 
utbildning i arbetslaget som en viktig kvalitetsfaktor. Vidare påpekar författaren att förskolan 
och skolan skall vara en verksamhet som stärker och uppmuntrar barnens medkänsla och 
inlevelse i andra människors situation (a.a.). Här är vi vuxna viktiga förebilder. Det framhävs 
i styrdokumenten (Lpo 94, Lpfö 98) att det framför allt är genom konkreta erfarenheter som 
barnen tillägnar sig etiska värden och normer. Det behövs en demokratisk bildning där barnen 
känner sig delaktiga och på så sätt uppfyller pedagogerna skolans värdegrund och uppdrag 
(a.a.). Då finns det möjlighet för barnen att lära och förstå vad hållbar samhällsutveckling 
kräver av dem, skriver Björneloo (2007). 
 
I Lpfö 98 (2006) och Lpo 94 (1999) står det att barnen skall erbjudas en trygg och lärorik 
miljö där de ska få möjligheter att ta initiativ samt utveckla ansvarskänsla såväl för sina egna 
handlingar som för miljön. Sandell, Öhman & Östman (2003) påpekar därför att det är viktigt 
att pedagogerna skapar förutsättningar för barnen att ta till sig ett kritiskt förhållningssätt, till 
exempel genom att lyfta frågor från olika perspektiv. Utifrån dessa kan medvetna värderingar 
göras. Vidare står det i Lpfö 98 (2006) att ”lärandet skall baseras på såväl samspelet mellan 
vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och 
aktiv del i utveckling och lärande” (a.a:6).  
 
Ett lek- och temainriktat arbetssätt möjliggör barnets eget utforskande och egna 
frågeställningar framhäver Skolverket (2005) och Björneloo (2007). Vidare påpekar 
författarna att lärandet främjas av en rik och varierad verksamhet med kompetent och lyhörd 
personal som ser dialogen med barnet och barngruppen som ett viktigt redskap för barnens 
kommunikativa, sociala och kognitiva utveckling. Barnens lärande blir mångsidigt och 
sammanhängande (Lpfö 98 2006).   
 
Vårt intresse för att göra en djupare undersökning av pedagogers och rektorers 
förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling väcktes efter att vi hade läst Interkulturella 
perspektiv för hållbar utveckling, en kurs som ingick i vår lärarutbildning. All litteratur som 
vi har använt oss av i vår bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har 
bekräftat det som vi trodde; lärande för hållbar utveckling är spännande men komplext. Det är 
vår förhoppning att vårt arbete väcker intresse hos flera pedagoger för begreppet, vilket i sin 
tur kan leda till reflektioner och diskussioner om hur vi tillsammans kan förbereda våra barn 
för att bli morgondagens världsmedborgare i en ständigt förändlig värld. 
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2 Syfte 
Pedagoger och rektorer har ett stort ansvar att förbereda barnen till att bli morgondagens 
världsmedborgare som är medvetna om hur viktig deras roll är för att skapa och behålla ett 
hållbart samhälle. Med detta i åtanke är syftet med examensarbetet att undersöka hur några 
pedagoger och två rektorer tolkar begreppet hållbar utveckling utifrån de sociala, ekologiska 
och ekonomiska aspekterna. Studien avser att undersöka hur pedagogerna tillämpar dessa 
aspekter i det vardagliga arbetet med barnen. Vi ville också fördjupa oss i vilka 
förutsättningar som skapas av rektorerna som gynnar lärandet för hållbar utveckling. Då det är 
styrdokumenten som styr hur verksamheten ska utformas, har studien syftet att undersöka 
vilken betydelse styrdokumenten har för pedagogerna i hur de lär ut de sociala, ekologiska 
och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. 
 

2.1 Frågeställning 
1. Hur tolkar pedagoger och rektorer begreppet hållbar utveckling utifrån de sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekterna? 
2. Hur tillämpas det i det praktiska vardagliga arbetet med barnen? 
3. Vad har styrdokumenten för betydelse för hur pedagogerna lär ut hållbar utveckling? 
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3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
Björneloos (2007) avhandling och Williams, Sheridan & Pramling Samuelssons (2000) 
forskningsöversikt ligger till grund för vårt avsnitt om tidigare forskning. Björneloos (2007) 
avhandling är en studie av lärares utsagor om undervisning för hållbar utveckling. Williams 
m.fl. (2000) forskningsöversikt handlar om lärandet mellan människor och hur lärandet växer 
i samspelet med andra människor. I teoretiska utgångspunkter knyter vi an till begreppet 
hållbar utveckling utifrån de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna, samt hur 
människors kunskap, synsätt och handlingar påverkar dessa.  

3.1 Skolans roll för lärande för hållbar utveckling  
Hållbar utveckling är ett begrepp som integrerar bland annat den sociala, ekonomiska och 
miljömässiga processen vilka är under ständiga förändringar skriver Björneloo (2007). 
Människor söker lösningar via rationella förklaringar påstår författaren som också poängterar 
att sådana förklaringar förändras från person till person och beroende på vilka sammanhang 
de ingår i. Björneloo (a.a.) hävdar att detta blir en utmaning för pedagogerna, att planera för 
innehållet i undervisning om hållbar utveckling när denna utvecklings betydelse är under 
ständig förändring. Pedagogerna behöver också våga släppa taget lite om sin makt och göra 
barnen delaktiga i undervisningen (a.a.).  
  
Björneloo (2007) poängterar att tolkningen av hållbar utveckling och hur pedagogerna gör det 
levande genomgående i de olika aktiviteterna kan skilja sig åt beroende på pedagogernas 
livssyn. Om pedagogerna ska undervisa för hållbar utveckling är det viktigt att först reflektera 
över och diskutera med andra pedagoger vilken betydelse dess innehåll har. "Om en individ 
ska lära sig något så måste innebörden i det innehåll som är i fokus få en betydelse för 
individen" (a.a:42) hävdar författaren. Det finns många pedagoger som har svårt att förklara 
vad undervisning för hållbar utveckling innebär och då blir det svårt att uppnå ett hållbart 
förhållningssätt bland barnen. Ofta lägger pedagogerna mer fokus på hur de ska få barnen att 
vilja lära än på vad de ska lära sig påpekar Björneloo (a.a.). Vidare framhåller hon att det är 
viktigt att vi tillsammans som lärare ständigt reflekterar över och skapar en bild över vad 
hållbar utveckling innebär för oss. För en framgång till lärande krävs gemensam strävan åt 
samma mål för en trovärdig verksamhet. Det finns pedagoger som tror att undervisning för 
hållbar utveckling är detsamma som miljöundervisning. Om vi ska kunna undervisa för 
hållbar utveckling kräver det att vi vågar reflektera över och ifrågasätta vårt eget tänkande 
kring hållbar utveckling skriver författaren (a.a.).  
  
Enligt Björneloo (2007) uppfattas etik som både mål och medel i lärande för hållbar 
utveckling. Målen är att barnen utvecklar kunskaper i förståelse, attityder och värderingar för 
en hållbar utveckling. Medvetenhet och moraliska frågor är medlet i undervisningen. En 
undervisning som synliggör och tydliggör hållbarhetsfrågor “att leva som man lär” (a.a:143), 
kan resultera i att barnen utvecklar kunskap och grundläggande värderingar vilket leder till en 
livsstil som främjar och inte hindrar hållbar utveckling. Författaren (a.a.) skriver att målet 
med undervisningen är också att få barn att tänka i längre perspektiv och se konsekvenser av 
olika handlingar. Då kan de utveckla en attityd där de sätter andras väl före sina egna behov 
(a.a.). 
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Björneloo (2007) hävdar att barn som lär sig en kunskap om hur man bör bete sig, det vill 
säga, följa en norm, kanske inte efterlever den normen i vardagen eller när de blir vuxna. 
Vidare påpekar författaren att kanske det viktigaste inte är att undervisa om det rätta eller det 
goda utan att utveckla barnens kommunikativa och kognitiva kompetenser så att de kan lyssna 
och diskutera med varandra och på så sätt få tillgång till många sätt att resonera på. Verkligt 
lärande skall inte göra det främmande nära, utan göra det välkända till främmande. Det visar 
barnen att vi inte alltid är lika, fast vi många gånger tror det och det måste vi synliggöra (a.a.). 
Björneloo påstår att detta kan leda till att barnen kritiskt granskar sitt eget och andras 
handlande för att sedan ta ställning nu och i framtiden.  
  
Björneloo (2007) anser att ett temainriktat arbetssätt är en bra metod att använda i 
undervisning för hållbar utveckling eftersom det enskilda barnet, barngruppen och 
pedagogerna är delaktiga. Temats innehåll är lika viktigt som hur lärandet framställs för och 
med barnen, poängterar författaren. 

3.2 Barns samlärande 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) beskriver i sin forskningsöversikt vikten 
av att barnen ges tillfälle att ta andras perspektiv och samarbeta med andra. Det gynnar såväl 
demokratiperspektivet som det enskilda barnets lärande. Författarna poängterar att barns 
samlärande är en av förskolans och skolans mest centrala uppgifter och påpekar att ”barn 
skapar mening, innebörd och förståelse genom att dela sin verklighet tillsammans med andra 
människor” (a.a:14). Samtidigt betonas vikten av den vuxnes närvaro i barns samlärande. 
Pedagogens uppgift är att göra barnen medvetna om, och låta dem upptäcka att saker och ting 
kan uppfattas olika i en barngrupp, att problem kan lösas på mer än ett sätt och därigenom få 
en uppfattning om varandras kompetenser (a.a.). Williams m.fl. (2000) påpekar just vikten av 
att barnens mångfald av tankar synliggörs såväl för dem själva som för andra. Men det kräver 
att varje enskilt barns tankar ses som betydelsefulla liksom samspelet som sker i både den lilla 
och stora gruppen. Författarna (a.a.) beskriver Piagets och Vygotskijs teorier kring barns 
samspel. Piaget framhåller att barns sätt att tala med varandra, är på en nivå som de lätt förstår 
och därigenom lär de av varandra. Piaget såg kognitiva konflikter i dialogen mellan barn som 
ett positivt lärande där barnen blir medvetna om att det finns andra åsikter än deras egna, 
samtidigt som de lär sig att försvara och förklara sina egna antaganden. Vygotskij framhäver 
det sociala samspelet som den viktigaste drivkraften i barns utveckling, där barn lär genom att 
kommunicera och imitera varandra. Han framhåller dock att barn lär mer och bättre 
tillsammans med andra som är mer kunniga än dem själva (a.a.). 

3.3 Hållbar utveckling 
Enligt UNESCO (2010 Internet) är hållbar utveckling en vision av utveckling som omfattar 
bland annat populationer, ekosystem och naturliga resurser. Hållbar utveckling är också en 
utveckling som integrerar frågor som kampen mot fattigdom, jämställdhet, utbildning för alla, 
med mera. UNESCO (a.a.) anser att lärandet för hållbar utveckling är viktigt och målet med 
utbildning är att ge människor de färdigheter och kunskaper de behöver för att kunna fatta 
välgrundade beslut som leder till ett hållbart samhälle för dem och andra nu och i framtiden. 
Hållbar utveckling kan ses från olika aspekter. Vi har valt att fokusera på de sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekterna.  

3.3.1 Sociala aspekten 
Ahrne, Roman & Franzen (2003) beskriver vårt sociala landskap som ett ständigt föränderligt 
landskap med en viss fasthet och kontinuitet. Vidare påpekar författarna att vårt samhälle bärs  
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upp genom den enskilda individens handlingar och samhället är resultatet av vår interaktion. 
Inom sociologin har vi människor olika utgångspunkter i fråga om ställning och position i 
samhället. Vi har olika möjligheter till makt och våra motiv skiljer sig åt. Vad vi gör i vår 
interaktion med andra samt våra värderingar och vad vi skulle vilja göra är vad sociologi 
handlar om. Social hållbarhet grundar sig i de sociala, kulturella och politiska faktorerna som 
påverkar människors livskvalitet och kontinuitet både inom och mellan nationer, skriver Siraj-
Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson (2010). Författarna hävdar att hållbar utveckling 
kräver att människor har medkänsla för varandra och respekt för skillnader i åsikter. "De 
viktigaste frågorna för social hållbarhet är att främja deltagande och dialog, motverka 
ojämlikhet och garantera fred" (a.a:23).  
  
