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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolechefer och förskollärare 

uppfattar begreppet hållbar utveckling och dess tre inneboende dimensioner 

respektive begreppet lärande för hållbar utveckling samt om detta är något de 

anser sig arbeta med inom förskolans praktik. I studien användes en 

fenomenografisk ansats då det är andra ordningens perspektiv som fokuseras, 

d.v.s. vilka uppfattningar respondenterna har respektive vad de anser sig göra 

(Larsson, 1986). Det var med andra ord inte sanningar i fråga om rätt eller fel 

som avsågs undersökas. Studien synliggör att det likt tidigare forskning 

påvisat, finns spretande uppfattningar av de undersökta begreppen och att de 

upplevs komplexa vilket fått följden att jag valt att inte försöka mig på 

kategorisering av dessa uppfattningar. Detta då jag anser att det inte finns 

tillräckligt tydligt avgränsade kategorier bland respondenternas beskrivna 

uppfattningar för att styrka en kategorisering.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Lärande för hållbar utveckling, Lärande för 

hållbar utveckling i förskolan, Förskola, Uppfattningar, Förskollärare, 

Förskolechefer 
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 Inledning  
”If you are thinking a year ahead, plant a seed. If you are thinking a decade ahead, 

plant a tree. If you are thinking a century ahead, educate the people.” (Confucius, 

551–479 f.Kr.) 

 

När jag ser tillbaka på de gångna terminerna av min förskollärarutbildning, är 

det ett delmoment jag känner har påverkat mig mest både i rollen som 

blivande förskollärare, men också som privatperson.  Delmomentet handlade 

om lärande för hållbar utveckling och i detta fick vi i studiegrupper i uppgift 

att göra ett visionsarbete. Insikter och tankar som väcktes under 

arbetsprocessen kommer jag alltid att bära med mig. Utöver 

förskollärarutbildningen vid MittUniversitet har jag parallellt även läst flera 

kurser inom utomhuspedagogik vid Umeå Universitet. I dessa kurser har det 

varit flera inslag kopplade till lärande för hållbar utveckling och det har gjort 

att jag fått än mer mersmak på att söka information och lära mig själv mer. Det 

var ett självklart val för mig att antingen välja att skriva om 

utomhuspedagogik eller lärande för hållbar utveckling i relation till förskolan 

när det blev dags att välja problemområde till mitt examensarbete. Efter att ha 

börjat undersöka det befintliga forskningsläget inom båda områden, stod det 

snart klart för mig att forskning gällande lärande för hållbar utveckling var en 

bristvara, men den som väl fanns talade tydligt om vikten av att arbeta med 

lärande för hållbar utveckling med start redan i förskolan. Detta avgjorde mitt 

val då jag kände att jag vill bidra till att utöka forskningen på detta område, 

även om det är i liten omfattning och på lokal nivå. Jag är en annan person 

idag än jag var innan jag påbörjade min utbildning till förskollärare, mycket 

tack vare att vi fick arbeta med lärande för hållbar utveckling vilket utmanade 

mina egna värderingar och gav mig ett nytt perspektiv till hela min livsstil då 

jag insåg vikten av att vi alla strävar efter en hållbar utveckling. Jag vill 

hänvisa till vad Confusius säger i citatet ovan, om vi tänker långsiktigt är 

undervisning den bästa vägen till en önskad framtid.   

 

Problemformulering 

Förenta Nationerna har utropat åren mellan 2005-2014 till decenniet av lärande 

för hållbar utveckling och fokus i samhället upplevs av många ha ökat 

lavinartat under de senaste åren gällande frågor så som exempelvis mänskliga 

rättigheter, respekt för kulturella olikheter, jämställdhet, ekologisk produktion 

och konsumtion, att välja närproducerade varor, energifrågor och 

klimatförändringar. Alla dessa problemområden omfattas av begreppet 

hållbar utveckling, där vi strävar efter en hållbar väg framåt där det råder 

balans mellan social-, ekonomisk- och ekologisk dimension av denna. Forskare 

världen över lyfter vikten av att arbeta med lärande för hållbar utveckling 
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redan i förskolan då det är under dessa år grunden för individers värderingar 

byggs upp (Svenska Nationalkommittén av OMEP, 2012; Pramling Samuelsson 

& Kaga, 2008; Ärlemalm-Hagsér, 2013; Siraj-Blatchford och Björneloo, 2009; 

Björneloo, 2011; Davis, 2005; Dahlbeck & Tallberg Broman, 2011; Chan, Choy & 

Lee, 2009; Pramling Samuelsson, 2011; Siraj-Blatchford, 2011; Hägglund, 2011).  

Det är dessa barns framtid som berörs, det är de som är morgondagens 

medborgare och beslutsfattare. Med detta i åtanke anser jag att det är viktigt 

och intressant att undersöka vilka uppfattningar och tankar kring hållbar 

utveckling och lärande för hållbar utveckling som finns representerade hos 

företrädare av förskoleverksamhet samt om de anser att de idag arbetar med 

lärande för hållbar utveckling på sina respektive förskolor. 
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 Bakgrund 
I denna del sammanfattas det aktuella forskningsläget kring mitt 

forskningsproblem. Först presenteras några olika sätt att se på och ge 

begreppet hållbar utveckling innebörd. Därefter följer en liknande genomgång 

kring begreppet lärande för hållbar utveckling utifrån innebörder funna vid ett 

nedslag i forskningsfältet. Under den tredje rubriken lyfts argument från 

tidigare forskning till varför lärande för hållbar utveckling bör vara en del i 

förskoleverksamheten. Efter denna del följer en genomgång av vad arbete med 

lärande för hållbar utveckling i förskolan kan innebära och få för konsekvenser 

för förskolan. Forskningsgenomgången avslutas med att titta på vad våra 

styrdokument säger kopplat till hållbar utveckling och lärande för hållbar 

utveckling. 

 

Hållbar utveckling, vad är det? 

När det gäller innebörd i begreppet hållbar utveckling skiljer denna sig kraftigt 

bland annat mellan I- och U-länder och olika tolkningsvinklar kan ses som 

följd av skilda kulturella traditioner (Chan, Choy & Lee, 2009). Björneloo(2007) 

lyfter att då hållbar utveckling på den politiska agendan har funnits med som 

ett viktigt begrepp sedan 1980-talets början, är det många olika definitioner av 

begreppet som formats under årens lopp. Björneloo(2007) och Äremalm-

Hagsér (2013) menar att den definition som är mest välkänd och även anses 

vara den första definitionen, härstammar från rapporten Vår gemensamma 

framtid vilken Världskommissionen för miljö och utveckling skrev på uppdrag 

av FN 1987. Kommissionen leddes av Gro Harlem Brundtland och rapporten 

har som följd av detta informellt kommit att kallas Brundtlandrapporten. I 

rapporten lyfts utbildning som ett viktigt verktyg för att få tillstånd en hållbar 

utveckling. (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Definitionen lyder: ”En hållbar utveckling 

tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina egna behov” (WCED, 1988, s.57). Denna definition 

menar Björneloo (2007) vara grundad i ett holistiskt perspektiv på samhällens 

och individers förutsättningar, problem och behov. I rapporten klargörs att 

hållbar utveckling även omfattar ekonomisk och social hållbarhet, inte enbart 

ekologisk. (Björneloo, 2007). Som begrepp har hållbar utveckling enligt 

Björneloo mött kritik såväl från akademiskt och politiskt håll. Kritiken har 

både handlat om att begreppet är allt för komplext och att det är allt för 

svävande. Hon lyfter att Kofi Annan utryckt att hållbar utveckling är något 

abstrakt som skall omvandlas till verklighet för alla individer i hela vår värld, 

vilket han påpekar kan ses likt den största utmaningen vi står för under 2000-

talet. Björneloo menar att det är möjligt att begreppets vaghet kan ha bidragit 

till att just Brundtlandkommissionens definition kommit att bli 

populär.(Björneloo, 2007). Även Dahlbeck och Tallberg Broman (2011) menar 

att vagheten i Brundtlands definition av begreppet hållbar utveckling såväl 

leder till kritik men att det även är just på grund av denna vaghet som gör det 

möjligt att med ett och samma begrepp omfatta nära på alla aspekter av 
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mänskliga relationer, dvs. ekologiska, ekonomiska och sociala. Björneloo (2007) 

påpekar att Lundberg påtalar att ett otydligt begrepp kan vara riskabelt då det 

lätt används i fel sammanhang vilket kan leda till att dess innebörd och 

angelägenhet mattas av. Björneloo (2007) hänvisar även till Cullingford vilken 

anser att hållbar utvekling som begrepp kommit att bli en kliché på så vis att 

begreppet blir ett mål istället för det perspektiv och sätt att leva på det 

egentligen står för. Att begreppet kan uppfattas enkelt och moraliskt å ena 

sidan och samtidigt kan ses som något så brett att det stämmer in på det mesta 

menar Björneloo gör det svårt för utbildningsansvariga att ta till sig vad den 

egentliga innebörden är. (Björneloo, 2007). Begreppet hållbar utveckling 

beskrivs enligt Svenska Nationalkommittén av OMEP (2012) i 

Brundtlandrapporten likt en sammansmältning av ekologisk, social och 

ekonomisk dimension vilka måste vara i samklang med varandra för att 

hållbar utveckling skall möjliggöras. Med andra ord krävs det att det råder 

balans mellan de sinsemellan konkurrerande intressena av de ingående tre 

dimensionerna för att utvecklingen på lång sikt skall vara hållbar (Chan, Choy 

& Lee, 2009). En ny möjlig teoretisk utgångspunkt för att närma sig en 

förståelse av begreppet hållbar utveckling skulle kunna vara att se på hållbar 

utveckling utifrån det kinesiska begreppet ”He” vilket handlar om harmoni 

och innebär att människa, miljö och ekonomi ses som en helhet varpå det 

således måste råda balans dem emellan för att denna helhet skall kvarstå. 

(Chan, Choy & Lee, 2009). 

Den ekologiska dimensionen har sitt fokus i naturen, den sociala 

på människan och den ekonomiska dimensionen fokuserar en hållbar 

utveckling vilken måste vara i balans med såväl natur som människa. (Svenska 

Nationalkommittén av OMEP, 2012). Nedan anges en sammanfattning av de 

15 aspekter UNESCO menar vara byggstenar i de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling (Olsson, 2014; UNESCO, 2006; 2009). Den ekologiska dimensionen 

syftar till att öka medvetenheten om den inverkan människans miljömässiga, 

sociala och ekonomiska aktiviteter har på naturresurser och naturens skörhet 

och utgörs av aspekter så som: 

 

 Katastrofförebyggande och 

katastrofbegränsning 

 Naturresurser: (jordbruk, 

vatten, biologisk mångfald 

och energi) 

 Hållbar urbanisering 

 Landsbygdsutveckling  

 Klimatförändringar 

 

(Olsson, 2014; UNESCO, 2006). 

  

Om vi ser till den sociala dimensionen av hållbar utveckling, krävs enligt Siraj-

Blatchford (2011) såväl rättvisa och jämlikhet mellan grupper och individer, 

mellan nuvarande och framtida generationer samt inom och över våra 

landsgränser för att social hållbarhet skall vara möjlig. Detta menar han i sin 

tur innebära att för att skapa en hållbar utveckling krävs att vi intar en etisk 

grundåskådning omfattande jämlikhet och rättvisa, medkänsla och där 
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mångfald uppskattas. (Siraj-Blatchford, 2011). Den sociala dimensionens 

ingående aspekter fokuserar på att öka förståelsen för sociala institutioner, 

demokratiska och deltagande system samt att minska skillnader (Olsson, 2014; 

UNESCO, 2006). 

 

 Fred och mänsklig säkerhet  

 Hälsa  

 HIV / AIDS  

 Mänskliga rättigheter  

 Kulturell mångfald och 

interkulturell förståelse  

 Styrning/Ledning 

 Jämställdhet

 

Den ekonomiska dimensionens aspekter behandlar konsumtion samt 

känsligheten mellan kapaciteten och begränsningen av ekonomisk tillväxt 

utifrån ett engagemang för miljö och social rättvisa: 

 

 Marknadsekonomi  

 Fattigdomsbekämpning  

 Företagsansvar och ansvarsskyldighet 

 

(Olsson, 2014; UNESCO, 2006) 

 

Andra röster angående vad som kan ingå i de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling höjs i Svenska Nationalkommittén av OMEP:s rapport (2012). Där 

beskrivs deras projekt vilka är genomförda i sex olika svenska förskolor i syfte 

att ta reda på hur lärande för hållbar utveckling kan se ut inom förskolans 

praktik. Genom projektet strävade de efter att förskollärana tillsammans med 

barnen skulle rikta om fokus i förskolans verksamhet för att styra mot en mer 

hållbar livsstil än tidigare. Detta menar de var ett svar på att de yngsta barnen i 

den stora och detaljerade handlingsplanen för hållbar utveckling, Agenda 21, 

ges en betydelsefull roll i arbetet för en hållbar framtid. (Svenska 

Nationalkommittén av OMEP, 2012). I OMEP´s projekt togs sju ledord fram 

vilka skulle inspirera till ett holistiskt arbete med hållbar utveckling. Ledorden 

börjar alla på RE – ÅTER: Respect, Reflect Rethink. Reuse, Reduce, Recycle och 

Redistribute. De kopplar Respect, Reflect och Rethink till den sociala 

dimensionen med kultur som påverkande faktor, Reuse och Reduce kopplar 

de till den ekologiska dimensionen och Recycle och Redistribute till den 

ekonomiska. (Svenska Nationalkommittén av OMEP, 2012). Tidigare har även 

Pramling Samuelsson och Kaga(2010) lyft liknande ledord men kallar dem för 

de sju R:en vilka de anser vara centrala för samtliga dimensioner av hållbar 

utveckling: reflect(reflektera), respect(respektera), reuse(återanvända), 

reduse(reducera), recycle(återvinna), repair(reparera) och 

responsibility(ansvar). (Pramling Samuelsson & Kaga, 2010). 
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Lärande för hållbar utveckling, vad är det? Olika 
innebörder och nedslag i forskningsfältet 

En nyckel till hållbar utveckling kan enligt Björneloo(2007) vara utbildning då 

den bidrar till att synliggöra sambanden mellan problem och bakomliggande 

orsaker samt söker svar på vilka perspektiv och grundläggande värderingar 

som krävs för att inte samma problem skall återuppstå. Om vi människor skall 

kunna bemästra de utmaningar vår värld nu konfronteras med är lärande 

därför en viktig förutsättning. I länder med hög levnadsstandard menar 

Björneloo att lärande för hållbar utveckling innebär att bredda perspektivet 

från tidigare miljöundervisning till att grundlägga ett livslångt lärande där 

frågor kring de tre dimensionerna av hållbar utveckling problematiseras. Hon 

belyser vidare vad vår före detta generalsekreterare för FN, Kofi Annan, 

utryckte i en uppföljningsrapport till Agenda 21. Han ska ha sagt att nyckeln till 

hållbar utveckling ligger i att människor genom utbildning lär för att kunna 

finna jämvikt mellan ekologiskt ansvarstagande, ekonomiska målsättningar 

och samhällsbehov. Detta genom att individerna genom lärande för hållbar 

utveckling kan förses med förmågor, värderingar, perspektiv och kunskap för 

en hållbar livsstil. Annan menar enligt Björneloo att lärande måste vara 

tvärvetenskapligt och integrera såväl begrepp och analysverktyg från olika 

discipliner för att möjliggöra att så sker. (Björneloo, 2007). Ett underområde 

inom forskningsfältet Early Childhood Education (ECE) vilket nu håller på att 

ta form, är Early Childhood Education for Sustainability (ECEfS) vilket Davis 

(2009) menar utgör ett av flera tomrum inom forskningen om Education for 

Sustanability (EfS). Jag kommer hädanefter att använda (de svenska) 

benämningarna förskoleverksamhet som likvärdigt med ECE, lärande för 

hållbar utveckling istället för EfS samt lärande för hållbar utveckling i 

förskolan istället för ECEfS. Davis (2009) benämner lärande för hållbar 

utveckling i förskolan likt en nutida begreppsbildning vilken bygger på, men 

samtidigt skiljer sig från, den traditionella naturundervisning och utelek som 

vuxit fram ur Fröbels barnträdgårdar. Lek och lärande i naturmiljö värderas 

även idag högt, men skiljer sig från den tidigare naturundervisningen då 

lärande för hållbar utveckling i förskolekontext snarare handlar om ett 

nydanande perspektiv på små barns lärande där vi värdesätter, uppmuntrar 

och stödjer barn som problemsökande, problemlösare och kapabla att agera i 

hållbarhetsfrågor och frågor som rör deras egna liv. (Davis, 2009). Likt Davis  

lyfter även Dahlbeck och Tallberg Broman (2011) hur arbetet med lärande för 

hållbar utveckling i mångt och mycket överensstämmer med Fröbels 

ambitioner att möjliggöra för barnen att i tidig ålder upptäcka och lära känna 

sambanden i sin omgivning, främst i naturmiljön. Skillnaden menar Dahlbeck 

och Tallberg Broman är att på 1800-talet låg fokus enbart lokalt, medan fokus i 

det nutida arbetet för hållbar utveckling ligger i att se sambanden mellan de 

tre aspekterna av hållbar utveckling, ekologisk-, ekonomisk- och socialaspekt 

av hållbarhet samt sambanden mellan lokalt och globalt. 

Om vi återgår till tomrummet i forskningen anser Davis (2009) att 

detta tomrum, avsaknaden av forskning om lärande för hållbar utveckling i 
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förskolekontext i mångt och mycket kan ses som bakomliggande orsak till 

långsamma och ojämn integrering av lärande för hållbar utveckling i 

förskolan. Hon menar att om inte forskningsvärlden inser vikten av att fylla ut 

detta tomrum och således heller inte söka fylla det, kommer avsaknaden av 

forskning kring lärande för hållbar utveckling i förskolekontext fortsätta att 

inverka negativt på den framtida utvecklingen av området. Davis anser att en 

gemensam vision för arbetet med lärande för hållbar utvekling inte kan bli 

verklighet i framtiden så länge det råder brist på forskning kring lärande för 

hållbar utveckling i förskoleverksamheten. Hon har genomfört en 

internationell studie där hon undersökt hur många, av de publicerade 

vetenskapliga artiklar vilka publicerades under en tolvårsperiod, på något sätt 

berört miljöfrågor/lärande för hållbar utveckling inom förskolekontext. Hennes 

resultat visar att förskoleverksamhet knappt finns representerad inom 

forskningen gällande lärande för hållbar utveckling trots att lärande för hållbar 

utveckling enligt FNs proklamerade dekad för hållbar utveckling skall 

genomsyra all utbildning, från förskola upp till vuxenutbildning. Fokus i de få 

artiklar vilka på något sätt berör miljöundervisning i förskolekontext var 

främst små barns relationer med naturen (utbildning i miljön). Några få 

artiklar diskuterade små barns uppfattning av frågor rörande miljö och 

miljöproblem (utbildning om miljön) men studier gällande små barns lärande 

och förmåga att ta ställning till hållbarhetsfrågor (utbildning för miljön) 

saknades nästan helt. (Davis, 2009). 

Ärlemalm-Hagsér (2013) redogör för fyra händelser mellan 2007-

2011, vilka hon menar påverkat forskningen om lärande för hållbar utveckling. 

Det första tillfället var år 2007, den första av fem internationella konferenser 

inom detta forskningsfält: ”The role of early childhood education for a 

sustainable society, vilken hölls i Göteborg. Här fokuserades hållbarhetfrågor i 

förhållande till de yngsta barnen och förskolans och förskolebarnens 

avgörande roll i strävan för hållbar utveckling och forskning kring detta 

argumenterades för. (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Konferensen ledde till 

publiceringen av rapporten The contribution of early childhood education to a 

sustainable society (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). I rapporten (Pramling 

Samuelsson & Kaga, 2008) argumenteras exempelvis för att lärande för hållbar 

utveckling omfattar mycket mer än enbart miljöundervisning vilket tycks vara 

det de flesta kopplar till begreppet. Det räcker inte att prata med barnen om 

och ta dem med ut i naturen i syftet att de skall upptäcka dess inneboende 

skönhet. (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). Det finns många föreställningar 

om hur självklar och positiv barns relation till naturen är, vilket 

Hägglund(2011) lyfter som ett möjligt problem och hänvisar till en studie av 

Davis och Elliot vilka har funnit att dessa föreställningar kan komma i vägen 

för forskning om lärande för hållbar utveckling i förskolan. Detta genom en 

rädsla att detta föreställda goda förhållande skall brytas genom att studera 

barn och hållbar utveckling. (Hägglund, 2011). Pramling Samuelsson & Kaga 

(2008) menar att lärande för hållbar utveckling måste inkludera möjligheten att 

medverka i verkliga åtgärder som gagnar miljön samt att ta del i intellektuella 

samtal om hållbar utveckling. De lyfter även att i och med att vår värld blir allt 
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mer sammankopplad och påverkas av allt vi gör, bör lärande för hållbar 

utveckling sträva efter att individerna känner medkänsla, respekterar olikheter 

och agerar för jämlikhet och rättvisa. (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). 

Den andra händelsen vilken Ärlemalm-Hagsér (2013) menar bidragit till att 

forskningsfältet kommit framåt är kopplad till den femte av de ovan nämnda 

internationella konferenserna. ”Visions and Preparations for a Common 

Blueprint on Education for Sustainable Development” vilken resulterar i 

dokumentet The Gothenburg recommendations on Education for Sustainable 

Development (2008). I dokumentet identifieras åtta aspekter vilka anses 

avgörande för att tydliggöra och framhäva betydelsen av arbetet för hållbarhet 

inom utbildningssektorn. Aspekterna är följande: hållbarhet som innehåll i 

förskolans styrdokument, förskolan som ett första steg för förändring, barns 

rätt till förskola, utveckling av arbetsätt för hållbarhet, betydelsen av att 

problematisera genus och makt, betydelser av nätverk och arenor, 

professionsutveckling och behovet av forskning. (Ärlemalm-Hagsér, 2013). 

Den tredje händelsen är en rapport publicerad av ett oberoende 

forskningsnätverk mellan Lunds universitet, Chalmers och Göteborgs 

universitet. Nätverket heter European Panel on Sustainable Development och 

strävar efter att genom kunskap grundad i vetenskap kunna påverka EU:s 

politik för ett hållbart samhälle. I rapporten hävdas vikten av att erkänna barn 

kapabla att förstå komplicerade frågeställningar kopplade till problematiken 

kring hållbarhet och att barn bör ses som kompetenta aktörer. Vidare beskrivs 

fem nyckelområden inom arbetet med lärande för hållbar utveckling i 

förskolekontext, nämligen grundläggande matematiskt/vetenskapligt/tekniskt 

kunnande (inklusive IKT), kommunikation på modersmål och andraspråk, 

interpersonell/interkulturell och social kompetens samt medborgerlig 

kompetens, lära att lära för livslångt lärande och initiativförmåga och 

entreprenörskap. (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Den fjärde händelsen är initiativet 

att starta ett internationellt forskningsnätverk mellan Göteborgs universitet, 

Sverige (Professor Ingrid Pramling Samuelsson), Stavanger universitet, Norge 

(Professor Eva Johansson) och Queensland University of Technology, 

Australien (Docent Julie Davis). Forskningsnätverket heter Transnational 

Dialogues in Early Childhood Education for Sustainability och grundades 

2010. Konsekvens av detta är att forskning från förskolan för första gången är 

representerat på temat hållbarhet under världskonferensen World 

Enviromental Education Conferense (WEEC) i Brisbane, Australien 2011. 

(Ärlemalm-Hagsér, 2013). 

Olsson, (2014) tar i sin studie upp hur UNESCO(2006;2009), i 

dokument vilka kommit att bli riktmärken för förändring i bland annat 

styrdokument för vårt svenska utbildningssystem, belyser vikten av att arbeta 

med lärande för hållbar utveckling utifrån ett holistiskt perspektiv där 

förhållandena mellan de tre dimensionerna synliggörs. Detta för att möjliggöra 

att den lärande ska kunna tillämpa principer av hållbar utveckling under hela 

sin livstid. (Olsson, 2014; UNESCO, 2006; 2009). Björneloo (2007; Siraj-

Blatchford & Björneloo, 2009) lyfter hur FN som svar på de globala, regionala 

och lokala problem vilka påverkar utvecklingen inom såväl miljö, samhälle 
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och ekonomi, har utropat åren mellan 2005-2014 som decenniet av lärande för 

hållbar utveckling, även kallat dekaden. Målet med dekaden är att integrera 

metoder, principer och värderingar gällande hållbar utveckling i alla aspekter 

av lärande och undervisning och att belysa exempelvis hållbar produktion och 

konsumtion, mångfald, fattigdom, vattenförsörjning och jämställdhet och 

hälsofrågor. (Björneloo, 2007; Siraj-Blatchford & Björneloo, 2009). 

Björneloo(2007) refererar till UNESCOs definition av lärande för hållbar 

utveckling vilken uttrycktes i samband med lanseringen av Dekaden: lärande 

för hållbar utveckling är ett lärande vilket möjliggör för människor att förutse, 

bemöta och lösa problematik som hotar livet på vår planet. En annan innebörd 

är lärande som sprider de principer och värderingar hållbar utveckling 

grundas i, dvs. intergenerationell rättvisa, fattigdomsminskning, jämställdhet 

mellan könen, social tolerans, miljöskydd och restaurering, hushållande av 

naturresurser samt fredliga och rättvisa samhällen. En sista innebörd UNESCO 

enligt Björneloo lyfte är lärande som belyser komplexiteten och de tre 

ömsesidigt beroende dimensionerna av hållbar utveckling, ekologisk 

dimension, social dimension samt en ekonomisk dimension. Björneloo 

reflekterar över den bakomliggande orsaken till att formuleringen av 

begreppet alltmer kommit att lyda lärande för hållbar utveckling än lärande om 

hållbar utveckling. Hon menar att med de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling som utgångspunkt och forskning vilken lägger vikt vid att såväl 

handlingsberedskap och handlingskompetens, är begreppet lärande för hållbar 

utveckling den mest lämpliga formuleringen då det innebär att såväl lärare och 

elever skall inta ett mer aktivt förhållningssätt, att vi utbildar oss snarare än att 

utbildas och att vi förväntas agera i vårt lärande. (Björneloo, 2007).  Pramling 

Samuelsson (2011) påpekar att det aldrig kan bli en hållbar utveckling om vi 

enbart fokuserar på exempelvis ekologisk dimension, samtliga dimensioner 

måste kopplas till varandra för att det skall räknas som lärande för hållbar 

utveckling. Livsstilsfrågor vilka sätter människor, samhälle och natur i 

förhållande till varandra är därför centralt (Pramling Samuelsson, 2011). 

Ärlemalm-Hagsér (2013) menar att valet av ordet lärande(för hållbar 

utveckling) istället för utbildning vid översättning av Education for Sutainable 

development/Education for Sustainability, är medvetet då lärande omfattar 

såväl vad som hur vi lär och bygger upp en förståelse kopplat till hållbarhet. 

Bland läroplaner, riktlinjer och olika översikter av lärande för hållbar 

utveckling finner Björneloo (2007) att kravet på ett holistiskt perspektiv och att 

se sammanhang i undervisningen är återkommande fenomen. 

 

Varför bör vi arbeta med Lärande för hållbar utveckling i 
förskolan? 

Inom utbildningssektorn är det ett verksamhetsområde som sticker ut genom 

att vara trögt när det gäller att ta sig an uppmaningen att undervisa för lärande 

för hållbar utveckling, nämligen förskolesektorn (Davis, 2005). Redan i 

handlingsprogrammet Agenda 21, vilket kom till vid FN´s miljökonferens i Rio 

1992, menar Ärlemalm-Hagsér (2013)  att barn och ungdomars roll i vår 
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strävan efter hållbar utveckling lyfts fram genom att ungdomar och barn anses 

vara viktiga aktörer med rättigheter till att aktivt medverka till en hållbar 

utveckling (Ärlemalm-Hagsér, 2013). I början av 2007 hölls som tidigare nämnt 

en stor internationell konferens i Göteborg där det bidrag lärande för hållbar 

utveckling i förskoleverksamhet kan innebära för att skapa ett hållbart 

samhälle undersöktes. Konferensen anordnades som svar på vad Pramling 

Samuelsson och Kaga(2008) anger vara tre specifika skäl, det första att det 

finns ett akut behov i dagens samhällen av utformning av nya former av 

utbildning som syftar till att sätta stopp för fortsatt nedbrytning av vår planet 

och istället avser stötta individer till att bli ansvarstagande och omsorgsfulla 

medborgare vilka kan medverka i utformningen av en mer fredlig och rättvis 

värld. Det andra skälet de lyfter är att alla människor måste ha tillgång till 

dessa nya former av utbildning och att den förekommer i flera olika 

sammanhang, från formella utbildningssystem till familje- och 

samhällsundervisning. Det tredje skälet Pramling Samuelsson och Kaga tar 

upp är att denna nya utbildningsform måste påbörjas redan under människans 

första år då de kunskaper, värderingar, beteenden och attityder som formas 

under barndomen kan ses ha effekt långt senare i individernas liv. Som följd 

av detta vill författarna lyfta förskoleverksamhetens viktiga roll i strävan efter 

att få till stånd en hållbar utveckling. (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). 

Även om många röster gällande lärande för hållbar utveckling i förskolan talar 

om att det inte är ett vanligt förekommande ämne, att det anses vara 

deprimerande och skrämmande för barnen då det är alldeles för stort och 

skräckinjagande och således inte passar sig för barn i förskoleåldern är det 

samtidigt många som ser på frågan om lärande för hållbar utveckling i 

förskolan på ett helt annat sätt där positiva, konstruktiva, passande och 

intressanta vägar till introducera hållbarhetsfrågor just under förskoleåldern 

förekommer. Samtliga närvarande vid den tidigare nämnda internationella 

konferensen i Göteborg ansåg tillexempel att lärande för hållbar utveckling i 

förskolan är en viktig del för att bygga ett hållbart samhälle även om det är 

oklart på vilket sätt det skall införlivas i verksamheten. (Pramling Samuelsson 

& Kaga, 2008).  

Siraj-Blatchford och Björneloo (2009) menar att ju snabbare vi 

erkänner att våra barn är den befolkningsgrupp vilka kommer att spela störst 

roll i framtiden och vars egen framtid står på spel, desto snabbare förstår vi att 

lärande för hållbar utveckling handlar om frågor gällande medborgarskap och 

medborgarrättigheter.  De lyfter att det vilar ett särskilt ansvar över oss som 

ser oss själv som de yngsta barnens förespråkare, vilket innebär att vi bör 

stödja arbete med lärande för hållbar utveckling även bland de yngsta barnen. 

(Siraj-Blatchford och Björneloo, 2009). Även de yngsta barnen, när de är 

omgivna av engagerade pedagoger, är fullt kapabla att delta i lärande för 

hållbar utveckling och således själva vara med och agera för att göra skillnad 

(Björneloo, 2011; Davis, 2005). Davis studie från 2005 visar hur lärande för 

hållbar utveckling kan genomsyra vardagen i förskolan och bli till ett stöd för 

såväl de enskilda barnen, barnens familjer och till samhället i stort till att via 

små steg förändra sin livsstil för att stödja en hållbar utveckling. Detta genom 
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att i såväl planerande och genomförande av förskoleverksamheten utgå från 

ett pedagogiskt perspektiv vilket sätter värde på små barn som aktiva aktörer i 

en lärandegemenskap, ett perspektiv där öppna och förtroendefulla relationer 

genomsyrar allt pedagogerna gör. Vidare deltar pedagogerna i flera olika 

yrkes- och samhällsutbildningsaktiviteter, där andra vuxna vilka arbetar med 

och engagerar sig för de yngsta barnen, uppmuntras att ta ställning till sina 

egna beteenden, värderingar och attityder till hållbar utveckling.(Davis, 2005). 

Dahlbeck och Tallberg Broman(2011) påpekar att den 

internationella diskursen om hållbar utveckling länge har utpekat utbildning 

som ett extra viktigt område för större förändringar av samhället skall kunna 

bli verklighet, men att förskolan och de yngre barnen på senare tid kommit att 

fokuseras extra mycket inom utbildningssektorn. De menar att en orsak till 

detta kan vara att förskolan genom historien och framförallt idag är en plats 

där högre värdefrågor lyfts och sprids. I förskolan nås barnen, individer vars 

grundläggande värderingar ännu inte anses vara grundade. Förskolan blir 

enligt dem en slags grogrund för arbetet med att få tillstånd en 

perspektivförändring hos alla i samhället. De menar att vi via förskolebarnen 

når föräldrarna och hemmen vilket möjliggör en mer omvälvande 

attitydförändring i samhället än om arbetet med hållbar utveckling främst 

fokuserade på äldre barn och ungdomar eftersom dessa av naturen inte anses 

vara lika benägna att förändra sina värderingar. Dahlbeck och Tallberg 

Broman anser att detta är ett samhällsekonomiskt viktigt argument för att 

inleda arbetet med hållbar utveckling redan i förskolan då det syftar till att 

skapa förutsättningar för en bättre framtid för alla. (Dahlbeck & Tallberg 

Broman, 2011). Johansson (2009) anser att en central aspekt av lärande för 

hållbar utveckling är människors och den enskilda individens syn på sig själv, 

där det är av vikt att vi lär oss att se på oss själva likt en del av en gemensam 

värld vilken vi även bär ansvar för. Hon hänvisar till en analys av olika idéer 

kring hållbar utveckling gjord av Kemp som hävdar att individen måste se sig 

själv som en världsmedborgare vilken känner tillhörighet såväl med det 

närsamhälle han/hon lever i men också se sig tillhöra gruppen människor i en 

gemensam värld. Johansson lyfter att då förskoleåren är särskilt formativa 

faller ett viktigt ansvar på förskolan att stödja barns individuella utveckling 

mot att i framtiden kunna agera likt moraliska och respektfulla 

världsmedborgare. Hon påpekar att trots att vi i det svenska samhället både 

kan se en ökad individualisering och en ökande globalisering, vilket innebär 

en spänning mellan individualitet och solidaritet, kan vi inte utesluta den ena 

eller andra aspekten utan måste stötta barnen i identifikationen av en 

ansvarsfull global medborgare. Förutsättningar för att se barnen som 

världsmedborgare är enligt Johansson att se barnen som kapabla att reflektera, 

att kunna främja rättvisa, att kunna känna/ta ansvar och agera stödjande i 

frågor om sina och andras rättigheter och välbefinnande.(Johansson, 2009). 

Siraj-Blatchford(2011) menar att det är i 3-4års ålder barn knyter sina första 

vänskapsband och att det är då lärare och andra vuxna kan bidra som mest 

med stöd för att maximera möjligheten att barnen lär sig vara trygga med 

skillnader hos andra och att acceptera mångfald. Det är nu barnen behöver få 
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hjälp att se de likheter vi delar med människor på andra platser i världen och 

inom främmande kulturer, likheter vilka vi enligt Siraj-Blatchford lätt tar för 

givet och som faktiskt är fler än de skillnader som finns emellan olika 

populationer och kulturer. 

Förskoleverksamhet är grunden vilken hela utbildningssystemet 

bygger på, vars effekt är långsiktig och genom att satsa på förskolan menar 

Chan, Choy och Lee (2009) att det krävs hälften så mycket ansträngning för att 

mångdubbla effekterna av arbetet för att finna balans och harmoni i samhället. 