Sandahl (2006) påpekar att det människor lär sig och hur de överför det i handling blir 
avgörande för en hållbar utveckling, att miljöproblemens uppkomst är ett resultat av 
människors handlingssätt där vi agerar utan hänsyn till varandra och miljön (a.a.). Persson & 
Persson (2007) hävdar att ett sätt att nå ett hållbart samhälle är en förändring i människors 
konsumtionsmönster och livsstil. Vidare påpekar författarna (a.a.) att arbetet för hållbar 
utveckling blir framgångsrikt om alla i samhället är delaktiga. ”Arbetet för hållbar utveckling 
är en uppgift för alla i en demokratisk process. För att nå dit krävs en mobilisering som kräver 
engagemang och beslutsamhet av enskilda människor, företag och organisationer” (a.a:188).   

3.3.2 Ekologiska aspekten 
Sandell, Öhman & Östman (2003) framhäver att det är ekologins förtjänst att vi har blivit mer 
upplysta om vilken effekt våra handlingar har på naturen. Vidare skriver författarna att bland 
ekologer råder det oftast en enig bild av de stora förändringar som inträffat och inträffar i 
världen. Däremot är det många olika tankar om vilka förändringar som bör göras och vad som 
uppfattas som miljöproblem och vad som bör göras åt dessa. Sandell m.fl. (2003) och Siraj-
Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson (2010) påpekar att orsaken till detta är att vi 
människor har olika uppfattningar om vad som är viktigt och en förändring av vår användning 
av naturen kan skapa konflikter beroende på vilka värden och intressen vi prioriterar. Sandell 
m.fl. (2003) hävdar att ”miljöproblemen i mångt och mycket kan sägas handla om mänskliga 
värdekonflikter” (a.a:87). Författarna poängterar därför vikten av att kunna belysa och 
resonera kring alternativa sätt om hur vårt förhållningssätt till naturen bör vara. “Förbruka 
naturresurser, ökade utsläpp av växthusgaser, [...], är några av de effekter som visar hur 
samhället har antagit livsstil som är inriktad på att maximera omedelbar komfort och 
bekvämlighet på bekostnad av kommande generationer" (Siraj-Blatchford m.fl. 2010:19). Det 
är viktigt med en pedagogik där större tonvikt läggs på att utrusta generationer att ta ansvar 
för att göra välinformerade beslut som inte enbart påverkar nu, utan även i framtiden (a.a.). 
Pedagogerna bör därför inte bara lära barnen om de olika miljöproblemen som har varit, utan 
även om vad de kan göra i morgon för att gynna ett hållbart samhälle(a.a.).  

3.3.3 Ekonomiska aspekten 
Jamison (2003:83) påstår att ”i en märklig kulturell dynamik skapar lösningen på materiella 
problem nya problem för mänskligheten" vilket leder till att det alltid finns både vinnare och 
förlorare. Vidare påpekar författaren att de som äger handeln endast är ute efter att skapa 
vinstintresse och de förvandlar gärna miljöfrågan till en affärsverksamhet. Enligt Jamison 
(a.a.) är försöken att skjutsa Sverige i en mer hållbar riktning i många avseenden begränsad av 
arvet från det förflutna och han hoppas på att vi blir bättre på detta i framtiden genom att vi 
får en bredare syn på hållbar utveckling än vi har nu. Det krävs miljöhänsyn som integreras i  
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alla aspekter av samhällsliv och ekonomisk verksamhet (a.a.). Författaren framhäver att det  
finns transnationella företag som påstår att de arbetar utifrån ett hållbart synsätt, men deras 
syfte är att utnyttja detta till en affärsidé (a.a.). Författaren påpekar att en konsekvens av detta 
är att det finns många som är kritiska "mot den globala kapitalismens grön-talande men inte 
alltid grön-görande verksamhet (a.a:19). 
  
Enligt Giddens (2003) har vi inflytande över samtliga effekter av globaliseringen. Författaren 
hävdar att vi numer har ett mer aktivt och engagerat förhållande till vetenskap och teknologi. 
Vi har blivit mer ifrågasättande och accepterar inte allt som vetenskapen kommer fram till. 
Medvetenheten har ökat om att i dagens värld är vi beroende av varandra både ekonomiskt, 
politiskt och ekologiskt (a.a.). För att verka för ett hållbart samhälle krävs förändring i vår 
livsstil framhåller Björneloo (2007) och Persson & Persson (2007). Det är viktigt att vi 
ifrågasätter och kräver information om var olika produkter kommer ifrån och under vilka 
villkor befolkningen lever under. Vi måste bli medvetna konsumenter (a.a.). 
  
För att uppnå ett hållbart samhälle i alla delar av världen, både i rika och fattiga länder, 
innebär det också att vi måste skapa bättre förutsättningar för hushållning av de resurser som 
vi har, skriver Persson & Persson (2007). Genom utveckling av rättvisemärkt handel, det vill 
säga, en utveckling mot rättvis handel, får alla länder, även utvecklingsländerna möjlighet att 
uppnå ett hållbart samhälle påstår författarna (a.a.). Jamison (2003) och Persson & Persson 
(2007) skriver att näringslivet måste ta ett större globalt ansvar om målet ska kunna uppnås. 
Det är också viktigt att det tydliggörs för konsumenterna i västvärlden vilka effekter deras val 
av varor har på miljön globalt (a.a.). Eftersom det finns mycket som konsumenterna inte är 
medvetna om när det gäller produktion av varorna i utvecklingsländerna är målet med 
rättvisemärkt handel att ge konsumenterna den information de behöver för att kunna "välja 
produkter och tjänster utifrån etiska och ekologiska krav" (Persson & Persson 2007:106).   

3.4 Hur barn lär sig 
Det finns många teoretiska perspektiv och begrepp relaterade till kunskap och lärande. Det 
som forskning visar är att barns lärande påverkas av den miljö de vistas i och vilken 
uppmuntran de får från vuxna i deras omgivning. I detta avsnitt kommer vi att skildra några 
teoretiska perspektiv om barns kunskap samt miljöns roll för barns lärande. 

3.4.1 Teoretiska perspektiv och några begrepp relat erade till kunskap 
och lärande  
Enligt Elfström m.fl. (2008) finns det många olika sätt att lära. Det empiriska perspektivet är 
grundat på idén att lärandet är ett resultat av människans erfarenhet, upplevelse och de 
upptäckter som hon gör i världen med sina sinnen. Författarna påpekar att även om det 
empiriska perspektivet är viktigt i barnens lärande måste barnen vara medvetna om det 
faktum att det finns färdiga fakta att ta till sig. Kunskap kan på enkelt sätt överföras till dem 
genom olika metoder, eller att de kan få kunskap direkt från pedagogerna eller böcker (a.a.).  
  
Det konstruktivistiska perspektivet innebär att barnens kunskaper utvecklas när de få 
möjligheter att både upptäcka saker själv och arbeta laborativt (Elfström m.fl. 2008). Piaget, 
en förespråkare av detta perspektiv, ansåg att om lärarna gav barnen tid att upptäcka saker 
själva, får de möjlighet att förstå situationen eller fenomenet bättre (a.a.). Elfström m.fl. (a.a.) 
och Dysthes (1996) syn på det här perspektivet innebär att pedagogerna inte kan se barnen 
som “tomma kärl som ska fyllas med samma kunskap” (Elfström m.fl. 2008:30) utan att  
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barnen väver in den med deras tidigare erfarenheter och på så sätt skapar ny kunskap. Dysthe 
(1996) hävdar att hennes synpunkt när det gäller lärande är både konstruktivistiskt och 
interaktionistiskt. För att ett barn ska lära säg något nytt måste hon/han skapa sin egen 
kunskapsstruktur. Pedagogerna kan inte föra över kunskap till ett barn utan den byggs upp 
genom ett socialt samspel med andra individer (a.a.). 
  
Kritikerna till det konstruktivistiska perspektivet menar att det finns för mycket fokus på det 
enskilda barnets lärande, skriver Elfström m.fl. (2008). Enligt kritikerna är lärandet också 
"situationsbundet och en del av ett socialt och kulturellt sammanhang" (a.a:31). Elfström m.fl. 
hänvisar här till det sociokulturella perspektivet som framhåller att lärandet sker i ett socialt 
och kulturellt sammanhang (a.a.). Vidare hävdar författarna att från det här perspektivet 
“betraktas inte kunskap som något som existerar enbart inom individen utan också mellan 
individer” (a.a:31). Vygotskij (1999) framhäver att människor är beroende av sin omgivning 
och att den kunskap ett barn får, skapas och finns i mötet med andra.  
  
Säljö (2000) hävdar att det sociokulturella perspektivet lägger tonvikten i det vardagliga 
mänskliga mötet som vi deltar i. Enligt författaren är det i dessa möten som människor får sin 
tolkning av omvärlden där släktskapet mellan tänkande och kommunikation betonas. “Det är 
genom deltagande i kommunikation som individen möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, 
resonera och handla” (a.a:115). Vidare påpekar Säljö att människor använder språket som ett 
redskap för att förmedla sitt tänkande. Elfström m.fl. (2008) poängterar att barnens språk är 
dynamiskt, det ändras beroende på var de befinner sig och med vem de kommer i kontakt 
med.  
 
Språklig kommunikation gör att vi kan tolka och dela varandras resonemang och därmed 
komma fram till nya lösningar och kunskaper, skriver Säljö (2000). Kommunikation, och då 
främst den språkliga, är ett sätt att göra världen "tillgänglig för diskussion och att lyfta fram 
de aspekter och perspektiv på händelser som är intressanta i en given situation" (a.a:114). 

3.4.2 Flerstämmig lärandemiljö 
En flerstämmig lärandemiljö utmärks av autentiska frågor, påstår Dysthe (1996). Sådana 
frågor uppmuntrar samtalet mellan pedagoger och barnen och mellan barnen samtidigt som 
det utmanar barnens sätt att tänka. De signalerar att barnens förståelse, egna tolkning och 
reflektion är viktig skriver författaren (a.a.). Uppföljning av svaren är också betydelsefullt, 
dels för att det visar tecken på att svaret var tillräckligt bra men också att samtalet naturligt 
förs vidare på samma spår. Positiv bedömning är nästa steg och handlar om att bygga vidare 
på barnets svar och framhålla betydelsen av det och på så sätt bekräftar vi värdet i barnets 
tankar och idéer (a.a.). Pedagogerna är mer intresserade i det som barnen förstår och 
reflekterar över och inte enbart deras svar, poängterar Dysthe (1996).  
  
Att tänka och arbeta flerstämmigt hjälper barnen att lyssna mer på andra (Dysthe 1996). När 
pedagogen följer upp det som barnen säger med en fråga, får barnen goda möjligheter att 
reflektera över och kommentera vidare. Detta leder till att barnen blir mer självständiga i sitt 
tänkande. Det skapar också en dialog i klassrummet som belyser barnens mångfald och 
utvecklar barnens självtillit (a.a.).  

3.5 Lärandet för hållbar utveckling 
Persson & Persson (2007) skildrar olika internationella miljökonferenser som har haft stor  
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betydelse för arbetet för ett hållbart samhälle. En sådan konferens var 
Johannesburgkonferensen 2002. Ett resultat av konferensen var den så kallad 
Ubuntudeklarationen. Enligt författaren fick en internationell grupp uppdraget att utveckla 
"utbildning och lärandet med utgångspunkten att stimulera arbetet för hållbar utveckling på 
alla utbildningsnivåer" (a.a:188). UNESCO, genom programmet Årtiondet för utbildning i 
hållbar utveckling, 2005-2014, UN Decade for Education for Sustainable Development, har 
också lagt fokus på hållbar utveckling skriver författarna (a.a.). Som den ledande 
organisationen, har de mål att integrera principer, värderingar och metoder för en hållbar 
utveckling i alla aspekter av utbildning och lärande, i syfte att ta itu med sociala, ekonomiska, 
kulturella och miljömässiga problem vi står inför i 21:a århundradet (UNESCO 2010 
Internet). Enligt Persson & Persson (2007) är det ett program som betyder att utbildning och 
forskning "fördjupas till det lokala samhället och de enskilda människors drivkraft i världens 
länder” (a.a:188). Då måste skolor vara medvetna om hur viktig deras roll är för hur lärandet 
för hållbar utveckling ter sig, hävdar författarna (a.a.). 
  
Lärandet för hållbar utveckling handlar mycket om hur pedagogerna hanterar miljöfrågor i 
klassrummet skriver Andersson & Rudberg (2004). Om vi ser miljöfrågorna som en 
värdefråga, kan det inte finnas några ”objektiva och absolut ”rätta” eller ”felaktiga” sätt att 
hantera miljöproblemen” (2004:86). Vidare påpekar författarna att när vi talar om hållbar 
utveckling i utbildningssyfte får vi inte se det som ett ämne utan som ett perspektiv som ska 
genomsyras i hela utbildningen (a.a.). Det ska vara ett perspektiv som pedagogerna kan 
använda som hjälpmedel i verksamheten och hjälpa till i val av stoff och metod. Därför 
"måste vi som lärare förhålla oss till andra och i sammanhanget viktiga frågor som värde, 
moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, genus, jämställdhet, etnicitet och 
samhälleliga intressekonflikter" (Skolverket 2002:21). Vidare skriver författaren att begreppet 
lärandet för hållbar utveckling därför måste vidareutvecklas.   

3.5.1 Lärandet för hållbar utveckling i förskola/fö rskoleklass 
Följande två avsnitt (3.5.1 och 3.5.2) där vi hänvisar Pramling Samuelsson & Kaga är det vår 
egen översättning ur vissa delar av deras bok The contribution av early childhood education 
to sustainable society.  
 
Enligt Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008) har inte lärandet för hållbar utveckling varit 
ett ämne i förskolor och förskoleklass. En orsak kan vara att diskussion om hållbar utveckling 
med barnen kan upplevas som "doom and gloom" (a.a:11) det vill säga, ”jämmer och elände”. 
En annan orsak kan vara att ämnet är för stort för barnen att förstå vad det innebär och krävs 
av dem. Författarna är dock av den åsikten att det finns olika sätt att introducera ämnet till 
barnen som är konstruktiva, positiva, intressanta och lämpliga. Lärandet för hållbar utveckling 
bör börja i de yngre åldrarna eftersom det är då barnen utvecklar grundläggande värderingar, 
beteenden och vanor som kan vara långvariga, fortsätter författarna (a.a.). Då småbarnsfostran 
handlar om att ge småbarn goda kognitiva, empatiska, sociala och fysiska grunder för deras 
utveckling och livslånga lärande, har den stor potential att främja bland annat värden och 
beteenden som stöd för hållbar utveckling menar författarna (a.a.).  

3.5.2 Hur lärande för hållbar utveckling kan te sig  
Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008) förhåller sig till den bild av ett barn som finns i 
FN:s konvention om barnets rättigheter, det vill säga bilden av det kompetenta barnet med 
idéer att bidra med till samhället nu och i framtiden. Författarna (a.a.) hävdar att i lärande för 
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hållbar utveckling skall pedagogerna inte enbart lyssna på barnens tankar och åsikter. Deras 
åsikter ska även vara utgångspunkt för att utforma innehåll och strategier för lärande.   
  
Att lära för hållbar utveckling handlar mer än om att barnen ska vistas ute där de upptäcker 
naturens olika resurser, poängterar Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008). Barn skall ges 
olika möjligheter till att diskutera med varandra om hållbarhet. Lärandet skall dessutom 
handla om att lära sig att vara medkännande och respektera skillnader. I den vanliga 
utbildningen talas det om att läsa, skriva och räkna. Men i lärandet för hållbar utveckling bör 
pedagogerna tala med barnen om att ”minska, återanvända, återvinna, respektera, reparera, 
reflektera och vägra” (a.a:12).  
  
Öhman (2006) poängterar att barns erfarenheter inte är begränsade till förskolans värld utan 
de har med sig olika upplevelser från sin livsvärld. Vidare påpekar författaren att det finns 
mångfald i barnens bakgrund och livserfarenheter, "de är både lika och olika” (a.a:45). Därför 
anses mångfald vara en viktig fråga att tänka på i lärandet för hållbar utveckling menar 
Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008). Globaliseringen har öppnat upp världen där barn 
från ung ålder kommer i kontakt med människor från olika nationaliteter, kulturer och 
etniciteter (a.a.). Därför anser författarna ”att lära sig att respektera och uppskatta mångfald 
bör börja tidigt genom bland annat småbarnsfostran” (a.a:12). En verksamhet präglad av 
demokratiska värderingar och praxis är viktig för att kunna fostra respekt och uppskattning av 
mångfald bland barnen (a.a.).   
  
Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008) framhåller att ett hållbart samhälle gynnas av 
människors förmåga att kunna tänka kritiskt om saker som tas för givet och att kunna hitta 
kreativa lösningar och alternativ till de ohållbara vanor och praxis som finns. Barns lärande 
skall handla mer än om att lära barn att läsa och skriva ordentligt poängterar författarna (a.a.). 
Pedagogerna skall i stället uppmuntra och uppmana barnen att ifrågasätta överkonsumtion 
genom diskussioner om till exempel bekanta livsmedel, kläder och leksaker (a.a.). För att 
kunna göra detta krävs det att pedagogerna kan ge utmaningar på rätt nivå och också ha en 
allmän kunskap om barnens förståelse och erfarenhet om sin värld, "det vill säga att hon har 
både ett barnperspektiv och kan ta barns perspektiv" (Öhman 2006:45). Pedagogerna skulle 
sedan kunna utvidga diskussioner så att barnen kan sätta sig in i och försöka förstå hur andra 
barn i mindre materiellt rika förhållanden har det och stimulera till samtal om solidaritet och 
samarbete skriver Pramling Samuelsson & Kaga (red. 2008).  

3.6 Pedagogisk dokumentation 
Elfström m.fl. (2008) talar om den pedagogiska dokumentationen som ett kooperativt arbete 
där dokumentationen ska användas som ett verktyg. Författarna påpekar att ”dokumentationen 
blir pedagogisk först när den blir föremål för reflektion och tolkning [...]” (a.a:43). Den 
pedagogiska dokumentationen synliggör barnens tankar och utveckling, det gör det lättare att 
förstå och tolka vad barnen gjort samt stärker deras självbild. Åberg & Lenz Taguchi (2005) 
betonar vikten av den gemensamma tolkningen av en dokumentation eftersom vi uppfattar 
och förstår på olika sätt. Syftet är inte att hitta sanningen utan det intressanta är att få syn på, 
och använda våra olika sätt att tänka. Detta blir betydelsefullt och till god hjälp i 
kunskapssökandet, samtidigt som den blir ett verktyg för kommunikation. Det blir också ett 
sätt för oss pedagoger att kunna reflektera och diskutera över vår verksamhet. Hur kan vi 
förändra och utveckla vårt vardagliga arbete? Det är genom den pedagogiska 
dokumentationen som man ser sitt eget lärande både som barn och som vuxen (a.a.). 
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Dokumentation synliggör den pedagogiska verksamheten för barn, pedagoger, föräldrar, 
ledningsansvariga och politiker hävdar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). Detta kan 
leda till en dialog där olika röster och tankar kan göra sig hörda. Det är viktigt att diskutera 
barnens arbete med dem för att kunna inta deras perspektiv. Enligt Kennedy (2006) och 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) blir vi bättre på att möta, lyssna på och förstå dem. Med hjälp 
av dokumentationen ges också möjligheter till föräldrar till insyn och förståelse om vad som 
sker i förskolan och kan på så sätt känna sig mer delaktiga, samt få mer inflytande över 
innehållet i verksamheten. I Lpfö 98 (2006) står det att ”förskolan skall komplettera hemmet 
genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 
samarbete med hemmen” (a.a: 11).  
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4 Metod  
I följande kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som vi använde oss av för att ge svar på syfte 
och frågeställningar i studien. Kapitlet avslutas med metodkritik där vi tar ställning till, och 
kritiskt granskar den metod vi använde oss av.   

4.1 Metodval 
I studien användes hermeneutisk forskningsmetod. Hermeneutik betyder ungefär 
tolkningslära. Det är en samhällsvetenskaplig riktning där man tolkar och försöker förstå 
människors handlingar (Bryman 2002). Författaren påpekar att i kvalitativa studier läggs 
tonvikten på tolkningen av insamlat material som sedan beskrivs i ord. Det finns även 
positivistisk kvantitativ forskningsmetod där tonvikten läggs på de mätningar som görs av det 
insamlade materialet, till exempel i form av statistiska analysmetoder. Vi valde dock att 
använda oss av kvalitativ intervjumetod som är semistrukturerad (a.a.) då vi anser att det kan 
ge en djupare inblick i hur intervjupersonerna förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. 
Enligt Bryman behöver frågorna i en semistrukturerad intervju inte komma i en viss ordning 
och det ges utrymme för följdfrågor (a.a.). Han skriver att en intervjuguide, en lista över 
frågor som "ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju" kan vara till hjälp 
(a.a:304). I studien användes en intervjuguide med syftet att ge en mer öppen dialog mellan 
oss och intervjupersonerna.  

4.2 Urval  
Studien genomfördes på två mindre orter i olika kommuner i Västsverige. Ett så kallat 
bekvämlighetsurval användes, som enligt Bryman (2002) är ett urval av personer som finns 
tillgängliga och är avsiktligt utvalda av forskaren. Sex pedagoger intervjuades: tre arbetar i 
förskola med barn i åldern 4-5 år och tre arbetar i förskoleklass. Av de sex pedagoger som 
intervjuades är fem förskollärare och en är fritidspedagog och därför valdes dessa två 
yrkeskategorier att benämnas för pedagoger i studien. Två rektorer intervjuades också som 
ansvarar för respektive verksamhet. Såväl pedagoger som rektorer är av kvinnligt kön. 
Pedagoger och rektorer har varierad yrkeserfarenhet. Pedagogerna har arbetat mellan 1 ½ - 33 
år och rektorerna har arbetat i tre respektive 22 år. 

4.3 Genomförande 
Fem intervjufrågor formulerades till pedagogerna (Bilaga 1) samt tre intervjufrågor till 
rektorerna (Bilaga 2) efter studiens syfte och frågeställningar, det vill säga frågor som kan ge 
en inblick i hur lärande för hållbar utveckling kan se ut i förskola respektive förskoleklass. 
Vidare handlade frågorna om hur pedagogerna resonerar kring vad de anser att barnen 
behöver lära sig för en framtida hållbar samhällsutveckling. Frågorna handlade också om 
vilka förutsättningar rektorerna skapar för att främja lärandet för hållbar utveckling. I 
kontakten med den utvalda förskolan och förskoleklassen berättades om studien och dess 
syfte och därefter frågade vi om de ville medverka. Efter att ha fått medgivande till intervjuer 
från pedagoger och rektorer bestämdes dag och tid för dessa. Det informerades också om en 
maxtid för intervjun för att underlätta planeringen av intervjun och minimera risken för 
stressmoment. Intervjufrågorna delades ut cirka en vecka i förväg. Detta gjordes dels för att 
ge pedagogerna tid att sätta sig in i frågorna och för att kunna räta ut eventuella oklarheter 
kring frågorna innan intervjutillfället, dels med förhoppning om att få djupare och bredare 
svar av de tillfrågade. Samtliga intervjuer genomfördes på deras respektive arbetsplatser och 
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med en i taget. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att på så sätt få en så rättvis 
bild av intervjumaterialet som möjligt.  

4.4 Bearbetning och analys 
Bearbetningen av det insamlade material inleddes med transkribering av respektive intervjuer. 
Varje intervju skrevs ner ordagrant för att inte förbise någon information, (se resultatavsnitt 
för samtliga rubriker). Sedan gjordes en sammanfattning av deras utsagor där vi skrev ner det 
de hade gemensamt samt det som skilde dem åt Därefter kategoriserades pedagogernas och 
rektorernas utsagor utifrån intervjufrågorna. Vi delade in deras svar under olika rubriker, till 
exempel ”pedagogernas tolkning av innebörden av hållbar utveckling”. För att synliggöra 
skillnader i deras utsagor, citerade vi delar av dessa. En intressant iakttagelse var att såväl 
pedagoger som rektorer upplevde att hållbar utveckling var ett komplext och svårdefinierat 
begrepp. Det framgick också att pedagogerna inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om hur de 
ska lära ut de olika aspekterna av hållbar utveckling. Här vill vi påpeka att våra 
intervjupersoner inte representerar en majoritet av en yrkeskategori eftersom vår 
undersökning endast består av några få pedagoger och rektorer. Men vi anser att det de sade 
var intressant. Värdet med studien är att vi har fått en inblick i hur några pedagoger och 
rektorer tolkar begreppet hållbar utveckling utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter samt hur det tillämpas i det vardagliga arbetet med barnen. Det kan bli en 
språngbräda för vidare forskning där en bredare studie kan göras som omfattar fler pedagoger 
och rektorer från fler skolor och kommuner. Vi är också medvetna om det faktum att 
examensarbetet är uppbyggt på intervjuer med personer som vet lite om, och är osäkra på 
innebörden av hållbar utveckling. Även då detta kan tyckas märkligt ville vi ändå analysera 
deras utsagor och se om vi genom litteratur kan få en förståelse för varför vi har fått de svar 
som vi har fått. 