Detta menar de stämmer överens med argumentet att det är just i förskolan 

lärande för hållbar utveckling måste börja. Vidare lyfter de hur föräldrars 

beteenden, och på lång sikt även beteenden över lag i samhället, kan komma 

att förändras genom att barnen internaliserar den brådskande vikten av hållbar 

utveckling. Med andra ord menar dessa forskare att vi genom en relativt liten 

ansträngning kan möjliggöra en förändring av hela vårt samhälle. (Chan, Choy 

& Lee, 2009). Pramling Samuelsson och Kaga(2008) menar att ett av 

förskoleverksamhetens syften är att lägga grunden för ett livslång lärande 

såväl psykologiskt, fysiskt, emotionellt, intellektuellt och socialt finns en 

inneboende potential att stötta barnen i att utveckla förmågor, beteenden, 

attityder och värderingar vilka främjar en hållbar utveckling. Siraj-Blatchford 

(2011) lyfter konsumtionsfrågor som ett exempel, vilket är den aspekt av 

lärande för hållbar utveckling han anser generellt har störst möjlighet att 

påverka barnens ohållbara vanor. Vidare pekar han på vikten av att erkänna 

att det är under denna period i livet individers förhållningssätt och förståelse 

grundläggs gällande konsumtion och ekonomi, förhållningssätt vilka inte 

rimmar väl med hållbar utveckling.(Siraj-Blatchford, 2011). 

En viktig fråga som diskuterades under den ovan nämnda 

internationella konferensen i Göteborg i början av 2007 var vad som är 

avgörande i en förskolas praktik för att kunna skapa lärande för hållbar 

utveckling (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). Utöver den ovan nämnda 

barnsynen måste vi även vara medvetna om att lärande för hållbar utveckling 

inte är samma sak som ren miljöundervisning, det handlar inte om barnens 

möte med naturmiljö som lösning på ohållbara beteenden och värderingar. För 

att det skall vara lärande för hållbar utveckling måste barnen erbjudas 

möjligheter att engagera sig i såväl i konkreta åtgärder och intellektuell dialog 

om problemområden inom hållbar utveckling. Utöver miljö måste även 

områden så som konsumtionsfrågor, rättvisa, jämlikhet, respekt för olikheter 

och uppskattning av mångfald ingå. Ett demokratiskt arbetssätt där förmågan 

att tänka kritiskt är också det avgörande för att skapa lärande för hållbar 

utveckling. (Pramling Samuelsson & Kaga, 2008). En annan viktig aspekt 

menar Pramling Samuelsson (2011) är barnens rätt att delta i beslut om den 

egna vardagen och rätten att bli lyssnad på. Jickling är enligt Björneloo (2007) 

kritisk till lärande för hållbar utveckling då han anser att det medför 

normativitet vilket han menar inte hör hemma i skolor och förskolor. Han 

menar att undervisning skall sträva efter att individen inte skall fösas in i 

någon annans tankesätt utan skall lära sig tänka själva. Björneloo bemöter 

denna åsikt med att det är precis det som lärande för hållbar utveckling strävar 
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efter - att individen skall lära sig att tänka kritiskt, göra egna värderingar och 

att ta egna beslut. Lärande för hållbar utveckling syftar till att bemyndiga, inte 

drillande. (Björneloo, 2007). Pramling Samuelsson (2011) lyfter Fulghums 

synpunkt att förskoleverksamheten måste ta tillvara på förskolebarnens vilja 

att lära, deras lyhördhet och öppenhet för att utveckla attityder och 

värderingar. Hon menar att just detta bör inspirera och driva förskollärare att 

genom ett positivt inflytande på barnen kunna bidra till en bättre värld. 

(Pramling Samuelsson, 2011). Vi måste förstå att barn inte kan vara mer 

kompetenta än vad deras omgivning tillåter. (Pramling Samuelsson, 2011). 

Siraj-Blatchford (2011) anser att lärande för hållbar utveckling 

borde erkännas som en medborgar- och mänskligrättighetsfråga för barn i 

förskoleåldern, vilken han menar bör bekännas vara den mest naturliga och 

passande startpunkten för såväl praktisk arbete med lärande för hållbar 

utveckling och dess grundprinciper inför ett livslångt lärande. Vidare nämner 

han hur longitudinell och neurologisk forskning tyder på att individers 

kapacitet att lära är som störst från födsel upp till åtta års ålder. Siraj-

Blatchford (2011; Siraj-Blatchford & Björneloo, 2009) menar också att det är 

under denna livsperiod en stor del av våra fundamentala värderingar och 

attityder grundläggs. Hägglund(2011) diskuterar utifrån aktuell forskning, 

FN:s barnkonvention och förskolans uppdrag, frågor så som var i det globala 

arbetet som strävar efter en hållbar utveckling barnens roll finns, var förskolan 

kommer in samt hur vi kan utveckla kunskap om de förutsättningar och 

villkor som påverkar förskolebarnens lärande för en hållbar framtid. Hon 

menar att ett fundamentalt villkor är att vi erkänner barnens rätt till utbildning 

för hållbar utveckling för att i nästa steg kunna vara delaktiga i att omforma 

vår värld till en hållbar värld. Här stiger enligt Hägglund förskolan in i 

rampljuset genom att utgöra en viktig arena där barnets rättigheter till lärande 

för hållbar utveckling kan tillgodoses. Detta genom medvetandegörande kring 

faktakunskaper vilka synliggörs, förmedlas och fördjupas samt att förskolan 

möjliggör för barnen att kunna agera likt de aktiva medborgare de kommer att 

behöva vara i strävan efter hållbar utveckling. Hägglund lyfter specifikt två 

artiklar ur barnkonventionen vilka definierar barns rätt till delkatighet samt att 

utveckla sin förmåga att båge genom sitt agerande ta ansvar för såväl miljö och 

medmänniskor både idag och imorgon. Lärande för hållbar utveckling är som 

följd av detta en av barnens rättigheter. (Hägglund, 2011). Genom att inta ett 

barnrättsperspektiv hamnar fokus på barnen likt förändringsagenter genom att 

det är den eller de som skall genomföra en förändring som är viktiga, inte det 

man avser förändra (Hägglund, 2011). I och med detta perspektiv centreras 

även förskolans pedagogik då denna kan medverka till grundläggande och 

tillämpande av förmågor och kompetenser barnen behöver för att fungera som 

förändringsagenter i strävan efter en bättre och hållbar värld. Hägglund lyfter 

hur detta sätt att se överensstämmer med hur den reviderade Lpfö98 

benämner barn likt agenter för förändring men också barnens rättighet att lära 

sig förstå och respektera demokrati och delaktighet samt natur och miljö. 

(Hägglund, 2011). Sammantaget bidrar dessa faktorer med tyngd vilken får 

vågskålen att väga över allt mer mot att lärande för hållbar utveckling i 
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förskolan är något mycket angeläget (Siraj-Blatchford, 2011). Lärande i form av 

kritiskt tänkande, konsekvenstänkande, självständighet och deltagande utgör 

det pulserande hjärtat som för arbetet med lärande för hållbar utveckling 

framåt (Björneloo, 2007). 

 

Vad kan lärande för hållbar utveckling innebära i 
förskolan? 

Björneloo (2007) menar att då hållbar utveckling är ett stort och samtidigt vagt 

undervisningsfält som tidigare inte funnits på den pedagogiska agendan får 

detta konsekvensen att lärare måste ta ställning till vilken bild de själva har av 

hållbar utveckling. I slutet av 2008 antogs formellt de rekommendationer om 

utveckling för lärande för hållbar utveckling i förskolekontext, vilka framtagits 

i ett internationellt samarbete vilket stöddes bl.a. av det svenska Unescorådet, 

Centrum för miljö och hållbar utveckling i Göteborg, Sveriges internationella 

Centrum för lärande för hållbar utveckling samt det svenska 

utbildningsdepartementet. (Davis, Engdahl, Otieno, Pramling-Samuelson, 

Siraj-Blatchford & Vallabh, 2009). Rekommendationerna tar ett kliv bort från 

romantiserade föreställningar av barndomen likt en tid fylld av naiv lek vilken 

placerar barnen i uteslutande lyckliga, skyddade och säkra liv där händelser i 

omvärlden inte påverkar dem. Istället bygger de på bilden av barn som 

kompetenta och aktiva aktörer vilka både påverkas av och är förmögna att 

engagera sig i komplicerade frågor om miljö och sociala frågor. (Davis, 

Engdahl, Otieno, Pramling-Samuelson, Siraj-Blatchford & Vallabh, 2009). Kort 

sammanfattat berör dessa rekommendationer alla barns rätt att gå i förskola, 

jämställhet mellan könen, en problemlösningsinriktad förskolepraktik vilken 

utgår från barnens vardagserfarenheter, att utveckla ramar, strategier och 

rutiner för lärande för hållbar utveckling i förskoleverksamhet vilka stärker 

familj och samhälle i vardagsarbetet med allt som rör hållbarhet, att skapa 

nätverk och partnerskap mellan beslutsfattare, lärarutbildare, lokala aktörer, 

forskare och de förskolor som arbetar med lärande för hållbar utveckling både 

på lokal och global nivå i syfte att utbyta erfarenheter, höja status av 

barnpedagogik, förbättra arbetet med lärande för hållbar utveckling och att 

bidra till samhällsutvecklingen, att utbilda förskollärare i lärande för hållbar 

utveckling, att lärande för hållbar utveckling skall genomsyra styrdokument 

för all slags utbilning, att forskningen om lärande för hållbar utveckling i 

förskolan måste öka samt att aktiva inom förskolan måste leva som de lär, dvs. 

att förskolan måste se över sina egna ekologiska fotavtryck och att demokrati 

och delaktighet skall vara en naturlig del av barnens vardag i förskolan. 

(Davis, Engdahl, Otieno, Pramling-Samuelson, Siraj-Blatchford & Vallabh, 

2009). Siraj-Blatchford(2009) nämner att det viktiga i arbetet med lärande för 

hållbar utveckling är att ingen av dess tre inbördes dimensioner kan 

försummas. Detta menar han vara en stor utmaning för lärare då de 

pedagogiska praktikerna måste vara hållbara i förhållande till samtliga av 

dessa dimensioner, men poängterar att de tre dimensionerna inte behöver 

bearbetas i varje aktivitet, tema eller projekt.(Siraj-Batchford, 2009). En annan 
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utmaning för världens alla lärare/utbildare vilka arbetar med barn i 

förskoleålder menar Siraj-Blatchford(2011) ligger i att utveckla läroplaner, 

pedagogiska metoder och utbildningssystem vilka är hållbara utifrån samtliga 

tre dimensioner.  I arbetet med Lärande för hållbar utveckling lär barn mer av 

våra handlingar än av våra ord menar Siraj-Blatchford (2009). 

Förskolans praktik är enligt Johansson(2009) i mångt och mycket 

uppbyggd kring barns rättigheter, vilket hon menar påverkar utvecklingen av 

moralkänsla hos barnen. Hon förtydligar att det inte handlar om att barnen 

alltid skall få sin vilja fram utan att förskolans struktur grundas på 

föreställningar gällande rättigheter vilka genom förskolans organisation, 

kultur och kontext skapar förutsättningar i förskolans vardag vilket skapar en 

slags rättighetsetik inom förskolan. Följden menar Johansson blir att 

förskollärare måste reflektera och bli medvetna om sina egna moraliska ideal, 

vad samhällets diskurser säger samt hur dessa levandegörs både implicit och 

explicit via de moraliska kontrakt som formas i förskolans vardagliga 

interaktioner mellan barn och förskollärare. För att lärande för hållbar 

utveckling och barn som världsmedborgare skall synliggöras och vara möjligt 

är förskollärarnas kännedom om moraliska värderingar i förskola och 

samhälle av väsentlig betydelse(Johansson, 2009). Vidare menar hon att det är 

särskilt viktigt att fundera över hur förskolans praktik kan stimulera omtanke 

till medmänniskors välbefinnande hos barnen när det i många fall är 

individuella rättigheter som dominerar hur såväl struktur och interaktion sker 

inom verksamheten. (Johansson, 2009). Två komponenter vilka är nödvändiga 

för att barnen skall kunna utvecklas till sunda, harmoniska och solidariska 

vuxna medborgare villiga och kapabla att ta del i det fortsatta arbetet med 

hållbar utveckling är enligt Björneloo (2007) att de finner en grundtrygghet och 

god självkänsla. Om barnen inte lär sig att respektera sig själva får de svårt att 

respektera någon eller något annat. (Björneloo, 2007). 

Pramling Samuelsson(2011) listar vad som är karaktäristiskt för 

en pedagogik vilken stödjer lärande för hållbar utveckling. Hon nämner sex 

olika aspekter där den första är ett perspektiv där barnen ses som kompetenta 

individer vilka klarar av att lösa komplexa frågor utan raka svar. Barnsynen 

måste stämma överens med den som Barnkonventionen beskriver, att inte 

marginalisera barnet utan att se barnet som en aktiv individ med rättigheter, 

kapabel att bidra till såväl vårt nuvarande och framtida samhälle (Pramling 

Samuelsson & Kaga, 2008). Lärande för hållbar utveckling i förskolan skall 

enligt Pramling Samuelsson och Kaga ta tillvara på barnens perspektiv vid 

utformning av lärandemetoder och ämnesinnehåll.   Den andra aspekten är att 

pedagogiken måste utgå från barnens erfarenheter och den tredje är att lek och 

lärande måste vara integrerade(Pramling Samuelsson, 2011). Den fjärde 

karaktäristiska aspekten är att barnen utmanas utan känna sig hotade, dvs. att 

barnen får uppgifter att lösa, där det tydligt signaleras att det är 

ansträngningen som räknas och inte en korrekt lösning då det i förskoleåldern 

är viktigast att barnen börjar lita till den egna förmågan och att våga testa sina 

idéer. Den näst sista aspekten Pramling Samuelsson nämner är att 

förskoleverksamheten organiseras för att maximera kommunikation och 
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samspel barnen emellan och mellan förskollärare och barn. Den sjätte och sista 

aspekten med på hennes lista är att barnen stöttas i att vara delaktiga i 

utformningen av förskolans verksamhet, vilket hon kopplar till vad 

Barnkonventionen säger om att lyssna till och göra barnens röster hörda. 

Vidare lyfter Pramling Samuelsson att just Barnkonventionen är ett dokument 

som skall ligga till grund för allt arbete förknippat med barn. (Pramling 

Samuelsson, 2011). En viktig fråga för barnens framtid är hur demokratiska 

frågor behandlas i förskolan följt av vilken typ av moralisk kunskap vi 

möjliggör för barnen att utveckla om sig själv och för andra menar Johansson 

(2009). Frågor om vem som blir hörd och vilka villkor styr är av stor vikt för 

hur barnens förståelse kring ett demokratiskt samhälle formas. (Johansson, 

2009). Dahlbeck och Tallberg Broman(2011) påpekar att det är i de små valen i 

vår vardag vi kan uppnå en attitydförändring och visar historiskt 

betydelsefulla förändringar i vårt samhälle så som demokratiseringen och 

individualiseringen. De menar att nutidens viktiga samhällsförändring 

handlar om den enskildes ansvar, rättigheter och skyldigheter och att detta 

innebär att varje enskilt barn kliver fram ur en tidigare kollektiv barndom och 

på så vis tillskrivs både skyldigheter, rättigheter och egenansvar. (Dahlbeck & 

Tallberg Broman, 2011). Pramling Samuelsson (2008) lyfter hur vi utan ett 

socialt rättvist och hållbart samhälle inte kan närma oss en hållbar utveckling. 

Hon påpekar att det inte är frågan om att införa nya ämnen i förskolans 

praktik utan att inta ett holistiskt, långsiktigt och globalt perspektiv till det 

som redan görs. Med andra ord bör pedagoger tänka globalt men tillsammans 

med barnen agera lokalt. (Pramling Samuelsson, 2008). 

Pramling Samuelsson(2011) lyfter de sju R:en nämnda ovan, vilka 

hon och Kaga(2010) menar är centrala för samtliga dimensioner av hållbar 

utveckling och vilka kan integreras i förskolepraktiken. Reducera handlar om 

att minska sin konsumtion, återanvända och återvinna syftar till att synliggöra 

för barnen att mycket av det vi slänger faktiskt går att återanvända i andra 

situationer än det ursprungliga användningsområdet eller återvinnas till att 

göra ett nytt föremål av samma material. Reparera handlar om att barnen skall 

uppmärksamma att något som är trasigt mycket väl kan gå att laga istället för 

att det kastas bort, respektera handlar här om att uppmuntra omsorg med och 

respekt för vår naturmiljö med dess ingående processer samt att vi försöker att 

störa dessa så lite som möjligt. Ansvar handlar om att låta barnen veta att vi 

litar på dem genom att de får ta ansvar för att något skall bli gjort eller löst och 

slutligen menar Pramling Samuelsson att förmågan att reflektera är något vi 

alla har nytta av i arbete med hållbarhetsfrågor. (Pramling Samuelsson, 2011; 

Pramling Samuelsson & Kaga, 2010). Pramling Samuelsson (2011) anser vidare 

att lärarens förståelse och förtrogenhet med hållbarhetsfrågor kopplade till 

barnens vardag är avgörande för progressionen av förskolebarnens utveckling 

inom lärande för hållbar utveckling. Hon påpekar även att mycket av det vi 

idag arbetar med i våra förskolor kan användas för att föra in hållbarhetsfrågor 

i förskolans praktik och pekar på exempel vilka tydligt överensstämmer med 

detta från den reviderade läroplanen för förskolan: livsstilsfrågor och 

synliggörande av relationen mellan människa och natur. Absolut viktigast i 
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arbetet med lärande för hållbar utveckling i förskolan är att barnen inte känner 

sig skyldiga eller skräms av de katastrofer nu levande och tidigare levande 

vuxna har orsakat utan att barnen i förskolan får hjälp att tro på sig själva, att 

inse att de kan påverka och att deras idéer och funderingar är betydelsefulla då 

världen behöver kreativa och innovativa medborgare vilka kan ta andras 

perspektiv och är beredda att samarbeta med varandra för att finna nya 

lösningar. (Pramling Samuelsson, 2011). Pramling Samuelsson menar att då 

förskolebarnen lever i samma värld som oss och skapar en egen betydelse av 

de erfarenheter de gör, lämpar sig lärande för hållbar utveckling redan i 

förskolan men att barnen behöver förskollärarnas hjälp att kommunicera kring 

sådant som kan kännas hotande. (Pramling Samuelsson, 2011). Björneloo 

(2007) menar att barnen behöver möta utmanande frågeställningar kopplat till 

vad de själva erfar för att få en chans att reflektera och utvärdera de egna 

föreställningarna jämfört med andra barn och vuxnas föreställningar. Utöver 

att detta möjliggör utvecklande av de egna föreställningarna tränas deras 

förmåga att se att olika personer kan tänka väldigt olika om ett och samma 

fenomen vilket är en möjlig väg till självständigt och kritiskt tänkande. 

(Björneloo, 2007). Öhman (2006) menar att då andras sätt att tänka synliggörs 

för barnen tränas de i att ställa sig kritiskt till det egna agerandet och får i och 

med detta en större beredskap att handla i framtiden.  Pramling Samuelsson 

(2011) påpekar att barnen inte skall lämnas själva med tankar kring svåra 

ämnen utan få hjälp av förskollärarna att uttrycka sina tankar och känslor för 

olika problem, att uppmärksamma centrala aspekter av lärande för hållbar 

utveckling så som ekologiska kretslopp eller hur våra livsstilar, samhälle och 

natur är relaterade till varandra. Förskollärarna skall finnas där för att 

uppmuntra barnens kreativitet och för att synliggöra deras egen möjlighet att 

bidra till en bättre framtid istället för att barnen ska tro sig behöva veta ett 

korrekt svar (Pramling Samuelsson, 2011). De förståelser och idéer barnen 

ständigt skapar genom lek, utforskande och kommunikation sträcker sig så 

långt de är kapabla vid just det tillfället och utifrån den specifika situationen. 

(Pramling Samuelsson, 2011).  

 

Vad säger styrdokumenten? 

År 1998 fick den svenska förskolan sin första läroplan, Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98) vilken är den förordning som reglerar vad förskolans personal skall 

arbeta mot och fungerar likt riktlinjer för vilka kompetenser och vilken 

kunskap den pedagogiska verksamheten skall möjliggöra för förskolebarnen 

att utveckla (Lärarens handbok, 2011). Äremalm-Hagsér (2013) lyfter hur 

Barnomsorg- och skolakommittén året innan gav sitt förslag, SOU 1997:157, 

inför den kommande läroplanen. I detta förslag låg tonvikten på miljöarbete i 

förskolan och influerat av Agenda 21 lyftes förskolans potential i arbetet för en 

hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. På lokal nivå lyftes möjligheten att 

lära, utveckla förståelse och kunskap om vår miljö och vår natur genom att 

använda sig av leken som metod. Speciellt belystes vikten av att möjliggöra för 

barnen att upptäcka och utforska i naturmiljö då naturkontakten enligt detta 
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förslag har stor betydelse för barnens kunskapsutveckling och att synliggöra 

de samband som råder mellan samhälle, natur och människa. På global nivå 

angavs vikten av att problematisera tillgången av naturresurser, livsstilsfrågor 

och global rättvisa. Men när Läroplanen för förskolan väl anlände var det flera av 

förslagen som inte togs med, exempelvis utelämnades det globala 

perspektivet. (Ärlemalm-Hagsér, 2013). Vidare uppmärksammar Äremalm-

Hagsér det faktum att begreppet lärande för hållbar utveckling inte används 

vare sig i skollagen (SFS 2010:800) eller i den reviderade upplagan av Lpfö98 

(Skolverket, 2010) vilket hon menar är märkligt med tanke på att 

utbildningssystemet anges vara en betydelsefull arena för lärande för hållbar 

utveckling i många andra politiska texter. I styrdokument och lagar så som 

Lgr11(Skolverket, 2011a), Lgy11 (Skolverket, 2011b), Högskolelagen 

(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) finner vi begreppet hållbar 

utveckling. Om vi ser till Lgr 11 ges begreppet ett betydande utrymme och 

nämns exempelvis 45 gånger kopplade till såväl social, ekonomisk och 

ekologisk dimension av begreppet, lokalt och globalt. Däremot används som 

ovan nämnt inte uttryckligen begreppet lärande för hållbar utveckling baserat 

på de inneboende dimensionerna i Lpfö98 (Skolverket, 2010).  Däremot pekar 

Ärlemalm-Hagsér(2013) på att samtidigt som den reviderade läroplanen för 

förskolan utgavs år 2010, publicerade utbildningsdepartementet även 

prememorian Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I denna skrift klarläggs förskolans uppdrag 

ytterligare och lärande för hållbar utveckling i förskolekontext exemplifieras, 

förklaras och pekas ut som en stor utmaning för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010): 

 
”En stor utmaning är att utbilda kommande generationer till att 

förstå och handla utifrån principen om hållbar utveckling, dvs. att 

sträva efter en utveckling som möter behoven utan att 

kompromissa med möjligheten för kommande generationer att 

möta sina behov. Förskolan är en naturlig startpunkt för detta 

arbete eftersom både intresse, värderingar och kunskaper 

grundläggs under tidiga år … Lärande för hållbar utveckling 

handlar i dag om att integrera miljöfrågor samt sociala och 

ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och 

återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar 

produktion, livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion 

som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är 

exempel på principer som ingår i begreppet lärande för hållbar 

utveckling. Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns 

intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en tradition att 

arbeta med olika verklighetsnära frågor. Utmaningen för 

förskolan är att fånga upp det som upptar barnens tankar och 

nyfikenhet och att koppla det till miljöfrågor och livsstil.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14-15). 

 

Ärlemalm-Hagsér (2013) analyserar stycket ovan och menar att det är ett 

utryck för ett holistiskt perspektiv där ekologisk, ekonomisk och social 
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hållbarhet bildar en helhet vilket hon menar saknas i såväl den första utgåvan 

som den reviderade Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998; 2010). 

Pramling Samuelsson (Lärarens Handbok, 2011) rekommenderar alla som på 

något sätt är aktiva inom eller engagerade i den pedagogiska verksamheten i 

förskolan att läsa prememorian då hon menar att den tydligt pekar ut det mest 

fundamentala i läroplanens många skikt och motiverar varför de bör utgöra en 

del av den pedagogiska verksamheten. Hon instämmer även med 

prememorian att lärande för hållbar utveckling berör oss alla och att förskolan 

har vad som krävs för att utbilda barnen mot att bli världsmedborgare med 

utgångspunkt i det lokala. Genom att förändra såväl arbetssätt och innehåll i 

praktiken kan både verksamhet och barn utvecklas och svensk förskola kan bli 

en normbildande föregångare för den globala förskoleverksamheten. (Lärarens 

Handbok, 2011.) En viktig del vi inte får förbise anser Pramling Samuelsson 

(Lärarens Handbok, 2011) vara att barn och verksamhet utgör en del i en 

ömsesidig relation då verksamheten skall formas utifrån de intressen och 

behov barnen har för att kunna utveckla sina färdigheter och sitt kunnande. 

Pramling Samuelsson menar att genom att strävansmålen i läroplanen ställer 

krav på förskollärarna att tänka och agera själva innebär det att de blir 

delaktiga i rollen som läroplanskonstruktörer på ett liknande sätt som barnens 

delaktighet i förskolepraktiken pekas ut av läroplanen. Hon menar att vi inte 

får ta dessa två pågående parallella processer för givet då de genom sin 

funktion av delaktighet och medbestämmande är nyckeln till demokrati. Just 

delaktighet och medbestämmande är en viktig del av lärande för hållbar 

utveckling och Pramling Samuelsson lyfter två exempel från 

Lpfö98(Skolverket, 2010) vilka hon anser vara inriktade på lärande för hållbar 

utveckling då dess innebörd stämmer överens med hållbar utveckling. De två 

exemplen är: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och 

förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra” (Skolverket, 2010, s.10) och ”förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” 

(Skolverket, 2010, s.8). Till det första av de ovan två nämnda exemplen kopplar 

Pramling Samuelsson (Lärarens handbok, 2011) hur social och ekonomisk 

dimension av HU påverkar den ekologiska dimensionen då hon påpekar att 

frågor om såväl produktion, konsumtion och livsstilar bör tas upp som svar på 

detta strävansmål. Det andra exemplet menar hon talar för lärande för en 

hållbar utveckling genom att vi skall sträva efter att skapa en mer jämställd 

och jämlik värld. (Lärarens handbok, 2011). Under rubriken ”Förskolans 

värdegrund och uppdrag” i Lpfö98 (Skolverket, 2010) anges att förskolan har 

en viktig uppgift när det gäller att förankra de värden vårt samhälle bygger på, 

dvs. vår värdegrund. Här nämns bl.a. alla människors lika värde, 

människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan könen, individens frihet och 

integritet och solidaritet med svaga och utsatta. Dessutom utpekas respekt för 

vår gemensamma miljö likt ett viktig värde att tidigt fästa hos barnen samt att 

det är av stor vikt att arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolans 

praktik skall präglas av en positiv framtidstro och ett ekologiskt 
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förhållningssätt i syfte att bidra till att barnen tillägnar sig en varsam 

inställning till natur och miljö samt har förståelse för den delaktighet de själva 

har i naturens olika kretslopp. Arbetet i förskolan skall vara en hjälp för barnen 

att förstå hur vi genom att eftertänksamt utforma såväl arbete och vardagsliv, 

kan hjälpa till att skapa förutsättningar för en bättre miljö både nu och i 

framtiden. (Skolverket, 2010) Vidare anges att demokratiska former skall råda 

inom verksamheten och därigenom grundlägga ett växande intresse och 

ansvar hos barnen inför att de så småningom aktivt skall medverka i 

samhällslivet (Skolverket, 2010). Hägglund (2011) menar att förskolans 

uppdrag handlar om att arbeta fram en pedagogik där barnen kan utveckla en 

medborgarkompetens i vilken det gäller att praktisera och realisera ansvar, 

delaktighet samt att behandla etiska frågor om bl.a. likvärdighet och rättvisa. 

Denna typ av medborgarkompetens är av stor betydelse för en global 

överlevnad och en hållbar framtid. (Hägglund, 2011). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolechefer och förskollärare 

uppfattar begreppet hållbar utveckling och dess tre inneboende dimensioner 

respektive begreppet lärande för hållbar utveckling samt om detta är något de 

anser sig arbeta med inom förskolans praktik.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilken uppfattning har förskolechefer och förskollärare av begreppet 

hållbar utveckling? 

 Vilken uppfattning har förskolechefer och förskollärare av begreppet 

lärande för hållbar utveckling? 

 Anser förskolechefer och förskollärare att lärande för hållbar utveckling 

är något förskolor bör arbeta med? 

 Anser man sig arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan 

och nämns i så fall aspekter tillhörande såväl social-, ekologisk- och 

ekonomisk dimension av hållbar utveckling? 

 Är någon dimension mer eller mindre representerad i det undersökta 

förskoleområdet? 
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 Metod 
Metodval och ansats 

Valet av metod för insamling av information till denna studie har baserats på 

vad författaren Cato R. P. Bjørndal (2005) förespråkar, nämligen strategiskt 

metodval. Detta innebär ett ställningstagande till vilken metod som kan anses 

vara mest adekvat utifrån studiens problemformulering, tillgängliga resurser 

och författarens låga erfarenhetsgrad som forskare. (Bjørndal, 2005). I de fall 

forskaren syftar till att närma sig människors uppfattningar, åsikter eller 

känslor för ett visst område är intervjun den forskningsmetod som kan föra oss 

allra närmast det uttalade syftet (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Då studiens 

intresse är att försöka förstå vilka uppfattningar förskolechefer och 

förskollärare har av begreppen hållbar utveckling respektive lärande för 

hållbar utveckling samt se om det går att urskilja några mönster utifrån vilka 

delar av de tre dimensionerna av hållbar utveckling de anser sig arbeta med i 

verksamheten, har studiens författare utifrån Trosts rekommendation (2010) 

valt att genomföra kvalitativ intervju. En intervju kan ha olika grad av 

standardisering, vilket handlar om graden av variation, t.ex. om intervjuns 

frågor och frågornas ordningsföljd är densamma för samtliga intervjuade. 

Studier med hög standardisering är vanligare när det är en kvantitativ studie 

som genomförs. En kvalitativ studie med låg grad av standardisering kan 

anpassa sig utifrån vad den intervjuade säger, dvs. frågor kan tas i olika 

ordningsföljd beroende på var den intervjuades frågor leder och följdfrågor 

formuleras baserat på de svar den intervjuade tidigare angett. (Trost, 2010). En 

semistrukturerad intervju kallar Bryman(2011) de intervjuer där, likt de 

förekommande i denna studie, intervjuaren har en bestämd uppsättning frågor 

men där frågornas ordningsföljd varierar och där intervjuaren ställer 

ytterligare följdfrågor utöver de avsedda som följd av något svar som ges 

under intervjun. Trost (2010) menar dock att vi genom att kalla en intervju för 

semistrukturerad blandar ihop struktur av intervju och frågor och att det 

därmed är bättre att kalla själva intervjun strukturerad så länge den inte 

handlar om flera olika områden och att skilja mellan strukturerade och öppna 

frågor. Öppna frågor är frågor där respondenten har möjlighet att helt själv 

formulera sitt svar, vilket Trost påpekar är raka motsatsen till strukturerade 

frågor där respondenten inte kan svara på något annat vis än vad den som 

konstruerat frågorna har bestämt sig för i förväg. Den intervjumetod vald för 

denna studie har relativt låg struktur och kallas för samtal med stöd av 

intervjuguide och valet på denna metod grundas på att frågornas 

ordningsföljd i ett samtal är anpassningsbara om behov av detta uppstår samt 

att intervjuguiden hjälper intervjuaren se att alla avsedda frågor har ställts. 

(Bjørndal, 2005). Då studien handlar om ett avgränsat område och inte flera 

olika och frågorna tillåter de intervjuade personerna att fritt formulera sina 
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svar är studien ett exempel på en kvalitativ strukturerad intervjustudie med 

öppna frågor (Trost, 2010) och en fenomenografisk (Larsson, 1986) ansats (se 

förklaring nedan). Inom kvalitativ metod kan fokus ligga antingen på 

beskrivningar i första och andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Denna 

studie hamnar inom idiografisk vetenskap då det är förskolechefers och 

förskollärares uppfattningar i en specifik kommun och vid precis den tidpunkt 

intervjun genomförs som undersöks (Hyldgaard, 2008).  Då forskaren så som i 

denna studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar som finns kring ett 

fenomen, är det andra ordningens perspektiv som fokuseras, vilket benämns 

en fenomenografisk ansats. (Larsson, 1986). 

 

Urval 

Urvalsprocessen startade med att jag tillsammans med min handledare 

funderade över vilket antal respondenter som lämpar sig för att få ett så pass 

brett material som möjligt i förhållande till den tid som finns avsatt till 

studiens genomförande. Vi kom tillsammans fram till att sex respondenter rent 

tidsmässigt borde vara genomförbart med tidskrävande transkribering i 

åtanke. Nästa steg i urvalsprocessen rörde om samtliga respondenter skulle 

vara förskollärare, vilka är de som gör det faktiska arbetet med barnen, eller 

om hälften borde vara förskolechefer då de har stort inflytande över 

förskolornas verksamhet och fokus. Efter att ha kontaktat skolkontoret i den 

avsedda kommunen gällande riktlinjer och/eller eventuella uttalade projekt 

kring lärande för hållbar utveckling fick jag uppgifter om att det var två 

förskolechefer i kommunen vilka hade uttryckt avsikt att söka bidrag för 

arbete med lärande för hållbar utveckling. I och med detta bestämde jag mig 

för att intervjua både förskolechefer och förskollärare. Genom att försöka 

sprida intervjuerna till speciella grupper i det undersökta området var min 

strävan att maximera möjligheten att få kunskap om så många olika 

uppfattningar om lärande för hållbar utveckling som möjligt (Larsson, 1986). 

Jag har därför valt att genomföra intervjuer på två olika kommunala 

verksamhetsområden i en mellanstor norrländsk stad, ett där förskolechefen 

uttryckt avsikt att arbeta med lärande för hållbar utveckling på sina förskolor 

samt ett kommunalt verksamhetsområde vilket enligt min och skolkontorets 

kännedom inte uttryckt någon sådan avsikt samt på ett föräldrakooperativ. 

Respondenter från dessa tre grupper bestod av en förskollärare och en 

förskolechef tillhörande var och en av dessa. Förskollärare valdes ut genom att 

förskolechefen ställde en förfrågan till samtliga förskollärare på sina förskolor 

om det var någon som kunde tänka sig att delta i studien. På ett område var 

det till en början ingen av förskollärarna som ville delta p.g.a. osäkerhet om de 

hade tillräcklig kännedom om hållbar utveckling resp. lärande för hållbar 

utveckling. Till slut var det dock en förskollärare som valde att ställa upp som 

respondent efter att ha funderat och samtalat med förskolechefen vilken via 

mig fått förtydligat att det inte är sanningar i form av rätt och fel som 

efterfrågas utan respondenternas individuella uppfattningar och tankar kring 

hållbar utveckling respektive lärande för hållbar utveckling. 
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Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till denna studie har jag använt mig av intervju i from av 

samtal med intervjuguide, vilka efter att ha fått respondentens godkännande 

har spelats in på diktafon samtidigt som jag har fört stödanteckningar utifrån 

min intervjuguide i syfte att ha en backup för att minimera negativ inverkan av 

eventuella tekniska problem. 

Genomförande 

Till att börja med tog jag kontakt med skolkontoret i den kommun studien 

skulle genomföras i syfte att ta reda på om det i kommunen finns några 

riktlinjer eller uttalade mål för arbete med lärande för hållbar utveckling. Det 

jag fick veta var att alla förskolor och skolor i kommunen omfattas av ett 

miljömålsprogram vilket sträcker sig fram till 2015 och som tar sin 

utgångspunkt i Agenda 21. Hur väl programmet är implementerat i 

skolorganisationen vågade min kontakt inte svara för. Jag kontaktade därefter 

de av mig utvalda förskolecheferna (se utförligare information under Urval 

ovan) genom att sända ett missiv (Se bilaga 1) med epost där jag informerade 

om mitt syfte med studien samt de forskningsetiska principer (se 

Forskningsetiska principer nedan) utifrån vilka jag arbetar. De sex intervjuerna 

genomfördes under respondenternas arbetstid, i ett avskilt rum på respektive 

förskola. Respondenterna fick själva föreslå en tidpunkt inom den begränsade 

tidsintervall jag hade avsatt för intervjuer, vilken var bäst lämpad utifrån deras 

individuella scheman. Två av intervjuerna genomfördes efter min planerade 

tidsintervall som följd av att det var svårt att finna en villig respondent på 

detta område vilket också innebar att intervjun med förskolechefen på detta 

område sköts upp i väntan på att fylla den sista respondentposten. Jag valde 

medvetet att inte sända frågorna i förväg och att enbart ange att det är 

respondenternas uppfattning och tankar kring hållbar utveckling och lärande 

för hållbar utveckling jag vill ta del av. Detta då syftet är att ta del av deras 

spontana tankar, inte väl förberedda svar utifrån vad de kan tänkas tro att jag 

vill höra. Då jag använde mig av intervjuformen samtal med hjälp av 

intervjuguide (Bjørndal, 2005) kom frågornas ordningsföljd att variera något 

från det ena intervjutillfället till det andra men på det stora hela kom frågorna i 

en och samma ordning. Intervjuerna pågick mellan 20-35 minuter och spelades 

in med diktafon. Detta gjordes dels med avsikten att inte gå miste om viktig 

information samt att möjliggöra att samtalet skulle kunna flyta på mer eller 

mindre ostört. Det inspelade materialet transkriberades senare i hemmet med 

hjälp av http://otranscribe.com/ och såväl ljudfiler som transkriberat material 

finns bevarat i min ägo fram till dess att det skriftliga arbetet är bedömt av 

universitetet. De få men dock förekommande delarna av vissa intervjuer vilka 

kan leda till identifikation av respondenter är uteslutna i transkriptionerna. 

Efter transkriptionerna var slutförda skedde stötning och blötning av 

respondenternas svar, till en början utifrån intervjufrågorna, senare utifrån de 

tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk vilka tillsammans bildar 
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hållbar utveckling och slutligen i förhållande till syftets tillhörande 

frågeställningar. 

 

Forskningsetiska principer 

Vid intervjuer och samtligt arbete med min studie kommer jag att utgå ifrån de 

forskningsetiska principer vilka gäller forskning i Sverige. De forskningsetiska 

principerna är enligt Bryman (2011) följande: 

 

- Informationskravet: Berörda individer inom studiens arbete skall 

informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår, att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att deltagande individer 

när som helst kan välja att hoppa av undersökningen om de så önskar. 

- Samtyckeskravet: Studiens tillfrågade deltagare har rätt att själva 

bestämma om de vill delta eller ej och har rätt att vägra svara på en 

fråga eller när som helst avbryta intervjun. 

- Konfidentialitetskravet: Samtliga uppgifter om de deltagande 

individerna skall behandlas med största möjliga konfidentialitet, 

personuppgifter måste vara oåtkomliga för obehöriga. 

- Nyttjandekravet: Den insamlade informationen gällande enskilda 

individer får enbart nyttjas för forskningsändamålet. (Bryman, 2011) 

 

Stycket ovan har även respondenterna tagit del av i form av det missivbrev (se 

bilaga 1) jag sände ut till förskolecheferna i syfte att finna villiga respondenter 

till min studie. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Graden av tillförlitlighet av en studies valda metod benämns ofta reliabilitet. I 

en kvalitativ studie så som denna, finns det många faktorer vilka kan påverka 

reliabiliteten, framförallt sådant som påverkas av den mänskliga faktorn. Jag 

kan tolka saker på ett felaktigt sätt under intervjun, min eller respondentens 

dagsform kan påverka, yttre faktorer i form av exempelvis rumstemperatur 

vid intervjutillfälle, störande ljud eller att någon tredje part oväntat avbryter är 

exempel på omständigheter vilka kan påverka respondentens svar. Det finns 

dessutom alltid en risk att jag som utför studien tolkar mitt insamlade material 

på ett felaktigt sätt vilket påverkar reliabiliteten. (Stukát, 2005). Dock kan jag 

öka studiens reliabilitet genom att vara medveten om befintliga riskfaktorer 

och agera för att försöka minimera dem. Begreppet validitet anger i vilken 

utsträckning mitt insamlade material överensstämmer med det område jag 

avser undersöka. Vid händelse att de svar jag samlar in och de tolkningar jag 

gör inte skulle stämma överens med mitt avsedda syfte, blir följden att 

validiteten av studien blir låg. (Stukát, 2005).  
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 Resultat  
I denna del kommer resultatet av mina kvalitativa intervjuer att presenteras i 

form av sammanfattningar av de svar förskolechefer och förskollärare uppgett 

till respektive fråga. En fullständig transkribering av samtliga intervjuer finner 

ni i bilaga tre.  

 

Förskolechefer 

De förskolechefer som deltagit i studien är samtliga kvinnor mellan 40-55år. 

De har varit verksamma som förskolechef ett, två respektive drygt 20år. Två av 

dem är fortfarande eller har varit aktiv som förskollärare. Nedan följer ett 

urval och sammanställning av dessa tre förskolechefers svar. Svaren är delvis 

redigerade till skriftspråk. 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 

Bland förskolecheferna finns två skilda sätt att tänka kring hållbar utveckling. 

Det ena utgår från miljön.  

 

FC3: […]det första ordet man hör när man tänker hållbar utveckling, 

förknippar man det med miljö […] att man ska värna om våran miljö, att 

vi måste tänka långsiktigt […] 

 

FC1: […] att man tänker på miljön, vad som skall vara bra för miljön, att 

man tar vara på de resurser man har, och att man inte slösar, men, ur ett 

barnperspektiv […] det man kan lära barnen det är ju lite mer basen.. det 

jag tänker att man kan lära barnen det är ju att man inte skräpar ner ,att 

inte slösa på saker, att inte slänga bort […] skapa t.ex. av mjölktetror eller 

att man använder returmaterial till att göra grejer […] sen kan man ju inte 

oroa barnen med försurningar och sådana saker, det är ju inte på deras 

nivå utan det gäller ju att få ner det till barnnivå, att man är rädd om 

naturen, […]inte kastar, att man tar ett papper och ritar ett streck och 

slänger bort utan pratar om att  ja var kommer papper ifrån och hur gör 

man papper […] att man lär barnen tidigt att man är rädd om det man har 

liksom. Sen finns det ju ett vuxenperspektiv ur ett hållbart samhälle, allt 

från sopsortering till och köra mindre bil och sådana saker, det är ju ett 

väldigt stort begrepp… 

 

I citatet ovan är uppfattningen att man bör göra skillnad mellan vad som 

passar ur ett barnperspektiv respektive ur ett vuxenperspektiv. Ur 

vuxenperspektivet handlar det både om de egna valen gällande t.ex. 
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sophantering eller hur man transporterar sig och att reflektera över vad man 

anser vara bra för miljön för att sedan kunna lära barnen basen av detta utifrån 

deras upplevda förståelsenivå.  

 

Den andra uppfattningen beskriver istället innebörden av hållbar utveckling 

mer holistiskt, där det handlar om hållbarhet på alla plan med fokus på att 

lärande och egenskaper grundläggs i förskolan i syfte att vara till nytta för 

barnen under hela deras liv.  

 

FC2: […] hållbart i alla sammanhang […] hållbart lärande […]för mig 

handlar det inte om materialet i sig […] eller hur vi återvinner papper, 

utan att det ska va ett lärande för livet, nånting som man har nytta utav 

[…] 

 

FC3: när man fördjupar sig […] så är det ju det att […] en hållbar 

utveckling är också att barnen får möta nånting som […] dom har med sig 

i sitt framtida liv[…] man sätter ett litet frö här är grunden, en kunskap, 

egenskaper som dom har nytta av i sitt liv helt enkelt. att man bygger på 

någonting på sikt […] och då gäller det ju inte bara miljön, utan all 

kunskap egentligen […] och egenskaper 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet lärande för hållbar 

utveckling? 

Förskolechefernas tankar kring lärande för hållbar utveckling spretar åt tre 

skilda håll. En tänker att det handlar om metodik och det förhållningssätt 

pedagogen har för att lärandet skall resultera i kunskapande hos barnen. 

 

FC3: […] hur vi som pedagoger […] lär barnen, vilken metodik vi 

använder, förhållningssätt vi har, för att det ska bli kunskap som fastnar 

hos barnen […]  

 

Ett annat sätt att tänka är att en förutsättning för att kunna lära barnen är att 

pedagogen måste se till att själv hålla sig ajour och att ta reda på fakta för att 

kunna göra hållbara val i vardagen. Utifrån barnen handlar det istället om att 

lära dem att allt har ett värde och att göra dem medvetna om att inget är 

oändligt. 

 

FC1: Ja det är ju dels, att först måste man ju lära sig själv, ja men vad är 

liksom hållbart t e x i djurhållning, […] det gäller liksom att hålla sig ajour 

så. Sen lärande utifrån barnen så är det […] att man gör dem medvetna om 

att, allting är inte oändligt, man är rädd om sina leksaker, man kan laga 

saker, man ärver kläder av varandra så kan man använda, att man ger 

barnen en tanke, om att man inte bara slit och slänger utan att man ger det 

ett värde… 
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En tredje förskolechef talar om lärande för hållbar utveckling likt ett större 

perspektiv på lärande och placerar lärande för hållbar utveckling som motsats 

till utantillärande. Hon tänker att lärande för hållbar utveckling är ett lärande 

som påverkar såväl individen, dess medmänniskor och det omgivande 

samhället, ett lärande individen faktiskt har nytta av. 

 

FC2: […]man kan ju lära sig saker […] utantill […] eller kan man lära sig 

saker för att man faktiskt har nytta utav […] att lära sig saker som faktiskt 

påverkar ens liv, som påverkar andras liv, påverka livet runtikring […] ett 

större lärande, ett annat perspektiv på lärande […] 

 

Tycker du att lärande för hållbar utveckling är något förskolor bör 

arbeta med? 

Alla tre förskolechefer uttrycker att de absolut anser att förskolor bör arbeta 

med lärande för hållbar utveckling. En förskolechef påpekar att hon och den 

andra förskolechefen på samma verksamhetsområde har valt att arbeta att 

arbeta med Grön flagg för att försöka göra arbetet med hållbar utveckling 

intressant och spännande. Hon uttrycker att lärande för hållbar utveckling 

annars kan anses vara mer skrämmande än spännande för aktiva inom 

förskolan då det är något nytt som ingen har pratat om och att förändringar 

inte alltid är välkomna i ett inarbetat tänk. 

 

FC2: Absolut, tycker jag det […] vi har valt grön flagg på våra förskolor, 

till att börja med. Som en start. Alla våra förskolor på […] 

verksamhetsområdet, så det är mina plus[…]-s förskolor då[…] då kan 

man lära av varandra, för det är som sagt […] nytt.. det är ingenting man 

har pratat om, det känns lite, det känns mer skrämmande än spännande 

[…] förändring är ju inte alltid liksom så[…] välkommet[…] sådär, och vi 

vill göra det spännande, vi vill göra det lite intressant och då tror vi att det 

är viktigt att man samarbetar, vi har samma frågor, vi har forum för å 

träffas å.. ja, dela med sig av sina erfarenheter[…] 

 

De två andra förskolecheferna lyfter vikten av att börja med detta arbete tidigt 

med argument så som att förskolebarnen är våra framtida politiker, 

vårdbiträden och lärare och att det är grundläggande att genom arbetet i 

förskolan påbörja en positiv påverkan av vår framtid. 

 

FC3: det tycker jag absolut! […] barnen som är på förskolan, det är ju 

framtidens vuxna, som skall bli politiker och ska jobba ute i verksamheter, 

ta hand om åldringar, ta hand om kommande barngenerationer, ska värna 

om vår miljö, det är ju vår framtid[…] och självklart måste så måste vi ju 

vara med och påverka den på ett positivt sätt, så det är ju jätteviktigt. 
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FC1: Ja, ja absolut, det är ju jätteviktigt att man börjar när barnen är små, 

det tycker jag är väldigt grundläggande. 

 

Anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utvekling här på er 

förskola? 

(om ja: Vad anser du att ni arbetar med inom verksamheten här som kan ha 

något med lärande för hållbar utveckling att göra?) 

 

Det råder skilda uppfattningar mellan de tre förskolecheferna om de arbetar 

med lärande för hållbar utveckling på deras förskolor. En svarar klart och 

tydligt att hon anser att så är fallet då de på hennes förskolor har valt att arbeta 

med hållbar utveckling med fokus riktat mot miljö och språk under det 

kommande läsåret. Hon lyfter exempel på hur de under den nuvarande 

terminen fokuserar mycket på förhållningssätt och att kunna synliggöra för 

barnen att de duger som de är och att de kan och är med och påverkar i 

förskolan.  

 

FC3: Mm! det anser jag.[…] en väldig fokus just nu då, på språket, och 

miljön. […] men annars i det, så är det väl även demokrati, 

förhållningssätt, och det har vi jättefokus på nu den här terminen, 

förhållningssättet, hur jag som pedagog är och så, men även 

förhållningssättet barnen emellan och, barnens rätt att kunna påverka, att, 

hur synliggör vi för barnen att dom är med och påverkar, att dom 

uppfattar att dom är det. […] förskolan jobbar ju jättemycket med, alltså 

med demokratin och så det här att vi får, att alla människor är lika mycket 

värda, jag tänker liksom, att man ska få vara den man är […] och lyfta 

olikheter jobbar vi med… 

 

En av de två andra förskolecheferna anser att de arbetar praktiskt med lärande 

för hållbar utveckling så gott de kan och försöker anpassa frågeställningarna 

till barnens nivå.  

 

FC1: […] man försöker ju att tänka, liksom att, prata med barnen att, ta 

inte för mycket handdukar när du torkar dig, vi har ju alltså sådana här 

pappershanddukar, att man klipper dem mitt itu och varför gör man de, 

och hur mycket kostar en sån här bunt? ja, det är 20kr, ja vad får man, vad 

kan man handla för 20kr istället för att stå och slänga dem i 

papperskorgen, det här att visa på barnen, det här praktiska och utifrån 

deras nivå, vad kan dom förstå? 

 

Den sista av de tre förskolecheferna menar att de befinner sig i något slags 

mittemellan land där det kan skilja från avdelning till avdelning om det 

verkligen är lärande för hållbar utveckling de arbetar med eller ej. Hon ger 

exempel på hur kunskapstörstande barn är ett tecken på att avdelningen har 
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ett fungerande arbete med lärande för hållbar utveckling. Den förutsättning 

hon kan se innebära en förutsättning för att verksamheten skall genomsyras av 

lärande för hållbar utveckling är de enskilda pedagogernas nyfikenhet och 

vilja att arbeta på vetenskaplig grund samt att själva aktivt gå in och söka 

exempelvis på skolverket för att skapa sig en egen bild av t.ex. begreppet 

hållbar utveckling för att se vad det egentligen handlar om och hur de skulle 

kunna arbeta med det i verksamheten. 

 

FC2: […] skulle du fråga mig nån dag skulle jag säga NÄ, absolut inte. det 

är alltifrån, vilket material som köps in, till syftet med det[…] och ibland 

så känner jag bara att JA, absolut gör vi det! aa, det bara, genomsyrar hela 

verksamheten just där och då […] det som talar till mig på väggarna […] 

barnen kan samtala kring sina dokumentationer, det är inte bara nått 

alster som sitter där, utan det är faktiskt ett lärande i det de har gjort, och 

de är stolt över det […] 

M: vad tror du att det är som, skapar det, alltså, som ger förutsättningar? 

FC2: Nyfikna pedagoger. Absolut. Kunskap kring hållbart lärande, att 

man vill ta del av nya rön, man vill arbeta med vetenskaplig grund, på 

beprövad erfarenhet också naturligtvis, […] jobbar man i en lärandemiljö, 

så förutsätter det att man hela tiden ständigt vill lära sig själv[…] och då 

kan man inte stå och göra det man alltid har gjort eller stampa där, utan 

man måste ta till sig av, av aktuell forskning[…] man är nyfiken […] man 

ställer dom här frågorna när man har planering, […] man är lite nyfiken 

på, men det.. det är inte alla[…] 

 

Upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer 

sig eller ser ungefär likadant ut på andra förskolor du arbetat på? På 

vilket sätt?  

 

Förskolecheferna upplever överlag inte att arbetet med lärande för hållbar 

utveckling skiljer sig speciellt mycket från verksamhet till verksamhet utan 

menar att det snarare är ur en tidsaspekt arbetet upplevs skilja sig som följd av 

att det idag märks en mer medvetenhet om hållbarhetsfrågor i samhällets 

diskurs. En av förskolecheferna lyfter även hur fokus inom förskolan i stort har 

förändrats de senaste 5-10åren från att vara en ren förmedlingspedagogik där 

eventuella problem skylldes på omogenhet hos barnen, till att idag fokusera på 

pedagogernas bemötande vilket har kommit att innebära att de nu mer 

medvetet analyserar sin egen roll i barnens lärande. 

 

FC1: nej det är ju mer aktuellt med det nu än vad det var tidigare […] man 

har väl alltid lärt barn att inte slösa […] och va rädd om naturen, det har 

man ju jobbat med i många år […] mer medvetet, typ sopsortering, hade 

man ju inte förr för barnen, så visst har det kommit till […] 
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FC2: Nej, alltså spontant tycker jag att där det skiljer sig, det är från 

pedagog till pedagog […] det beror alldeles på, människorna bakom 

verksamheten […] arbetslaget, eller den enskilda pedagogen […] 

 

FC3: […] det händer ju mycket inom det här området […] förskolan har ju 

ändrat sig, på de senaste tio åren, senaste fem åren, det är mer fokus på 

lärande, vi jobbar mot läroplanen, har den med oss, och just det här, att 

bemötandet […]  vi liksom belyser och tittar på oss själva som pedagog[…] 

det tycker jag har blivit mer fokus på, sista tiden. det är inte längre den här 

förmedlingspedagogiken i förskolan som det var förut, utan vi ska ju ha 

med barnen och fånga deras intressen, och utgå från dem […] och genom 

att dokumentera, reflektera och analysera då kan vi ju få se, om det har 

blivit hållbart […] man går tillbaka och tittar istället för att man bara 

planerar och gör nytt hela tiden […] då har man bara sikte på sakerna man 

gör, liksom på målen, men att gå tillbaka och stanna upp och reflektera 

och analysera - hur blev det när vi gjorde såhär? vad var orsaken till att 

det blev på det ena och det andra sättet, behöver vi förändra vårt sätt när 

vi har samlingar, eller […] våra förhållningssätt eller metoder, material, så 

tänkte vi inte förut utan då var det ju mer, att barnen inte var mogen […] 

eller, att de inte hade någon lust […] men vi körde ju liksom på liksom 

ändå med vår pedagogik, ja med det vi ville förmedla, nu är det mer att vi 

analyserar oss själva[…]  

 

Om du tänker tillbaka på dina verksamma år som 

förskollärare/förskolechef, hur har arbetet sett ut gällande lärande för 

hållbar utveckling tidigare jämfört med idag? (Då FC1s och FC3s svar 

på föregående fråga omfattade svar på denna är det enbart FC2 som finns 

representerat nedan)  

 

Likt FC1s och FC3s upplevda ökade fokus i samhället (se ovan) upplever FC2 

ett ökat fokus och lyfter hur det kommunala nämndmålet att alla förskolor och 

skolor i kommunen skall miljöcertifieras upplevs positivt då det hjälper till att 

prioritera vad bland alla mål i olika styrdokument som skall lägga lite extra 

fokus på. 

 

FC2: […] mer fokus nu. jag tycker att det är jättebra att nämnden har satt 

ett mål att vi alla ska miljöcertifieras, för i det så kommer begreppet 

hållbar utveckling också, det är inte bara, det är allt som har med miljö att 

göra, eh, alltså det är ju så många mål i en läroplan och i en skollag […] 

och det är ju jättemycket att ansvara för, men när man får ändå specifika, 

man ska jobba lite extra för, så då tycker jag ändå, vi har inte riktigt haft 

det fokuset i den här kommunen förut i alla fall att, vi ska […] dom piskar 

på oss lite extra så där, att det blir bra. 
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Man kan dela upp Hållbar utveckling i social-, ekologisk- och 

ekonomisk dimension. Är det något du känner igen? 

 

Samtliga förskolechefer anser sig känna igen att hållbar utveckling kan delas 

upp i de ovan nämnda dimensionerna och en av dem beskriver deras inbördes 

komplicerade förhållanden. 

 

FC1: […] det är ju med i debatten, […] ofta kolliderar ju det här lite grann, 

det sociala passar ju inte alltid ihop med det ekologiska eller med det 

ekonomiska utan det här är ju hela tiden, kontrahenter som går emot 

varann lite grann, eller man måste jämka, och, det kanske måste få kosta. 

 

Vad känner du för en sådan uppdelning? 

 

Förskolecheferna upplever bl.a. att dimensionerna går in i varandra och att vi 

helt enkelt måste acceptera att det är dessa dimensioner vi måste ta hänsyn till 

för att såväl det egna livet och förskolans verksamhet skall kunna vara hållbar. 

Även en positiv känsla av att detta sätta att se på hållbar utveckling kan 

underlätta arbetet med det i förskolan då det kan innebära att man lättare ser 

till att verkligen arbeta med samtliga aspekter och inte bara fastna i en av dem.  

 

FC1: […] det är ju krasst så. Ska jag leva och försöka köpa bra mat, ja men 

som till exempel hit till förskolan, om vi bara ska köpa ekologiska saker, 

det är klart, att då måste vi ju ha ett dyrare matkonto för det är ju dyrare 

[…] och då måste man ju värdera det liksom, dels har jag ju de pengarna i 

påsen men också, vad är värdet? Och förhoppningsvis så tycker man ju 

det, att det är värdet, vi måste ju tänka långsiktigt […] vi måste ju lägga 

om vårat liv väldigt mycket tror ju jag, om vi ska nå dom här målen med 

utsläpp och med… med miljön… […] det påverkar ju väldigt mycket 

också socialt, det här med hur vi transporterar oss, var vi köper mat, och 

så det här är ju en enda stor.. boll, så det går ju inte att plocka ut det ena 

ifrån det andra, så dom här aspekterna kommer ju med hela tiden. 

 

FC2: det är nog ganska bra kan jag tänka mig, man kan sätta mer ord och 

fokus på vad är det vi gör och varför vi gör det och utifrån olika 

perspektiv. Det blir inte lika stort allting[…] sen ska ju allt, ska det vara 

hållbar utveckling ska ju alla dimensioner in […] så man inte bara 

fokuserar på en[…] 

 

FC3: jag kan väl tycka att det går väl in lite grann i varandra […] 

 

Vad tror du kan ingå i de respektive dimensionerna? 
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Aspekter förskolecheferna tror kan ingå i den sociala dimensionen är bland 

annat hur vi lever våra liv, sociala mönster, värderingar, förskolans 

värdegrund, hur vi är med och mot varandra, respekten för varandras 

olikheter och likheter, rätten att få vara olika, att få bli sedd för den man är, att 

skapa en grund för att vilja lära, val av bostad, val av uppvärmningssystem till 

våra hem, vilket ställs emot aspekter av den ekonomiska dimensionen. I den 

ekonomiska dimensionen ställs ekologiska aspekter mot ekonomiska, så som 

om vi på individuell nivå har råd att köpa en elbil och på samhällsnivå om vi 

har råd att bygga ut laddningssystemet för elbilar, om det är ekonomiskt 

försvarbart att välja ett visst material i förhållande till vad det valda materialet 

har för påverkan på naturen samt hur det sedan skall hanteras när det skall 

slängas eller återvinnas. Även konsumtionsvanor så som att förklara för 

förskolans barn att det inte är hållbart att slösa på tvål, vatten och 

pappershandukar eller ritpapper tas upp. När förskolecheferna sedan ger 

exempel på ekologiska aspekter ställs flera av dem i sin tur i förhållande till 

den ekonomiska dimensionen i form av att överskonsumtion både måste 

uppmärksammas ur perspektivet att vi bara han ett jordklot och att vi måste 

hushålla med dess resurser vilket också handlar om ekonomi. Andra aspekter 

de kopplar till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om 

vad som är miljövänligt, t.ex. att källsortera tillsammans med barnen, att lära 

vad man får respektive inte får göra i naturen, att vara rädd om naturen, att 

det vore bättre att använda tygblöjor som återanvänds än engångsblöjor och 

att handla ekologiska och närproducerade produkter.  En av dem upplever att 

hållbar utveckling och dess tre ingående dimensioner är väldigt komplext. 

 

FC1: det är ju lite svårt kan jag känna att plocka ut, det hör bara dit, utan 

allting hör ju ihop i det här, hela tiden, det är ju... verkligen invävt i 

varann. Men sen kan man ju ibland säga nej, att vi har inte råd att ha typ 

ekologiska, för det är nej, för det är för dyrt, det kan du ju säga, då kan du 

ju plocka bort den ekonomiska, eller då får ju den ekonomiska aspekten 

stå... […] det är svårt alltså det att plocka ut, mycket går så in i varann. det 

är ju politik väldigt mycket, i det här, det får man ju inte heller glömma... 

och kultur! alltså, det är, det är ju hela vår, hela vår livsmiljö ingår ju i det 

här... 

 

Utöver de aspekter du redan nämnt, är det något av de listade 

exemplen som du känner att ni jobbar med i er verksamhet även om 

du inte tänkte på dem i första hand? (se lista nedan) 

 

M: Livsstilsfrågor, beteenden och vilka konsekvenser de får för såväl 

människa, miljö och ekonomi, av våra vardagliga val t.ex. att gå eller cykla 

istället för att ta bilen, undvika att slösa vatten/papper, återvinning, 

återanvändning och kompostering, konsumtionsvanor 

Förtrogenhet gällande mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter och 

skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk mångfald, respekt för kulturella 
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olikheter, frågor gällande resursfördelning i världen, fattigdomsbekämpning, 

energifrågor/förnyelsebar energi, ekonomi, hälsofrågor, vattenförbrukning, 

bevarande av naturen, konflikthantering, avfallsminskning 

 

De aspekter förskolecheferna inte hade nämnt tidigare men anser att de arbetar 

med på sina förskolor tillhörde främst den sociala dimensionen. 

 

FC1: Ja, ja det är ju alltså det här med lika behandling är ju väldigt, det 

jobbar man ju mycket med, om man tittar ur det perspektivet så jobbar 

man ju med alla människors lika värde och olika kulturer, ehm, det är ju 

nått som är hela tiden, och det här med pojkar och flick- könsfrågan är ju 

alltid aktuell på förskolan […] 

 

FC2: […] alltså såna här vardagliga val jobbar man ju med, på alla våra 

förskolor jobbar man ju med grön flagg så jobbar man ju med just livsstil 

och hälsa, det är ju jättevanligt, sen tar ju inte barnen bil då men […] men 

ändå, vad är bra för mig, och vad är bra för, varandra och sådär […] och... 

konsumtionsvanor och mänskliga rättigheter […] konflikthantering jobbar 

dom definitivt med varje dag 

 

FC3: det här kulturella som du sa, det hade jag ju inte nämnt 

M: Mm, nej, respekt för kulturella olikheter 

 

FC3: Ja! och det jobbar vi ju mycket med […] även konflikthantering […] 

det dyker ju också upp nästan dagligdags, vi har ju en 

likabehandlingsplan som vi precis har reviderat och gjort om […] där det 

står väldigt konstruktivt hur vi har gått till väga för att se att inte, för att se 

dom här barnen som inte mår bra, och med kränkande behandling och 

sånt där… barn-barn emellan, barn-vuxna, vuxna-barn, vuxna-vuxna […] 

vi har strategier där hur vi skall gå tillväga […] 

 

Även några aspekter från den ekologiska dimensionen nämns. 

 

FC2: […] det här med vatten och papper och återvinning och 

kompostering, det gör man ju definitivt uppe på (en förskolas namn) […] 

avfallsminskning, ja det jobbar vi faktiskt med, jag tror att de blev lite mer 

medvetna just nu med Grön flagg här också, att de har varit och vägt 

sopor och ser om det blir, minskas, och det blir ju liksom en annan 

medvetenhet […] 

 

En uppfattning som delas av två av förskolecheferna är den att vissa aspekter 

inte passar sig att ta upp med barnen, antingen för att de är för svåra att förstå 

eller för att de är alltför skrämmande och svårhanterliga för barnen. 

 

FC1: […] det här att ta upp med rättvisefrågor och tredje världen och 

svältkatastrofer och Ebola och såna här, sånt, tycker inte jag att man ska 
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utsätta och ta med barnen, för det är ju liksom för skrämmande för dom, 

dom klarar ju inte av att hantera såna […] vi kommer ju ingen vart med att 

skrämma våra barn […] utan det är ju att lära dom å få ett naturligt 

förhållningssätt till saker, och göra dom medvetna, men på ett mjukare 

sätt, än, än nyheternas rapportering […] 

 

FC2: […] frågor gällande resursfördelning i världen, de är ju små barnen, 

barnen är ju 1-5år […] 

 

Vilka av de ovan nämnda exemplen känner du är viktiga för en 

hållbar utveckling? 

 

Samtliga förskolechefer anser att alla de nämnda exemplen är viktiga för en 

hållbar utveckling och lyfter argument så som att allting sitter ihop och att vi 

inte kan blunda för vår omvärld. 

 

FC1: Ja men det är ju alla, allting sitter ju ihop, jag menar, vi måste ju dela 

med oss, vi måste ju liksom ha jordens resurser […] vi kan inte blunda för 

omvärlden och det har vi väl kanske gjort.. för länge...men det här är ju 

inte hållbart, vi måste liksom, få en fördelning och det handlar ju både om 

miljö och en rättvisefråga, och det är ju liksom, det är ju politik det här, 

ytterst är det ju det […] vi måste jobba oss på många olika flanker liksom, 

hela tiden... 

 

FC2: ja men det är ju alla! 

 

FC3: sen är ju alla bitarna jätteviktiga […] alltså, att man ska spara på 

material och va aktsam, ja men såna där saker då, å kunna prata om 

naturen och så, det där är väl ändå grundtanken […] 

 

Den tredje förskolechefen ser dock att det är viktigast att först skapa en hållbar 

social grund för varje enskilt barn där hen ser sitt eget värde och både 

upplever och förstår att hen kan vara med och påverka inom samtliga 

dimensioner. 

 

FC3: […] framförallt den här kränkbarheten jag prata om, den är ju 

jätteviktig, det är ju alltså att man inte får kränka andra och det här med 

att jag får vara jag, och synliggöra att vi är olika och tillsammans kan vi 

göra saker tillsamman, alltså, så kan vi uträtta nånting, vi är olika bra på 

olika saker, att acceptera varann för den man är […] det tycker jag är 

jätteviktigt […] det är ju grunden […] det här med att lyfta att, 

demokratin, att få barnen att förstå, att de, lilla jag, kan vara med och 

påverka […] och det kan ju ligga då i alla, det kan ju ligga i natur, eller 

ekonomi eller i vad som helst, men att få barnen å förstå, att, du, Du 
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betyder nånting. […] det du gör, är ett led i nånting, och det har väldigt 

stor betydelse hur just du väljer å göra […]att jag kan påverka […] och det 

är svårt! […] hur får vi barnen att förstå, att de faktiskt är med och 

påverkar sin vardag här, och att de ser att de får vara med och påverka, 

hur gör vi det på nå vis? […] för frågar vi barnen i intervjuer, så säger de 

att det är den vuxne som bestämmer… 

 

Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och 

delaktiga i utformingen av förskolans verksamhet och i så fall på 

vilket sätt?  

 

Två av förskolecheferna anser att barnen har möjlighet att vara med och 

utforma förskolans verksamhet och att verksamheten därigenom speglar den 

aktuella barngruppen. Barnen anses ha såväl indirekt och direkt påverkan då 

verksamheten utgår från barnens intressen vilka genom dokumentation fångas 

upp och sedan införlivas i verksamhetens arbete mot de förutbestämda målen 

samt att några mål sätts under tidens gång utifrån vilka intressen och behov de 

uppmärksammat hos barnen. De anser att det är viktigt att barnen förstår att 

de är med och påverkar för att skapa ett lustfyllt lärande. Samtidigt måste man 

komma ihåg att det inte handlar om att de alltid skall få sin vilja igenom utan 

att det handlar om att ge tid, lyssna och förklara exempelvis när ett barn 

protesterar mot något, d.v.s. att ta sig tid att lyssna, inte bara vifta bort 

protester utan att verkligen försöka lyssna även om barnen inte kan få sin vilja 

igenom och att inte döma ut någons förslag utan ta sig tid och diskutera de 

olika förslagen. 

 

FC1: […] sen utgår man ju från barnens behov […] vad ser jag för behov i 

den här guppen? och så jobbar man ju utifrån det och vissa mål kan man 

ju lägga, kanske i början av ett läsår, när du har den här gruppen, men sen 

är det ju vissa mål som kommer på vägen, som du märker att den här 

gruppen behöver mycket av det här […] men sen lägger man ju alltid en 

grund, och den bygger ju lite på barngruppen […] så barnen speglar ju 

hela tiden det arbete man gör […]  

 

FC3: dels, genom att pedagogerna iakttar, alltså via att dokumenterar […] 

så att vi utgår ifrån det de är intresserade av i det vi väljer att, inriktningar, 

i vår verksamhet […] sen tror jag också att det är viktigt, för där ser de inte 

själv att de är med och påverkar, mer än att det blir lustfyllt lärande då... 

men, jag tror också att det är viktigt att påtagligt liksom, som personal, att 

få de att förstå att, att vi lyssnar, att vi har tid att lyssna på dem. […] att de 

känner sig lyssnad på å, å att man tar med det de har sagt, ja men att man 

tar de på allvar […] det har ju med bemötande att göra […] man får liksom 

lära sig å bromsa in… och sen kan man ju praktiskt bara, vissa saker, det 

vet jag ju att de gör, det gör de ju ute på avdelningarna också […] 
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synliggöra med röstning […] att de ser […] att såhär går det till, vi har de 

här […] tre förslagen[…] och så får man rösta, och den som är mest på får 

man, alltså har varit med och påverkar, nu har vi påverkat […] 

 

Den tredje förskolechefen hoppas att barnen skall ha möjlighet att vara 

delaktiga och medbestämmande, att det är en av de rättigheter de har, men att 

hon inte har hunnit kontrollera att så verkligen är fallet ännu då hon har varit 

förskolechef för dessa tre förskolor mindre än ett år. Hon anser att det finns 

utrymme för förbättringar oavsett vad hon vid en kontroll skulle finna. Hon 

lyfter att det hon anser vara viktigast är att varje enskilt barn blir och känner 

sig sett varje dag. 