4.5 Trovärdighet och äkthet 
För att få reda på kvaliteten i en undersökning utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier. 
Validitet (giltighet) innebär att en bedömning görs av de slutsatser som man har kommit fram 
till i undersökningen ”hänger ihop eller inte” (Bryman 2002:43). Reliabilitet (tillförlitlighet) 
är ett mått på om resultaten från en undersökning kan bli desamma om undersökningen 
genomförs på nytt. Dessa begrepp används främst inom kvantitativ forskning. Inom kvalitativ 
forskning är det flera forskare som menar att reliabilitet och validitet inte är relevanta begrepp 
utan dessa bör anpassas i kvalitativ forskning. Förslag för bedömning av kvalitativ 
undersökning är istället trovärdighet och äkthet. Anledningen till detta är att forskarna är 
kritiska till att det finns en absolut sanning när det rör sig om "den sociala verkligheten" 
(a.a:258). Eftersom studien utgjordes av en kvalitativ undersökning valdes rubriken 
trovärdighet och äkthet. Undersökningsmetod och resultat uppfattades som trovärdiga utifrån 
den metod som valdes eftersom vi använde oss av flera forskare och informationskällor som 
underlag till intervjufrågorna. Det vill säga i formulering av intervjufrågorna hade vi i åtanke 
vad forskare och författare skrivit om hållbar utveckling och hur sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekter tillämpas i verksamheten. Studien kunde dock ha fått ett mer trovärdigt 
resultat om mer än en metod i undersökningen använts och om intervjupersonerna hade fått 
läsa igenom utskrifterna. Då kunde de ha bekräftat om deras utsagor uppfattades rätt (a.a.).  
  
När det gäller äkthet utgår Bryman (2002) från olika kriterier där bland annat frågor tas upp 
angående om undersökningen ger en rättvis bild av deltagarnas utsagor och förhållningssätt, 
om undersökningen gett deltagarna en ökad förståelse, samt om de kunnat vidta åtgärder för  
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att förändra och förbättra situationer utifrån det berörda området. Det är vår tolkning att 
intervjupersonerna genom intervjuarna fick djupare förståelse av begreppet hållbar utveckling 
samt idéer om hur de på olika sätt kunde tillämpa de olika aspekterna i deras vardagliga arbete 
med barnen. Vår förhoppning är att de blivit mer medvetna om, och funnit fler sätt att föra 
arbetet om lärande för hållbar utveckling framåt.  
 

4.6 Etiskt ställningstagande 
När forskning bedrivs är det viktigt att skydda individernas integritet. Därför följdes 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) för att få vägledning och riktlinjer för att 
gå rätt tillväga i studien när det gäller det etiska kravet. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra forskningsetiska principer som beskrivs 
i Vetenskapsrådet. I enlighet med informationskravet fick deltagarna information om 
forskningens syfte samt att deltagandet var frivilligt. Med stöd av samtyckeskravet upplystes 
deltagarna att de hade rätt att själva bestämma över sitt deltagande samt att de hade rätt att 
avbryta sin medverkan utan konsekvenser för dem. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 
att information om att arbetet inte kunde kopplas till enskilda personer eller skolor. Slutligen 
enligt nyttjandekravet, informerades deltagarna om att materialet endast används som 
underlag i detta examensarbete. 

4.7 Metodkritik 
Kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerad intervju som användes, var enligt 
intervjuaren, ett bra sätt att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuaren 
upptäckte under intervjuns gång att intervjuguide var ett bra redskap men det är viktigt att ha i 
åtanke att följdfrågorna som inte finns med i intervjuguiden är minst lika viktiga. Intervjuaren 
upplevde att följdfrågorna gjorde att dialogen mellan den och intervjupersonen blev mer 
levande och gav mycket material att arbeta med. Ett annat redskap som underlättade 
intervjuprocessen var diktafonen. Den gjorde att intervjuaren kunde fokusera mer på vad 
intervjupersonen sade och utifrån det ställdes följdfrågorna. Med det inspelade materialet 
kunde intervjuaren alltid återgå till det som sades. Bryman (2002) skriver om vikten av att 
lämna ut information om syfte och arbete samt intervjufrågor. Intervjufrågorna delades ut i 
god tid så att intervjupersonerna hade tid att reflektera över frågorna. Intervjuaren upplevde 
att pedagogernas utsagor var genomtänkta och hon trodde att det spelade en viss roll att de 
fick ta del av dem i förväg.  
 
Under intervjuns gång upptäcktes att det skulle ha varit till fördel om provintervjuer 
genomförts. Björneloo (2007) framhäver att detta är ett bra sätt att pröva "olika ingångar och 
följdfrågor" (a.a:81). På så sätt kunde intervjuaren ha känt sig säkrare och mindre nervös i hur 
intervjuerna inleddes och följdfrågor valdes. Vid de långa pauserna uppfattades pedagogerna 
som osäkra på vad de skulle säga. En viss stress upplevdes av intervjuaren över dessa stunder. 
För att kompensera detta ställdes frågor som möjligen kunde betraktas som ledande. 
Björneloo (2007) påpekar att detta inte behöver vara negativt. Det är viktigare "att veta vart 
intervjun ska leda än att undvika ledande frågor” (a.a:84).  
 
 
 
 
 



 19 

 

5 Resultat 
I resultatdelen redovisas en sammanställning av intervjuerna utifrån våra intervjufrågor 
(Bilaga 1 och 2).  Vi inleder med pedagogernas utsagor och därefter följer rektorernas. Vissa 
citat innehåller tre punkter inom hakparentes. Detta markerar att en del av citatet utelämnats. 
Längre pauser i intervjuerna är markerade med tre punkter. Vissa av intervjuernas citat är 
ganska långa men vi anser att det är viktigt eftersom vi vill ge läsaren en inblick om 
pedagogernas tankar kring begreppet hållbar utveckling. Vi vill också ge läsaren en bild av 
hur vi har tolkat och förstått pedagogernas och rektorernas utsagor (Björneloo 2007).  

5.1 Pedagogernas tolkning av innebörden av hållbar utveckling 
Vi ser en viss likhet mellan pedagogernas tolkning av vad hållbar utveckling innebär. De 
anser att hållbar utveckling är ett komplext begrepp och de hade en viss osäkerhet till själva 
ordet ’hållbar utveckling’ och några hade knappast hört ordet innan. Däremot sade alla att 
hållbar utveckling handlar om att ta tillvara på de resurser som finns, att vara rädd om 
naturen, djur och människor. Det som var skillnad mellan pedagogerna på de två olika 
skolorna var att vissa, i deras förklaring, använder sig av orden som belyser de olika 
aspekterna av hållbar utveckling medan andras svar var mer alldagliga. 
 
En pedagog påpekar att hållbar utveckling för henne är att man agerar samhällsmässigt.  
 
[...] att man agerar både samhällsmässigt och alla människor runt omkring för att få ett hållbart samhälle och att 
det är inte bara lätt för att det har med hur man planerar, hur man tar tillvara på det som finns i naturen […]. 
 
En annan pedagog tolkar hållbar utveckling som ett levnadssätt där pedagogerna måste ta 
ansvar för våra resurser. Hon framhäver också att hållbar utveckling innefattar mer än just 
miljön. 
 
Jag tolkar hållbar utveckling som ett sätt att leva för att bevara våra resurser som vi har i världen och hållbar 
utveckling är inte bara en miljöaspekt för mig utan även mänsklig aspekt och social, ekonomisk, global […]. 
  
[...] allt man gör tolkar jag som hållbar utveckling, främst det här med naturen och djuren och så 
medmänniskorna. 
 
I följande utsaga beskrivs en osäkerhet om begreppet hållbar utveckling men det tolkas ändå 
som något som ska läras ut och finnas med under hela livet. 
 
 [...] att det är att man lär för livet på nåt vis, att det vi ska lära ut till barnen är inte bara nåt man lär sig nu ... för 
stunden utan det ska vara ett livslångt lärande ... eller så ... . Men som sagt, det var alldeles nytt för mig, [...] jag 
har nog aldrig hört ordet innan, tror jag. 

5.2 Styrdokumentens betydelse för hur hållbar utvec kling lärs ut av 
pedagogerna 
Samtliga pedagoger berättar att styrdokumenten har stor betydelse för hur de lär ut de olika 
aspekterna av hållbar utveckling till barnen. De framhäver att dokumenten ligger till grund för 
deras arbete, där det står tydligt att pedagogerna ska förbereda barnen för framtiden. Sett ur 
den sociala aspekten av hållbar utveckling berättar pedagogerna att det finns mycket de kan 
koppla till styrdokumenten när det gäller till exempel demokrati och värdegrundsfrågor. 
Detsamma gäller den ekologiska aspekten där det står att man ska vara aktsam om miljön. 
Pedagogerna är också överens om att det är svårt att koppla den ekonomiska aspekten av  
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hållbar utveckling till läroplanen. Däremot anser de att det är enklare att se de sociala och 
ekologiska aspekterna. Pedagogerna framhäver att styrdokumenten är luddiga, allt beror på 
hur det tolkas av pedagogerna. Därför är det viktigt att pedagogerna diskuterar tillsammans 
med varandra vad styrdokumenten har för betydelse för dem som pedagoger. 
 
Hela styrdokument handlar om tolkningar. Du kan tolka den hur mycket du vill utifrån vem du är. Det finns 
vissa saker som är uppenbara men mycket är en tolkningsfråga. [...] t.ex. grundläggande värden det är utifrån 
dina. Det är så vida rubriker, människors okränkbarhet, lika värde. 
 
I ett av svaren framkommer det att den ekologiska aspekten är den som tydligast belyses i 
styrdokumenten. Dock arbetar de med den ekonomiska aspekten. 
 
Jag kan inte klart säga att jag ser det, mest när jag tänker på styrdokument då är den ekologiska aspekten med 
natur, det har de klart. Men det ekonomiska det gör vi med barnen. Vi lär barnen att de inte ska slösa med 
resurserna ... . 
 
Läroplanens betydelse framhävs här som en viktig arbetsplan att utgå från i planering och 
utformning av verksamheten där reflektion utgör en betydande del.  
 
[...] men nånstans har man alltid en tanke ’vad är det jag gör detta för?’ och då kommer ju hela läroplanen in för 
det mesta i det man gör ... att reflektera över det man gör. Det är kanske också hållbar utveckling för oss [...]. 

5.3 Lärande för hållbar utveckling i pedagogernas v ardagliga arbete 
med barnen  
Samtliga pedagoger framhäver att samtalet är ett viktigt inslag i deras vardagliga arbete med 
barnen när det gäller lärandet för hållbar utveckling. De anser att det är ett viktigt redskap att 
använda för att väcka barnens intresse, att träna den sociala kompetensen och förmedla 
kunskap om bland annat naturen, kompostering och återvinning. 

5.4 Pedagogernas sätt att lära ut hållbar utvecklin g från de 
ekologiska/ekonomiska/sociala aspekterna 
Återigen hävdar pedagogerna att sättet hur de lär ut olika aspekter av hållbar utveckling 
handlar först och främst om dialog med barnen. Vidare påpekar de att det är viktigt att de är 
lyhörda till det barnen säger och utifrån det planerar hur de ska synliggöra och tydliggöra 
samtliga aspekter av hållbar utveckling. Här påpekar pedagogerna att nyckelordet är 
upplevelse där barnen på ett konkret sätt kunde se deras handlande utifrån samtliga aspekter. 
Vissa pedagoger är av åsikten att det är svårt att särskilja de olika aspekterna i deras 
vardagliga arbete med barnen. De berättar att om de till exempel pratar om återvinning ur en 
ekologisk aspekt så kommer även den ekonomiska aspekten in. Detsamma gäller den sociala 
aspekten. 

5.4.1 Ekologiska aspekten 
När de flesta pedagoger ska lära ut den ekologiska aspekten handlar det mycket om konkreta 
upplevelser så som kompostering, utedagar där barnen vistas i naturen och pedagogerna pratar 
om bland annat Allemansrätten, växter, årstidsväxlingar och hur man ska värna om naturen 
och djuren i deras närmaste omgivning. På en skola finns det stor skillnad i hur olika 
pedagoger lär ut den ekologiska aspekten. Det finns en avdelning som komposterar och 
källsorterar medan de två andra avdelningarna endast källsorterar kartonger och papper, allt  
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annat slängs i papperskorgen. Andra aktiviteter som görs för att lära ut den ekologiska 
aspekten är skräpplockningsdagar. Vissa pedagoger i förskoleklasserna arbetar tematiskt med 
till exempel djuren på bondgården.  
  