 

FC2: […] jag har ju inte hunnit, kollat det än, mitt ansvar som förskolechef 

det är ju faktiskt att se till att barnen får de rättigheter som de har enligt 

läroplan, eh, sen är det ju förskollärarna som har ansvaret att, göra… men 

jag kontrollerar ju, kan man ju säga […] men… det hoppas jag innerligt att 

de har  å de blir ju bättre och bättre, och det är ju därför som vi jobbar med 

pedagogista också som verkligen kan vara delaktig i och sitta med när de 

reflekterar å analyserar och sådär […] sen så känner jag nog ändå så här 

också att, det kan också bli bättre. framförallt å ta tillbaka 

dokumentationen som vi jobbar med i förskolan till barnen hela tiden[…] 

att de förstår att de kan aldrig bli pedagogiska om inte barnen får vara 

delaktiga och sätta sina ord på vad som har hänt och skett […] och sina 

funderingar… […] huvudsaken är att jag vet att alla barn blir sedda varje 

dag […] och får respekt för vem, och får liksom gehör, för att, att de 

känner att de är betydelsefull och att de duger och att de, att de får lyckas 

varenda dag […] och för att få känna det så måste man få va delaktig […] 

tror jag... jag tror att det är ett medel för att få känna sig liksom, att jag 

duger. 

 

En av förskolecheferna uttrycker att hon upplever att det i o m det ökade 

kravet på dokumentation och administrativa sysslor i förskolan är svårt att 

hinna med att svara på barnens individuella och gruppbehov i den mån man 

skulle önska. 

 

FC1: ibland så kan man ju se saker som att i den här gruppen eller det här 

barnet behöver, men du har jättesvårt att få tiden, för du har inte möjlighet 

att sitta med ett och två barn så mycket. då ska det vara under en 

sjukperiod, för det är ju tryck hela tiden […] det går inte riktigt ihop... 

matematiken... och sen ligger det ju också på ambitionen, det är ju klart på 

om du, hur du, om du tycker att stå på gården varje dag i, i veckan, och så 

kallar du det något annat, men alltså, för mig är ju också innehållet nått 

som sker och händer och att man ser en utveckling för barnen. ska vi ha de 

här planerna och den här kvalitetstanken då måste du ju också jobba 

medvetet mot det, och göra det i verkligheten också och inte bara på 

papperet. och så ska ju framförallt, ska ju verksamheten vara rolig för 
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barnen! Man ska ju ha, man får ju inte glömma bort hjärtat och det här 

roliga […]det är synd att man inte får tillföra resurser när man tillför ett 

merarbete när man nu vill höja kvaliteten, så handlar det ju om det helt 

krasst, för ett barn så handlar det ju väldigt mycket om vuxennärvaro […] 

det är kvalitet! eller en förutsättning för kvalitet, att ha tid att ta tid att 

lyssna, att kunna ta det här barnet som behöver, och det blir ju knappare 

och knappare resurser med...  

 

Förskollärare 

Av de förskollärare som deltagit i studien är två kvinnor och en man, i en ålder 

av 48-59år. De har varit verksamma som förskollärare under en period på 20-

33år. Nedan följer ett urval och sammanställning av dessa tre förskollärares 

svar. Svaren är delvis redigerade till skriftspråk och förskollärarna kommer att 

benämnas hen för att inte lägga fokus på om det är en manlig eller kvinnlig 

respondent som svarar då jag anser att detta är irrelevant. 

Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 

Bland förskollärarna finns uppfattningen att hållbar utveckling kan betyda 

olika saker beroende på sammanhang. 

 

FL1: Det var luddigt! […] Menar du miljö då eller? 

M: Det är vad du kopplar det till som jag är intresserad av, det finns inga 

rätt eller fel… 

FL1: Fast... alltså är det, miljö, eller är det överhuvudtaget, alltså det är ju 

jättesvårt, om du säger hållbar utveckling så kan det ju vara en hållbar 

utveckling hur man utvecklar förskolan, men det kan ju också vara en 

hållbar utveckling hur man värnar om miljön... och det är ju två vitt skilda 

saker, tycker jag... så att jag vill nog ha en liten hint om vad det... 

 

När förkollärarna utvecklar sig kommer fler exempel på vad de anser 

inrymmas i hållbar utveckling. 

 

FL1: […] Ja men hållbar utveckling, här på (förskolans namn) så tycker jag 

det är bra, för vi jobbar med teman som vi, liksom utvecklar utifrån 

barnens intresse och att det styrs mot ett mål, men, att det kan förändras 

under tidens gång, också, det tycker jag är en hållbar utveckling, att man 

har en röd tråd, och sen att man utvärderar och ser hur man kan göra 

saker och ting, bättre […] man känner att man vill ge barnen så mycket 

som möjligt. men, om man tänker hållbar utveckling när det gäller miljön, 

så känner jag ju att på den här förskolan så jobbar vi ju inte utpräglat för 

miljön, men vi jobbar ju för att barnen skall förstå att man skall vara rädd 

om naturen och man ska va rädd om djuren, alltså så att de får ett fint, en 

fin inställning till naturen... och hur man ska vara. […] 
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FL2: som begreppet i sig och privat, då tänker jag liksom på att, ja men att 

man ska värna, eller om, det man har, allt från kläder, eh saker och, att 

man kanske inte bara rusar iväg och köper nytt och, eh, ja, bensin och 

drivmedel och.. allt det i stort, flyga, allt som har med miljön att göra, för 

att vi ska, för att jorden ska, ja att vi ska vara rädd om våra resurser, det 

tänker jag på i stort […] och när det gäller min profession, i arbetet med 

barnen, så, tänker jag att då ska man ju lära barnen redan från början, […] 

skräp, med enkla saker, med skräp i naturen, vi källsorterar, vi går till 

sopstationen och, och varför vi gör det och att, om inte ljuset behöver vara 

tänt, så kan vi släcka det […] om det är ett plagg som hängs in i 

torkskåpet, så kanske, nej så sätter jag inte på det och är det, och är det nå 

barn som undrar över det så säger jag att nu är det bara ett här, och vi 

behöver inte slösa på så mycket el, att vi gör dem uppmärksam på såna 

där saker, och att, ritpapper det går tillbaka till, ja man sorterar det och att 

det kan bli papper igen och att man pratar om såna saker, så tänker jag. 

och maten har ju också, ingår ju där, att man kanske inte lastar upp nån 

jättestor portion på tallriken för man behöver ju inte ta mer än man gör av 

med […]  

 

FL3: ja alltså det första man tänker på […] då tänker man ju på miljön, det 

är det första som slår en.. fast, om man tänker efter, så tycker jag inte att 

det är... är det... men det är det första som[…] eftersom det är så mycket 

miljötänk, och miljöprat, och det byts nya soptunnor och det ska 

sopsorteras och det ska återvinnas och det ska återbruk å […] om jag 

tänker vidare, så alltså en hållbar utveckling, det är ju nånting som  […] 

ska, hålla länge, och då tänker jag ju mera på, på, hur man bemöter och 

respekterar varandra […] så tänker jag liksom, ska man få en hållbar 

utveckling för barnen, att de ska kunna fungera i förskola och i 

förskoleklass och upp i skolåldern så är det som, respekten mot varandra 

och bemötandet, det tycker jag är viktigare, än miljön, fast miljön är också 

viktig […] 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet lärande för hållbar 

utveckling? 

Ett sätt att se på lärande för hållbar utveckling är att det handlar om att lära 

barnen hållbara förhållningssätt såväl inom ekologisk- och social dimension.   

 

FL1: […] alla, som jobbar inom förskolan, är ju intresserad av att man skall 

vara rädd om miljön […] och det här vill man förmedla till barnen […] om 

man hela tiden förklarar för barnen […] varför får man inte klättra i de här 

träden, ja men att om man river sönder grenarna så mår ju inte träden bra, 

och då mår ju inte djuren bra som äter av träd, alltså, att man hela tiden 

diskuterar, så att barnen får, en bra inställning, men det gäller ju även för 

hållbar utveckling, alltså som, om man tänker, hur barn skall bli som 
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vuxna, om de inte får en bra grund, så har de ju ingenting att stå på, och vi 

måste ju vara tydliga då, vuxna som förklarar för dem, att så här är man 

en bra kompis, och så här gör man mot naturen, att man hela tiden för en 

diskussion med barnen, och förklarar, att man inte bara säger att så här är 

det, utan man ska fortsätta och förklara så att, och att barnen, ja men man 

kan ju fråga barnen, "ja men hur tänkte du nu?" liksom "blev det riktigt bra 

nu", så att de får fundera... 

 

FL3: […] respekten, att man ska lära barnen liksom, och det jobbar vi 

mycket med också, liksom att, man ska kunna lyssna på varandra, man 

ska kunna våga prata och andra ska lyssna på en, och liksom inte bli retad 

och hånad å, ja va snäll mot varann liksom […] men även jobbar vi ju mot 

miljön också... med liksom, sopsortera inne på avdelningarna, ha som 

behållare som för återbruk, att det man har slängt kan man gå och ta 

tillbaks om man behöver det sen […] 

 

Ett annat sätt att se på lärande för hållbar utveckling är att man genom att 

vistas ute i naturen synliggör den biologiska mångfalden för barnen kan 

uppnå ett mer varsamt och omsorgsfullt förhållningssätt hos barnen.  

 

FL2: […] att prata om miljö och… att man värnar om naturen, och att man 

lär sig, och då tror jag att om man är ute i naturen och lär sig, ja, får 

kännedom om vad det är för nånting natur, det är ingenting man bara 

kliver på utan det är jättemycket spännande saker som ligger där nere som 

mossa och, barr och, allting […] får man kännedom så då tror jag, då bryr 

man sig om saker, då bryr man sig om naturen mer […] 

 

Tycker du att lärande för hållbar utveckling är något förskolor bör 

arbeta med? 

 

Alla tre förskollärare anser att förskolor bör arbeta med lärande för hållbar 

utveckling. En orsak vilka två av dem lyfter är att barnen tillbringar en stor del 

av sin vakna tid på förskolan och att det som görs där och vilka beteenden och 

värderingar de möter där i form av såväl vuxna och andra barn således spelar 

en viktig roll i vad barnen tar med sig vidare i livet. 

 

FL1: […] det gäller ju allting, allt som vi vill lära barnen, det är ju vad de 

får med sig i sin ryggsäck. och om de inte fått en bra grund, hur ska de 

kunna klara av vuxenvärlden […] det spelar ingen roll ifall det är lärande 

för miljö eller för hur man är en bra kompis, eller lärande för matematik, 

allting, det är ju en grund de måste få […] vi har ju ett väldigt viktigt jobb, 

på förskolan […] de är faktiskt rätt så, mycket av sin vakna tid, i den här 

miljön, och då är det ju väldigt viktigt att vi är tydliga vuxna, och ändå 

låter barnen komma till tals, alltså så att, man ska ju inte köra över barnen, 



 

 

 

41 

utan man ska ju liksom i samråd med barnen[…]det är ju vår målsättning 

att man skall lära dem så mycket som möjligt, så att de har en bra 

språngbräda. 

 

FL3: ja eftersom många barn är ju här stora delar av sin vakentid […] så 

det är ju här de får, får liksom möta andra, andra människor […] det gäller 

liksom att både barn och vuxna har ett, ett bra sätt […] och på så sätt är ju 

förskolan väldigt viktig, vi är ju liksom förebilderna […] för barnen, å det 

gäller ju att alla barn liksom är, är bra med varandra också. 

 

Anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utvekling här på er 

förskola? 

(om ja: Vad anser du att ni arbetar med inom verksamheten här som kan ha 

något med lärande för hållbar utveckling att göra?) 

 

Samtliga förskollärare anser att de arbetar med hållbar utveckling på sina 

förskolor. En av dem arbetar med de allra yngsta och berättar att de avser börja 

med lite grundläggande källsortering nästkommande termin då barnen hunnit 

bli lite äldre men lyfter exempel om vad avdelningen med de lite äldre barnen 

arbetar med. 

 

FL1: här uppe (på storbarnsavdelningen) har de ju lite mer, sopsortering 

har de ju gjort i ordning […] och sen har ju de stora barnen varit på 

kretsloppsparken, och det är ju också väldigt bra att få se, inte bara höra, 

utan att man får se hur man använder, sig av saker som kan återanvändas 

[…] så här uppe jobbar de ju lite mer med miljö och så […] det ju tänkt att 

vi skall få höns, här på gården, det tycker jag hör till ett hållbart samhälle 

[…] att man visar barnen att, titta här, nu ger vi hönsen mat, och sen 

kommer det ägg… 

 

FL2: […] ja det tycker jag, mina kollegor har ju varit väldigt duktig med 

källsortering […] redan tidigare, innan jag började, […] likadant ute, vi 

brukar säga att när man värnar om det lilla så liksom, lär man sig att vara 

rädd om naturen och vi odlar ju en del […] trädgårdsavfallet som blir, 

komposterar vi. 

 

FL3: ja, vi har ju det som tema, hållbar utveckling och vi fokuserar på 

språk, och miljö… och i språket där kommer det ju in mycket […] att, ja, 

man pratar i vardagssamtal […] i sagor och berättelser, vi har ju kört 

mycket med, kompis tema, kompissånger och kompisberättelser och 

kompislekar och allt sånt där […] 
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På vilket sätt tycker du att just det ni gör på er förskola passar in i 

begreppet lärande för hållbar utveckling? 

 

En tanke kring varför det arbete man gör passar in i lärande för hållbar 

utveckling handlar om att hushålla och att synliggöra samband för barnen. 

  

FL2: ja men man tar tillvara på det, de resurser som man har, att 

kompostera att det, så småningom så blir det jord […] cirkeln sluts […] så 

tänker jag. 

 

En annan tanke är att genom att exempelvis arbetar med hur man är en bra 

kompis, skapar en hållbar individ både nu och i framtiden vilket kan hindra 

vissa problem som annars kan uppstå. 

 

FL3: […] lär man sig från, från tidig ålder liksom att ha det här, i 

ryggmärgen, att man skrattar inte åt kompisar som har ramlat och slagit 

sig utan man går ju fram och frågar hur gick det och liksom, å ja, är 

hjälpsam och kan lyssna på varandra å så, då får man en hållbar 

utveckling längre fram också […] än att det liksom bara är liksom, blir 

dumma saker man gör, då tar man  ju med sig det vidare också va, och 

tillslut så möter du på patrull, och du får svårigheter tror jag. 

 

Upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer 

sig eller ser ungefär likadant ut på andra förskolor du arbetat på? På 

vilket sätt?  

 

En förskollärare vilken tidigare under sina verksamma år arbetat på en 

förskola med Grön Flagg anser att skillnaden mellan den förskolan och den 

nuvarande är att ett miljötänk genomsyrade hela den förra verksamheten med 

allt från vilket rengöringsmedel som köptes, att de köpte närproducerat kött 

direkt från en bonde till att de visade att om man tar hand om miljön ger den 

oss saker tillbaka bl. a. och de kunde tillsammans med barnen göra äppelmos. 

 

FL1: Hm, Ja när man jobbar med grön flagg så genomsyrar det ju allt, från 

morgon till kväll, och det är ju […] Det är ju ett miljötänk på en annan nivå 

om man säger så […] det var en del av vår vardag där då. […] och att man 

kan vara rädd, om miljön... och att man får tillbaks från miljön. 

 

När samma förskollärare istället jämför arbete med lärande för hållbar 

utveckling på andra förskolor hen arbetat på, vilka likt den nuvarande inte 

arbetar med Grön flagg, anser hen inte att det skiljer sig märkbart i arbetet med 

lärande för hållbar utveckling. 
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FL1: Inte speciellt mycket. Utan de förskolor jag har varit på är det enkel 

sortering[…] 

 

En av förskollärarna kopplar frågan mer till sig själv ur ett tidsperspektiv och 

vad hen gjort respektive inte gjort tidigare och lyfter att en bidragande faktor 

till förändring hos hen själv kan vara efter att hen fick egna barn. 

   

FL2: Jag tror att jag har blivit mer medveten, ehm... senaste åren […] och 

så kanske det blir så när man får egna barn? […] ja men ja, det kan nog 

spela lite in, i alla fall för mig […] 

 

Även en annan av förskollärarna kopplar frågan mer till tidsaspekt än till de 

respektive förskolorna. Hen menar att hur man är en kompis är något 

förskolor alltid arbetat med men att källsortering och återbruk är ett fokus som 

har kommit på senare tid. 

 

FL3: […] kanske med just den här kompis och kunna vara å relationer med 

varann […] det har man nog jobbat med hela tiden, och strävat mot att 

man ska få en, en barngrupp som fungerar bra tillsammans, och 

respekterar varandra, men just det här med återbruk för sopsortering och 

sånt där, det var ju inte aktuellt då […] det har ju liksom kommit, sista 10 

åren kanske och nu har det ju eskalerat, nu har det ju blivit väldigt 

aktuellt, just med sopsortering och återbruk […] 

Om du tänker tillbaka på dina verksamma år som förskollärare, hur 

har arbetet sett ut gällande lärande för hållbar utveckling tidigare 

jämfört med idag?  

 

En av förskollärarna upplever att det i början av hennes förskollärarkarriär inte 

var så insatt i exempelvis källsortering men att hen upplevde att det kom en 

våg när fokus i att värna om miljön ökade i form av argument för  källsortering 

och att man skulle köpa närproducerat. På följdfrågan om hen kan se ungefär 

när denna våg kom kopplar hen det till slutet av 80-talet eller början av 90-talet 

och föreslår att en orsak kan vara att hennes egna barn gick i skola och 

troligtvis arbetade med sådana saker under den perioden. 

 

FL1: Alltså, jag kan väl känna att de första åren så var man väl inte så, eh, 

insatt i det här med sortering, utan det kom ju en, våg […] det har ju, det 

har ju hela tiden pågått det här att man ska vara rädd om miljön, för läser 

man till förskollärare så får man ju lära sig att man ska vara rädd om 

miljön, men, ja, när kan det ha vart då? Jag tror att det var så sent som... 

90? 85-90? Så tyckte jag att det tog fart […] det kan också vara så att mina 

barn är i den åldern att de läste det i skolan, att man får det lite från olika 

håll […] 
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Även FL3 lyfter att källsortering inte var en del av arbetet i förskolan i början 

av hens karriär. 

 

FL3: ja alltså tidigare då var det ju, i alla fall med miljö och sopsortering, 

det gjorde man ju inte […] Utan då hamna ju allting i samma påse, men så 

är det ju inte nu. 

 

Man kan dela upp Hållbar utveckling i social-, ekologisk- och 

ekonomisk dimension. Är det något du känner igen? 

 

Två förskollärare känner inte igen denna indelning. Dock skiljer sig de känslor 

de uttrycker inför den angivna uppdelningen. Den ena ställer sig fullständigt 

frågande till en ekonomisk ingående dimension medan den andre av dessa två 

känner att det är en rimlig uppdelning. Båda dessa förskollärare ger spontant 

exempel på vad som kan ingå i de respektive dimensionerna. 

 

FL1: Hållbar utveckling i... ekonomisk? Nej? Det förstår jag INTE vad du 

menar. […] Alltså - ekonomisk?? ja för… ja… nej men alltså ekon.. hållbar 

utveckling ekonomiskt, egentligen så är det, om man ska vara, om det är 

miljön, så är det ju faktiskt dyrare att köpa ekologiskt alltså, det är ju 

dyrare för konsumenten, men jag personligen tycker ju att det är ju värt 

det, ifall vi får behålla våran miljö som den är, alltså, jag tycker att det är 

värt att lägga lite extra, och då vet jag att det är, bra mat som jag stoppar i 

mina barn, för det är ju väldigt viktigt som förälder, man vill ju ge sitt barn 

det bästa, så får det kosta lite extra då… men, hållbar?... man.. jag tänker ju 

inte så.. ekonomiskt... utan jag tänker mer att "vad vill jag ge mina barn?" 

[…] Så tänker jag. och det är ju det bästa. närproducerat och ekologiskt 

odlat.... Socialt? […] ja men det, det jag kan tycka, det är ju att man vill ge 

barnen, hur man skall vara, hur man skall vara som person, hur man skall 

vara mot andra, hur man ska ta hand om miljön, och hur man kommer 

långt i livet, det är väl, det har väl med social utveckling å göra tycker jag. 

 

FL3: Nej, men det låter ju väldigt rimligt, social, det är ju den här biten hur 

man är med varandra liksom, och ekologisk, ja det hör man ju, det är ju med 

sortering och återbruk och att man inte slösar papper och saker som man har 

på förskolan… man ritar inte bara en teckning och så slänger man den och så 

tar man en till och så slänger man den […] ekonomisk, ja där har du ju där får 

du ju med den ekonomiska biten där också, det är ju oekonomiskt att slösa 

bort det som, material, då är det ju bättre liksom och återanvända det, återbruk 

[…] och det pratar vi ju ganska mycket om att, papper det kommer ju från 

träden och träden, de tar ju slut. […] om man liksom bara slösar bort allting. 

 

Den tredje förskolläraren svarar till skillnad från de andra två ja på frågan. 
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FL2: ja, alltså det är inte så att jag har använt de uttrycken själv […] men 

jag vet ju att det, det känns ju inte som några konstiga uttryck, det gör det 

inte, ehm.. den sociala.. det är ju.. ja.. jag ska inte gå in och förklara, men 

jag förstår ju vad de innehåller, eller jag tror att jag förstår (skrattar) jag 

tror att jag förstår.. eh.. på ett ungefär, men jag är inte insatt.. 

 

Vad känner du för en sådan uppdelning? 

(Då FL1 och FL3 redan uttryckt vad som anses vara svar på denna fråga, se 

kommentarer ovan)  

Då intervjun genomförs i form av samtal med intervjuguide har vissa frågor 

anpassats utifrån vad respondenten tidigare svarat, här ställdes frågan ”Känns 

det som en relevant uppdelning?” 

 

FL2: ja, det gör det ju, för det har ju med de sakerna att göra[…] sen 

kanske det kunde finnas något annat, men det vet ju inte jag, men. absolut. 

 

Vad tror du kan ingå i de respektive dimensionerna? 

(Då FL1 och FL3 redan uttryckt vad som anses vara svar på denna fråga, se 

kommentarer ovan)  

 

Likt FL1s känslor för den ekonomiska dimensionen beskrivs den av FL2 här 

som komplicerad men kopplas av FL2 till att vi skall försöka hålla nere 

transportkostnader och transportsträckor bl. a genom att köpa mer 

närproducerad mat. Detta ställs i förhållande till den ekologiska dimensionen i 

vilken även en minskad köttkonsumtion nämns tillsammans med en ekologisk 

odling och djurhållning i syfte att minska mängden skadliga ämnen vi får i oss. 

Den sociala aspekten kopplas framförallt till hälsa. 

 

FL2: den sociala.. ja, men det är väl att vi ska må bra, leva sunt och ta hand 

om våra kroppar och själar[…] ekologiskt […] att vi ska, kanske ska 

minska sitt köttätande, för att inte nöta så mycket på moder jord[…] den 

ekonomiska, ja.. […] den är ju komplicerad också […] komplicerad, men.. 

ja.. att man ska hushålla […] det är ju så här stort. 

 

Utöver de aspekter du redan nämnt, är det något av de listade 

exemplen som du känner att ni jobbar med i er verksamhet även om 

du inte tänkte på dem i första hand? (se lista nedan) 

 

M: Livsstilsfrågor, beteenden och vilka konsekvenser de får för såväl 

människa, miljö och ekonomi, av våra vardagliga val t.ex. att gå eller cykla 

istället för att ta bilen, undvika att slösa vatten/papper, återvinning, 

återanvändning och kompostering, konsumtionsvanor 
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Förtrogenhet gällande mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter och 

skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk mångfald, respekt för kulturella 

olikheter, frågor gällande resursfördelning i världen, fattigdomsbekämpning, 

energifrågor/förnyelsebar energi, ekonomi, hälsofrågor, vattenförbrukning, 

bevarande av naturen, konflikthantering, avfallsminskning 

 

Några exempel har förskollärarna nämnt redan tidigare och upprepas nu, de 

exempel förskollärarna däremot efter att ha tagit del av de listade exemplen 

inser och anser sig arbeta med i förskolans verksamhet hör främst till den 

sociala dimensionen. En av förskollärarna tar nu upp att de arbetar mycket 

med bevarande av naturen. Sociala aspekter av hållbar utveckling vilka de 

utöver dem de individuellt tidigare ansåg sig arbeta med är livsstilsfrågor, 

demokratiska rättigheter, konflikthantering, respekt för kulturella olikheter, 

jämställdhet, hälsofrågor och socialt accepterade beteenden så som hur man 

skall behandla varandra.  

 

FL1: […] hur man ska vara som person, mot andra, för jag menar, det är ju 

den här gyllene regeln som kungaskogen, att man ska va mot andra som 

man vill att de ska va mot oss då, eller, mot sig själv, så det trycker vi ju 

väldigt mycket på och jag tror ju att, barnen som kommer från (förskolans 

namn) de VET, hur man ska vara, sen kanske de liksom, inte 

vidareförmedlar det så, men alltså innerst inne så sitter det i, och det 

tycker jag är väldigt viktigt […] 

 

FL3: […] det är ju liksom grunden, det sociala spelet, mellan barnen och 

barn och vuxna... och vuxna vuxna också för den delen […] Mm, fungerar 

det då brukar allting som, flyta på liksom och fungera jättebra […] än att, 

ja, hela tiden hålla på  liksom och lösa konflikter, mellan barn.. för det är ju 

oftast mellan barn, det är sällan det är mellan vuxna, oftast så är det 

mellan barn och barn.. det tar en väldans energi liksom… 

 

FL3: […] Hälsofrågor, det är väl också nånting vi jobbar med barnen, 

liksom att man är noga med, noga att man tvättar händerna sen man har 

varit ute, vi pratar att annars får vi sån där kräksjuka allihopa […] om vi 

inte tvättar händerna […] 

 

Även aspekter av den ekonomiska dimensionen ser de nu att de faktiskt 

arbetar med, så som konsumtionsvanor och fattigdomsbekämpning. Den 

sistnämnda, fattigdomsbekämpning är det endast en av förskollärarna som 

nämner. 

 

FL2: fattigdomsbekämpning det var ju det där med lådan alltså[…] 

tidigare så har vi ju gjort, i år vet jag inte hur vi gör på vilket sätt, men vi 

skickar såna här lådor, barnen har fått tagit med sig saker […] men vi kan 

säga såhär, vi har ju skrivit ner att, vi har lånekläder, och om det är så att 

man inte har med sig, eller man har glömt, eller att man inte har, så vill vi 
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visa generositet genom att vi kan låna ut, om man vill ha, för att, ja.. det är 

en väldigt konkret handling, att man kan göra det. 

 

Vilka av de ovan nämnda exemplen känner du är viktiga för en 

hållbar utveckling? 

 

Ett sätt att se på vilka exempel av aspekter på hållbar utveckling delas av två 

av förskollärana. De anser att den sociala biten kan vara viktigast att börja med 

då man genom att arbeta fram en stabil grund av respekt och accepterade 

beteenden mellan individerna blir det lättare att sedan ta sig an övriga 

hållbarhetsfrågor. 

 

FL1: […] jag känner att jag, måste återkomma till det att, ifall man lär 

barnen hur man ska vara, och vad som är accepterat, beteende gentemot 

andra, då får man så mycket annat gratis. och sen när man väl kommer in 

på de här frågorna, hur man ska ta hand om djur, och hur man ska göra 

för att miljön ska må bra, då är det så enkelt för barnen att förstå, när de 

har den här grunden, så jag tycker att, även om man inte specifikt jobbar 

med det så, tycker jag att de har det i sig… 

 

FL3: ja det är ju många av de där som är viktiga, det är det ju… men jag 

tror ändå att det är den här, sociala, beteenden mot varandra… och 

respekten och allt det här, som man ska visa mot varandra som är det 

viktigaste... 

 

Till skillnad från hur förskollärarna ovan tänker anser FL2 att det är svårt att 

göra någon slags gradering och lyfter att det är lättare att som privatperson 

uttala sig då man då kan göra det som känns lättast.  

 

FL2: ojojoj… alltså det är ju, det går ju nästan inte att utesluta någonting. 

för det ena, tar ju vid där det andra slutar, på nått vis […] tror att det är 

lättast som privatperson, så gör man det som är lättast, som man känner 

att det här kan jag fixa, det här gör jag, det här gör jag ganska bra, så att 

man känner liksom att man gör nånting, för om man tänker liksom på alla 

de här stora målen, då tappar man ju sugen... 

 

Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och 

delaktiga i utformingen av förskolans verksamhet och i så fall på 

vilket sätt?  

 

Samtliga förskollärare anser att barnen på deras förskolor har möjlighet att 

vara medbestämmande och delaktiga i utformningen av verksamheten i 
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förskolan. De lyfter exempel på hur de tillsammans med barnen kan 

undersöka frågor de har, låta barnen stå i centrum, lyssna till barnens 

önskemål i den mån det går, observera vilka behov barnen har och att barnen 

under dagen ofta har fria val att göra det just hen vill.   

 

FL1: […] ifall det kommer någon som är, någon som är väldigt intresserad 

av att fånga småkryp, det ger ju de andra också väldigt mycket, och då 

kan man ju göra det, alltså, då kan man ju göra det under en period, och 

det kan ju få andra att bli mer intresserade, och så kan det leda till att man 

går vidare i ett annat spår, att det kan börja med maskar, och helt plötsligt 

så är det höns, eller katter och hundar, […] att man hela tiden lyssnar på 

vad barnen är intresserade av […] och det är väl så vi jobbar väldigt 

mycket här, att om det kommer någon som kanske har varit på Astrid 

Lindgrens Värld, ja men då kanske man tittar lite vad finns det för figurer 

där, och såna där enkla saker, sen frångår man ju inte sitt tema ändå, men 

man kan ju jobba in det i temat, det är väl lite så vi tänker […] vi försöker 

jobba så att barnen också får vara med och bestämma och det behöver ju 

kanske inte vara så mycket. Jag menar, om Ö kommer och har hittat en 

skalbagge, ja men om han får visa den där skalbaggen, så är ju Ö jättenöjd 

och kompisarna har tittat, att man uppmärksammar barnen, att de får 

stiga fram ibland, och det jobbar vi ju också väldigt mycket med här, att 

man ska klara av att stå i centrum, för det är det många som har svårt 

med, även som vuxna. 

 

FL2: […] vi försöker lyssna på deras önskemål, eh, och är det så att vi kan 

göra det som de önskar, så då är det ju bara roligt, om man kan genomföra 

det, det kanske inte sker på en gång när de vill det, men då kan man ju ta 

upp det senare […] och så brukar vi försöka titta in på vad de leker, vad 

de har för behov, vad behöver vi införskaffa för nytt lekmaterial […] de 

ramarna har ju vi, men innehållet kan ju styras till viss del av de, vilka 

vägar som gås, till målet, de kan bli väldigt olika beroende på vilka barn 

man har, vad de har för önskemål och kompetenser. 

 

FL3: Ja […] de har ju mer inflytande nu än förut, det har de ju […] förut.. 

då planerade man ju och bestämde liksom, det här ska vi göra, i och för sig 

det gör man ju ibland nu också, men barnen är ju mera med nu i den 

processen och liksom, kan påverka mer, man utgår från barnens, barnens 

intresse mera, nu än förr.. […] på så sätt så påverkar de […] och de 

bestämmer ju ganska mycket, efter lunchen, har vi lugn stund, vad vill du 

göra […] så de bestämmer ju liksom vad de vill göra så... 
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 Diskussion 
I denna del kommer jag att diskutera vad jag kan se att studiens resultat kan 

innebära utifrån mina till studiens syfte kopplade frågeställningar. Detta 

kommer exempelvis ske genom att kopplingar kommer att göras till vad den i 

bakgrunden tidigare forskningen säger. Avslutningsvis kommer jag att ge 

förslag till vidare forskning vilken jag ser skulle kunna vara givande utifrån 

vad jag kommit fram till i min studie. 

 

Resultatdiskussion 

I avsnittet nedan kommer jag utifrån syftets frågeställningar att diskutera de 

insamlade svaren i förhållande till bakgrunden. Förskollärarna kommer att 

benämnas hen för att inte lägga fokus på om det är en manlig eller kvinnlig 

respondent som svarar då jag anser att detta är irrelevant. 

 

Vilken uppfattning har förskolechefer och förskollärare av begreppet 

hållbar utveckling? 

Jag kommer här att presentera hur jag uppfattat såväl vad respondenterna vid 

en första reflektion kring begreppet hållbar utveckling anser att det kan 

innebära samt deras reflektioner när jag mot slutet av intervjuerna frågar om 

de känner till att hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner följt av 

vad de känner för en sådan uppdelning. 

  

I de tre förskolechefernas respektive svar om vad de tänker på när de hör 

begreppet hållbar utveckling tycker jag mig ana två skilda uppfattningar. En 

där fokus ligger inom den ekologiska dimensionen, där arbetet med barnen 

handlar om att lära dem ett värnande förhållningssätt med tillhörande 

accepterade beteenden. Inom denna uppfattning finns en beskyddande 

inställning till barnen där man medvetet väljer att inte ta upp de frågor man 

själv kopplar till hållbar utveckling vilka anses vara allt för oroande för barnen. 

Detta sätt att uppfatta hållbar utveckling menar jag stämma överens med 

bilden Pramling Samuelsson och Kaga (2008) återberättar om att det finns 

många som anser att det är alltför deprimerande och skrämmande för barnen 

och därför inte passar sig för barn i förskoleåldern. 

 

FC1: […] sen kan man ju inte oroa barnen med försurningar och sådana 

saker, det är ju inte på deras nivå […] 

 

FC1: […] det här att ta upp med rättvisefrågor och tredje världen och 

svältkatastrofer och Ebola och såna här, sånt, tycker inte jag att man ska 

utsätta och ta med barnen, för det är ju liksom för skrämmande för dom, 
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dom klarar ju inte av att hantera såna […] vi kommer ju ingen vart med att 

skrämma våra barn […]  

 

Jag vill här lyfta vad Pramling Samuelsson säger om att vi måste förstå att barn 

inte kan vara mer kompetenta än vad deras omgivning tillåter. (Pramling 

Samuelsson, 2011). 

 

Den andra uppfattningen jag tycker mig skönja innebär en mer holistisk och 

framtidsfokuserad uppfattning där det handlar om att det skall vara hållbart i 

samtliga sammanhang och där hållbar utveckling kopplas till vikten av att hos 

barn grundlägga ett lärande för livet, ett lärande som ger barnen kunskap och 

egenskaper de har nytta av under hela sina liv. Denna uppfattning anser jag 

svara bra mot vad Björneloo(2007) menar att innebörden av lärande för hållbar 

utveckling är i länder med hög levnadsstandard. 