Skolan har grön flagg, det är olika saker som görs. Förra året jobbade vi med svenska djur i hela Sverige, att vi 
ska vara rädda om dom. Vilka var utrotningshotade och varför de blir det. Sedan har vi skräpplockningsdag, vi 
sorterar. Sedan har vi haft föreläsning där man får tips och idéer. 
  
Genom lek arbetar pedagogerna praktiskt för att uppmärksamma för barnen vad källsortering 
är och för att synliggöra vad som tillhör naturen och vilket som inte hör dit. 
 
Vi hade en övning till exempel där vi pratade lite om skräp och så. De fick ... vi hittade på en liten lek att det 
hade varit en skräppojke och slängt ut lite skräp... och då hängde vi först upp lite grejer i träden ... lite saxar och 
lite papper och lite glas och så som vi hade tagit inne och hängde ut i grenar så fick de först hitta grejerna ute, 
vad var det som inte hörde hemma i naturen då? Sen samlade vi ihop det och gick igenom lite lätt ... lite plast, 
jaha, vad är det och försvinner det av sig självt? Så hittade vi ett bananskal, ja, men det funkar ju faktiskt. 
Bananskalet blir ju jord om det får ligga länge. 
 
Pedagogerna lär ut om vad allemansrätt innebär. 
 
[...] man lär barnen på plats om att vara rädd om naturen, om allemansrätt. Vi lär de om vad de har för rättighet 
och vad de har för skyldighet. 

5.4.2 Ekonomiska aspekten 
Samtliga pedagoger har samma uppfattning om hur de lär ut den ekonomiska aspekten. De 
påpekar för barnen att saker kostar pengar, vikten om att vara rädd om leksaker, inte slösa 
med papper och sedan om återanvändning av papper, kartonger, burkar och dylikt för att 
skapa andra saker. Sedan pratar de med barnen om olika sätt att spara energi. Genom lek har 
pedagogerna försökt visa att maten kostar pengar och därför måste man tänka till innan man 
slänger mat. 
 
En pedagog berättar att barn ibland är oaktsamma om saker i sin omgivning och för att barnen 
ska tänka efter och reflektera över sina handlingar ställer pedagogerna frågor till dem för att 
de ska förstå konsekvenserna av sitt handlande.  
 
[...] vi har ju rätt mycket leksaker. Mycket har vi köpt in och vissa grejer har vi ju fått av andra skolor eller 
föräldrar eller så där. Då kan man ju se ibland att barn slänger grejer och ser att de inte är så rädda om deras 
saker. Då frågar vi ’hur tänker du nu för om du slänger den där kastrullen hur många gånger som helst så går den 
ju snart sönder. Alla saker man får, får man ju köpa och jag menar ... att sen kan ju pengarna ta slut och då står vi 
där och har inga leksaker’.  [...] Vi brukar fråga ’hur är det med dina saker hemma, är du rädd om dem?’ Ja, det 
är ju oftast då, så det är lite annorlunda.    
 
En del av den ekonomiska aspekten är att ta vara på återvunnet material där det ges utrymme 
för barnens fantasi och påhittighet att tillverka något nytt av det gamla och uttjänta. 
    
Men de är väldigt påhittiga, vi sparar ju plastburkar, smörpaket och sånt och där kan de hitta på massor om man 
ger dom lite verktyg, lite nålar och lite tejp så hittar de på massor [...] De är ju suveräna på att hitta på egna 
grejer av det här gamla. 
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För att hjälpa barnen få en förståelse att allt kostar pengar och att inte slösa i onödan, berättar 
en pedagog att de låtit barnen handla med låtsaspengar.  
 
[...] ibland när vi har haft frukt har de handlat frukt med låtsaspengar och så här … för att få en inblick ... det 
kostar faktiskt med frukt, även typ ett halvt äpple som man bara slänger ... alltså ... det är ju också … och att man 
tänker på det här med mat, maten kostar också [...]. 

5.4.3 Sociala aspekten 
Samtliga pedagoger var överens om att barnens sociala kompetens har stor betydelse för ett 
hållbart samhälle. Deras förhållningssätt när de lär ut den sociala aspekten är att barnen 
genom bland annat lek ska kunna känna sig trygga, våga uttrycka sina åsikter samt ha respekt 
för dem som tycker annorlunda. Pedagogerna framhäver vikten av att synliggöra för barnen 
vad de olika demokratiska processerna innebär. 
 
En pedagog hävdar hur viktig leken är för barnen där de kan utveckla och utöva den sociala 
förmågan. Hon belyser också hur viktig förståelsen för lekregler är för att kunna leka. 
    
[...] är ett barn bra på att leka så är man oftast en social person som har lätt att ge och ta och kan lyssna och ... 
men fallerar det i leken och man har svårt för lekregler så har man oftast svårt i annat också. Så leken tycker jag 
är viktigt. Jag värnar om leken. Den är viktig ... det är bra för alla barn att leka. 
 
Demokrati handlar inte bara om att få vara med och bestämma utan som en pedagog påpekar, 
också att kunna lära sig acceptera majoritetens beslut även om man inte själv håller med. 
 
[ ...] lära sig att man faktiskt inte alltid kan bestämma själv utan ibland måste man liksom göra som någon annan 
vill. Det är också nån form av demokrati, att man får böja sig för majoriteten lite och lära sig det med [...]. 
 
Det är svårt att särskilja de olika aspekterna vilket framkommer i följande utsaga där en 
pedagog tar upp såväl den sociala som ekonomiska aspekten. Hur vi är mot varandra 
avspeglar sig också i om vi har respekt för andras egendom. 
 
[...] hur man är gentemot varandra, att man är rädda om varandras saker, att man är rädd om skolans saker. Det 
handlar om det ekonomiska men också att man har respekt för andras saker och det är det sociala som man 
jobbar mest med, kan jag tänka. 
 
En av pedagogerna betonar hur viktig deras roll är för att bygga upp en barngrupp där barnen 
känner sig trygga och på så sätt vågar uttrycka sina åsikter. Verktyg hon använder för detta 
ändamål är bland annat att arbeta med kompissamtal och kill- och tjejgrupper.   
  
Vi jobbar väldigt mycket med det sociala om vi tar det här nu det gör vi ju, men jag blir så blockerad för jag 
försöker ha det hållbara samhället med, men visst, människor och det sociala samspelet, det är ju ekologisk 
hållbarhet också för att vi måste ju, vi måste bli goda samhällsmedborgare för att kunna ha ett bra förhållande till 
vår omgivning, så självklart, det jobbar vi jättemycket med! Vi har ... nu i år kill- och tjej grupper för liksom 
specifik som handlar om ... det som berör bara pojkarna och bara flickorna, vi har ... kompissamtal, vi har ... 
pratar mycket alltså alltid om det händer någonting så pratar vi igenom, samlar dem pratar igenom… hela vårt 
jobb är egentligen att bygga upp en bra grupp som att de ska känna att det är vi, och det är vi tillsammans skall 
göra bra saker. Vi har hand om de här sexåringarna som vi ska bygga grunden och det gör vi, socialt bygga 
grunden för att de ska bli starka för att dom ska våga säga vad de tycker... och såna saker alltså försöka att ... 
tryggheten i gruppen är jätteviktig för att kunna utvecklas så vi jobbar jättemycket med det egentligen! 
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5.4.4 Hur pedagogerna vet att barnen förstår det de  lär ut. 
Pedagogerna berättar att ett sätt att veta om barnen har förstått det de lär ut är när de i deras 
handlingar påminner varandra om det de har lärt; genom samtal återberättar för andra barn, 
pedagoger eller deras föräldrar saker som de har lärt. Pedagogerna anser däremot att det är 
svårt att veta hur mycket barnen förstår.  
 
Det framkommer av en pedagog att kanske det inte är viktigt hur mycket barnen förstår utan 
att pedagogerna väcker barnens intresse och sätter igång en tankeprocess som de hoppas 
utvecklar sig med tiden. 
 
[...] då har vi en jätteviktig roll i perspektivet hållbar utveckling att prata med barnen om detta för att nånstans 
väcker vi nånting i barnen nån gång och sedan så är det bara att hoppas att de fortsätter med det arbetet genom 
hela livet [... ]. 
 
Enligt en pedagog finns det inte något enkelt sätt att veta om barnen förstår det pedagogerna 
lär ut men i samtalet med barnen kan pedagogerna så ett frö som med tiden kan mogna.  
 
Det kan man aldrig veta eller det märker man i dialog att man har sått ett frö. Sedan behöver barnen mogna i det, 
det är en utmaning. 

5.4.5 Rektorernas tolkning av innebörden av hållbar  utveckling 
Rektorerna menar att hållbar utveckling är mer än just ett miljöperspektiv. Det handlar om att 
värna om varandra och de resurser som finns lokalt och globalt. Vidare påpekar de att en 
viktig aspekt av hållbar utveckling är de verktyg vi ger barn och ungdomar som gör att de kan 
utvecklas till goda samhällsmedborgare som är medvetna om vilken påverkan deras 
handlingar har om miljön och människor i deras omgivning och i den stora världen.  
 
En rektor påpekar att hållbar utveckling handlar om bemötande, hur vi är mot varandra. Hon 
betonar också vikten av samhällskontakter för att kunna skapa sig en framtid. 
  
[...] om man säger hur har man det på sin arbetsenhet, hur är man tillsammans, hur verkar man, hur man bemöter 
varandra för det är ju också det här att barnen ska lära sig att fungera i samhället, kunna skapa sig en framtid för 
det är viktigt också med samhällskontakterna... och mötet både som jag säger med andra barn men också med de 
vuxna. 
 
Hållbar utveckling handlar bland annat om arbetet med hushållning av resurser betonar en 
rektor. Hon tar också upp den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling och påpekar vikten 
av att ha en solidarisk tanke gentemot andra som inte har samma förutsättningar. 
 
Vi behöver jobba för att kunna ta tillvara på de resurser som finns och att vi behöver hejda en viss utveckling, 
tror jag, men i de yngre lägger man en grund för hur man behandlar material, att man är rädd om det vi har. Jag 
tror att det är viktigt att man förmedlar att det inte går att bara byta ut [...]. 
 
[...] att när vi pratar ekonomi så pratar vi inte ekonomi för att vi inte ha råd, utan det handlar om att det ska vara 
ett bra ekonomiskt perspektiv och när vi pratar om omvärld och de bitarna att man har med en solidarisk tanke, 
att inte ... att vi kan inte, även om vi har råd på vår skola att förbruka den här mängden papper, att vi har råd att 
köpa nya bollar och spel och alltihop så är inte det, det är ingen solidariskt tanke i det så det skulle jag vilja att 
man på något sätt kände att man blev lite mindre egen tänkande och lite mer hur ser det ut för alla och det skulle 
jag vilja att det bara… att det blir ganska naturligt och sen att man synliggör goda exempel bara för att det är 
goda exempel och då finns hållbar utveckling med i det. 
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5.4.6 Styrdokumentens betydelse för lärandet av hål lbar utveckling 
Båda rektorerna påpekar att det är utifrån styrdokumenten som pedagoger lägger grunden för 
hur lärandet för hållbar utveckling ska te sig i verksamheten. En av rektorerna tar upp att det 
är bra att styrdokumenten hänvisar till lekens betydelse. Hon berättar att det är i lek som 
barnens sociala och språkliga medvetenhet utvecklas, samt att i leken kan pedagoger få in 
mycket om naturen. 
  
[...] det är det som man lägger grunden: vart ska vi nå, vart är syftet och sedan ha olika verktyg för att nå dit [...]. 
 
En av rektorerna framhäver att all pedagogisk planering måste kopplas till styrdokumenten 
som ligger till grund för allt som görs i verksamheten.   
 
Man behöver kunna sin läroplan, man behöver kunna sina kursplaner, att man behöver kunna koppla alla målen 
till kursplansmålen, till styrdokument, till målen så när du bestämmer dig att jobba med regnskogen. Du behöver 
koppla det i din pedagogiska planering där du kopplar till mål. Du behöver kunna visa att när du jobbar med 
regnskogen då gör jag det för att det finns i vår läroplan [...]. 
 