 

FC2: […] det ska vara hållbart, hållbart i alla sammanhang […] för mig 

handlar det inte om materialet i sig […] eller hur vi återvinner papper, utan 

att det ska va ett lärande för livet, nånting som man har nytta utav 

 

FC3: […] en hållbar utveckling är också att barnen får möta nånting […] de 

har med sig i sitt framtida liv […] man sätter ett litet frö här är grunden, en 

kunskap, egenskaper som de har nytta av i sitt liv helt enkelt. att man 

bygger på någonting på sikt […]och då gäller det ju inte bara miljön, utan 

all kunskap egentligen […] och egenskaper. 

 

Två av de deltagande förskollärarna uttrycker att innebörden för dem inte är 

entydlig utan kan uppfattas på flera olika sätt beroende på vad man sätter det i 

förhållande till.  

 

 FL1: […] luddigt! […] Menar du miljö då eller? Fast... alltså är det, miljö, 

eller är det överhuvudtaget, alltså det är ju jättesvårt, om du säger hållbar 

utveckling så kan det ju vara en hållbar utveckling hur man utvecklar 

förskolan, men det kan ju också vara en hållbar utveckling hur man värnar 

om miljön... och det är ju två vitt skilda saker, tycker jag […] vi jobbar med 

teman som vi, liksom utvecklar utifrån barnens intresse och att det styrs 

mot ett mål, men, att det kan förändras under tidens gång, också, det 

tycker jag är en hållbar utveckling […] men, om man tänker hållbar 

utveckling när det gäller miljön, så känner jag ju att på den här förskolan 

så jobbar vi ju inte utpräglat för miljön, men vi jobbar ju för att barnen 

skall förstå att man skall vara rädd om naturen och man ska va rädd om 

djuren, alltså så att de får ett fint, en fin inställning till naturen[…] 

 

Jag tolkar FL1s svar som att hen ser två skilda innebörder där den ena handlar 

om en hållbar utveckling av förskolan som verksamhet, där hen anser att 

arbetssättet med teman vilka baseras på barnens intressen, riktas mot 

strävansmål men att vägen dit kan ta olika former beroende på vilka frågor 
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och funderingar de ser hos barnen. Den andra innebörden FL1 ser är hållbar 

utveckling för miljön där fokus hamnar på att barnen utvecklar ett fint och 

värnande förhållningssätt till naturen. Ett annat sätt att skilja på innebörden 

utifrån vad det sätts i förhållande till menar jag att FL2 uttrycker.  

 

FL2: …jag tänker, på. alltså om du menar hållbar utveckling bara i sig, i sitt 

ord, eller hållbar utveckling i min profession? […] begreppet i sig och 

privat, då tänker jag  […] att man ska värna, eller om, det man har, allt från 

kläder, eh saker och, att man kanske inte bara rusar iväg och köper nytt och, 

eh, ja, bensin och drivmedel och.. allt det i stort, flyga, allt som har med 

miljön att göra, för att vi ska, för att jorden ska, ja att vi ska vara rädd om 

våra resurser […] och när det gäller min profession, i arbetet med barnen, 

så, tänker jag att då ska man ju lära barnen redan från början, […] skräp, 

med enkla saker, med skräp i naturen, vi källsorterar, vi går till 

sopstationen och, och varför vi gör det och att, om inte ljuset behöver vara 

tänt, så kan vi släcka det […] att vi gör dem uppmärksam på såna där saker, 

och att, ritpapper det går tillbaka till, ja man sorterar det och att det kan bli 

papper igen och att man pratar om såna saker, så tänker jag […] 

 

Jag tycker mig i svaret ovan se två innebörder där den ena kopplas till hur man 

tänker och agerar privat gällande konsumtionsvanor och att värna om naturen 

och dess resurser och den andra innebörden rör vad respondenten fokuserar 

på i sin profession. I den senare innebörden menar jag att FL2s och FL1s ena 

innebörd liknar varandra då båda handlar om att lära barnen inta ett önskat 

förhållningssätt till naturmiljön. Det som skiljer sig är att FL2 specificerar att 

barnen skall uppmärksammas på varför man t.ex. ska källsortera och återvinna 

och visar på samband så som att vi kan göra nytt ritpapper om vi återvinner 

det gamla istället för att bara kasta bort det. Jag upplever att dessa två 

förskollärare i första hand kopplar hållbar utveckling till vad som är bra för 

miljön. Även FL3 nämner att hen i första hand tänker på miljö, till skillnad från 

de två andra anger hen att hen tänker vidare och anser att en viktigare 

innebörd är en hållbar utveckling hos förskolebarnen som individer då de för 

att kunna fungera såväl i förskola och i framtida förskoleklass och resterande 

skolsystem, bör lära sig bemötande och att visa respekt för varandra. 

 

FL3: ja om jag tänker vidare, så alltså en hållbar utveckling, det är ju 

nånting som ska vara länge, det ska, hålla länge, och då tänker jag ju mera 

på, på, hur man bemöter och respekterar varandra […] så tänker jag 

liksom, ska man få en hållbar utveckling för barnen, att de ska kunna 

fungera i förskola och i förskoleklass och upp i skolåldern så är det som, 

respekten mot varandra och bemötandet, det tycker jag är viktigare, än 

miljön, fast miljön är också viktig […] 

 

Jag ser detta som att fokus hamnar mer inom den sociala dimensonen än inom 

den ekologiska vilken de två andra förskollärarna i första hand uttryckte. De 

ovan beskrivna varierande uppfattningarna av begreppet hållbar utveckling 



 

 

 

52 

tänker jag kan stärka Björneloos nämnda tolkning att det faktum att begreppet 

kan uppfattas enkelt och moraliskt å ena sidan och samtidigt  ses som något så 

brett att det stämmer in på det mesta, gör det svårt för utbildningsansvariga att 

ta till sig vad den egentliga innebörden är (Björneloo, 2007). 

I slutdelen av intervjuerna ställs frågan till respondenterna om det känner till 

att hållbar utveckling kan delas upp i social-, ekologisk- och ekonomisk 

dimension följt av hur de känner för en sådan uppdelning. Samtliga 

förskolechefer säger sig känna igen att hållbar utveckling kan delas upp i 

social-, ekologisk- och ekonomisk dimension. Två av dem uttrycker hur de inte 

går att utesluta någon av de tre dimensionerna.  

 

FC1: […] det går ju inte att plocka ut det ena ifrån det andra, så de här 

aspekterna kommer ju med hela tiden. 

 

FC2: […] ska det vara hållbar utveckling ska ju alla dimensioner in […] så 

man inte bara fokuserar på en. 

 

Jag tolkar de tre förskollärarnas direkta och övergripande svar som att ingen 

av dem sedan tidigare kände till att hållbar utveckling består av de tre 

dimensionerna. En av dem ställer sig väldigt frågande till en ekonomisk 

dimension medan de andra två uttrycker att det inte känns som något konstigt 

utan att det känns som en rimlig uppdelning då hållbar utveckling faktiskt har 

med dessa saker att göra. 

 

FL1: Hållbar utveckling i... ekonomisk? Nej? Det förstår jag INTE vad du 

menar. […] Alltså - ekonomisk?? ja för… ja… nej men alltså ekon.. hållbar 

utveckling ekonomiskt, egentligen så är det, om man ska vara, om det är 

miljön, så är det ju faktiskt dyrare att köpa ekologiskt alltså, det är ju 

dyrare för konsumenten […] hållbar? […] jag tänker ju inte så.. 

ekonomiskt... utan jag tänker mer att "vad vill jag ge mina barn?" […]  

 

FL2: ja, alltså det är inte så att jag har använt de uttrycken själv […] men 

jag vet ju att det, det känns ju inte som några konstiga uttryck, det gör det 

inte[…] 

M: känns det som en relevant uppdelning? 

FL2: ja, det gör det ju, för det har ju med de sakerna att göra […]  

 

FL3: Nej, men det låter ju väldigt rimligt, social, det är ju den här biten hur 

man är med varandra liksom, och ekologisk, ja det hör man ju, det är ju 

med sortering och återbruk och att man inte slösar papper och saker som 

man har på förskolan […] ekonomisk, ja där har du ju där får du ju med 

den ekonomiska biten där också, det är ju oekonomiskt att slösa bort det 

som, material, då är det ju bättre liksom och återanvända det, återbruk […]  

 

Efter att jag läst upp några exempel av de aspekter av hållbar utveckling vilka 

bl.a. Olsson (2014), Svenska Nationalkommittén av OMEP (2012) och UNESCO 
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(2006)  nämner, tillfrågades respondenterna vilka av de nämnda exemplen som 

de känner är viktiga för en hållbar utveckling. Jag tycker mig ana en 

uppdelning i respondenternas svar där en grupp anser att det är helheten som 

är viktig. 

 

FC1: Ja men det är ju alla, allting sitter ju ihop, jag menar, vi måste ju dela 

med oss, vi måste ju liksom ha jordens resurser […] vi sitter ju ihop […] vi 

kan inte blunda för omvärlden och det har vi väl kanske gjort.. för 

länge...men det här är ju inte hållbart, vi måste liksom, få en fördelning 

och det handlar ju både om miljö och en rättvisefråga, och det är ju liksom 

[…]hur mycket får det kosta och vilka, att få med sig alla länder […]vi 

måste jobba oss på många olika flanker liksom, hela tiden... 

 

FC2: ja men det är ju alla! 

 

FL2: ojojoj… alltså det är ju, det går ju nästan inte att utesluta någonting. 

för det ena, tar ju vid där det andra slutar, på nått vis […] 

 

Jag ser även att några anser att arbetet med den sociala biten tillsammans med 

barnen i form av accepterade beteenden, att visa respekt för andra, 

grundläggande av tro på sig själv och vikten att förstå att barnen som 

individer kan vara med och påverka sin omvärld är allra viktigast bl.a. då det 

skapar en grund för att lättare kunna arbeta med de övriga frågorna. 

 

FL1: […] ifall man lär barnen hur man ska vara, och vad som är accepterat, 

beteende gentemot andra, då får man så mycket annat gratis. och sen när 

man väl kommer in på de här frågorna, hur man ska ta hand om djur, och 

hur man ska göra för att miljön ska må bra, då är det så enkelt för barnen 

att förstå, när de har den här grunden, så jag tycker att, även om man inte 

specifikt jobbar med det så, tycker jag att de har det i sig… 

 

FL3:  ja det är ju många av de där som är viktiga […] men jag tror ändå att 

det är den här, sociala, beteenden mot varandra.. och respekten och allt 

det här, som man ska visa mot varandra som är det viktigaste […] det är ju 

liksom grunden, det sociala spelet […] fungerar det då brukar allting som, 

flyta på liksom och fungera jättebra […] än att, ja, hela tiden hålla på  

liksom och lösa konflikter, mellan barn […] 

 

FC3: […] framförallt den här kränkbarheten jag prata om, den är ju 

jätteviktigt, det är ju alltså att man inte får kränka andra och det här med 

att jag får vara jag, och synliggöra att vi är olika och tillsammans kan vi 

göra saker tillsamman, alltså, så kan vi uträtta nånting, vi är olika bra på 

olika saker ,att acceptera varann för den man är […] det tycker jag är 

jätteviktigt […]det är ju grunden […] det här med att lyfta att, demokratin, 

att få barnen att förstå, att de, lilla jag, kan vara med och påverka […] och 

det kan ju ligga då i alla, det kan ju ligga i natur, eller ekonomi eller i vad 
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som helst, men att få barnen å förstå, att, du, Du betyder nånting. […] det 

du gör, är ett led i nånting, och det har väldigt stor betydelse hur just du 

väljer å göra […] sen är ju alla bitarna jätteviktiga, å tänka åt.. alltså, att 

man ska spara på material och va aktsam, ja men såna där saker då, å 

kunna prata om naturen och så, det där är väl ändå grundtanken […] att 

jag kan påverka […] och det är svårt! […] jag vet att man tycker att det är 

svårt ute på, avdelningarna, hur får vi barnen att förstå, att de faktiskt är 

med och påverkar sin vardag här, och att de ser att de får vara med och 

påverka, hur gör vi det på nå vis? […] för frågar vi barnen i intervjuer, så 

säger de att det är den vuxne som bestämmer… 

 

Att barn på det här sättet som FC3 beskriver ovan, stöttas i att vara delaktiga i 

utformningen av förskolans verksamhet, är en av de sex aspekter Pramling 

Samuelsson (2011) listat som karaktäristiska för en pedagogik som stödjer 

lärande för hållbar utveckling. 

 

Vilken uppfattning har förskolechefer och förskollärare av begreppet 

lärande för hållbar utveckling? 

När det gäller begreppet lärande för hållbar utveckling svarar en av 

förskolecheferna på den direkta fråga i början av intervjun att det handlar om 

vilket förhållningssätt pedagogerna har till lärande för att det ska resultera i 

kunskap vilken barnen tar till sig. Dock uttrycker hon i slutet av intervjun som 

svar på frågan vad som är viktigt för en hållbar utveckling vad jag menar 

stämma överens med vad (Björneloo, 2007) säger, att självkänsla och 

grundtrygghet hos barnen är en avgörande faktor för att ens kunna arbeta med 

lärande för hållbar utveckling. FC3 lyfter också vikten av att arbeta med 

demokrati och att arbeta med att syliggöra för barnen att de kan påverka, en 

åsikt som liknar hur Pramling Samuelsson lyfter att delaktighet och 

medbestämmande är nyckeln till demokrati samt en viktig del av lärande för 

hållbar utveckling (Lärarens Handbok, 2011).   

 

FC3: […] förhållningssätt vi har, för att det ska bli kunskap som fastnar hos 

barnen […]  

FC3: […] framförallt den här kränkbarheten jag prata om, den är ju 

jätteviktigt, det är ju alltså att man inte får kränka andra och det här med 

att jag får vara jag […] det är ju grunden […] det här med att lyfta att, 

demokratin, att få barnen att förstå, att de, lilla jag, kan vara med och 

påverka […] och det kan ju ligga då i alla, det kan ju ligga i natur, eller 

ekonomi eller i vad som helst, men att få barnen å förstå, att, du, Du 

betyder nånting. […] det du gör, är ett led i nånting, och det har väldigt 

stor betydelse hur just du väljer å göra […] hur får vi barnen att förstå, att 

de faktiskt är med och påverkar sin vardag här, och att de ser att de får 

vara med och påverka, hur gör vi det på nå vis? […]  
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En annan av förskolecheferna kopplar lärande för hållbar utveckling till vikten 

av att själv hålla sig ajour och att lära sig om vad som är hållbart samt att i 

arbete med barn göra dem medvetna om att ingenting är oändligt.  

 

FC1: dels, att först måste man ju lära sig själv, ja men vad är liksom hållbart 

[…] ta reda på fakta, som vuxen, för ibland är det ju inte som man tror[…] 

Sen lärande utifrån barnen så är det ju just det där vi pratade om innan, att 

man gör dem medvetna om att, allting är inte oändligt […] att man inte 

bara slit och slänger utan att man ger det ett värde… 

 

En tredje uppfattning av lärande för hållbar utveckling bland förskolecheferna 

menar jag är att det handlar om att inta ett annat och större perspektiv på 

lärande där individer skall lära sådant som påverkar såväl individen själv, 

medmänniskor och det övriga samhället: 

 

FC2: […] att lära sig saker som faktiskt påverkar ens liv, som påverkar 

andras liv, påverka livet runtikring […]att det får konsekvenser, att det, 

blir liksom ett större lärande, ett annat perspektiv på lärande skulle jag 

vilja påstå[…] 

 

När lärande för lades till och bildade begreppet lärande för hållbar utveckling 

upplever jag att förskolläranas uppfattade innebörder vidgades något i 

förhållande till de tre dimensionerna som bygger upp hållbar utveckling.  

 

FL3: Nej, då backar jag tillbaka mot det här, respekten, att man ska lära 

barnen liksom, och det jobbar vi mycket med också, liksom att, man ska 

kunna lyssna på varandra, man ska kunna våga prata och andra ska 

lyssna på en, och liksom inte bli retad och hånad å, ja va snäll mot varann 

liksom […] men även jobbar vi ju mot miljön också... […] sopsortera inne 

på avdelningarna, ha som behållare som för återbruk, att det man har 

slängt kan man gå och ta tillbaks om man behöver det sen […] det är ju 

också en del i det. 

 

FL1 berättar också om viljan att förmedla ett värnande förhållningssätt till 

barnen genom att förklara och argumentera varför man bör göra si eller så, 

vilket jag tolkar lägga fokus på barnens agerande här och nu. Hen kommer 

sedan in på att barnen är framtidens vuxna och att det därför är viktigt att ge 

dem en bra grund att stå på bl.a. genom att hjälpa dem att reflektera kring sitt 

agerande. 

 

FL1: […] så att jag tycker liksom att, det spelar ingen roll ifall det är 

lärande för miljö eller för hur man är en bra kompis, eller lärande för 

matematik, allting, det är ju en grund de måste få 

 

Jag menar att hen här skiftar från vad som är viktigt här och nu till ett 

långsiktigt framtidsperspektiv. Nedan följer ett exempel där FL2, istället för att 



 

 

 

56 

som FL1 vilken menade att reflektion kring vad olika beteenden får följder för 

naturen, talar om att barnen genom att bli uppmärksamma på den biologiska 

mångfalden kan komma att inta ett mer värnande förhållningssätt. 

 

FL2: […] att man tar fatt på de här, lärandestunderna som finns, att prata 

om miljö och… att man värnar om naturen, och att man lär sig, och då tror 

jag att om man är ute i naturen och lär sig, ja, får kännedom om vad det är 

för nånting natur, det är ingenting man bara kliver på utan det är 

jättemycket spännande saker som ligger där nere som mossa och, barr och, 

allting […] får man kännedom så då tror jag, då bryr man sig om saker, då 

bryr man sig om naturen mer[…]så tänker jag... nog... jag har inte hunnit 

tänkt igenom det här!  

Anser förskolechefer och förskollärare att lärande för hållbar 

utveckling är något förskolor bör arbeta med? 

Samtliga förskolechefer och förskollärare uttrycker att de anser att lärande för 

hållbar utveckling är något förskolor bör arbeta med. Att adverbet absolut 

förekommer i alla tre förskolechefers svar menar jag ge tyngd till denna åsikt.   

 

FC1: Ja, ja absolut, det är ju jätteviktigt att man börjar när barnen är små 

[…] 

 

FC2: Absolut, tycker jag det […] 

 

FC3: det tycker jag absolut! […]  

 

Argument gällande varför detta är något förskolor bör arbeta med rör att vi 

måste vara med och påverka framtiden positivt, att förskolans arbete är vad de 

har med sig i framtiden i form av en grund att stå på, speciellt med åtanken att 

barnen spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan.  

 

FL3: […] eftersom många barn är ju här stora delar av sin vakentid […] så 

det är ju här de får […] möta andra, andra människor, både barn och 

vuxna, och det gäller liksom att både barn och vuxna har ett, ett bra sätt 

[…] och på så sätt är ju förskolan väldigt viktig, vi är ju liksom 

förebilderna […] för barnen […] 

 

FL1: […] det är ju vad de får med sig i sin ryggsäck […] om de inte fått en 

bra grund, hur ska de kunna klara av vuxenvärlden, de är faktiskt rätt så, 

mycket av sin vakna tid, i den här miljön […] det är ju vår målsättning att 

man skall lära dem så mycket som möjligt, så att de har en bra 

språngbräda […] det är ju en grund de måste få […] vi har ju ett väldigt 

viktigt jobb, på förskolan, för att jag menar, de är faktiskt rätt så, mycket 

av sin vakna tid, i den här miljön […] 
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FC3: barnen som är på förskolan, det är ju framtidens vuxna, som skall bli 

politiker och ska jobba ute i verksamheter, ta hand om åldringar, ta hand 

om kommande barngenerationer, ska värna om vår miljö, det är ju vår 

framtid[…] och självklart måste så måste vi ju vara med och påverka den 

på ett positivt sätt, så det är ju jätteviktigt. 

 

Dessa argument anser jag vara just det erkännande Siraj-Blatchford och 

Björneloo (2009) lyfter, att ju snabbare vi bekänner våra barn som den 

befolkningsgrupp vilka kommer att spela störst roll i framtiden och vars egen 

framtid står på spel, desto snabbare förstår vi att lärande för hållbar utveckling 

handlar om frågor gällande medborgarskap och medborgarrättigheter.  

Anser man sig arbeta med lärande för hållbar utveckling i förskolan 

och nämns i så fall aspekter tillhörande såväl social-, ekologisk- och 

ekonomisk dimension av hållbar utveckling? 

Samtliga förskollärare och två av förskolecheferna svarar att de anser att 

förskolorna arbetar med lärande för hållbar utveckling. En av förskolecheferna 

svarar på den direkta frågan både ja och nej men ger i svar på andra frågor 

exempel på vad de gör för att arbeta med hållbar utveckling, vilket jag tolkar 

som att hon ändå anser att de arbetar med lärande för hållbar utveckling.  

 

FC2: både och […] skulle du fråga mig nån dag skulle jag säga NÄ, 

absolut inte. det är alltifrån, vilket material som köps in, till syftet med 

det[…] och ibland så känner jag bara att JA, absolut gör vi det! aa, det 

bara, genomsyrar hela verksamheten just där och då, så att nånstans är vi 

mitt, i nått mittemellan land känner jag, och några utav mina, eller någon, 

är betydligt mer, där, än andra, eller det kan vara en avdelning eller[…] 

det ser väldigt olika ut […] 

 

Exemplet ovan är svar på den direkta frågan om förskolechefen anser att de 

arbetar med lärande för hållbar utveckling på hennes förskolor, i vilket ett 

konkret exempel på varför det ibland inte känns som om de gör det, men inget 

konkret exempel anges till varför det vid andra tillfällen känns som att de 

verkligen gör det. Dock anser jag att FC2 ger ett konkret exempel i sitt svar på 

en senare följdfråga. 

 

FC2: vi är ju två förskolechefer och har en pedagogista […] och hon finns 

som stöd för alla våra förskolor, all personal, och hon jobbar just ett utav 

syftena är just för att jobba för hållbar utveckling […] hon har fått i 

uppdrag faktiskt att skapa, ett, återbrukscentrum, för våra förskolor, som 

vi håller på att bygga upp, och hon är ansvarig för det. så det är jättehäftigt 

och - där kommer hållbara värdena in, det är inte bara ett återbruk, utan vi 

ska samarbeta med samhället […] den här lokala leverantören […] vad har 

de för spillmaterial som man faktiskt kan återanvända men som är säkert 
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och giftfritt i förskolorna och sådär […] och så ska hon ju då, i det här 

rummet, i n s p i r e r a personalen till att nyttja materialet 

 

Exemplet nedan nämner lärande för hållbar utveckling i koppling till miljö och 

framförallt anser jag att flera konkreta exempel på hur förskolechefen anser att 

de arbeta med aspekter inom den sociala dimensionen förekommer. 

 

FC3: Mm! det anser jag. […] här på X-verksamhetsområdet så har vi ju valt 

att ha det som ett tema, en hållbar utveckling med fokus språk och miljö, 

det kommande läsåret […] så därför har vi ju en väldig fokus just nu då, på 

språket, och miljön. […] men annars i det, så är det väl även demokrati, 

förhållningssätt, och det har vi jättefokus på nu den här terminen, 

förhållningssättet, hur jag som pedagog är och så, men även 

förhållningssättet barnen emellan och, barnens rätt att kunna påverka, att, 

hur synliggör vi för barnen att de är med och påverkar, att de uppfattar att 

de är det. så just nu tycker jag att vi har väldigt fokus på det här […] det 

händer saker hos pedagogerna, för de tänkte först bara miljö. men sen när 

de har förstått att, och att det inte var nått nytt, för det här är inget nytt! det 

är ju det vi jobbar med alltså idag! men att vi kanske ska titta lite mer, 

tanken att det vi gör i förskolan, att de har nytta av det i skolan, i hela sitt 

liv, det vi lägger här, vi gör inte bara saker för skojs skull, utan det är en 

mening med det vi gör. […] och hur barnen, ja men det här med självtillit, 

till exempel, att barnen får en känsla av[…]hur mycket värda de är och att 

de kan, att det är någon som tror på de att de kan[…] lusten att vilja lära 

helt enkelt! det ska vi ju lägga grunden för här, att det är roligt att lära […] 

men förskolan jobbar ju jättemycket med, alltså med demokratin och så det 

här att vi får, att alla människor är lika mycket värda, jag tänker liksom, att 

man ska få vara den man är […] och lyfta olikheter jobbar vi med… 

 

Uttalandet nedan anser jag innehålla aspekter från ekologisk och ekonomisk 

dimension. 

 

FC1: Ja, så gott man kan, tycker jag, man försöker ju att tänka, liksom att, 

prata med barnen att, ta inte för mycket handdukar när du torkar dig, vi 

har ju alltså sådana här pappershanddukar, att man klipper dem mitt itu 

och varför gör man de, och hur mycket kostar en sån här bunt? ja, det är 

20kr, ja vad får man, vad kan man handla för 20kr istället för att stå och 

slänga dem i papperskorgen, det här att visa på barnen, det här praktiska 

och utifrån deras nivå, vad kan de förstå? 

 

De exempel som följer direkt nedan anser jag röra både hållbar utveckling och 

lärande för hållbar utveckling. Aspekter så som vilken mat och var denna köps 

in till förskolan menar jag snarare faller under ekologisk och ekonomisk aspekt 

av hållbar utveckling än att det är en faktor i lärande för hållbar utveckling. De 

exempel som ges vilka kan kopplas till lärande för hållbar utveckling rör enligt 
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mig en ekologisk dimension i form av källsortering och att se samband med 

höns och ägg. 

 

FL1: […] (kokerska/matansvarig på kooperativet som även är aktiv i 

barngrupp) har ett väldigt bra tänk med, alltså var hon köper, maten, sen 

är det ju alltså, liksom att, om man ska köpa ekologiskt, så kostar det ju 

också extra mycket pengar, så det har ju lite med ekonomi att göra, men 

jag tror att X har, hon har en tanke i varje fall, att ifall det finns ekologiska 

bananer, så tar hon ju det, för att det är bättre med barnen […] 

Sopsortering har de ju gjort i ordning […] det ju tänkt att vi skall få höns, 

här på gården, det tycker jag hör till ett hållbart samhälle […] att man 

visar barnen att, titta här, nu ger vi hönsen mat, och sen kommer det 

ägg… 

 

Även följande exempel menar jag hamnar inom den ekologiska dimensionen. 

 

FL2: […] mina kollegor har ju varit väldigt duktig med källsortering […] 

redan tidigare, innan jag började […] och.. ja.. likadant ute, vi brukar säga 

att när man värnar om det lilla så liksom, lär man sig att vara rädd om 

naturen och vi odlar ju en del […] och komposterar ju det som blir, det, 

trädgårdsavfallet som blir, komposterar vi […] och det är ju också, hör ju 

dit, känns det som […] 

 

De exempel FL3 tar upp nedan fokuserar mer på aspekter inom den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling, vilket skiljer sig från de andra två 

förskollärarnas exempel. 

 

FL3: ja, vi har ju det som tema, hållbar utveckling och vi fokuserar på 

språk, och miljö… och i språket där kommer det ju in mycket med det där 

jag har sagt liksom att, ja, man pratar i vardagssamtal, […] i sagor och 

berättelser, vi har ju kört mycket med, kompis tema, kompissånger och 

kompisberättelser och kompislekar och allt sånt där […] 

 

Efter att jag i slutdelen av varje intervju läst upp några exempel på aspekter 

vilka kan ingå i hållbar utveckling (Olsson, 2014; Svenska Nationalkommittén 

av OMEP, 2012; UNESCO, 2006) tillfrågades respondenterna om det utöver de 

exempel de själva nämnt, var något av de listade exemplen de anser sig arbeta 

med i förskolans verksamhet även om de inte hade tänkt på dem i första hand. 

Exempel respondenterna insåg att de faktiskt arbetade med: 

 

FC1: […] lika behandling är ju väldigt, det jobbar man ju mycket med […] 

alla människors lika värde och olika kulturer […] det här med pojkar och 

flick- könsfrågan är ju alltid aktuell på förskolan […] att lära de å få ett 

naturligt förhållningssätt till saker, och göra de medvetna[…] 
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FC2: […] vardagliga val jobbar man ju med, på alla våra förskolor jobbar 

man ju med grön flagg så jobbar man ju med just livsstil och hälsa […] vad 

är bra för mig, och vad är bra för, varandra och sådär […] vatten och 

papper och återvinning och kompostering […] och.. konsumtionsvanor 

och mänskliga rättigheter […] konflikthantering jobbar de definitivt med 

varje dag, och avfallsminskning[…] 

 

FC3: det här kulturella som du sa […] även konflikthantering som du 

pratade om, det dyker ju också upp nästan dagligdags, vi har ju en 

likabehandlingsplan som vi precis har reviderat och gjort om […]där det 

står väldigt konstruktivt hur vi har gått till väga för att se att inte, för att se 

de här barnen som inte mår bra, och med kränkande behandling och sånt 

där.[…] 

 

FL1: hur man ska vara som person, mot andra[…] sortering  

 

FL2: livsstilsfrågor och... ja alltså, att undvika att slösa på vatten och 

papper, och att vi återanvänder och återvinner, komposterar […] och 

konsumtionsvanor […] tidigare så har vi ju gjort, i år vet jag inte hur vi gör 

på vilket sätt, men vi skickar såna här lådor, barnen har fått tagit med sig 

saker […] och demokratiska rättigheter och skyldigheter […] och 

kulturella olikheter, där jobbar vi ju litegrann, men vi har ju inte hunnit så 

långt, med den verksamheten, där är vi, det har vi skrivit liksom, att där 

ska vi bli bättre, och försöka ta in, men.. vi har en, en i våran lilla mapp 

här, där står det att man, att alla ska vara glad för sitt , inte ursprung, så 

har vi inte skrivit, men att man ska vara,  känna sig stolt, man ska vara 

stolt över varifrån man kommer nånting och över sina föräldrar, att man 

ska känna att man kan vara det, att vi som personal inte ska.. nej vi ska 

visa att din mamma och din pappa de är bra. […] men det är ju täckande 

från hela, även om man kommer från ett, ja.. vad ska man säga, familjer 

som har det sämre ställt eller, ja.. […] fattigdomsbekämpning det var ju 

det där med lådan alltså... […]och just det här bevarandet av naturen, att 

man är rädd om naturen, vi skräpar inte ner när vi är i skogen […] och 

konflikthantering. Ja. det är ju en ständig pågående process, att jobba med 

sig själv […] man jobbar med barnen, och man jobbar med föräldrar, och 

hur man ska kunna, förhålla sig och, inte skapa större konflikter än vad 

som behövs[…] vi källsorterar. 

 

FL3: […] livsstilsfrågor och beteenden […] det väl mera beteenden mot 

varandra […] demokratiska rättigheter och skyldigheter och jämställdhet 

tycker jag, det, vi har ju en sån här likabehandlingsplan […] Hälsofrågor, 

det är väl också nånting vi jobbar med barnen, liksom att man är noga 

med, noga att man tvättar händerna sen man har varit ute, vi pratar att 

annars får vi sån där kräksjuka allihopa […] att man inte slösar […] 

bevarande av naturen […] respekt för kulturella olikheter […]  
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Då respondenterna överlag fann många exempel som de anser att de faktiskt 

jobbar med, men själva inte gjort kopplingen till lärande för hållbar utveckling, 

tolkar jag detta som ett tecken på att mycket av det arbete som sker i förskolan 

redan idag berör aspekter av hållbar utveckling och således är ett steg mot just 

en hållbar utveckling. Däremot tror jag att effekten av förskolans arbete inom 

dessa områden skulle kunna öka genom att mer medvetet koppla syftet med 

detta arbete till lärande för hållbar utveckling. Jag tänker då på Björneloos 

(2007) reflektion kring formuleringen av begreppet lärande för istället för 

lärande om hållbar utveckling där handlingsberedskap, handlingskompetens 

och ett mer aktivt förhållningssätt hos både lärare och elever ingår i ett lärande 

för hållbar utveckling. Min fundering är kopplat till detta hur barnen kan ha 

handlingsberedskap och ha ett aktivt förhållningssätt om de inte medvetet lär 

för en hållbar utveckling. 

Är någon dimension mer eller mindre representerad i det 

undersökta förskoleområdet? 

Jag skulle vilja påstå att de aspekter av hållbar utveckling förskolorna i denna 

studie medvetet arbetar med, d.v.s. vilka de själva nämnde kopplat till vad de 

inom verksamheten arbetar med som har med hållbar utveckling att göra, på 

två av tre förskolor vägde kraftig över åt den ekologiska dimensionen. På den 

tredje förskolan var det istället aspekter inom den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling som främst nämndes av förskollärare och förskolechef. 

 

Jag finner det intressant att efter att respondenterna fått ta del av förslag på 

aspekter vilka enligt forskningsfältet presenterat i studiens bakgrund, kunde se 

att mycket av det de arbetar med i verksamheterna ingick i arbete för hållbar 

utveckling. Jag upplever att de aspekter som genom detta lyftes som 

förekommande i den pedagogiska praktiken tillsammans med de aspekter de 

var medvetna om sedan tidigare, målar upp en bild där arbete med lärande för 

hållbar utveckling rörde ungefär lika många aspekter av den sociala 

dimensionen som den ekologiska dimensionen av hållbar utvekling. Även 

flera aspekter av den ekonomiska dimensionen lyftes härmed men inte i 

närheten av lika många som de andra två. Arbete med aspekter av den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling är nästan lika ofta förekommande men 

tyvärr inte som följd av en medveten tanke hos förskollärare och 

förskolechefer. Undantaget är det förskoleområde som i denna studie kallas 

förskoleområde 3, där de medvetet arbetar med aspekter inom den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling under temat hållbar utveckling med fokus 

på miljö och språk. 

 

En aspekt av den ekonomiska dimensionen vilken enbart en av de sex 

respondenterna anser att de arbetar med är fattigdomsbekämpning. 

Förskolläraren ger exempel på hur de, om än i liten skala, faktiskt har 

medvetna ageranden vilka berör aspekten fattigdomsbekämpning såväl på 

lokal och global nivå. 
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FL2: fattigdomsbekämpning det var ju det där med lådan alltså[…] 

tidigare så har vi ju gjort […]vi skickar såna här lådor, barnen har fått tagit 

med sig saker […] men vi kan säga såhär, vi har ju skrivit ner att, vi har 

lånekläder, och om det är så att man inte har med sig, eller man har glömt, 

eller att man inte har, så vill vi visa generositet genom att vi kan låna ut, 

om man vill ha, för att, ja.. det är en väldigt konkret handling, att man kan 

göra det. 

 

En aspekt inom den ekonomiska dimensionen som däremot samtliga 

respondenter anser sig arbeta med i förskolan är konsumtionsvanor. Detta 

finner jag vara positivt då det rimmar väl med att Siraj-Blatchford (2011) lyfter 

konsumtionsfrågor som ett exempel, vilket är den aspekt av lärande för hållbar 

utveckling han anser generellt har störst möjlighet att påverka barnens 

ohållbara vanor.  