Det är viktigt att diskutera och reflektera över allt som står i styrdokumenten för att hålla 
dokumenten levande påpekar en av rektorerna. 
  
Det är väldigt viktigt att man har styrdokumenten levande, att man diskuterar vad där står. 

5.4.7 Rektorernas olika sätt att skapa förutsättnin gar som främjar 
lärandet för hållbar utveckling 
Rektorerna påpekar att det de kan göra för att främja lärandet för hållbar utveckling är att ge 
pedagogerna möjligheter att få mer kunskaper genom kompetensutveckling, tid att diskutera 
och reflektera med varandra om det som står i läroplanen på sådana tillfällen som APT 
(arbetsplatsträff), planeringsdagar och mer tid till enskilda reflektioner och planering. En av 
rektorerna framhäver att det inte har varit prioriterat att fokusera specifikt på de olika delarna 
av hållbar utveckling. Utan hon vill ha ett stabil och trygg arbetsmiljö för lärarna och eleverna 
och på så sätt blir det socialt hållbart. Detta tar även den andra rektorn upp, som berättar att 
det är viktigt att jobba med gruppdynamik.  
 
En rektor tar upp att det som hon kan göra för att främja lärande för hållbar utveckling är att 
ge pedagogerna tid till kompetensutveckling och diskussion.   
 
Sen, min uppgift är ju också kanske att ge personalen möjlighet att komma på kompetensutveckling, ge dem tid 
att sitta och diskutera; hur gör vi nu för att [ ...], hur gör vi i olika situationer och hur lägger vi upp vårt arbete. 
  
Det framkommer från en av rektorerna att många pedagoger känner att det redan finns för 
mycket som måste göras och om hon kommer med ett nytt begrepp kan det bli för mycket för 
hennes medarbetare. Hon ser sin uppgift i att få pedagogerna att inse att detta redan görs, men 
det måste skrivas ner så att det kan kopplas till styrdokumenten. 
 
Jag tror att det finns två bitar i det för ibland när man sätter namn på saker och ting så blir folk... väldigt många 
kan känna så här (djupt andetag) ’nu ska vi göra detta också, det räcker inte att vi gör det och det’. Jag tror en av 
mina viktigaste uppgifter som rektor ibland kan vara att försöka få de att se att det var inte en extra uppgift du 
skulle göra utan du gör det redan. I dag är det bara ett annat namn. 
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På frågan om vad rektorn kan göra för att främja lärande för hällbar utveckling berättar en av 
rektorerna att det finns mycket mer att göra. Det hon kan göra som rektor är att inspirera 
andra samt visa att hon tycker att begreppet är viktigt. 
 
 [...] men jag tror att det finns mycket att göra där och framför allt det här att man på nåt sätt visar vad man gör 
och hur man gör det och inspirerar andra och visa att man tycker det är viktigt. Det gör man som rektor genom 
att prata om det och visa med exempel. 
  
Slutligen tycker både rektorerna och pedagogerna att hur man lär ut hållbar utveckling till 
barnen är begränsad med tanke på deras ålder. Det betyder inte att de inte ska introducera 
begreppet, utan pedagogerna ska vara medvetna att det första steget är att väcka barnens 
intresse, vara lyhörda för deras tankar och funderingar och på så sätt så ett frö. Sedan är det 
viktigt att vara en god förebild, för barnen gör som vi gör, inte som vi säger. 
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6 Analys 
I följande avsnitt analyseras redovisningen av resultatet. Avsnittet är indelat i tre 
underrubriker där var och en av dem behandlar en frågeställning. 

6.1 Rektorernas och pedagogernas tolkning av innebö rden av 
hållbar utveckling 
Alla pedagoger och rektorer är av samma åsikt att hållbar utveckling är ett komplext och 
svårdefinierat begrepp. Detta belyser Björneloo (2007) i sin avhandling där hon skriver att 
begreppet hållbar utveckling är komplext. Vi tyckte det var intressant det en av rektorerna 
sade när det gäller prioritering av de olika delarna av aspekterna. Enligt henne har hon inte 
specifikt fokuserat på hur hennes medarbetare arbetar till exempel med kompostering, det vill 
säga den ekologiska aspekten, utan det har varit mer viktigt att skapa en stabil och trygg 
arbetsmiljö för sina medarbetare och barnen. Vidare påpekar rektorn att det inte är viktigt att 
sätta namn på saker och ting eftersom det kan bli för mycket för hennes medarbetare. Även 
om vi har förståelse för det hon säger och anser att det är viktigt med en stabil och trygg 
arbetsmiljö för pedagogerna och barnen, tycker vi att det finns en risk med detta synsätt. Om 
rektorn som är skolans pedagogiska ledare inte vill benämna nya begrepp eller prioritera de 
olika aspekterna av dessa, hur kan hon få pedagogerna att inse hur viktigt det är att integrera 
dessa aspekter i deras vardagliga arbete med barnen? Om det inte är viktigt att nämna de rätta 
namnen på ett begrepp som är så komplext, ställer vi oss frågan; hur kan pedagogerna bli 
motiverade att göra det? Hållbar utveckling är ett begrepp som det talas om “world wide”. 
Om vi vill höja vår status inom vår profession är det viktigt att vi också är medvetna om, och 
kan sätta namn på begreppet och dess aspekter i vårt samtal med föräldrarna, politikerna och 
andra i näringslivet. Ju mer vi diskuterar begreppet ju mer förståelse kan vi få hur vi kan lära 
ut det till barnen. Enligt SOU (2004) bör pedagogerna inom alla utbildningsområden få 
fortbildning som förstärker deras kunskaper om hållbar utveckling. Författaren framhåller att 
detta gynnar hur pedagogerna lär ut hållbar utveckling. 

6.2 Styrdokumentens betydelse för hur hållbar utvec kling lärs ut  
Skolverket (2001) skriver att det är läroplanerna och skollagen som styr verksamheten. 
"Skolans uppgift och de värden som skall ligga till grund för undervisning bestäms i 
läroplanerna" (a.a:9). Pedagogerna och rektorerna är alla överens om att styrdokumenten 
ligger till grund för allt som de gör. De tycker att det är viktigt att kunna sin läroplan för att 
tydliggöra och synliggöra för andra varför de gör som de gör. Vidare påpekar pedagogerna att 
även om det är lätt att hitta stycken i styrdokumenten som de kan säga handlar om den sociala 
eller ekologiska aspekten, kunde de inte göra det för den ekonomiska. Björneloo (2007) både 
förstärker det som pedagogerna säger om den sociala och ekologiska aspekten men skriver 
dock att i Lpo 94 finns det miljöundervisning och hållbar utveckling i flera olika sammanhang 
under allmänna riktlinjer i Lpo 94.  
 
Björneloo (2007) påpekar att det finns ett historiskt, internationellt, etiskt och miljöperspektiv 
i läroplanen som pedagogerna kan finna stöd i ett lärande för hållbar utveckling. Skolverket 
(2001) belyser andra komponenter i Lpo 94, till exempel demokrati, kritiskt tänkande och 
handlingskompetens, som också är betydelsefulla för lärande för hållbar utveckling. 
"Undervisning ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling" (Lpo 94 1999:8). Pedagogerna i vår undersökning 
anser att det är svårt att se en koppling med det som står i läroplanen när det gäller sociala, 
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ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. Men det framkom under 
intervjuns gång att även om de arbetar mycket med de tre aspekterna av hållbar utveckling, 
har de svårt att inse det eftersom de inte använder sig av dessa ord. De har därmed svårt att 
koppla de här aspekterna till begreppet hållbar utveckling. De blir låsta i tanken med att 
hållbar utveckling främst handlar om miljön. Detta förstärks av Wickenberg (Björneloo 2007) 
som skriver att "ett av de största problemen med läroplanen är att de stora övergripande 
linjerna om miljön försvinner bland detaljerna och de blir knappt urskiljbara" (a.a:38). Det 
stöds också av SOU (2004) som skriver att det saknas integrering av de tre aspekterna i 
läroplanerna vilket "skapar problem när det gäller tolkning och prioritering" (a.a:16). 
Författarna skriver vidare att detta kan vara en anledning till varför tillämpning av 
läroplansmål ofta är svag (a.a.).  
 
Det är också viktigt att poängtera att även om pedagogerna kan hitta de olika aspekterna i 
båda läroplanerna finns ordet hållbar utveckling benämnt endast i Lpo 94. En av 
intervjupersonerna tyckte det var bra att i det nya förslaget för förskolans läroplan, finns 
begreppet hållbar utveckling med en förklaring av vad det innefattar. Eftersom det är 
läroplanen som styr verksamheten är det därför viktigt att begreppet finns i läroplanen, 
"Hållbar utveckling handlar inte enbart om miljöfrågor [...]. Hållbarhetsfrågor är nära 
kopplade till livsstilsfrågor som konsumtion, hållbar teknik [...]. Utmaningen för förskolan är 
att fånga upp det som upptar barnens tankar och koppla detta till livsstilsfrågor” (Skolverket 
2009:20 Internet). 

6.3 Tillämpning av hållbar utveckling i det praktis ka vardagliga 
arbetet med barnen utifrån de tre aspekterna 
De flesta pedagogerna framhåller att lärande för hållbar utveckling i det vardagliga arbetet 
med barnen främst handlar om att väcka barnens intresse och vara lyhörd för det och deras 
tankar.  Detta förstärks av Siraj-Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson (2010) som 
skriver att nyckeln till att vara framgångsrik i lärande för hållbar utveckling är att ha barnens 
intresse som utgångspunkt. Pedagogerna ser också samtalet som en viktig del i lärandet för 
hållbar utveckling där de kan ta del av och få kunskap om hur barnet förstår och upplever sin 
värld. Vi anser att det är bra att pedagogerna är medvetna om samtalets betydelse för lärande 
för hållbar utveckling. Men det gäller att ställa frågorna så att de väcker barnens intresse och 
som gör att de vill fördjupa sig i hur de kan verka och påverka för en hållbar livsstil. 
Pedagogernas åsikter stöds också av Öhman (2006) som skriver att pedagogerna behöver ha 
en förmåga att kunna sätta sig in i barnets livsvärld. Genom att vara lyhörd, bekräfta och 
stödja barnet i samtalet kan pedagogerna hjälpa barnet att skapa sammanhang i sin tillvaro 
(a.a.). Det är också viktigt att pedagogerna ständigt observerar barnen med syftet att få deras 
perspektiv och intresse (Dewey 1980). På så sätt kan vi ta del av deras liv och hur långt de har 
kommit i bland annat deras kognitiva och sociala utveckling. Med dessa kunskaper kan vi 
planera verksamheten och utrusta dem med olika redskap för deras lärande.  

6.3.1 Ekologiska aspekten 
Lärande för hållbar utveckling sett ur en ekologisk aspekt är för pedagogerna att praktiskt 
förmedla kunskap om natur och miljö. Norddahl (2008) är också av samma åsikt och skriver 
att en viktig komponent av lärande för hållbar utveckling är att hjälpa barn utveckla deras 
förståelse för naturen. Det kan handla om kompostering och återvinning där pedagogerna 
tillsammans med barnen undersöker hur naturen tar hand om sitt skräp genom cykeln av 
ruttnande och återanvändning av material (a.a., egen översättning). Upplevelse är viktigt, där  
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barnen själva är aktiva i lärandet, menar pedagogerna. Dessa aspekter på lärandet kan knytas 
an till John Deweys uttryck "learning by doing" (1980:15). Det är genom direkt kontakt med 
olika fenomen som barnens kunskaper utvecklas (a.a.). Norddahl (2008) hävdar att det ska 
finnas ett historiskt perspektiv till lärande för hållbar utveckling. Det är lärorikt för barnen att 
lära sig hur människor använder naturen i det förflutna och hur de använder den i dag, påstår 
författaren (a.a.).  
  
Pedagogernas utsagor stöds av Skolverkets (2009 Internet) Förslag till förtydliganden i 
läroplan för förskolan som skriver att det är arbetslagets ansvar att alla barn får upplevelse av 
natur- och miljövård i praktiken. Pedagogernas utsagor stöds också av Siraj-Blatchford m.fl. 
(2010) som hävdar att det är pedagogernas uppgift att ge barnen upplevelser och att stödja 
dem i att få kunskap och förståelse för miljön eftersom det rör deras samhälle. Författarna 
(a.a.) skriver dock att även om det är bra att pedagogerna genom till exempel kompostering 
och återvinning stödjer barnen i den praktiska delen av lärande för hållbar utveckling, behövs 
det större utveckling där barnen är mer delaktiga i beslut som rör frågor som påverkar deras 
eget liv och den lokala miljön. 
 