 

Konklusion 

Med mina frågeställningar i beaktande anser jag att dessa har besvarats. Jag 

har fått en bild av vilka uppfattningar av begreppen hållbar utveckling 

respektive lärande för hållbar utveckling de förskollärare och förskolechefer 

vilka deltagit i studien har. I diskussionen synliggjordes hur förskollärares och 

förskolechefers uppfattningar av begreppen kan spreta åt många olika håll, 

även inom den enskilda individen. Respondenternas svar visar att då 

begreppet hållbar utveckling tolkas olika exempelvis beroende på om hen 

kopplar det till privatlivet eller till sin profession upplevs det som ett komplext 

begrepp. De uttryckta uppfattningarna hamnar främst inom den ekologiska 

dimensionen men det förekommer även uppfattningar där tyngdpunkten 

läggs på sociala faktorer samt en, vad jag tolkar vara, mer framtidsfokuserad 

och holistisk uppfattning. När det gäller lärande för hållbar utveckling 

synliggörs varierande uppfattningar så som att det handlar om förhållningsätt 

hos pedagogerna, ett större perspektiv på lärande, att själv hålla sig ajour, 

vikten av att synliggöra för barnen att de kan vara med och påverka samt att 

det handlar om att hjälpa barnen att bygga en stabil och bra grund inför det 

kommande livet. I studien framkom även att de tre dimensionerna vilka 

tillsammans är avgörande för endast var känd av ett fåtal men att de flesta 

ändå kunde se rimligheten av att hållbar utveckling består av just dessa 

dimensioner, en respondent ställde sig dock väldigt frågande till en ekonomisk 

dimension. Jag vet nu också att samtliga respondenter anser att förskolor bör 

arbeta med lärande för hållbar utveckling och jag menar att deras svar talar för 

att samtliga även anser att de idag arbetar med detta på sina respektive 

förskolor även om en förskolechef på den direkta frågan svarade både ja och 

nej. Detta då hon i svar på andra frågor uppgav flera exempel på hur de 

arbetar med lärande för hållbar utveckling på hennes förskolor. Jag tolkar det 

som tidigare nämnt att det främst förekommer medvetet arbete med 

ekologiska aspekter av hållbar utveckling i förskolorna och på en av 
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förskolorna även med sociala aspekter. Så som jag nämnt ovan finner jag det 

intressant att respondenterna efter att ha fått ta del av förslag på aspekter vilka 

kan ingå i hållbar utveckling och dess tre inneboende dimensioner, insåg att 

det var mycket av förskolans arbete som berör andra aspekter av hållbar 

utvekling utöver den ekologiska, även om de inte varit medvetna om detta 

tidigare.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Jag upplever att ett engagemang för lärande för hållbar utveckling uttryckts på 

samtliga av de tre i studien deltagande förskolorna och att respondenterna ser 

vikten av att börja detta arbete redan i förskolan. Dock tolkar jag resultatet av 

denna studie som att det saknas insikt om att hållbar utveckling inte kan 

uppnås om vi endast fokuserar på en eller två av de tre ingående 

dimensionerna. Jag anser som följd av detta att det vore intressant att försöka 

arbeta fram ett förslag till nationella riktlinjer för arbete med lärande för 

hållbar utveckling i förskoleverksamhet i syfte att medvetandegöra aktiva 

inom förskolan om vikten av att finna en balans av fokus mellan de tre 

dimensionerna. Det skulle även vara intressant att göra liknande studier 

liknande min i andra kommuner och på förskolor vilka länge har varit 

certifierade inom förslagsvis Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. 
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BILAGA 1: Missiv till respondenter 

 

Hej!  

Mitt namn är Maria Ljung och jag studerar till förskollärare vid 

MittUniversitetet i Härnösand. Jag skriver just nu mitt examensarbete med 

fokus på lärande för hållbar utveckling och undrar därför om jag skulle kunna 

få genomföra en intervju med dig som förskolechef samt en separat intervju 

med en förskollärare från den/någon av de förskolor du är chef för. Syftet med 

intervjuerna är att få en bild av om/hur ni upplever att ni arbetar med lärande 

för hållbar utveckling just på er förskola. Jag uppskattar att en intervju kommer 

att ta någonstans mellan 30-45min. Vid intervjuer och samtligt arbete med min 

studie kommer jag att utgå ifrån de forskningsetiska principer vilka gäller 

forskning i Sverige. De forskningsetiska principerna är enligt Bryman (2011) 

följande: 

- Informationskravet: Berörda individer inom studiens arbete skall 

informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår, att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att deltagande individer 

när som helst kan välja att hoppa av undersökningen om de så önskar. 

- Samtyckeskravet: Studiens tillfrågade deltagare har rätt att själva 

bestämma om de vill delta eller ej och har rätt att vägra svara på en 

fråga eller när som helst avbryta intervjun. 

- Konfidentialitetskravet: Samtliga uppgifter om de deltagande 

individerna skall behandlas med största möjliga konfidentialitet, 

personuppgifter måste vara oåtkomliga för obehöriga. 

- Nyttjandekravet: Den insamlade informationen gällande enskilda 

individer får enbart nyttjas för forskningsändamålet. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) 

Malmö: Liber. 

 

Om du/ni har tid, lust och möjlighet att ställa upp i en intervju med mig någon 

gång under v.38-40 får du gärna kontakta mig så att vi kan boka en tid som 

passar. Vid frågor eller funderingar är du såklart också välkommen att kontakta 

mig för mer information.  

 

Hoppas vi ses! 

Med Vänliga Hälsningar 

Maria Ljung  mami0700@student.miun.se 

 0705443743 

 

mailto:mami0700@student.miun.se


 

 

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Namn: 

Ålder: 

Antal förskolor: 

Typ av barngrupp: 

År som verksam förskollärare/chef: 

  

  

Vad tänker du på när du hör begreppet hållbar utveckling? 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet lärande för hållbar utveckling? 

 

Tycker du att lärande för hållbar utveckling är något förskolor bör arbeta med? 

 

Anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utvekling här på er förskola? 

ja: Vad anser du att ni arbetar med inom verksamheten här som 

kan ha något med lärande för hållbar utveckling att göra? 

 

På vilket sätt tycker du att just det ni gör på er 

förskola passar in i begreppet lärande för hållbar 

utveckling? 

 

Nej: Är det ett medvetet val eller varför tror du att ni inte arbetar 

med LHU? 

 

Upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer sig eller ser 

ungefär likadant ut på andra förskolor du arbetat på? På vilket sätt?  

 

Om du tänker tillbaka på dina verksamma år som förskollärare, hur har 

arbetet sett ut gällande lärande för hållbar utveckling tidigare jämfört med 

idag?  

 

Man kan dela upp hållbar utveckling i social-, ekologisk- och ekonomisk 

dimension. Är det något du känner igen och vad tänker/känner du för en 

sådan uppdelning?? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vad tror du kan ingå i de respektive dimensionerna? 

 

(Vid oklarhet, eller om du anser att det saknas något, fyll i 

med…): 

 Exempel på vad som kan ingå i dem är: 

Livsstilsfrågor/beteenden och konsekvenser (för såväl människa, 

miljö och ekonomi) av våra vardagliga val t.ex. att gå eller cykla 

istället för att ta bilen, undvika att slösa vatten/papper, 

återvinning, återanvändning och kompostering, 

konsumtionsvanor 

Förtrogenhet gällande mänskliga rättigheter, demokratiska 

rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk 

mångfald, respekt för kulturella olikheter, frågor gällande 

resursfördelning i världen, fattigdomsbekämpning, 

energifrågor/förnyelsebar energi, ekonomi, hälsofrågor, 

vattenförbrukning, bevarande av naturen, konflikthantering, 

avfallsminskning 

 

Är det några av dessa exempel du upplever att ni arbetar med/har arbetat med 

i er verksamhet? 

 

 Vilka av de ovan nämnda exemplen känner du är viktiga för en hållbar 

utveckling? 

 

Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga i 

utformingen av förskolans verksamhet och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILAGA 3: Transkriberade intervjuer 

Förskolechef 1 

M=Maria Ljung FC1=Förskolechef nr1. 

M: nu kommer jag att ställa lite bakgrundsfrågor först 

FC1: mmm 

M: och så kommer jag inte att anteckna så mycket utan jag kommer att lyssna 

sen 

FC1: Jag kommer väl att sörpla och så men 

M det är så välkommet så, det kommer jag också att göra.. och när jag nu 

frågar om namn och ålder och så så kommer det inte att synas någonstans utan 

det är bara för att jag själv skall komma ihåg.. 

FC1: Yes. 

M Du heter--------  

FC1: Yes! 

M: Du är ungefär hur gammal, du behöver inte säga... 

FC1: Jag är född -59 så jag är 55år. 

M: Hur många förskolor har du jobbat på? 

FC1: Jag har jobbat på... ja här i stan har jag jobbat på två förskolor, två 

föräldrakooperativ, och så har jag jobbat i-----. Där jobbade jag, om man räknar 

längre perioder, så jobbade jag på två förskolor i------. 

M: mmm, här jobbar du i syskonbarngrupp, hur har det sett ut på andra 

förskolor? Ja, du jobbar i och för sig kanske mest med de större barnen här? 

FC1: ja det har ju varit olika, det har ju växlat utifrån vad som har varit 

aktuellt, vad som har varit de senaste rönen så att säga, det har ju varit allt från 

småbarnsgrupper till syskongrupper till utökade syskongrupper hette det, det 

var ju från 1år upp till 6år men nu håller man ju på att vända ifrån det igen... 

ett tag så skulle det vara ett och tre och femåringar för sig men nu är man väl 

lite på väg att svänga bort ifrån den tanken också 

M: ja Just det… 

FC1: Men jag har jobbat både på renodlad småbarnsavdelning och på, med 

stora barn om man säger så, ja eller med syskongrupper då 

M: Hur länge har du varit verksam i , om vi säger förskollärarerollen? 

FC1: Ja ungefär i 30år. 

M: mmm, och som föreståndare? 

FC1: Ja, ungefär drygt 20år tror jag att det blir. 

M: Om du får höra begreppet "Hållbar Utveckling", vad tänker du på då? 

FC1: ja det är ju nått som ska vara, att man tänker på miljön, vad som skall 

vara bra för miljön, att man tar vara på de resurser man har, och att man inte 

slösar, men, ur ett barnperspektiv, eftersom det är det jag jobbar med… 

M: mmm 



 

 

 

 

FC1: ...så man kan ju inte föra på barnen vilka begrepp som helst, och det är 

ansvar, utan det man kan lära barna det är ju lite mer basen.. du kanske 

kommer till det sen i frågor eller ska jag? 

M: Du kan säga det du tänker, så även om du kommer in på något så hoppar 

vi bara det sen 

FC1: Ja det jag tänker att man kan lära barnen det är ju att man inte skräpar 

ner, att inte slösa på saker, att inte slänga bort utan att kunna använda igen, 

skapa till exempel av mjölktetrer eller att man använder returmaterial till att 

göra grejer och att man lär barnen den vägen, sen kan man ju inte oroa barna 

med försurningar och sådana saker, det är ju inte på deras nivå utan det gäller 

ju att få ner det till barnnivå, att man är rädd om naturen, att man inte bryter 

sönder, att man inte skräpar ner och att man inte kastar, att man tar ett papper 

och ritar ett streck och slänger bort utan pratar om att  ja var kommer papper 

ifrån och hur gör man papper, och att man är rädd om saker, det är väl det 

liksom man kan föra med , med barnen, att inte slösa, att inte stå och bara å 

lämna vattenkranen på eller stå och spola bara för att det är kul, utan att man 

tänker på, att man lära barna tidigt att man är rädd om det man har liksom. 

Sen finns det ju ett vuxenperspektiv ur ett hållbart samhälle, allt från 

sopsortering till och köra mindre bil och sådana saker, det är ju ett väldigt stort 

begrepp.. 

M: Om man då lägger till, om man säger begreppet lärande för hållbar 

utveckling, hur tänker du på då? 

Fc1: Ja det är ju dels, att först måste man ju lära sig själv, ja men vad är liksom 

hållbart t e x i djurhållning, ja men ska man köpa t e x ägg från frigående höns, 

eller ska man åka ut till bonden och köpa, för där har jag haft konflikt själv 

liksom, då måste jag ju ta reda på det och ta reda på fakta, som vuxen, för 

ibland är det ju inte som man tror. och det tycker jag är mycket liksom, som 

det här med sopsortering liksom, med förbränning, ja men vi kanske har för 

lite sopor att förbränna, vi kanske sopsorterar för mycket säger en del, eh för vi 

behöver det till uppvärmning, och det finns många liksom, sådana här bitar 

tycker jag, att ta in, så det gäller liksom att hålla sig ajour så. Sen lärande 

utifrån barna så är det ju just det där vi pratade om innan, att man gör dom 

medvetna om att, allting är inte oändligt, man är rädd om sina leksaker, man 

kan laga saker, man ärver kläder av varandra så kan man använda, att man ger 

barna en tanke, om att man inte bara slit och slänger utan att man ger det ett 

värde 6:16  

 

M: Tycker du att lärande för hållbar utveckling är nått som förskolor bör 

arbeta med? 

 

FC1: Ja, ja absolut, det är ju jätteviktigt att man börjar när barnen är små, det 

tycker jag är väldigt grundläggande. 

M: Anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utveckling här? 

FC1: Ja, så gott man kan, tycker jag, man försöker ju att tänka, liksom att, prata 

med barnen att, ta inte för mycket handdukar när du torkar dig, vi har ju alltså 

sådana här pappershanddukar, att man klipper dem mitt itu och varför gör 



 

 

 

 

man det  och hur mycket kostar en sån här bunt? ja, det är 20kr, ja vad får man, 

vad kan man handla för 20kr istället för att stå och slänga dem i 

papperskorgen, det här att visa på barnen, det här praktiska och utifrån deras 

nivå, vad kan dom förstå? 

M: Upplever du att arbetet som du beskriver här, med lärande för hållbar 

utveckling här skiljer sig något, eller har det sett ungefär likadant ut på 

förskolor som du har arbetat på tidigare? 

FC1: Eh, nej det är ju mer aktuellt med det nu än vad det var tidigare, även om 

man. man har väl alltid lärt barn att inte slösa, så att säga, så och va rädd om 

naturen, det har man ju jobbat med i många år och det ser man ju också när 

man tittar på gamla planer och gamla grovplaneringar, alltså det här, det här 

går ju i en cykel, men miljön är ju väldigt aktuell nu globalt sett, med 

uppvärmning och alltså det finns ju, det är en samhällsdebatt nu som inte 

fanns tidigare, sen har det ju alltid funnits diskussioner med utsläpp och så 

men det här med ekologisk odling och djurhållning och sånt är ju verkligen på 

tapeten nu 

M: mmm 

FC1: ... men med barn har man ju, tycker jag, alltid jobbat, fast man har ju, mer 

medvetet, typ sopsortering, hade man ju inte förr för barna, så visst har det 

kommit till, moment liksom det har det absolut, även om man alltid har haft 

natur som en stor del på förskolan, där man liksom har värnat om den. 

M: Man kan dela upp hållbar utveckling i social-dimension, ekologisk-

dimension och ekonomisk-dimension. Är det nått du känner igen eller känner 

till? 

FC1: Jo det hör man ju hur det, det är ju med i debatten, att, för ofta kolliderar 

ju det här lite grann, det sociala passar ju inte alltid ihop med det ekologiska 

eller med det ekonomiska utan det här är ju hela tiden, kontrahenter som går 

emot varann lite grann, eller man måste jämka, och, det kanske måste få kosta. 

M: Hur känner du för en sån uppdelning, i dom dimensionerna? 

FC1: Ja men så ser det ju ut, alltså det är ju krasst så. ska jag leva och försöka 

köpa bra mat, ja men som till exempel hit till förskolan, om vi bara ska köpa 

ekologiska saker, det är klart, att då måste vi ju ha ett dyrare matkonto för det 

är ju dyrare 

M: mmm 

FC1: och då måste man ju värdera det liksom, dels har jag ju dom pengarna i 

påsen men också, vad är värdet? Och förhoppningsvis så tycker man ju det, att 

det är värdet, vi måste ju tänka långsiktigt, är det ju det vi måste gå in på, jag 

menar vi måste ju lägga om vårat liv väldigt mycket tror ju jag, om vi ska nå 

dom här målen med utsläpp och med... med miljön... och så är det ju, så att det 

påverkar ju väldigt mycket också socialt, det här med hur vi transporterar oss, 

var vi köper mat, och så det här är ju en enda stor… boll, så det går ju inte att 

plocka ut det enda ifrån det andra, så dom här aspekterna kommer ju med hela 

tiden 

M: mmm, vad tror du kan ingå i dom respektive dimensionerna, om man tar t 

e x social först... 



 

 

 

 

FC1: Ja men i det sociala, det är ju hur vi lever, alltså det påverkar ju våran 

vardag, tillexempel, det kan ju vara sociala mönster, hur människor vill bo, om 

man ser i ett större perspektiv, hur vi ska ha våran uppvärmning, är ju liksom, 

ska vi hålla på med ved, eh, vad ger det för utsläpp, det handlar om ekonomi, 

hur mycket har jag råd att lägga på, eh, kan jag ha en elbil, ja men då är ju det 

ekonomi, och att det ska  bygga laddningsstationer för det så allting sitter ihop, 

det  är ju lite svårt kan jag känna att plocka ut, det hör bara dit, utan allting hör 

ju ihop i det här, hela tiden, det är ju...verkligen invävt i varann. Men sen kan 

man ju ibland säga nej, att vi har inte råd att ha typ ekologiska, för det är nej, 

för det är för dyrt, det kan du ju säga, då kan du ju plocka bort den 

ekonomiska, eller då får ju den ekonomiska aspekten stå... eller...  vi vill inte ha 

tygblöjor, för det är ju egentligen, mer, miljö, vänligt än att slänga de här lyxiga 

resår, plastblöjorna med tryckta motiv, det är ju liksom ett, ett enormt, man 

kan ju verkligen känna - OJ! eh, men samtidigt, är vi beredd å ha 12 barn som 

ska ha tygblöjor och hantera det, jag menar, alltså det, det är svårt alltså det att 

plocka ut, mycket går så in i varann. det är ju politik väldigt mycket, i det här, 

det får man ju inte heller glömma... och kultur! alltså, det är, det är ju hela vår, 

hela vår livsmiljö ingår ju i det här... 

M: ja men jag, jag har staplat upp några exempel utifrån dom olika, 

dimensionerna, och dom flesta dom har du ju, har du nämnt, vi har tagit 

tillexempel livsstilsfrågor som beteenden som får konsekvenser både för 

människor, miljö och ekonomi... 

FC1: mmm 

M: ... i våra vardagliga val, och du nämnde ju utifrån vuxenperspektiv till 

exempel att, ja, hur mycket man tar bilen, och såna saker.. 

FC1: mmm 

M: och som du sa att ni jobbar här på förskolan, ja, slösa vatten eller papper, 

återvinning, återanvändning, sen kompostering och så konsumtionsvanor som 

du var inne på, sen eh, handlar det mycket om, alltså, förtrogenhet gällande 

inom den sociala delen, mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter och 

skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk mångfald, respekt för kulturella 

olikheter, frågor gällande resursfördelning, och fattigdomsbekämpning, 

energifrågor, det har du ju pratat lite om, och så, ja , ekonomi och hälsofrågor, 

och så som du sa i början, vattenförbrukning, bevarande av naturen, 

avfallsminskning och konflikthantering...  Är det några utav dom här, förutom 

dom du, som du nämnde, som du känner att ni kanske arbetar med i 

förskolan? 

FC1: Ja, ja det är ju alltså det här med lika behandling är ju väldigt, det jobbar 

man ju mycket med, om man tittar ur det perspektivet så jobbar man ju med 

alla människors lika värde och olika kulturer, ehm, det är ju nått som är hela 

tiden, och det här med pojkar och flick- könsfrågan är ju alltid aktuell på 

förskolan, så det är ju dimensioner, ehm, sen är det ju vissa som är för svåra, 

det här att ta upp med rättvisefrågor och tredje världen och svältkatastrofer 

och Ebola och såna här, sånt, tycker inte jag att man ska utsätta och ta med 

barna, för det är ju liksom för skrämmande för dom, dom klarar ju inte av att 

hantera såna, sen kan det ju ibland komma frågor, om såna saker så man 



 

 

 

 

känner Oj! för barna har sett på nyheter, till exempel, så det kan ju komma 

upp, och då får man ju försöka förklara, så gott man kan, å… för vi kommer ju 

ingen vart med att skrämma våra barn. 

M: Nä... 

FC1: utan det är ju att lära dom å få ett naturligt förhållningssätt till saker, och 

göra dom medvetna, men på ett mjukare sätt, än, än nyheternas 

rapportering… men ibland så kommer det ju saker som man känner att det är, 

som barna har funderat och blivit skrämda över 

M: mmm. Vilka av dom här exemplen känner du, är viktiga för en hållbar 

utveckling? 

FC1: Ja men det är ju alla, allting sitter ju ihop, jag menar, vi måste ju dela med 

oss, vi måste ju liksom ha jordens resurser, jag menar nu ser vi till exempel om 

den här Ebolakatastrofen, som är, nu är det ju nere i Västafrika, så då är det ju 

långt borta, ja men - det är inte så långt borta! det är ju några timmars flygtur 

så, eh. alltså att det är… vi sitter ju ihop. än... nu bara flyktingströmmen från 

Syrien och kriget där, vi berörs ju hela tiden, vi berörs när vi går in i affärn så 

sitter det en tiggare utanför dörren, alltså det här kryper ju mer och mer på oss, 

vi kan inte blunda för omvärlden och det har vi väl kanske gjort... för länge... 

men det här är ju inte hållbart, vi måste liksom, få en fördelning och det 

handlar ju både om miljö och en rättvisefråga, och det är ju liksom, det är ju 

politik det här, ytterst är det ju det, för det är ju där man, man lägger målen, 

för klimatfrågor tillexempel, det läggs ju där, att hur mycket får det kosta och 

vilka, att få med sig alla länder, fattiga länder dom är kanske inte beredda å 

lägga en så stor del till å rena fabriksutsläpp, eller minska bilismen eller vad 

det nu kan vara.. eller.. är man fattig har man kanske inte så stor bilism men 

alltså, det handlar ju  om prioriteringar, också... för länderna, så det är är ju 

inte, vi måste jobba oss på många olika flanker liksom, hela tiden... 

M: Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga 

i utformningen av förskolans verksamhet.. å i så fall på vilket sätt? 

FC1: Du tänker ur det här perspektivet eller tänker du det generellt? 

M: Jag tänker generellt. 

FC1: Generellt.. alltså dels har man ju läroplanen, är ju grunden för vårat 

arbete, som är då en lag  så att säga, nästan, som vi ska jobba efter, att det här 

är våra skyldighet att uppnå.. eh, och sen utgår man ju från barnens behov, 

ehm, å där ser man ju, vad verkar den här barngruppen behöva, vad ser  jag 

för behov i den här guppen? och så jobbar man ju utifrån det och vissa mål kan 

man ju lägga, kanske i början av ett läsår, när du har den här gruppen, men sen 

är det ju vissa mål som kommer på vägen, som du märker att den här gruppen 

behöver mycket av det här, det är mycket prat om det här med pojkar och 

flickor kanske, eller det är mycket prat, eller det är mycket konflikter eller det, 

eh, jag kan se att de här barna behöver träna på å lyssna på varann, man måste 

ju då utifrån sina mål och sin likabehandling titta och se, uppnår vi det här? 

annars  måste du ju jobba extra med det, men sen lägger man ju alltid en 

grund, och den bygger ju lite på barngruppen, behöver jobba mycket med 

relation och med vänskap och hur kan vi jobba med det? eh, så barnen speglar 

ju hela tiden det arbete man gör, sen är ju det, det jag kan se, som har jobbat i 



 

 

 

 

så många år, så kan jag känna att egentligen har vi ju blivit pålagda så mycket 

arbete, så mycket administration att man känner att vi skulle ju nästan behöva 

ha hjälp med barna!(skrattar) för att få tid att göra allt det här, mycket av det 

här har vi ju gjort i alla år, alltså man kan ju gräva tillbaka nästan hur länge 

som helst i sina gamla papper och se hur man tänkte, alltså skillnaden är ju 

inte så stor, eh, men skillnaden är ju att nu ska vi ju dokumentera, nu ska det ju 

synas så mycket mer, alltså det är ju bra, för samtidigt så höjer det ju 

förskolans20:03status, och det har vi ju saknat länge, men samtidigt som det 

här sker, så sker ju det här merarbetet för föräldrarna också så vi har ju aldrig 

haft det såhär tryck, med mycket barn och samtidigt den här enorma bördan 

av att administrera och dokumentera allting, så att det här går ju inte riktigt 

ihop.. så är det ju... jag kan känna en stor frustration, vi skulle lätt behöva jobba 

40h i barngrupp utan rast liksom, det skulle vara inga problem att täcka, men 

alltså, ja... det går inte riktigt ihop, så är det. det är alldeles för skevt, att man 

har lagt för mycket, och det är ju samma inom skolan, där läggs ju mer och mer 

på lärarna, och det ska skrivas planer, och det ska göras si och så och du ska 

hela tiden och så i den här stora gruppen ska du ha tid att jobba med dom här 

som har behov, för det har ju också ökat under åren, barn med behov, oroliga 

barn, som jag tror är en följd av, att föräldrar inte har samma tid, att det är 

stress, stressen är en stor bov och den kommer vi att få skörda många, mycket 

elände av tror jag framöver, för våra barn är väldigt stressade idag, och är vana 

vid, att det skall vara ett tempo och jag tror inte att det är hälsosamt. så tyvärr 

så är det baksidan av det här som man tycker är positivt att det händer mycket, 

att förskolan höjs upp och att man ser att arbetet vårat blir synligt men vi har 

för lite resurser, kan jag tycka, för att utföra det här, och det är ju, där kommer 

åter ekonomin in, och politik, och värde. vad är värt? IT är det ju värt mycket 

pengar att jobba med, men jobba med människor det är ju lite värt, i vissa 

ögon... det är ju det tråkiga.. och det borde ju vara tvärtom, för det är ju det här 

som är kapitalet, det är ju barnen det. Aa… Nej... Det är svårt… att hinna med 

alla bitar kan jag känna, att se... och även ibland så kan man ju se saker som att 

i den här gruppen eller det här barnet behöver, men du har jättesvårt att få 

tiden, för du har inte möjlighet att sitta med ett och två barn så mycket. då ska 

det vara under en sjukperiod, för det är ju tryck hela tiden... så att det är.. det 

är... det går inte riktigt ihop... matematiken... och sen ligger det  ju också på 

ambitionen, det är ju klart på om du, hur du, om du tycker att stå på går´n 

varje dag i, i veckan, och så kallar du det något annat, men alltså, för mig är ju 

också innehållet nått som sker och händer och att man ser en utveckling för 

barnen. ska vi har dom här planerna och den här kvalitetstanken då måste du 

ju också jobba medvetet mot det, och göra det i verkligheten också och inte 

bara på papperet. och så ska ju framförallt, ska ju verksamheten vara rolig för 

barna! Man ska ju ha, man får ju inte glömma bort hjärtat och det här roliga å, 

att se det här, för det är ju ett sånt fantastiskt arbete egentligen, att få jobba 

med barn, det är ju liksom, det är ju ett WOW! även om dom kan trötta ut en 

intill vansinne, men alltså det är ju helt fantastiskt att få jobba med barn, det är 

ju liksom verkligen en glädje, men, det också, är ju en sto utmaning, man slits 

ju mellan att man inte får tiden, det tycker jag är mitt största dilemma, att tiden 



 

 

 

 

inte räcker till, och ändå är jag ju i livet, att jag inte har några småbarn hemma, 

så att det, nej, jag tycker att det, det är synd att man inte får tillföra resurser när 

man tillför ett merarbete när man nu vill höja kvalitén, så handlar det ju om 

det helt krasst, för ett barn så handlar det ju väldigt mycket om vuxennärvaro. 

M: mmm 

FC1: det är kvalitet! eller en förutsättning för kvalitet, att ha tid att ta tid att 

lyssna, att kunna ta det här barnet som behöver, och det blir ju knappare och 

knappare resurser med...  

M: Det var alla mina frågor! 

FC1: Ja, men du hade gjort jättebra frågor.. 

M: Ja va kul... 

FC1: Ja men det är ju såhär att när man börjar tänka, så är det ju inte bara - 

"bara"(skrattar), utan det är ju hela livet 

M: nej (skrattar) 

FC1: att det sitter ju ihop det här alla dom här frågorna, och att vart ska vi dra? 

och då kan man ju känna en sorg idag när det här är verkligen, vi ser ju liksom 

klimathotet, vi ser ju liksom extremvädret och såna här saker och alla 

katastrofer och krig i världen oh det som är på svenska agendan, det är liksom: 

flyktingpolitik! Amen, hur ledsen kan man bli? 

M: Ja.. 

FC1: Det är ju nånting som stör mig så mycket alltså, det blir jobbigare och 

jobbigare tycker jag, att se dessa nyheter, å tänker, hur ska vi ta oss ur detta? 

när många bara tittar, "nej men vi ska inte ta emot nån, vi har inte råd" 

 

M: Ens egna problem först? 

 

FC1: Ja men det e de, vi måste ändra, vi måste kanske, alla måste liksom 

skruva ner sin konsumtion väldigt mycket, och liksom ändra sitt beteende och 

vad lägger vi våra personliga resurser på? SÅ är det, vi måste ändra livet, 

mycket mer än vad vi vill egentligen, för att det här skall bli hållbart.. det är en 

stor utmaning 

 

M: mmm 

 

FC1: tycker jag… 

 

M: Ja det handlar ju om förhållningssätt egentligen 

 

FC1: Ja, det är det, det är ju enklare, att köpa det här färdigfrysta som har gått 

runt hela jorden ja men asså, det är så mycket bitar som vi är så bekväm, och vi 

vill ha och vi vill ha.. konsumtionssamhälle.. det där snygga vill jag ha… å... a 

men tänkt då, hur mycket  har du redan då? Nej, det är många bitar å vad man 

för över, för det är ju barna, som måste bli ännu bättre än vad vi är... så att de... 

mmm… det är ju utmaningar men det finns ju också ljusglimtar å det får man 

ju också försöka se i det här. 

 



 

 

 

 

M: Ja 

 

FC1: Att det finns ju många som jobbar för det goda så att säga, å, men man får 

ju inte slå sig till ro med det! 

 

Förskolechef 2 

M: Du heter ---  

FC2: ------ och jag är 40år 

M:40år... Hur många år har du jobbat som förskolechef? 

FC2: som förskolechef har jag jobbat i 2år, kan man säga. 

M: Mm 

FC2: men jag har haft så hära, som förskolechef enbart, så har jag jobbat sen 

januari i år, så det är åtta månader, nio månader blir det nu för guds skull! Ja... 

men sen har jag jobbat som rektor och förskolechef  i ett och ett halvt år, för ett 

jättestort rektorsområde, ------ rektorsområde. 

M: Jaha, ja det är ju stort 

FC2: och där hade jag ju 10 förskolor, men jag hade ju ändå fyra(skrattar), fyra 

skolor och särskola och alltihopa också 

M: Oj! 

FC2: Men, eh, men innan dess jobbade jag som biträdande förskolechef och 

rektor då. ute i -----. 

M: Mm 

FC2: så sammanlagt, så har jag jobbat som chef i förskolan, om vi säger så, i, 

det är i, 7år. 

M: 7år 

FC2: Mm, sjunde året 

M: Mm, hur mång, eh ja... hur många förskolor, det är inte riktigt 

 

FC2: just nu, ja, jo, just nu är jag ju förskolechef för tre förskolor 

 

M: för tre stycken 

FC2: vi har ju gjort om i kommunen, det kanske du känner till? 

 

M: Njäee 

FC2: vi har ju haft i, vi gjorde ju om organisationen förra sommaren, så inför 

förra årets terminstart så var hela ledningsorganisationen, ny. alltså vi var 

samma personer kanske i stort, men vi hade nya funktioner 

 

M:okej! 

FC2: tidigare har man ju haft, ehm, fyra rektorsområden kan man säga... 

 

M: ja det är väl den bilden jag.... 

FC2: med ......, ......, ......, ......., och så har man haft vissa skolor under sig så, och 

så har det varit en rektor slash förskolechef och så har vi haft biträdande 

rektorer och biträdande förskolechefer, eh, på så vis så kommer man ju väldigt 



 

 

 

 

långt ifrån beslut, för förskolan, alltså biträdande, kan ju inte ta, man kan 

biträda arbetsuppgifter men man kan ju inte biträda ett ansvar. 

 

M: Nej 

FC2: Nej. åh, och rektor har ju ett extremt ansvar när det gäller att, ja att 

verkligen ha koll på, på barnen och på eleverna, och så i det yttersta ansvaret, 

så därför valde man att göra om, så förra hösten då så blev det 

verksamhetschefer. 

 

M: okej! 

FC2: så vi har en verksamhetschef nu på----- verksamhetsområdet, och så har 

hon rektorer och förskolechefer under sig. 

 

M: Okej 

FC2: och då valde jag att bli förskolechef, man fick önska 

 

M: Mm 

FC2: då önskade jag först gymnasierektor, (skrattar) två förskolechefer och tre 

grundskolerektor, och fick då förskolechef, och ja då vart det tre förskolor. 

M: Mm, du har alltid, du har varit länge i chefsroll, har du varit aktiv som 

pedagog i förskolan också? 

FC2: en nej, men jag är utbildad förskollärare, men jag har inte jobbat i förskola 

som förskollärare 

 

M: nä 

FC2: bara praktiserat, eller ja, gjort min VFU 

M: Mm, om jag säger begreppet hållbar utveckling, vad tänker du på då? 

FC2: spontant tänker jag på.... ja.... ja det blir ju samma ord, att det ska vara 

hållbart, hållbart i alla sammanhang, jag tänker hållbar eh, hållbart lärande, 

det, för mig handlar det inte om materialet i sig eller om det är, en penna från 

det företaget eller det gäller hur vi återvinner papper utan att det ska va ett 

lärande för livet, nånting som man har nytta utav och hållbar utveckling, ja det 

ska ju vara, saker och ting som vi företar oss, som ska räcka under en lång lång 

tid. 

 

M: Mm, om man då lägger till, det är ju lite det du har varit inne på, men om 

man säger lärande för hållbar utveckling. 

FC2: Mm 

 

M: vad, om du skulle specificera, vad ser du som lärande för hållbar 

utveckling? 

FC2: Ja, om man då gör liksom en, en jämförelse säger vi såhär, ja, vi ska, då 

tänker jag, nu pratar du ju med förskolan, men, man kan ju lära sig saker utan, 

utantill eller innantill å man kan lära sig (ortsnamnet) är en stad i Norrland, 

eller i---------- (länets namn) och alltihopa eller, eller kan man lära sig saker för 

att man faktiskt har nytta utav det - jag säger inte att man inte har nytta av att 



 

 

 

 

veta utantill lärning, men... men... att lära sig saker som faktiskt påverkar ens 

liv,  som påverkar andras liv, påverka livet runtikring, som man kan ha nytta 

av och fånga upp idéer jamen det, jamen om man gör si så kanske det blir si 

eller så, att det får konsekvenser, att det, blir liksom ett större lärande, ett annat 

perspektiv på lärande skulle jag vilja påstå, och här har vi ju kommit otroligt 

olika långt. 