Pedagogerna berättar om olika aktiviteter som görs för att konkretisera den ekologiska 
aspekten för barnen. Men på en av skolorna arbetar en avdelning aktivt med till exempel 
kompostering och återvinning där barnen också är delaktiga, medan det finns andra 
avdelningar som inte gör detta. Vilka signaler skickar pedagogerna till barnen? Är det bra att 
kompostera och återvinna eller inte? Vi anser att det är viktigt att all skolans personal strävar 
åt samma mål om skolan vill vara framgångsrik i lärande för hållbar utveckling. Därför bör 
alla barn oavsett vilken avdelning de är på, uppleva en samsyn bland pedagogerna. Samsyn är 
något Björneloo (2007) poängterar som viktigt om en verksamhet vill vara trovärdig.  

6.3.2 Ekonomiska aspekten 
I vår undersökning framkommer det att samtliga pedagoger arbetar likvärdigt med den 
ekonomiska aspekten där de pratar med barnen om materialåtgång, att inte slösa i onödan och 
där återanvändning av material ses som ett naturligt inslag i verksamheten. Däremot finns 
det en osäkerhet bland vissa pedagoger om barnen verkligen förstår att det de använder kostar 
pengar och att det påverkar deras miljö. En av pedagogerna uttrycker sig enligt följande:  
 
[...] om de förstår att det kostar pengar eller för att det påverkar vår miljö, eller för att vi har sagt det ... det är en 
annan sak, men det är viktigt att tala om varför, varför det är så och hur vi tänker kring det.  
 
Det är tydligt att pedagogerna framhåller samtalet som en möjlighet i arbetet för lärande för 
hållbar utveckling. Öhman (2006) skriver om vikten att pedagogen är nyfiken och lyhörd för 
barnets tankar och funderingar, samt stödjande i samtalet. Det hjälper barnet att skapa 
sammanhang i tillvaron. Sandell, Öhman & Östman (2003) är också av samma åsikt och 
hävdar att pedagogerna behöver ge barnen fler tillfällen att diskutera och reflektera över 
miljöfrågor. ”Hur vi kollektivt väljer att förhålla oss till miljöproblematiken kommer därmed 
att påverka möjligheterna och begränsningarna för enskilda människor att forma sina 
liv”(a.a:181). Men det gäller att föra ett samtal om ett ämne som barnen kan relatera till. Det 
framkommer i våra intervjuer att pedagogerna pratar med barnen om till exempel mat och 
frukt som lämnas kvar och leksaker som barnen är oaktsamma om. Men samtalet stannar där.  
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Om pedagogerna kan ge barnen många olika tillfällen att börja tänka ett steg längre, kan det 
resultera i att barnen utvecklar ett kritiskt förhållningssätt, vilket leder till “en bättre 
beredskap att agera i framtiden“ (Öhman i Björneloo 2007:60).  

6.3.3 Sociala aspekten 
Det framgår av samtliga intervjuer att social kompetens ses som ett grundläggande perspektiv 
för ett hållbart samhälle. Pedagogerna framhåller att tryggheten i gruppen är viktig och något 
som de arbetar mycket med. De poängterar att lär man känna varandra, då är man också rädd 
om varandra. De försöker att skapa ett tryggt klimat i gruppen som stimulerar varje barn att 
våga uttrycka sina åsikter, lyssna på och respektera andras sätt att tänka. Siraj-Blatchford m.fl. 
(2010) bekräftar detta när de skriver att pedagogerna ger barnen möjligheter till dialog. 
Trygga barn vågar framföra sina åsikter. I Lpo 94 (1999) och Lpfö 98 (2006) står det att 
arbetslaget skall skapa goda relationer och ett demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att 
visa solidaritet. Pedagogerna talar om demokrati där barnen ges möjlighet till inflytande och 
delaktighet i verksamheten. De framhåller vikten av att ta vara på varje barns intresse men ser 
en svårighet i det eftersom barngrupperna är stora. Pedagogerna ser det som en utmaning och 
försöker ändå att lägga barnens intresse till grund för verksamheten. Åberg & Lenz Taguchi 
(2005) påpekar att det är viktigt att ta vara på varje barns intresse, för olikheter blir till ett 
positivt lärande.  
 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) framhåller vikten av att barn utvecklar ett 
förhållningssätt där deras livslånga lärande inte endast handlar om ett individuellt lärande utan 
också ett samlärande. Vidare skriver författarna att “om vi vill att världen både skall bevaras 
och utvecklas krävs det att demokratin sätts i främsta rummet, något som förutsätter att barn 
lär och utvecklas tillsammans” (a.a:110). Här är leken ett viktigt redskap som tränar det 
sociala samspelet, påpekar flera av pedagogerna och läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98).  
 



 30 

 

7 Diskussion 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur olika aspekter av hållbar utveckling tillämpas 
genom lärandet i förskola/förskoleklass. Vi ville också fördjupa oss i hur två rektorer skapar 
förutsättningar som gynnar lärandet för hållbar utveckling i förskola/förskoleklass och vilken 
betydelse styrdokumenten har i detta arbete. Vi ville även undersöka vilken betydelse 
styrdokumenten har för några pedagoger i hur de lär ut hållbar utveckling till barnen. Vi valde 
att skriva om ämnet eftersom vi insåg hur begränsad vår kunskap var om de olika aspekterna 
av hållbar utveckling och hur vi skulle lära ut det till barnen. Som vi skrev i inledningen, vill 
vi veta om det stämmer, det vi tror om pedagogernas förhållningssätt till hållbar utveckling 
och dess betydelse för hur de lär ut till barnen. I tillämpning av lärande för hållbar utveckling 
finns det inte bara en väg att gå. Det finns många olika verktyg och tillvägagångssätt att ta.  
  
I våra styrdokument står det att verksamheten skall vara ett komplement till hemmet genom 
att ge barnen goda förutsättningar som gynnar deras utveckling. I vårt arbete med barnen ska 
vi därför inkludera och samarbeta med hemmen (Lpfö 98 och Lpo94). Vidare tas vikten upp 
av att verksamheten är tydlig i frågan om sitt innehåll för barnens och föräldrarnas 
möjligheter till inflytande. Den pedagogiska dokumentationen är ett bra sätt att reflektera och 
diskutera kring det vi gör som kan leda till nya frågor och undersökningar, både för barn och 
vuxna. Den synliggör arbetet för föräldrarna och ger dem goda möjligheter till insyn och 
förståelse om vad som sker i verksamheten. Men vi ska inte enbart synliggöra för föräldrar det 
arbete som pågår, utan även lyssna och vara lyhörda för deras åsikter kring det vi berättar och 
beskriver, poängterar Åberg & Lenz Taguchi (2005). Det gör att de blir mer delaktiga i 
barnens vardag, samt får mer inflytande över innehållet i verksamheten. Vi anser att 
föräldrarna är en viktig resurs för oss pedagoger, barnen och för verksamheten i arbetet med 
hållbar utveckling. Vi tror att med föräldrarnas delaktighet finns det större chans att barnen 
efterlever det som vi lär ut, även på sin fritid.  
 
Här vill vi poängtera att vi även vill gå ett steg längre än att hjälpa barnen efterleva det vi lär 
ut om hållbar utveckling. Vi anser att om vi ska hjälpa barnen att växa upp till ansvarfulla 
medborgare måste vi ha ett arbetssätt som gör att barnen behåller det de har lärt sig. Barnen 
har en röst och vi tror att de kan påverka vuxna att ändra sina vanor. Om vi vill att barn verkar 
för ett hållbart sätt genom hela deras liv måste vi involvera alla: familjen, politiker och 
samhället. Det blir som en "ripple effect". Vi anser att ett bra sätt att arbeta med de olika 
aspekterna av hållbar utveckling med barnen är genom temaarbete som Björneloo (2007) 
förespråkar. Det är viktigt att använda olika metoder för att samla fakta men det är barnens 
förkunskaper och intresse som ska vara utgångspunkt för ämnet. Det är en förutsättning för att 
lyckas göra ett för barnen intressant temaarbete. Men det vi märkte i vår egen roll som 
pedagog och i våra intervjuer är att det behövs fler tillfällen där det är barnens intresse och 
idéer som är utgångspunkt för temaarbete. Pedagogerna måste väcka barnen intresse för ett 
ämne genom att ställa tankeväckande frågor, inte ge svar utan tillsammans med barnen söka 
svaren. Det skrivs i litteraturen, samt pedagogerna säger själva att förskolan gör mycket 
praktiskt arbete med barnen. Men vi upplever att resultatet av arbetet ofta stannar kvar i 
verksamheten. Det är dags att involvera alla i det som barnen kommer fram till och gör under 
temaarbetsprocessen. Det kan gälla att bjuda in samhället eller att ta med barnen på olika 
studiebesök. Här har bland annat rektorerna en stor roll att spela i detta. Som en rektor 
uttrycker sig:  
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Jag ser för min del att jag är ju då den personen som kanske kan ge personalen möjligheter att knyta an till andra 
kontakter i samhället, bland annat då näringslivet som vi träffat i kommunen [...]" De var väldigt intresserade... 
att kunna möta kanske de här små barngrupperna först, att de kanske kan göra lite studiebesök men också att om 
de har en idé, man kan kanske bygga en liten... bygga en bil eller vad som helst tillsammans med barnen så att de 
ser det här praktiska och då har du ju samverkan, du har samspelet, du kan få in miljötänkandet [...]. 
 
Pedagogerna som intervjuades inser hur viktigt och intressant det är att samtala med barnen, 
vilket vi håller med om. Lpo 94 (1999) skriver att ”skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskolan behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (a.a:12). Vi anser att autentiska frågor är ett bra 
verktyg för att uppfylla det här målet. Autentiska frågor uppmuntrar till samtal och utmanar 
barnens sätt att tänka. Det är ett bra sätt att få en djupare inblick i barnens tankesätt, att få de 
att fortsätta reflektera över sitt svar samt föra fler dialoger i klassrummet. Däremot håller vi 
med Dysthe (1996) som skriver att det kan vara svårt att bemöta barnens svar utan att säga 
"bra" eller "rätt" (a.a:60). Vi tolkar författaren att vi istället ska vara mer autentiska genom att 
ställa uppföljningsfrågor som visar att det barnet säger är värdefullt och viktigt.  Det som 
pedagoger behöver ha i åtanke under samtalets gång är att göra frågor mer autentiska genom 
att lägga till ”Vad tror du...?” Vår roll är också att se till att alla barn får sin röst hörd och att 
barnen aktivt lyssnar på varandra, det vill säga att förstå vad som sägs, inte bara uppfatta att 
något sägs.  
  
Dysthe (1996) skriver också om flerstämmig lärandemiljö och vi tycker att ett sådant 
arbetssätt kan vara effektivt i att konkretisera för barnen vad de olika aspekterna av hållbar 
utveckling innebär. Det finns inte någon färdig metod att arbeta med utan den måste anpassas 
efter barngruppen och situationen. I Lpfö 98 står det att ”barngruppen skall ses som en viktig 
och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer”(Lpfö 98:10). I det 
flerstämmiga klassrummet ges goda förutsättningar för detta men det krävs att vi pedagoger är 
lyhörda så att alla kommer till tals. Det blir en utmaning att få till ett samspel mellan alla 
röster. Vi måste stötta och uppmuntra de tysta, blyga barnen, vi måste kunna få de barn som 
avbryter och vill prata hela tiden, att kunna lyssna och ta del av andras tankar och se att vi lär 
av varandra. Barnens erfarenheter och bakgrund ska ses som en tillgång till gruppen, att de 
känner sig respekterad och att vi stimulerar dem till ett självständigt tänkande. 
Flerstämmighet i klassrummet kräver att pedagogerna också regisserar, det vill säga, det är 
pedagogen som har ansvar för att barnen reflekterar och är lyhörda för andras röster, påpekar 
Dysthe (1996). Alla är unika och har sitt perspektiv och sina egna värderingar men mening 
skapas genom samspel. 
       
Innan vi fick upp ögonen för vad vårt lärande för hållbar utveckling innebar, fokuserade vi 
mest på den ekologiska aspekten och vår undersökning visar är att vi inte var de enda som 
tyckte så. Det finns även en osäkerhet bland våra intervjupersoner om vad begreppet hållbar 
utveckling står för och därför även om hur de olika aspekterna lärs ut till barnen. Pedagogerna 
har svårt att sätta ord för de olika begreppen eller integrera begreppen i deras praktiska arbete 
med barnen. Den aspekt av hållbar utveckling som pedagogerna har mest tydlig bild av och 
kan tillämpa och lära ut till barnen är den ekologiska. Nackdelen med detta är att pedagogerna 
blir låsta i tanken att hållbar utveckling enbart handlar om miljön. Men om pedagogerna ska 
undervisa för hållbar utveckling är det viktigt att först reflektera och diskutera med andra 
pedagoger vilken betydelse och innehåll det har. "Om en individ ska lära sig något så måste 
innebörden i det innehåll som är i fokus få en betydelse för individen" 
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(Björneloo 2007:42).  Samtliga pedagoger och de två rektorerna vi intervjuade har svårt att 
förklara vad lärande för hållbar utveckling innebär och då anser vi att blir det svårt för dem att 
planera verksamheten så att de olika aspekterna kan konkretiseras för barnen. Flera av de 
pedagoger vi intervjuade efterfrågar mer kunskap i form av fortbildning om hur de kan 
integrera samtliga aspekter i det vardagliga arbetet med barnen. Vi håller med Björneloo 
(2007) som påpekar vikten av att ständigt reflektera över och skapa en bild över vad hållbar 
utveckling är för oss.  
  
Vår undersökning visar att pedagogerna är medvetna om det faktum att läroplanen ligger till 
grund för allt som görs i verksamheten. I både Lpfö 98 och Lpo 94 skrivs det att barnen ska ha 
ett varsamt förhållningssätt till miljön. De ska också utveckla förståelse och respekt för alla 
människor och dess skillnader. Men vissa pedagoger poängterar att hur vi tillämpar det som 
står i läroplanen beror på pedagogernas tolkning av innehållet. Som en av pedagogerna 
uttrycker det:  
 
Hela styrdokumentet handlar om tolkningar. Du kan tolka den hur mycket du vill utifrån vem du är. Det finns 
vissa saker som är uppenbara men mycket är en tolkningsfråga.  
 
Vi uppfattar att det finns en viss frustration bland de pedagoger vi intervjuade, att det saknas 
nödvändiga integreringar av de tre aspekterna, samt konkreta mål för hur 
pedagogerna/arbetslaget/skolan ska främja en hållbar utveckling bland barnen. Därför anser vi 
att det är viktigt att Skolverket, läroplanens författare, utförligare preciserar de olika 
perspektiven av hållbar utveckling. Statens offentliga utredningar, SOU (2004), gjorde en 
kartläggning och analys om hur de olika utbildningssystemen på alla nivåer arbetar för 
samtliga aspekter av hållbar utveckling. Det som SOU (a.a.) kom fram till, som vi håller med 
om, är att läroplanerna behöver göras om så att de på ett mer tydligt sätt stödjer lärandet för 
hållbar utveckling. Sex år senare finns det ett förslag till en ny läroplan för förskolan där inte 
enbart begreppet hållbar utveckling finns, utan även orden: sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekten av hållbar utveckling och att de ska integreras till en helhet där både 
värderingar och kunskaper skall ingå (Skolverket 2009 Internet). Vi anser att det är bra att 
vårt styrdokument har blivit mer tydligt. Det är vår förhoppning att förslaget blir accepterat 
och tillämpat av alla.  
  
Enligt Sandahl (2006) ska ett demokratiskt arbetssätt genomsyra verksamheten så att barnen 
får mer inflytande över sin utbildnings form och innehåll. Författaren (a.a.) skildrar några 
områden som är relevanta att använda utifrån det här arbetssättet. Dessa är bland annat 
helheter och sammanhang, inlevelse och förståelse, delaktighet och ansvar, självkänsla och 
kommunikationsförmåga. Några av pedagogerna i Björneloos (2007) avhandling har också 
uttryckt hur viktigt det här arbetssättet är för dem i deras undervisning för hållbar utveckling.  
  
För att innebörder av hållbar utveckling ska kunna komma till uttryck i verksamheten måste 
vi börja med att skapa en miljö för dialog mellan pedagog, det enskilda barnet och 
barngruppen. De språkliga möjligheterna att förstå och att göra sig förstådda är en viktig del i 
en god självkänsla. Därför är dialogen ett viktigt redskap för att hjälpa barnen utveckla deras 
sociala och kommunikativa förmåga, självförtroende och tillit till sin egen förmåga att 
påverka (Björneloo 2007, Skolverket 2005, Öhman 2006). Innebörder av hållbar utveckling 
kommer till uttryck i verksamheten genom att de mål och riktlinjer som finns i 
styrdokumenten följs. Att våga säga vad man tänker och tycker och stå för sina åsikter innebär 
att man vågar ta ställning i viktiga frågor, hävdar Björneloo (2007). Vi ska också göra barnen 
delaktiga i verksamheten för att bland annat ge dem en förståelse av handlingars  
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konsekvenser. Framförallt tror vi på vikten av att vårt eget förhållningssätt påverkar. För att 
skapa mening och förståelse i moraliska frågor måste vi vara goda förebilder och visa att vi 
bryr oss om barnen och göra dem delaktiga i det som händer. 
 
Hur kan vi implementera hållbar utveckling i förskola/förskoleklass ur ett lärande perspektiv? 
Först och främst tror vi på samtalet. Sedan är det viktigt att visa att människor är olika i sitt 
sätt att tänka. Men allas synpunkter är lika viktiga och måste respekteras. Att lära barnen att 
tidigt argumentera gör att de förstår makten i språket, men då måste pedagogerna vara lyhörda 
och ge barnen möjligheter att föra fram sina åsikter. 
  
Vi pedagoger ska visa att hur vi lever kan främja eller hindra en hållbar utveckling och detta 
undervisas bäst, enligt oss, genom praktiska övningar som Dewey (1980) förespråkar 
”learning by doing”. För att kunna lägga grunden för att utveckla ett hållbart synsätt anser vi 
att vi måste utgå från barnens nyfikenhet och intresse, låta dem vara delaktiga och ta ansvar i 
verksamheten och visa tilltro till deras förmåga.  Det är viktigt att vi vuxna inte hindrar 
barnen utan uppmuntrar dem till att söka fakta och till slut ta ställning till deras och andra 
människors handlingar.  
  
Enligt Sandahl (2006) och Björneloo (2007) är pedagogen och skolledaren nyckelpersonen i 
arbetet med att omsätta hållbar utveckling till kunskap och att få barnen till att skapa 
engagemang som kan leda till aktiva handlingar. ”Utbildning kan ses som nyckel till hållbar 
utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna hantera de 
utmaningar världen står inför” (Björneloo 2007:13). Hur ska pedagogerna kunna hjälpa 
barnen att förstå hur deras livsstil kan bidra till en bättre miljö, både nu och i framtiden? Vi 
anser att svaret är att pedagogerna först måste börja med sig själva. Hur pedagogerna ser på 
vetenskap och all forskning som pågar kring miljön är en fråga som Björneloo ställer i sin 
avhandling och som vi också ska ha med oss i våra diskussioner och reflektioner. Vår 
uppfattning är att vi inte blint kan lita på allt vi läser utan vi bör diskutera med varandra hur 
det som vi läser påverkar fattade beslut gällande miljö och vår livsstil. 
  
För att lyckas med lärande för hållbar utveckling anser vi att pedagoger och rektorer måste 
fortsätta bli mer globala i sitt sätt att undervisa och leda. Det är viktigt att vi förklarar för 
barnen att de val vi gör inte bara påverkar oss i Sverige utan det påverkar även människor i 
andra länder. Vi skall ta hänsyn och lära av varandra och med hänsyn till varandra får vi 
större förståelse och kan tillsammans kämpa för en hållbar utveckling även för vår miljö. Det 
är något vi måste ta med i beaktning av våra inköp. Ser man till oss konsumenter så fortsätter 
vi vår lyxkonsumtion. Vi anser att detta är beroende på att vi har ett individualistiskt synsätt 
när det gäller konsumtion, och inte ett globalt. Vi fokuserar mer på här och nu och inte på hur 
våra handlingar påverkar det som sker i framtiden. Lärande om hållbar utveckling handlar om 
att ha ett solidariskt synsätt. Även om vi har pengar att handla för, måste vi tänka på vilka 
signaler våra handlingar ger till barnen. Vi är övertygade om att vi behöver diskutera och 
ifrågasätta varför vi gör det som vi gör på ett visst sätt. 
 
Norddahl (2008) hävdar att det ska finnas ett historiskt perspektiv till lärande för hållbar 
utveckling och det är något vi håller med om. Vi tror att det är viktigt att få med sig den 
historiska bakgrunden för att vi ska förstå de miljöproblem som finns idag. Här har vi som 
pedagoger ett ansvar att förmedla hur det en gång har varit och hur våra handlingar påverkar, 
oavsett var vi bor i världen. 
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Våra val som konsumenter i dag kommer att påverka hur människor lever i morgon. Hållbar konsumtion innebär 
att konsumera varor och tjänster utan att skada miljön eller samhället. Att leva en hållbar livsstil är avgörande för 
att övervinna fattigdomen och skydda och bevara den naturliga resursbasen för alla former av liv.  

          www.unesco.org/en/esd/themes/sustainable-consumption/ 

Avslutning 
Det har varit intressant, lärorikt och utmanande att skriva det här examensarbetet. Vi inser nu 
hur viktigt det var för oss att det fanns en kurs om hållbar utveckling i vår lärarutbildning. 
Utan den hade inte vårt intresse väckts för detta komplexa och mångsidiga begrepp. Som 
pedagoger har vi ett stort ansvar att förbereda barnen för att bli världsmedborgare. Det är inte 
ett enkelt uppdrag och det känns överväldigande. Vi är nu övertygade om att detta uppdrag 
kräver att alla pedagoger som arbetar i de olika utbildningsnivåerna behöver ha ett gemensamt 
mål med en tydlig plan om hur vi ska uppfylla vårt uppdrag. Har vi uppnått syftet med vårt 
arbete? Det tycker vi men det finns mer som vi skulle vilja gå vidare med. Det är vår 
förhoppning att alla som läser arbetet vill fortsätta denna resa med oss.  
 

Vidare forskning 
Utifrån vår studie framkom det att våra intervjupersoner tyckte att begreppet hållbar 
utveckling och dess aspekter var främmande och svårt för dem. Det fanns en osäkerhet bland 
pedagogerna om hur de skulle lära ut de olika aspekterna till barnen i deras vardagliga arbete. 
Därför skulle det vara intressant att göra vidare forskning på fler förskolor och skolor för att 
undersöka hur pedagoger och rektorer förhåller sig till lärande för hållbar utveckling och om 
det finns någon skillnad mellan dem. En fråga vi ställer oss är om våra intervjupersoner 
representerar pedagoger och rektorer i stort eller skulle utfallet i studien bli annorlunda? 
Eftersom alla våra intervjupersoner är av kvinnligt kön och har varierad yrkeserfarenhet, 
skulle det även vara spännande att forska vidare för att se om kön och arbetslivserfarenhet har 
någon betydelse för deras förhållningssätt till hållbar utveckling och hur de tillämpar det 
bland barnen? Det skulle också vara av intresse att undersöka vad styrsystemet inom 
utbildningen ger för stöd. Hur förhåller de sig till lärande för hållbar utveckling?  
 
Slutligen skulle det vara spännande att göra en ny undersökning om några år för att se om och 
i så fall hur, den nya läroplanen påverkar pedagogernas och rektorernas tillämpning av de 
olika aspekterna av hållbar utveckling i deras vardagliga arbete med barnen. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger 

1. Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling? 
 
2. Vad innebär lärande för hållbar utveckling för dig i ditt vardagliga arbete med barnen? 
 
3. Vad har styrdokumenten för betydelse för hur du lär ut hållbar utveckling 
 
4. Hur förhåller sig ditt lärande för hållbar utveckling till de 

ekologiska/ekonomiska/sociala aspekterna? 
 
5. Hur vet ni att barnen förstår det ni lär ut om de olika aspekterna? 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor till rektor 
1. Hur tolkar du innebörden av hållbar utveckling? 
 
2. Vilken betydelse har lärande för hållbar utveckling för ditt ansvarsområde? 
 
3. Vad har styrdokumenten för betydelse för tolkningen av lärande för hållbar 

utveckling? 
 
4. På vilket sätt skapar du förutsättningar för att främja lärandet för hållbar utveckling? 

Handlingsplan?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