 

M: Mm 

FC2: det ......  aaa (skrattar) 

 

M: Det är det som är intressant 

FC2: ja det är jätteintressant, och det är intressant för jag har själv fem barn 

hemma 

 

M: Mm 

FC2: äh, och dom går på olika skolor(skrattar)  

 

M: Jaha 

FC2: och det är väldigt intressant å se bara, arbetsmetoderna, arbetsområdena, 

eh, vad är det som efterfrågas i själva g, vad är målet med varför dom gör vad 

dom gör, eh ah! och det kan man skönja ganska tydligt, vilka som har med 

lärande för hållbar utveckling eller om det bara är ett lärande för stunden eller 

för, ja för att checka av någonting... 

 

M: ja  

FC2: ja lite så... Mm...(skrattar) lite den skola man själv gick i, eller jag gick i i 

alla fall, eftersom jag är född på 70-talet, då var det ju mycket så här check av 

check av check av... 

 

M: Jo, det har väl varit mycket så...men tycker du att lärande för hållbar 

utveckling är något som förskolor bör arbeta med? 

FC2: Absolut, tycker jag det. 

M: Mm 

FC2: och det är ingenting som vi riktigt har pratat om, under dom år som jag 

har verkat som chef för förskolor och sådär, eh, däremot så har vi fått ett 

tydligt nämndmål,  

 

M: Mm 

FC2: där det verkligen framgår att alla förskolor och skolor i kommunen ska 

miljöcertifieras, och nu tänker man ah miljö, äh nä men jag menar inte det, 

utan miljö, där har vi ju skola för hållbar utveckling inom inom, skolverket då 

exempelvis, och det är ju mycket annat än energiförbrukning och (skrattar) 

papperssortering och allt vad det nu kan vara. Det finns ju Grön flagg, den är 

lite mer åt det hållet kanske man tänker lite "håll Sverige rent" liksom så, men 

det handlar ju ändå om livsstil och hälsa, det handlar om värdegrunden, det 



 

 

 

 

handlar om ah, ja det handlar om hållbara värden. Mm. Så vi har valt grön 

flagg på våra förskolor, till att börja med. Som en start. 

M: Är det alla tre på det här 

FC2: alla våra förskolor på------verksamhetsområdet, så det är mina plus-------s 

förskolor då. 

 

M: Mm 

FC2: vi tänkte såhär att vi kör same same but different (skrattar) 

M: (skrattar) 

FC2: då kan man lära av varandra, för det är som sagt var som du frågar, 

tycker du att vi gör, Nä, det är nytt... det är ingenting man har pratat om, det 

känns lite, det känns mer skrämmande än spännande, eh, aa...förändring är ju 

inte alltid liksom så... 

M:/FC2: ...välkommet 

FC2: sådär, och vi vill göra det spännande, vi vill göra det lite intressant och då 

tror vi att det är viktigt att man samarbetar, vi har samma frågor, vi har forum 

för å träffas å... ja, dela med sig av sina erfarenheter, och det har vi påbörjat nu 

i höst då 

M: Mm... Anser du att ni jobbar med just lärande för hållbar utveckling här på, 

ja på dina förskolor? 

FC2: både och... ähm... ibland, skulle du fråga mig nån dag skulle jag säga NÄ, 

absolut inte. det är alltifrån, vilket material som köps in, till syftet med det... till 

aa... till...och ibland så känner jag bara att JA, absolut gör vi det! aa, det bara, 

genomsyrar hela verksamheten just där och då, så att nånstans är vi mitt, i nått 

mittemellanland känner jag. och några utav mina, eller någon, är betydligt 

mer, där, än andra, eller det kan vara en avdelning eller aa 

 

M: Mm 

FC2: det ser väldigt olika ut... 

M: vad kan du ske liksom, för skillnader, där, där det känns mer framåt, där 

dom har kommit längre? 

FC2: där det genomsyras mer? Ja... det känns, bara att gå in, bara att gå in i 

miljön och bara liksom göra en observation, känna efter såhär 

 

M: Mm 

FC2: vart vinden blåser, så är det mer... nyfikna barn skulle jag säga 

M: Mm 

FC2: som utstrålar kunskapstörst, faktiskt, genom sitt sätt att ställa frågor, sina 

stjärnögon som lyser, med... med... det som talar till mig på väggarna, för att 

på nått vis, det dom dokumenterar sätts upp å, å barnen kan samtala kring 

sina dokumentationer, det är inte bara nått alster som sitter där, utan det är 

faktiskt ett lärande i det dom har gjort, och dom är stolt över det. 

 

M: Mm 



 

 

 

 

FC2: dom tränas i det, och det tycker jag är hållbart. medan på en avdelning, 

där kan jag komma in och det hänger jätte, egentligen exakt samma slags alster 

kan man säga 

 

M: Mm 

FC2: men det finns liksom ingen, eh ah, det genomsyras inte av ett 

kunskapande 

 

M: Nej 

FC2: Nej, utan det är mer bara, det här har jag gjort. men inte vad jag har lärt 

mig eller ja se, aa, inte det där, extra. 

M: vad tror du att det är som, skapar det, alltså, som ger förutsättningar? 

FC2: Nyfikna pedagoger. Absolut. Kunskap kring hållbart lärande, att man vill 

ta del av nya rön, man vill arbeta med vetenskaplig grund, på beprövad 

erfarenhet också naturligtvis, men man är liksom, här och nu, och man tar sitt 

uppdrag på fullaste allvar, och samtidigt ska jag inte säga att dom andra inte 

gör det, men på nått vis så jobbar man i en lärandemiljö, så förutsätter det att 

man hela tiden ständigt vill lära sig själv 

 

M: Mm 

FC2: eh, och då kan man inte stå och göra det man alltid har gjort eller stampa 

där, utan man måste ta till sig av, av aktuell forskning 

M: Mm 

FC2: Mm,man är nyfiken, man går in på skolverket och kikar för hållbar 

utveckling, vi har hört det här uttrycket, vad är det för nånting  och hur skulle 

man kunna tänka då, man ställer dom här frågorna när man har planering, 

eller såna här dokumentationsdagar som vi har, med analys och... ja, man är 

lite nyfiken på, men det... det är inte alla... och där har jag ju en stor roll som 

chef skulle jag vilka påstå, att att, eh, jag kan ta människor till ett vattenhål 

men dom måste ju dricka själv. 

 

M: Jo, precis 

FC2: för jag måste ju erbjuda fortbildning, jag måste ju erbjuda stimulans och 

vi har ju valt på vårt område, vi är  ju två förskolechefer och har en 

pedagogista. så vi jobbar med en pedagogista som jobbar heltid 

 

M: jaha okej! 

FC2: och hon finns som stöd för alla våra förskolor, all personal, och hon 

jobbar just ett utav syftena är just för att jobba för hållbar utveckling. 

 

M: Mm 

FC2: och i ett led är just, det man kan tycka är ganska enkelt ändå å börja om 

man inte tidigare tänker i tankarna, som jag initierade med att det handlar om, 

om framtiden, det handlar om ett lärande på längre sikt, för om man tänker 

här och nu, ja men vilket material, vi går tillbaka till den grundbasisen, vad 

använder vi för hållbara material, hur återanvänder vi saker, hur kan vi skapa 



 

 

 

 

möjligheter för barnen att, att kommunicera med dom hundra språken på ett 

annorlunda, ja hon ställer dom där frågorna, hon dokumenterar ställer 

frågorna, hon ifrågasätter, hon är schysst besvärlig (skrattar) 

M:(skrattar) 

FC2: hon har fått i uppdrag faktiskt att skapa, ett, återbrukscentrum, för våra 

förskolor, som vi håller på att bygga upp, och hon är ansvarig för det. så det är 

jättehäftigt OCH - där kommer hållbara värdena in, det är inte bara ett 

återbruk, utan vi ska samarbeta med samhället  

 

M: Mm 

FC2: ja, den här lokala leverantören som gör det här, vad har dom för 

spillmaterial som man faktiskt kan återanvända men som är säkert och giftfritt 

i förskolorna och sådär 

 

M: Men gud va kul 

FC2: och så ska hon ju då, i det här rummet, i n s p i r e r a personalen till att 

nyttja materialet, så det är inte ska va där i burkar utan det ska verkligen 

finnas, du kan få en sån kopia sen på det... och det här är ju material som hon 

själv har tagit fram, men det ska ju va i ett och samma rum 

M: Ja, men tack så mycket! det ska jag kika på. 

FC2: ja! 

 

M: Om vi säger, där du har varit tidigare, upplever du att arbetet med lärande 

för hållbar utveckling skiljer sig nånting, liksom, inom andra områden, jämfört 

med här där du är nu, på dom här tre, förskolorna? 

FC2: Nej, alltså spontant tycker jag att där det skiljer sig, det är från pedagog 

till pedagog. 

 

M: Mm 

FC2: det är inte från verksamhet till verksamhet 

 

M: Nej 

FC2: utan det beror alldeles på, människorna bakom verksamheten (skrattar) 

 

M: Ja 

FC2: arbetslaget, eller den enskilda pedagogen, och det gäller ju att fånga, upp 

dom här, underbara, rörelserna som sker och verkligen, lyfta dom och få dom 

att inspirera andra å, för det är en sak om saker och ting kommer från chefen 

men, men, det dunkar aldrig, i mitt ledarskap så ser jag att det är viktigt att det 

kommer underifrån och upp(skrattar) 

M: Ja 

FC2: ja, men på nått vis måste vi starta den där myllan med nånting, och då vill 

man ju gärna vattna dom där blommorna som redan liksom, håller på, så att 

dom sprider sig vidare då, så att.... men däremot så kan jag se på, på 

verksamheter som jag inte har varit chef för, men där man har jobbat väldigt 



 

 

 

 

intensivt för en skola för hållbar utveckling, vi har ju ett sånt område i 

(ortsnamnet) 

FC2: det är (områdesnamn), tänker jag på då, det är liksom en del av den 

verksamheten... men sen skiljer det sig ju också från pedagog till pedagog, men 

bara, bara att jobba där så förstår man, men dom är ju redan certifierade så att 

M: Mm... om du, tänker tillbaks rent tidsmässigt genom ditt arbetsliv, kan du 

se någon skillnad, med, i fokus på lärande för hållbar utveckling, tidigare och 

nu? 

FC2: då är det mer fokus nu. jag tycker att det är jättebra att nämnden har satt 

ett mål att vi alla ska miljöcertifieras, för i det så kommer begreppet hållbar 

utveckling också, det är inte bara, det är allt som har med miljö att göra, eh, 

alltså det är ju så många mål i en läroplan och i en skollag, så att det är ju, man 

bara houff!, och det är ju jättemycket att ansvara för, men när man får ändå 

specifika, man ska  jobba lite extra för, så då tycker jag ändå, vi har inte riktigt 

haft det fokuset i den här kommunen förut i alla fall att, vi ska, vi får inte 

glömma(skrattar) 

M:(skrattar), nej 

FC2: nej, dom piskar på oss lite extra så där, att det blir bra 

M: man kan dela upp hållbar utveckling i social, ekologisk och ekonomisk 

dimension. 

FC2: Mm 

M: är det nått du känner igen? 

FC2: mm, ehm, men det är ju ingenting som vi har delat upp det i nu när vi 

jobbar med det överhuvudtaget, men det är klart, det finns säkert fler 

dimensioner om man läser i andra, artiklar också, men... det handlar ju om 

framtiden 

M: Mm 

FC2: den ekonomiska biten, eller den sociala, eller... ja 

 

M: hur känner du för en sådan uppdelning? 

FC2: det är nog ganska bra kan jag tänka mig, man kan sätta mer ord och fokus 

på vad är det vi gör och varför vi gör det och utifrån olika perspektiv. Det blir 

inte lika stort allting, annars är det nog lätt att bara, åh, vad är vad i ett 

jättevirrvarr av saker, då kanske man kan sätta mer fokus på det ekonomiska 

eller på det sociala eller som, ja... man kan ha olika fokusområden. sen ska ju 

allt, ska det va hållbar utveckling ska ju alla dimensioner in (skrattar) 

 

M: precis 

FC2: så man inte bara fokuserar på en, men jag kanske, jag kan tänka mig att, 

jag har läst för lite för att säga att det skulle vara dåligt, men samtidigt har jag 

läst för lite för att säga att det ska va bra också, men det känns spontant som att 

det vore, inte helt,  det är nog lättare att kommunicera, kring det, om man kan 

få dela upp det i, i små rubriker (skrattar) 

 

M: jo, nej men det är ju som du säger, att för att det ska vara hållbar utveckling 

så måste ju alla dimensioner med 



 

 

 

 

FC2: Mmm, men på nått sätt så blir det lite olika raster kring det hela, och man 

kan få liksom.... det är som arbetsmiljön som jag har där på väggen(pekar på 

en mindmap med många faktorer/underkategorier som cirkulerar runt 

rubriken arbetsmiljö), ja men vad är det då, jo det är ju precis allt, men då kan 

man ju liksom fördela ut det mot, förmåner, eller  arbetsplatsen, eller hälsa 

eller ja... 

M: Ja precis 

FC2: lite så är det ju 

M: Ja 

FC2: så kan man fokusera lite kring det, för annars blir det ju houff! 

jättemycket! 

 

M: Ja det är ju väldigt stort 

FC2: men jag kan ju för det inte bara jobba kring, löner 

M: Nej 

FC2: det funkar ju inte 

M: nej men precis, men om man ser på dom här dimensionerna, vad tror du, 

kan ingå i dom respektive dimensionerna? om du börjar tänka kring den 

sociala dimensionen, vad skulle kunna ingå där? 

FC2: ja det är ju värderingar, absolut. med värdegrunden, hur vi är med och 

mot varandra, respekten för varandras olikheter och likheter, att vi har rätten 

att få vara olika, det tror jag är jätteviktigt i den sociala dimensionen... det är ju 

hela vår värdegrund för den delen, på vårt område då! Ja... på den ekonomiska 

skulle jag vilja... ja... är det ekonomiskt försvarbart, är det viktigt att använda 

ett visst material i förhållande till ett annat, eh... båderent ekonomiskt men 

även, alltså, ja men, på vilket sätt har det tillverkats, eh, aa... vilket material, 

hur påverkar det det ekologiska runt om i världen, hur tas det om hand när vi 

kastar det och blir skrot och... det har ju mycket med ekonomi att göra... vad 

var den sista? 

 

M: ekologisk 

FC2: ekologisk... ja... ekologiskt och närproducerat, ja, nej men alltså att det ska 

vara miljövänligt då, det är väl det perspektivet 

 

M: jag ska läsa upp några exempel 

FC2: Mm 

 

M: från dom här, och då har jag tagit, några ifrån alla, så dom kommer inte i 

någon speciell ordning. Men livsstilsfrågor och beteenden och vilka 

konsekvenser dom får, för, både människa, miljö och ekonomi, och då såna 

vardagliga val som vi gör, ja men till exempel att man går eller cyklar istället 

för att ta bilen 

FC2: Mm 

 

M: och undvika å slösa vatten och papper, 

FC2: mm 



 

 

 

 

M: om man återvinner, återanvändning, kompostering, konsumtionsvanor och 

att ha förtrogenhet med, som du sa, mänskliga rättigheter, demokratiska 

rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk mångfald, 

respekt för kulturella olikheter, frågor gällande resursfördelning i världen, 

fattigdomsbekämpning, energifrågor, och där kommer man in på förnyelsebar 

energi till exempel, ekonomi överlag i samhället, hälsofrågor och så 

vattenförbrukning i stort, bevarande av naturen, konflikthantering och 

avfallsminskning... är det nånting, utav dom, som du kan uppleva, att det 

arbetas med på dina förskolor, även om, om vi inte har kommit på dom 

tidigare? 

FC2: då måste jag titta på dom samtidigt 

 

M: Ja du får jättegärna titta på dom 

FC2: det var ju hur många som helst 

 

M: ja jag vet (skrattar) 

FC2: ehm... ja, alltså såna här vardagliga val jobbar man ju med, på alla våra 

förskolor jobbar man ju med grön flagg så jobbar man ju med just livsstil och 

hälsa, det är ju jättevanligt, sen tar ju inte barnen bil då men... 

M: Nä 

FC2: men, men ändå, vad är bra för mig, och vad är bra för, varandra och 

sådär, samma sak det här med vatten och papper och återvinning och 

kompostering, det gör man ju definitivt uppe på (en förskolas namn) och... 

konsumtionsvanor och mänskliga rättigheter… är det nånting vi inte gör? 

 

M: ja precis, det kanske är lättare 

FC2: fattigdomsbekämpning vet jag faktiskt inte huruvida man jobbar med 

faktiskt... 

M: Nä 

FC2: konflikthantering jobbar dom definitivt med varje dag, och 

avfallsminskning, ja det jobbar vi faktiskt med, jag tror att dom blev lite mer 

medvetna just nu med Grön flagg här också, att dom har varit och vägt sopor 

och ser om det blir, minskas, och det blir ju liksom en annan medvetenhet, 

M: Ja 

FC2: men just fattigdomsbekämpning känner jag så här ba, Mm(skakar på 

huvudet), frågor gällande resursfördelning i världen, dom är ju små barnen, 

barnen är ju 1-5år... eh… ja, fast dom pratar ju, vi har ju jättemånga barn från 

andra länder som kommer som asyl, kvotflyktingar och så, det är klart att 

man... det kan säkert komma upp, eller nån bok ifrån nått annat land, jag har 

ingen aning faktiskt men, det är väl dom två som det kanske är minst, eh... 

dom minst aktuella, i förskolan, kan jag tänka mig. 

 

M: Nej, jag, det jag vill se är ju mer, egentligen, eh, dom aspekter som 

pedagoger och förskolechefer, anser att ni faktiskt jobbar med, och att man ser 

att det är nån från dom tre olika dimensionerna, ekonomisk, ekologisk och 

social 



 

 

 

 

FC2: Ja men det gör vi, absolut 

M: Ja 

FC2: aa, men vi kan bli bättre, och vi blir bättre (skrattar) 

M: Ja, jo det är ju, ett ständigt arbete framåt... vilka av dom här känner du är 

viktiga och relevanta för hållbar utveckling 

FC2: ja men det är ju alla! 

 

M: Ja 

FC2: / M: (skrattar) 

 

M: anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga i 

utformningen av förskolornas verksamhet? 

FC2: det hoppas jag verkligen att dom är, jag har ju inte hunnit, kollat det än, 

mitt ansvar som förskolechef det är ju faktiskt att se till att barnen får dom 

rättigheter som dom har enligt läroplan, eh, sen är det ju förskollärarna som 

har ansvaret att, göra... men jag kontrollerar ju, kan man ju säga 

 

M: ja 

FC2: jag har just kontrollerat lokaler och miljöer, det gjorde jag den här, förra 

veckan, så lägger jag det på bordet den här veckan, eh, men... det hoppas jag 

innerligt att dom har 

 

M: Mm 

FC2: sen så känner jag nog ändå så här också att, det kan också bli bättre. 

framförallt å ta tillbaka dokumentationen som vi jobbar med i förskolan till 

barnen hela tiden 

M: Mm 

FC2: att dom förstår att dom kan aldrig bli pedagogiska om inte barnen får 

vara delaktiga och sätta sina ord på vad som har hänt och skett å, 

 

M: Mm 

FC2: och sina funderingar, å dom blir ju bättre och bättre, och det är ju därför 

som vi jobbar med pedagogista också som verkligen kan vara delaktig i och 

sitta med när dom reflekterar å analyserar och sådär, eh, så att, men... 

 

M: på vilka sätt tror du eller hoppas du att, att dom ser till, alltså vilka 

möjligheter, hoppas du att barnen har? alltså vilka vägar tänker du att dom, 

bör ha? 

FC2: ja... det är ju deras, vi är ju här för barnen, sen behöver ju barnen liksom 

normer, och stöd och stöttning i det, och i fostran och i all den där biten, men 

vi är ju ändå här för dom, och dom är ju kompetenta, dom är ju otroligt 

duktiga och kommunicera på sitt sätt eller om du har ett talsvårigheter eller, 

alla kommunicerar ju på sitt sätt, och det viktigaste är ju att vi är där, och ser 

varje enskilt barn, sen om vi gör det genom att vi sitter bredvid eller har i 

knäet, eller om det är en dokumentation som kommer på en tv eller, eh, det 



 

 

 

 

känns som att det kvittar, mindre, huvudsaken är att jag vet att alla barn blir 

sedda varje dag. 

 

M: Mm 

FC2: och får respekt för vem, och får liksom gehör, för att, att dom känner att 

dom är betydelsefull och att dom duger och att dom, att dom får lyckas 

varenda dag 

 

M: Mm 

FC2: och för att få känna det så måste man få va delaktig 

 

M: Ja 

FC2: Mm, tror jag... jag tror att det är ett medel för att få känna sig liksom, att 

jag duger. ja. 

 

M: det var faktiskt alla mina frågor 

FC2: det var alla dina frågor! 

 

M: har du nån fundering? 

FC2: nej, det har jag nog inte, trevligt å träffas! 

 

 

Förskolechef 3 

 

M: då kommer jag först å ställa bara lite, bakgrundsfrågor, om namn och ålder 

och sånt, men det kommer ju inte synas någonstans 

FC3: nej 

M: utan det är bara för mig själv och ålder det är bara mer för kategori 

FC3: ja 

M: ... eventuellt, om jag kan se något mönster eller så 

FC3: mmm, precis 

M: Det räcker att jag har förnamnet---- 

FC3: mmm---- 

M: Hur gammal är du? 

FC3: jag är 50år 

M: Hur många förskolor har du jobbat på? 

FC3: som jag har arbetat på under mina verksamma år? 

M: ja, det behöver inte vara exakt, om vi säger längre perioder då, inte 

FC3: oj (skrattar), längre perioder, det är väl kanske fem förskolor 

M: Mm! då ska vi se, vilken typ av barngrupp har du mest varit i tidigare, när 

du har varit förskollärare? 

FC3: mest har jag arbetat med äldre barn, alltså med 3-5åringar 

M: Mm, och hur många år har du varit verksam, förskollärare, och 

förskolechef?  



 

 

 

 

FC3: jag har varit verksam förskollärare från 86 till... hur ska jag räkna nu då... 

för jag har ju jobbat som (annan pedagogisk tjänst) alltså, under några år där, 

så att... jag klev ju på det här jobbet ifjol, så ett år har jag varit förskolechef, och 

innan dess har jag jobbat två år som (annan pedagogisk tjänst), och innan dess 

då från 86 och fram till det som förskollärare... kan du räkna ut det där då 

(skrattar) 

M: (skrattar)jag tror jag försöker räkna på det hemma sen 

FC3: ja (skrattar) 

M: om jag säger begreppet hållbar utveckling, vad tänker du på då? 

FC3: då tänker jag på... jag kan ju erkänna att först, det första ordet man här 

när man tänker hållbar utveckling, förknippar man det med miljö. 

M: mmm 

FC3: att man ska värna om våran miljö, att vi måste tänka långsiktigt och sånt 

där, men sen när man fördjupar sig i sånt här och läser om hållbar utveckling 

och tänker på det, så är det ju det att, i förskolan, framförallt då, eftersom det 

är där jag är verksam, en hållbar utveckling är också att barnen får möta 

nånting som är en hållbar, som dom har med sig i sitt framtida liv, nånting 

man, man sätter ett litet frö här är grunden, en kunskap, egenskaper som dom 

har nytta av i sitt liv helt enkelt. att man bygger på någonting på sikt 

M: mmm 

FC3: och då gäller det ju inte bara miljön, utan all kunskap egentligen 

M: All kunskap 

FC3: och egenskaper 

M: mmm 

FC3: mmm 

M: om jag då säger, lärande för hållbar utveckling, vad tänker du då? 

FC3: lärande för hållbar utveckling... aj det är väl mer då, hur vi som 

pedagoger, hur vi lär barnen, vilken metodik vi använder, förhållningssätt vi 

har, för att det ska bli kunskap som fastnar hos barnen 

M: mmm 

FC3: alltså, vad det är för metoder och strategier vi använder oss av, hur ser vi 

verkan hos barnen, alltså att, det vi gör, ger dom nånting 

M: tycker du att lärande för hållbar utveckling är nånting som förskolor bör 

arbeta med? 

FC3: det tycker jag absolut!  

M: mmm, har du några argument till varför du tycker det? 

FC3: ja men här, barnen som är på förskolan, det är ju framtidens vuxna, som 

skall bli politiker och ska jobba ute i verksamheter, ta hand om åldringar, ta 

hand om kommande barngenerationer, ska värna om våran miljö, det är ju 

våran framtid. 

M: mmm 

FC3: och självklart måste så måste vi ju vara med och påverka den på ett 

positivt sätt... så det är ju jätteviktigt. 

M: anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utveckling här på förskolan? 

FC3: mmm! det anser jag. 



 

 

 

 

M: har du några exempel på vad du tycker, eh, att ni arbetar med inom 

verksamheten som, som stämmer in 

FC3: med hållbar utveckling? 

M: mmm 

FC3: vi jobbar ju, dels kan jag ju säga att just i år, det här ligger ju lite i trend 

också det här med, att man pratar om en hållbar utveckling i samhället just nu, 

och våran kommun har ju dom målen också, med miljöcertifiering och språk 

och allt möjligt, så på våra enheter här på X-verksamhetsområdet så har vi ju 

valt att ha det som ett tema, en hållbar utveckling med fokus språk och miljö 

det kommande läsåret. 

M: va roligt! 

FC3: så därför har vi ju en väldig fokus just nu då, på språket, och miljön. 

M: mmm 

FC3: men annars i det, så är det väl även demokrati, förhållningssätt, och det 

har vi jättefokus på nu den här terminen, förhållningssättet, hur jag som 

pedagog är och så, men även förhållningssättet barnen emellan och, barnens 

rätt att kunna påverka, att, hur synliggör vi för barnen att dom är med och 

påverkar, att dom uppfattar att dom är det. så just nu tycker jag att vi har 

väldigt fokus på det här och personalen, och det är nog det som gör att 

personalen är lite osäker till att ställa upp på intervju också,  för det här hållbar 

utveckling, det låter så fint, och det låter så stort, och då tänker man, vad är 

det? och precis som jag sa i inledningen här, när vi presenterade det här i juni, 

hur vi skulle jobba, när vi hade planeringsdag, och likadant i augusti, så har 

det liksom, det händer saker hos pedagogerna, för dom tänkte först bara miljö. 

men sen när dom har förstått att, och att det inte var nått nytt, för det här är 

inget nytt! det är ju det vi jobbar med alltså idag! men  att vi kanske ska titta 

lite mer, tanken att det vi gör i förskolan, att dom har nytta av det i skolan, i 

hela sitt liv, det vi lägger här, vi gör inte bara saker för skojs skull, utan det är 

en mening med det vi gör. 

M: mmm 

FC3: och hur barnen, ja men det här med självtillit, till exempel, att barnen får 

en känsla av att dom är, hur mycket värda dom är å, att dom kan, att det är 

någon som tror på dom att dom kan 

M: mmm 

FC3: lusten att vilja lära helt enkelt! det ska vi ju lägga grunden för här, att det 

är roligt att lära. och det har ju liksom gått upp lite nu då för pedagogerna, så 

att, och jag tror att dom känner en liten osäkerhet inför det, det är nog därför 

både här och på ----- att dom känner lite att OJ! Ska nån intervjua oss i det här 

(skrattar) men vi kan ingenting: men dom kan ju alltså! det är ju 

M: jag tror att dom kan jättemycket 

FC3: dom kan jättemycket, och dom gör jättemycket, men det är så, när det är 

nya ord, det sätts nya ord på saker och ting, så blir det liksom, innan man gör 

om det till, och förstår liksom innebörden 

M: mmm, det är ju egentli... det är ju precis det jag vill komma åt... att få höra 

alltså, och se, vad gör man faktiskt i förskolan, även om man kanske inte har 

satt orden för det, och så 



 

 

 

 

FC3: nä, mmm 

M: mmm, det är väldigt intressant 

FC3: men förskolan jobbar ju jättemycket med, alltså med demokratin och så 

det här att vi får, att alla människor är lika mycket värda, jag tänker liksom, att 

man ska få vara den man är 

M: Ja 

FC3: och lyfta olikheter jobbar vi med i förskolan 

M: Mm, upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer sig, 

eller har det sett ungefär likadant ut på andra förskolor som du har arbetat på? 

FC3: nu var det ju länge sedan jag jobbade på någon annan förskola, för jag har 

ju varit alltså, i 20år här, innan dess var jag ju runt på andra förskolor och 

jobbade, så jag har ju jobbat väldigt länge på-----förskola. men, som tiden som 

(annan pedagogisk tjänst) så började jag ju gå ut och jobba som (annan 

pedagogisk tjänst) både på---- och--- och--- och visst skiljer det sig! det gör det 

ju, man jobbar ju på olika sätt, med olika strategier och sånt där, men 

samtidigt, det händer ju mycket inom det här området, allmänt, inom hela det 

området, men, förskolan har ju ändrat sig, på dom senaste tio åren, senaste fem 

åren, det är mer fokus på lärande, vi jobbar mot läroplanen, har den med oss, 

och just det här, att bemötandet, att hur gör jag som pedagog, att det har gett 

att, att vi liksom belyser och tittar på oss själva som pedagog 

M: mmm 

FC3: det tycker jag har blivit mer fokus på, sista tiden. det är inte längre den 

här förmedlingspedagogiken i förskolan som det var förut, utan vi ska ju ha 

med barnen och fånga deras intressen, och utgå från dom å , vi ska 

dokumentera och reflektera, så visst har det hänt jättemycket dom sista åren i 

förskolan. 

M: mmm 

FC3: och genom att dokumentera, reflektera och analysera då kan vi ju få se, 

om det har blivit hållbart, det vi har gjort, när man går tillbaka och tittar istället 

för att man bara planerar och gör nytt hela tiden. 

M: ja 

FC3: då har man bara sikte på sakerna man gör, liksom på målena, men att gå 

tillbaka och stanna upp och reflektera och analysera - hur blev det när vi 

gjorde såhär? vad var orsaken till att det blev på det ena och det andra sättet, 

behöver vi förändra vårt sätt när vi har samlingar, eller ja när vi, ja våra 

förhållningssätt eller metoder, material, så tänkte vi inte förut utan då var det 

ju mer, att barnen inte var mogen eller, ja. dom... ja, mycket det där att barnen 

inte var mogen eller, att dom inte hade någon lust eller nått sånt där, men vi 

körde ju liksom på liksom ändå med våran pedagogik, ja med det vi ville 

förmedla, nu är det mer att vi analyserar oss själva 

M: ja 

FC3: så det är nytt i förskolan tycker jag 

M: mm 

FC3: och har varit under några år, men man blir ju, personalen blir ju mer och 

mer bekväm i att tänka på det sättet 



 

 

 

 

M: ungefär, kan du se någon tidsperiod när du känner att det, var det 10år 

sedan du sa? 

FC3: ja men säg 7 år sedan då, för för sju år sedan, här i kommunen så 

startades det ett nätverk, mellan förskolorna, och vi började blicka in litegrann 

på, reggio emilia och såna saker, och det grundar sig mycket på demokrati och 

förhållningssätt 

 

M: mm 

FC3: och då började det hända mycket på förskolorna i den här kommunen 

 

M: Mm, man kan dela upp hållbar utveckling i social dimension, ekologisk 

dimension och ekonomisk dimension. Är det något du känner igen? 

FC3: ja 

 

M: vad tänker du eller känner du för en sån uppdelning? 

FC3: jag kan väl tycka att det går väl in lite grann i varann litegranna, det kan 

jag ju tycka. 

 

sociala, det har jag ju pratat mycket om här, det är ju mycket i förskolan, den 

sociala hållbarheten. 

M: mm 

FC3: att få bli sedd för den jag är och att man ser att individen utvecklas och så 

här, att skapa  grund för att vilja lära och så... eh... vad sa du mer? 

 

M: ekologisk... 

FC3: ekologiskt, ja men det också, det ligger ju absolut i tiden, vi pratar om att 

vi källsorterar, vi har bara ett jordklot, vi ser att vi överkonsumerar, det är ju 

jätteviktigt att lägga grunden hos dom här barnen. så det är ju nånting som vi 

på båda våra förskolor, vi tänker oss för alltså, bara en sån sak som att man 

står inte bara och pumpar hur mycket tvål som helst utan, dom har till och 

med satt upp en etta fram på tvålpumen, att då får man bara trycka en gång, 

och då blir det ju pedagogiskt samtidigt, ett tryck, siffran ett. 

 

M: ja 

FC3: och att man spar tvål 

 

M: det är ju jättebra 

FC3: och ta ett papper, det är en etta där man drar papperna och sånt måste 

man ju, vi har källsortering här ute,  

 

M: mmm 

FC3: på bägge förskolorna, barnen får aktivt vara med 

 

M: mmm 

FC3: sen har vi våran natur, att få följa den alltså att, vad får man göra och inte 

göra i naturen, att vi ska va rädd om den 



 

 

 

 

 

M: Ja 

FC3: det är ju en jätteviktig bit, det är ju viktigt att få med den också. 

 

M: mmm 

FC3: och med ekonomisk, det har ju också med det att göra dårå i så fall, lite 

det här med att släcka lampor och tvålen också, det kostar ju pengar 

 

M: ja, precis 

FC3: ja, att vi släcker lamporna när vi inte är i rummena, att man kan 

återanvända saker, det är ju både för miljöns skull men även ekonomiskt. 

M: ja... jag har listat upp lite exempel på vad som kan ingå och du har varit 

inne på väldigt många av dom, faktiskt,  

FC3: mmm 

M: och det är livsstilsfrågor och beteenden och konsekvenser, alltså, hur våra 

vardagliga val påverkar både människan, miljön och ekonomin. 

FC3: ja 

 

M: och då kan det ju va till exempel att prata om att gå eller cykla istället för att 

ta bilen, och som du sa, undvika att slösa, jag har skrivit exempel vatten och 

papper, men tvål, 

FC3: mmm 

M: och sen ja som du sa återvinning, återanvändning, konsumtionsvanor, 

kompostering, men också mycket som du sa, inom den sociala biten, där 

kommer ju mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter 

FC3: mmm 

M: och skyldigheter 

FC3: absolut 

 

M: jämställdhet, och så, kulturella olikheter, att man ska respektera det, sen är 

det ju lite såhär, större... fråg...kanske ah... kan man säga, högre nivå, låter det 

som, men alltså frågor gällande resursfördelning i världen 

FC3: mmm 

M: fattigdomsbekämpning 

FC3: ja 

 

M: men även energifrågor, och förnyelseenergi och hälsofrågor, 

vattenförbrukning, som du sa att man ska ta hand om naturen 

FC3: mmm 

 

M: och konflikthantering, avfallsminskning... det har ju också med, det här 

med papper och så å göra 

FC3: ja 

 



 

 

 

 

M: Utöver, du hade ju, nämnt nästan, nån, ja nästan alla aspekter, är det nån av 

dom som jag har räknat upp som du känner att ni också jobbar med fast, du 

inte hade sagt det redan? 

FC3: det här kulturella som du sa, det hade jag ju inte nämnt 

 

M: mmm, nej, respekt för kulturella olikheter 

FC3: Ja! och det jobbar vi ju mycket med, båda förskolorna har ju många barn 

från andra länder, så det blir ju väldigt påtagligt, 

 

M: mmm 

FC3: och personal som går utbildning genom förskolelyftet på-----universitetet, 

mångkulturalitet. så det är ju en dagligdags, det här att barnen möter andra 

barn från andra kulturer. 

 

M: mmm 

FC3: och hur vi jobbar med det på förskolan, det håller vi på för fullt... 

M: Ja 

FC3: och även konflikthantering som du pratade om, det dyker ju också upp 

nästan dagligdags, vi har ju en likabehandlingsplan som vi precis har reviderat 

och gjort om, eh... där det står väldigt konstruktivt hur vi har gått till väga för 

att se att inte, för att se dom här barnen som inte mår bra, och med kränkande 

behandling och sånt där... barn-barn emellan, barn-vuxna, vuxna-barn, vuxna-

vuxna... alltså, vi har strategier där hur vi skall gå tillväga... det är ju en 

jätteviktig bit 

M: Mmm, vilka av dom här som jag har räknat upp, eh, känner du är viktiga 

för en hållbar utveckling? 

FC3: får jag bara plocka en? (skrattar) 

 

M:(skrattar) Nej! du får säga alla, ingen... 

FC3: men framförallt den här kränkbarheten jag prata om, den är ju 

jätteviktigt, det är ju alltså att man inte får kränka andra och det här med att 

jag får vara jag, och synliggöra att vi är olika och tillsammans kan vi göra saker 

tillsamman, alltså, så kan vi uträtta nånting, vi är olika bra på olika saker, att 

acceptera varann för den man är 

 

M: ja 

FC3: det tycker jag är jätteviktigt 

 

M: ja 

FC3: och även det där att man inte får kränka varandra, dom bitarna är ju 

otroligt viktiga så... det är det ju 

M: mmm 

FC3: det är ju grunden...  

M: mmm 

FC3: och det här med att lyfta att, demokratin, att få barnen att förstå, att dom, 

lilla jag, kan vara med och påverka 



 

 

 

 

M: mmm 

FC3: och det kan ju ligga då i alla, det kan ju ligga i natur, eller ekonomi eller i 

vad som helst, men att få barnen å förstå, att, du, Du betyder nånting. 

M: Mm 

FC3: det du gör, är ett led i nånting, och det har väldigt stor betydelse hur just 

du väljer å göra 

 

M: mmm 

FC3: sen är ju alla bitarna jätteviktiga, å tänka åt... alltså, att man ska spara på 

material och va aktsam, ja men såna där saker då, å kunna prata om naturen 

och så, det där är väl ändå grundtanken 

 

M: mmm 

FC3: att jag kan påverka 

M: mmm 

FC3: och det är svårt! 

M: Ja 

FC3: jag vet att man tycker att det är svårt ute på, avdelningarna, hur får vi 

barnen att förstå, att dom faktiskt är med och påverkar sin vardag här, och att 

dom ser att dom får vara med och påverka, hur gör vi det på nå vis? 

M: mmm 

FC3: för frågar vi barnen i intervjuer, så säger dom att det är den vuxne som 

bestämmer 

M: Ja, det var precis det som jag tänkte fråga som min sista fråga, så det 

FC3: ok! (skrattar) 

M: så det var jättebra att du kom in på det, nu vet jag ju redan att du anser att 

du anser att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga 

FC3: mmm 

M: i utformningen... du får gärna ge fler exempel på, 

FC3/M:(samtidigt) Hur dom kan vara det 

M: Ja hur du anser att dom kan vara det 

FC3: ja men dom, dels, genom att pedagogerna iakttar, alltså via att 

dokumenterar och fångar deras intressen, så att vi utgår ifrån det dom är 

intresserade av i det vi väljer att, inriktningar, i våran verksamhet. 

M: Mm 

FC3: då är dom ju indirekt, påverka ju det, sen kan man ju med vissa barn 

fråga, vad tycker du och sådär, men alla barn kan inte svara på det 

M: Nej... 

FC3: och ha den förståelsen, men vi kan se en tendens att här nappar dom. gud 

vad dom är intresserade av det här och, ja då spinner vi vidare där och kopplar 

in alla våra, dom målen vi ska ha, just mot det intresset, på så vis så är dom ju 

med och påverkar.  

M: mmm 

FC3: men sen tror jag också att det är viktigt, för där ser dom inte själv att dom 

är med och påverkar, mer än att det blir lustfyllt lärande då... men, jag tror 



 

 

 

 

också att det är viktigt att påtagligt liksom, som personal, att få dom att förstå 

att, att vi lyssnar, att vi har tid att lyssna på dom. 

M: mmm 

FC3: att dom känner sig lyssnad på å, å att man tar med det dom har sagt, ja 

men att man tar dom på allvar 

M: mmm 

FC3: det har ju med bemötande att göra 

M: mmm 

FC3: om dom protesterar och saker och ting, så att man inte bara, jaja, och så 

går vi vidare med det, utan, lyssnar, vad menar du då pelle, alltså varför vill 

du inte va med på det här å, hur tänker du då... det handlar ju om att ge tid 

faktiskt, vi har så bråttom ibland... eller ibland, ja många gånger har vi bråttom 

M: ja 

FC3: man får liksom lära sig å bromsa in... och sen kan man ju praktiskt bara, 

vissa saker, det vet jag ju att dom gör, det gör dom ju ute på avdelningarna 

också, bara för att synligt göra barnen, synliggöra med röstning eller nånting 

sånt där, att dom ser 

M: mmm 

FC3: att såhär går det till, vi har dom här, fy, tre förslagen 

M: mmm 

FC3: och så får man rösta, och den som är mest på får man, alltså har varit med 

och påverkar, nu har vi påverkat, men ibland är det svårt för barn å förstå 

också, varför blev det inte det jag sa?  

M: mmm 

FC3: mmm 

M: det är en bra övning... 

FC3: för det är ju inte såhär att, för att barnen ska få vara med och påverka så 

ska vi alltid gå barnens väg, så fort dom skriker nånting så ska vi göra som 

dom tycker 

M: nä 

FC3: och säger dom nej så ska vi inte göra, förstår du? 

M: mmm 

FC3: utan det, är ju ett moget sätt att få dom att... och det handlar ju mycket 

om att ge tid, lyssna och förklara. 

M: mmm. 

FC3: och även att inte döma nån, om nån säger nånting, som är, ja men om vi 

bestämmer att vi ska gå och göra nånting, och så är det nån som kommer med 

nått förslag, å säger nä men så kan man inte göra, och så, nej, vi gör såhär. att 

ta in och lyssna, att nu har vi två olika sätt man kan göra det här på, om vi gör 

på det där sättet hur blir det då, men kommer vi kanske till samma resultat, 

vad blev skillnaden, jo det tog mycket längre tid å göra det där, men det 

kanske var roligare, att det där gick fortare men det var tråkigt... ja men alltså 

att lyfta, ja. ta sig tid å göra såna saker. 

M: mmm 

FC3: och jag tror, att ju mer vi har pratat med det här om förhållningssätt och 

att, vi har ju läst den här "lyssnandets pedagogik" till exempel, 



 

 

 

 

M: ja 

FC3: den ger ju ganska mycket tycker jag, det här med att vara lyhörd. 

M: mmm 

FC3: att inte alltid komma med svaren direkt, utan att låta barnen få tänka och 

fundera å, fnula på lite grann, men ändå inte, stanna vid det, att nu lever dom i 

nån fantasivärld utan, vi ska ju finnas med hela tiden också... 

M: som medutforskare? 

FC3: ja, men precis. å när man ser att dom kör fast, att ge dom nya medel att 

kunna gå vidare liksom, när vi började med det här för en, 7år sen kanske, då 

var det ju mer såhär, att då släppte vi allt, oj, vi får inte säga rätt eller fel 

M: nä... 

FC3: om barnet frågar är den här röd eller gul, ja vad tror du skulle vi fråga då, 

svarade dom gul, aha ojdå, hon tror att det är gul och så lämnar vi det, det är ju 

inte rätt 

M: Nej 

FC3: nej... utan... det här har mognat fram hos pedagogerna också att, liksom, 

vad menar vi med att vara en lyssnande pedagog, och att barnet får påverka, 

det är ju inte att dom ska få ta över och bestämma 

M: Nä 

FC3: det är stor skillnad, mmm... visst... men dit var vi på väg, en sväng, innan 

det gick över, för man fick inte göra så, det blev ju så mycket,, då börja ju alla, 

men gud man tappa fotfästet lite grann... men det är ju inte det som är 

meningen... 

M: det kanske behövdes... ur... 

FC3: jag tror man behövde ta den där svängen, aa 

M: för å hitta vad man ville 

FC3: jo... det var som miljön å, det skulle va tillgängliga miljöer för barnen, 

man plockade ner allt, och det var mycket material och barna var inte van, å 

dom rev å slet å så vi blev såhär, nej! det här går inte! 

M: (skrattar) 

FC3: och upp med grejerna på högt igen för att 

M: ja 

FC3: å vad skönt, nu är vi tillbaka i det här vanliga igen, det här gick inte dom 

kan inte bestämma själv vad dom vill pyssla med, nej men dom var ju inte van!  

M: Nej... 

FC3: ta ner lite i taget. introducera, och framförallt, vi måste ju vara med! 

M: mmm 

FC3: så att det är... ja... aa... 

M: det var faktiskt alla mina frågor 

FC3: ok! 

M: har du nån fundering? 

FC3: nej, intressant å kunna få ta del av när du är klar kanske! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förskollärare 1 

 

M: Då ska vi se, Du heter... Hur gammal är du? Du behöver inte säga exakt, 

bara ungefärligt 

FL1: Jag är 48 

M: Hur många förskolor har du arbetat på? 

FL1: Åh, nu måste jag tänka efter... 

M: Du får säga ett cirka tal.. 

FL1: Ja men säg 10 då, för jag har ju vart runt och vickat 

M: Där du har jobbat längre perioder, vad har det varit främst för typ av 

barngrupp? 

FL1: Jag har mest jobbat med utvidgad syskongrupp, från 1-6 då, sen har jag ju 

jobbat på skola också, på fritids 

M: Hur många år har du varit verksam förskollärare? 

FL1: 25 blir det i år 

M: Om jag säger begreppet hållbar utveckling, vad tänker du på då? 

FL1: Det var luddigt! 

M+FL1 (skrattar) 

FL1: Menar du miljö då eller? 

M: Det är vad du kopplar det till som jag är intresserad av, det finns inga rätt 

eller fel som sagt 

FL1: Fast... alltså är det, miljö, eller är det överhuvudtaget, alltså det är ju 

jättesvårt, om du säger hållbar utveckling så kan det ju vara en hållbar 

utveckling hur man utvecklar förskolan, men det kan ju också vara en hållbar 

utveckling hur man värnar om miljön... och det är ju två vitt skilda saker, 

tycker jag... så att jag vill nog ha en liten hint om vad det... 

M: jag kommer in på lite mer avsmalnande frågor sen, det här är främst vad 

som dyker upp i huvudet när du hör begreppet hållbar utveckling, så det kan 

vara 

FL1: Ja men då tar jag båda två då! Ja men hållbar utveckling, här på 

(förskolans namn) så tycker jag det är bra, för vi jobbar med teman som vi, 

liksom utvecklar utifrån barnens intresse och att det styrs mot ett mål, men, att 

det kan förändras under tidens gång, också, det tycker jag är en hållbar 

utveckling, att man har en röd tråd, och sen att man utvärderar och ser hur 

man kan göra saker och ting, bättre, för det är ju det man vill, man vill ju 

utveckla sin verksamhet, man vill ju inte stå still och stampa och man känner 

att man vill ge barnen så mycket som möjligt. men, om man tänker hållbar 

utveckling när det gäller miljön, så känner jag ju att på den här förskolan så 

jobbar vi ju inte utpräglat för miljön, men vi jobbar ju för att barnen skall förstå 

att man skall vara rädd om naturen och man ska va rädd om djuren, alltså så 

att dom får ett fint, en fin inställning till naturen... och hur man ska vara. sen 

har jag jobbat på en förskola nere i Karlskrona med Grön Flagg, och där var det 

ju väldigt mycket miljö... och sopsortering och man skulle liksom.. 

(KNACKNING PÅ DÖRREN, någon kommer in och frågar efter en annan 

pedagog) - avbrott.. 



 

 

 

 

forts.. 

FL1: Ja men, nej men, där var det ju lite mer inriktat på hur man skulle vara 

rädd om miljön och att barnen var med på det, och det var ju ett tänk, ja men 

även vår kock där då, det var ju ekologisk mat, och att man köpte 

närproducerat och att barnen fick lära sig det här liksom att, om man köper 

torsk ifrån, som det står att det är från Norge, och sen har den varit nere i 

Japan, och blitt tillagad, och sen åka tillbaks, det är ju inget bra för vårat klimat 

då, så där gick man ju mera in på, miljön, och det är ju rätt så tuffa krav för att 

man skall få grön flagg. 

M: mmm 

FL1: mmm 

M: Om jag lägger till, och säger begreppet lärande för hållbar utveckling, vad 

tänker du då? 

FL1: Ja men alltså, (skrattar), lärande för hållbar utveckling? Jag tycker det är 

svårt å veta, vad jag ska svara alltså, för jag menar att.. lärande, förskolan 

handlar ju om att man skall lära barnen, och jag tror att alla, som jobbar inom 

förskolan, är ju intresserad av att man skall vara rädd om miljön, man ska vara 

rädd om djur, och det här vill man förmedla till barnen. 

M: mmm 

FL1: … och om man hela tiden förklarar för barnen, när dom kommer med 

sina frågor, att man förklarar att, varför får man inte klättra i dom här träden, 

ja men att om man river sönder grenarna så mår ju inte träden bra, och då mår 

ju inte djuren bra som äter av träd, alltså, att man hela tiden diskuterar, så att 

barnen får, en bra inställning, men det fäller ju även för hållbar utveckling, 

alltså som, om man tänker, hur barn skall bli som vuxna, om dom inte får en 

bra grund, så har dom ju ingenting att stå på, och vi måste ju vara tydliga då, 

vuxna som förklarar för dom, att så här är man en bra kompis, och så här gör 

man mot naturen, att man hela tiden för en diskussion med barnen, och 

förklarar, att man inte bara säger att så här är det, utan man ska fortsätta och 

förklara så att, och att barnen, ja men man kan ju fråga barnen, "ja men hur 

tänkte du nu?" liksom "blev det riktigt bra nu", så att dom får fundera... 

M: tycker du att lärande för hållbar utveckling är något som förskolor bör 

syssla med? 

FL1: Ja.  

M: Hur tänker du då, kring det? 

FL1: nej men alltså, det gäller ju allting, allt som vi vill lära barnen, det är ju 

vad dom får med sig i sin ryggsäck. och om dom inte fått en bra grund, hur ska 

dom kunna klara av vuxenvärlden, så att jag tycker liksom att, det spelar ingen 

roll ifall det är lärande för miljö eller för hur man är en bra kompis, eller 

lärande för matematik, allting, det är ju en grund dom måste få, och det är ju vi 

som, vi har ju ett väldigt viktigt jobb, på förskolan, för att jag menar, dom är 

faktiskt rätt så, mycket av sin vakna tid, i den här miljön, och då är det ju 

väldigt viktigt att vi är tydliga vuxna, och ändå låter barnen komma till tals, 

alltså så att, man ska ju inte köra över barnen, utan man ska ju liksom i samråd 

med barnen, sen beror det ju faktiskt på, vilken grupp man har, hur mycket tid 

man har att föra dom här diskussionerna med barnen, så att det, men alltså det 



 

 

 

 

är ju våran målsättning att man skall lära dom så mycket som möjligt, så att 

dom har en bra språngbräda. mmm. 

M: Du nämnde förut att ni inte, arbetar speci-, ja hur ska man säga, uttalat, 

inriktat mot, ja , grön flagg eller nånting sånt, någon inriktning här, ehm, är det 

nånting, inom, alltså er verksamhet som du ändå kan tycka kan ha med hållbar 

utveckling att göra, även om det inte är nischat så att säga? 

FL1: Jag tror att X (kokerska/matansvarig på kooperativet som även är aktiv i 

barngrupp) har ett väldigt bra tänk med, alltså var hon köper, maten, sen är 

det ju alltså, liksom att, om man ska köpa ekologiskt, så kostar det ju också 

extra mycket pengar, så det har ju lite med ekonomi att göra, men jag tror att X 

har, hon har en tanke i varje fall, att ifall det finns ekologiska bananer, så tar 

hon ju det, för att det är bättre med barnen, och sen här uppe(på 

storbarnsavdelningen) har dom ju lite mer, sopsortering har dom ju gjort i 

ordning, dom barnen jag jobbar med är ju upp till, 2,5år.. visst kan vi lära dom 

att man ska lägga papper i, och det är våran tanke nu, speciellt efter jul har vi 

tänkt att vi ska lägga in, för då har dom vuxit på sig lite, att dom ska få sortera 

liksom dom här enklaste sakerna som papper, plast, och förklara liksom för 

dom, att då kan man återanvända, och sen har ju dom stora barnen varit på 

kretsloppsparken, och det är ju också väldigt bra att få se, inte bara höra, utan 

att man får se hur man använder, sig av saker som kan återanvändas, det är ju, 

och jag tror att när man har kommit upp i 3-4-5årsåldern, då är det ju, då 

förstår man ju, alltså att det går runt.. när man är liten kanske man inte förstår 

på samma sätt, att man hör att det är bra för miljön, men man förstår ju inte 

riktigt varför man ska göra det, så här uppe jobbar dom ju lite mer med miljö 

och så. 

M: Så som du säger, att om ni ska jobba med att, papper kan man lägga här 

och plast, det är ju ändå ett första steg mot.. 

FL1: Ja, precis, det är ju på våra barns nivå. 

M: Ja, precis 

FL1: så, och vi sa ju det att det här med matrester och så, det funkar ju inte, vi 

har ju ingen kompostering, hade man haft det så hade det ju varit enklare då, 

men jag vet inte ifall det är tänkt att det skall bli, eller om vi har valt bort det. 

M: Har det varit diskussion om, att det eventuellt 

FL1: alltså det nog X och styrelsen som har tagit beslutet att, jag vet inte om det 

har att göra med att det blir för mycket... 

M: att det blir för mycket matavfall..? 

FL1: aaa, det får du nog kanske ha en intervju med X, varför det har blivit så.  

Nej, men alltså jag kom på det att jag hörde nånting om att nej, det blir för, 

men sen har inte jag liksom kollat varför 

M: Jag kan tänka mig att det blir för stor mängd mat, och att det måste till 

annat 

FL1: mmm, en kompost och vi har ju ingen kompost här 

M: Nej… 

FL1: Det är ju skillnad ifall man har kompost. Dom har haft det vet jag, men 

alltså jag tror att ifall vi ska ha en kompost så kommer det att ligga på några 

föräldrar för att, eh, alltså personalen kan ju inte sköta det jämt 



 

 

 

 

M: Nej… 

FL1: Men sen är ju det, jätte, det hade ju vi, nere i Karlskrona då, komposter 

och så. och sen är det ju tänkt att vi skall få höns, här på gården, det tycker jag 

hör till ett hållbart samhälle. Även om det, alltså det är ju Y-familjs höns då, 

men det är ju ändå, att man visar barnen att, titta här, nu ger vi hönsen mat, 

och sen kommer det ägg… 

M: mmm 

M: Vad tycker du är största skillnaden, om man tänker på hur ni jobbar här, 

och på förskolan som du nämnde där ni jobbade med Grön Flagg? 

FL1: Hm, Ja när man jobbar med grön flagg så genomsyrar det ju allt, från 

morgon till kväll, och det är ju, mycket tid går ju åt att sortera, man går till 

sopstationer, då måste man ju också ha sopstation nära... och sen, ja men det 

har ju å göra med rengöringsmedel, allting. Det är ju ett miljötänk på en annan 

nivå om man säger då. och sen att våran kock var så insatt i det, så att vi, vi 

köpte ju kött från en, aa, en bonde, en köttbonde, och det var väldigt mycket 

att man tog hand om allt 

M: Närproducerat? 

FL1: Ja, närproducerat. och sen gjorde vi ju mycket, som äppelmos, eller såna 

grejer, det var en del av våran vardag där då. och sen hade vi ju fågelbord, 

alltså så att alla fåglar kom och så matade dom ju fåglarna, och så hade vi en 

fjärilsrestaurang, alltså vissa speciella växter som fjärilar, som drog åt sig 

fjärilar och humlor 

M: Spännande 

FL1: … för att, ja, visa barnen naturen och så då, och att man kan vara rädd, 

om miljön... och att man får tillbaks från miljön. 

M: Om du tänker då andra förskolor som du har jobbat på, förutom, ja, den 

med grön flagg och den här, hur tycker du att det skiljer sig här och med andra 

då? 

FL1: Inte speciellt mycket. Utan dom förskolor jag har varit på är det enkel 

sortering, eh, med papper, plast, kartong, som barnen har fått hjälpa till med 

då, även i syskongrupp. vi har inte haft nån, eh, vad heter det, någon 

komposthantering, där heller. 

M: Om du tänker tillbaks på alla dina år som verksam förskollärare, hur har 

arbetet sett ut gällande med lärande för hållbar utveckling tidigare jämfört 

med idag? 

FL1: Alltså, jag kan väl känna att dom första åren så var man väl inte så, eh, 

insatt i det här med sortering, utan det kom ju en, våg, när det var mycket det 

här att man skulle värna om miljön, och man skulle liksom sortera, man skulle 

köpa närproducerat, det kom ju en sån här riktig, och då blev man ju mer, mer 

insatt, sen när man jobbar med grön flagg så blir man ju väldigt mycket mer 

insatt, i , miljön, men alltså  sen är det ju alltid så att ifall man har, om man 

jobbar mot Grön Flagg, så tar ju det väldigt mycket tid, från verksamheten, så 

då måste man ju lägga in det i planeringar, och då kan man kanske inte ha 

såna teman, som här, på (förskolans namn) så har vi väldigt stora teman, och 

är ju väldigt inriktade på att barnen skall få göra allting, och då hinner man ju 



 

 

 

 

kanske inte med, på samma nivå, så då får man ju lägga inte det, som en 

speciell punkt i temat, ifall man sa få in det. 

M: mmm 

FL1: Men sen, alltså det förringar ju inte det här med, med det vanliga samtalet 

som man har med barnen om, hur man är rädd om naturen, och att man ska 

vara rädd om djur, det är ju jätte viktigt, och det tycker jag, det är vi ju väldigt 

bra på här. 

M: mmm 

FL1: Och om man tittar på småkryp så måste man ju vara rädd om småkrypen, 

man kan inte, man kan inte döda myrorna. 

M: Nej 

FL1: Nej, men alltså att man. jag tror att barnen mår bra av att ta hand om djur, 

och att ta hand om sniglar och maskar eller vad det är, det är ju inga elaka, 

människor, vi vill ha ut, i miljön, eller alltså, ut i vuxenvärlden utan det är ju 

såna som är måna om naturen, och om alla kompisar, och det tycker jag att vi 

jobbar bra med här, faktiskt 

M: mmm... Du sa att det var som en period när det ökade, när det liksom kom 

mycket fokus, kan du se på nått ungefär när det kan ha, när Du upplevde att 

det var? 

FL1: Nej, det har ju, det har ju hela tiden pågått det här att man ska vara rädd 

om miljön, för läser man till förskollärare så får man ju lära sig att man ska 

vara rädd om miljön, men, ja, när kan det ha vart då? Jag tror att det var så sent 

som... 90? 85-90? Så tyckte jag att det tog fart, men alltså jag är inte hundra på 

att det är så, det kan också vara så att mina barn är i den åldern att de läste det 

i skolan, att man får det lite från olika håll... Ja... nej... det kan jag inte svära på 

att det.. men alltså miljön är ju viktig, för alla, alla tycker ju det. 

M: Utifrån det du ville ha en med avskärmad fråga, tidigare, så kan jag säga, 

man kan dela upp Hållbar utveckling i social dimension, ekologisk dimension 

och ekonomisk dimension, är det något du känner igen eller vad tänker du 

eller känner du när du hör en sån uppdelning? 

FL1: Hållbar utveckling i... ekonomisk? ... Nej? ... Det förstår jag INTE vad du 

menar. 

M: Nej? 

FL1: Alltså - ekonomisk?? ... ja för… ja… nej men alltså ekon.. hållbar 

utveckling ekonomiskt, egentligen så är det, om man ska vara, om det är 

miljön, så är det ju faktiskt dyrare att köpa ekologiskt alltså, det är ju dyrare för 

konsumenten, men jag personligen tycker ju att det är ju värt det, ifall vi får 

behålla våran miljö som den är, alltså, jag tycker att det är värt att lägga lite 

extra, och då vet jag att det är, bra mat som jag stoppar i mina barn, för det är 

ju väldigt viktigt som förälder, man vill ju ge sitt barn det bästa, så får det 

kosta lite extra då, men, hållbar? ... man… jag tänker ju inte så… ekonomiskt... 

utan jag tänker mer att "vad vill jag ge mina barn?" 

M:Mm 

FL1: Så tänker jag, och det är ju det bästa, närproducerat och ekologiskt 

odlat.... Socialt? 

M: mmm 



 

 

 

 

FL1: mmm… ja men det, det jag kan tycka, det är ju att man vill ge barnen, hur 

man skall vara, hur man skall vara som person, hur man skall vara mot andra, 

hur man ska ta hand om miljön, och hur man kommer långt i livet, det är väl, 

det har väl med social utveckling å göra tycker jag. 

M: mmm... Jag kan läsa upp några exempel som jag har listat upp, och då är 

det så att alla dom här dimensionerna, ska egentligen, för att det skall vara en 

hållbar utveckling, så måste alla dimensionerna vara med, det måste vara en 

balans mellan dom, annars är det inte en hållbar utveckling 

FL1: mmm 

M: och då kommer det in sånt som livsstilsfrågor, beteenden, och att det får 

konsekvenser för både människor, miljö och ekonomi, sånt som vi gör i våra 

vardagliga val, till exempel att gå och cykla istället för att ta bilen, undvika att 

slösa vatten eller papper, återvinna, återanvända, kompostering som du sa, 

konsumtionsvanor - ett exempel inom den ekonomiska biten, att man samtalar 

om att man kanske inte kan köpa köpa köpa, att det inte är hållbart 

FL1: Nej  

M: Sen kommer det in på förtrogenhet gällande mänskliga rättigheter, 

demokratiska rättigheter, skyldigheter, jämställdhet, vikten av biologisk 

mångfald, respekt för kulturella olikheter, frågor som gäller resursfördelning i 

världen, fattigdomsbekämpning, energifrågor, t.ex. förnyelsebar energi, 

ekonomi i samhället överlag, hälsofrågor, vattenförbrukning, bevarande av 

naturen, konflikthantering och avfallsminskning. Är det något av dom som jag 

räknade upp här nu, förutom dom du redan har nämnt, som du känner att det 

där kanske vi jobbar med, fast du inte tänkte på det i första hand? 

FL1: Nej, men jag tycker att vi jobbar ju så gott vi kan, jag kan inte trycka på att 

det är något speciellt… nu hängde jag ju inte med, jag måste få 

M: Du kan få titta - där 

FL1: Ja men alltså, det mesta jag kan tycka att vi jobbar bra med här, det är ju, 

hur man ska vara som person, mot andra, för jag menar, det är ju den här 

gyllene regeln som kungaskogen, att man ska va mot andra som man vill att 

dom ska va mot oss då, eller, mot sig själv, så det trycker vi ju väldigt mycket 

på och jag tror ju att, barnen som kommer från (förskolans namn) dom VET, 

hur man ska vara, sen kanske dom liksom, inte vidareförmedlar det så, men 

alltså innerst inne så sitter det i, och det tycker jag är väldigt viktigt, sen det 

här andra med miljön, och sortering och sånt, det är på den nivån som vi har 

det just nu då. 

M: Det tolkar jag ändå som att, det jobbar ganska mycket med den sociala 

dimensionen av hållbar utveckling? 

FL1: Ja, det måste jag säga att det tycker jag att vi jobbar jättemycket med. 

mmm, så även det första. 

M: Vilka av dom här(exemplen)känner du, kan vara viktiga för hållbar 

utveckling, är det nått som inte känns viktigt för hållbar utveckling? 

FL1: H… Ja... Nej... 

M: Eller är det något som känns extra viktigt? 

FL1: Nej, fast jag känner att jag, måste återkomma till det att, ifall man lär 

barnen hur man ska vara, och vad som är accepterat, beteende gentemot 



 

 

 

 

andra, då får man så mycket annat gratis. och sen när man väl kommer in på 

dom här frågorna ,hur man ska ta hand om djur, och hur man ska  göra för att 

miljön ska må bra, då är det så enkelt för barnen att förstå, när dom har den 

här grunden, så jag tycker att, även om man inte specifikt jobbar med det så, 

tycker jag att dom har det i sig.. 

M: Som ett "tänk" eller förhållningssätt? 

FL1: mmm 

M: Du nämnde i början, att så som ni jobbar med teman, att det utvecklas 

mycket utifrån barns intresse och så, hur, utöver det, anser du att barnen har 

möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga av utformningen, av 

förskolans verksamhet? 

FL1: Ja, jag tycker ju det, för även om man, man kan ju inte tillgodose allas 

önskemål just DÅ 

M: Nej 

FL1: Men alltså ifall det kommer någon som är, någon som är väldigt 

intresserad av att fånga småkryp, det ger ju dom andra också väldigt mycket, 

och då kan man ju göra det, alltså, då kan man ju göra det under en period, 

och det kan ju få andra att bli mer intresserade, och så kan det leda till att man 

går vidare i ett annat spår, att det kan börja med maskar, och helt plötsligt så är 

det höns, eller katter och hundar, och att man jobbar med, nu är ju mina barn 

så små där nere, men på ett annat ställe där jag var, då googlade vi väldigt 

mycket, alltså när vi hade en liten tid över, som lutande tornet i Pisa var det 

någon som undrade över,  ja men då kan man titta på bilder och att man 

liksom låter barnen vara med, på sin nivå. nere hos oss blir det ju mer, att vi, 

som nu när vi jobbar med vatten, att man låter  barnen leka mycket med 

vatten, man låter dom måla, ehm, och sen kan det ju vara att båtar, ja men helt 

plötsligt så blir det ett jätteintresse på båtar, ja men då kan man låna böcker om 

båtar, eller man kan titta på nätet eller, att man hela tiden lyssnar på vad 

barnen är intresserade av, och sen har vi ju båtar här ute(på gården), ja men då 

kan man gå ut och så åka båt, och var ska vi åka, jo vi åker till Stockholm eller 

till Umeå, som Y ville åka till.. Att man hela tiden lyssnar på vad barnen är 

intresserad av, och det är väl så vi jobbar väldigt mycket här, att om det 

kommer någon som kanske har varit på Astrid Lindgrens Värld, ja men då 

kanske man tittar lite vad finns det för figurer där, och såna där enkla saker, 

sen frångår man ju inte sitt tema ändå, men man kan ju jobba in det i temat, det 

är väl lite så vi tänker. och just nu, där nere, är det ju inte många som, pratar. 

så det (skrattar), det är Y, och när Y är borta så blir det så 

FL1+M: Tyst! (båda skrattar) 

FL1: Nej, men Z har också börjat, och sen är det ju nickar och det här, dom är ju 

med, men det är ju ingen konversation. Det är bara med Y känns det som, sen 

har man det ju med Å & Ä men dom har ju sitt eget språk, det är ju m-m-m, 

och det förstår inte vi, men 

M: dom förstå varann? 

FL1: Ja, dom förstår varann, men… så är det!  Men som sagt, hur barngruppen 

är, men vi försöker jobba så att barnen också får vara med och bestämma och 

det behöver ju kanske inte vara så mycket. Jag menar, om Ö kommer och har 



 

 

 

 

hittat en skalbagge, ja men om han får visa den där skalbaggen, så är ju Ö 

jättenöjd och kompisarna har tittat, att man uppmärksammar barnen, att dom 

får stiga fram ibland, och det jobbar vi ju också väldigt mycket med här, att 

man ska klara av att stå i centrum, för det är det många som har svårt med, 

även som vuxna då. 

M: mmm 

FL1: Men sen det här med förnyelsebar energi... (borttagna kommentarer p.g.a. 

att de kan leda till identifiering)... ... ... ja, men alltså det är ju svårt att förklara 

för barnen om de skulle komma och fråga om kärnkraftverk och hur man 

skulle förklara det för barnen, att jo, vi vuxna har bestämt att så här ska det va. 

och då tänker man kanske inte, jag menar, det är våran generation, men sen 

barn och barnbarn, hur dom påverkas, så att visst kan man fundera mycket på 

dom här frågorna, varken positivt eller negativt ibland… 

M: Nej, det är svårt 

FL1: Men man kan ju göra det lilla man kan, man kan ju sortera hemma, man 

kan ju, ja, återanvända.. och det tycker jag väl att man är rätt så bra på, att 

återanvända, möbler, gamla, jag syr ju väldigt mycket och håller på, så då 

återanvänder man ju gamla klädplagg, och gör väskor ihop med barnen, alltså 

att man kan använda igen, att man inte behöver slänga, för tycker jag att det är 

många barn som säger det, att vi kan köpa en ny, så det måste man ju också 

lära barnen att, du vet att pengar tar slut och det är inte bra  för miljön att hålla 

på och producera utan, man kanske ska vara rädd om det man har.. och det 

kan man ju få in på ett bra sätt med barnen tycker jag. 

M: Det var faktiskt alla mina frågor 

 

Förskollärare 2 

M: Du heter X 

FL2: X 

M: Hur gammal är du? 

FL2:50 

M: Hur många förskolor har du jobbat på? 

FL2: Oj! 

M: Om vi tänker längre perioder då? 

FL2: Alltså längre perioder....en...en säger jag bara såhär,(skrattar)för jag måste 

tänka,(nämner ett ortsnamn), nu måste jag räkna,(ytterligare ett ortsnamn), 

räknas skolor också? 

M: Ja, du kan säga vad du.. 

FL2: Ja för då är det två i (det andra ortsnamnet nämnt ovan) 

M: Ja 

FL2: och sen är det kan man säga, ja men 2 här i (vår befintliga ort), som är 

längre perioder, för jag springvickade mycket här i (ortsnamnet) i början 

M: Vilken typ av barngrupp har du varit mest i? 

FL2: Eh, ja..  mest har jag nog varit i syskongrupp. och jobbat mest med dom 

större barnen, jag har inte jobbat så himla mycket med dom yngre åldrarna, 

eller dom yngsta kanske man ska säga.. 



 

 

 

 

M: Det som är här, kallar man det utökad syskongrupp? 

FL2: Typ! nånting sånt(skrattar) 

M: Hur många år har du varit verksam förskollärare? 

FL2: Jag gick ut, juli 91, alltså nej vad blir det, alltså... ja.. juli 91, eller 90, gick 

jag ut, och så har jag jobbat, i princip hela tiden för avbrott på kanske, säg 2år. 

Vad blir det då? 

M: cirka 20 år då? 

FL2: Ja, cirkus! 

M: Cirkus (skrattar) 

FL2: (skrattar) Cirkus, jag vill inte räkna efter! 

M: Å jag och huvudräkning.. Vad tänker du på om du hör begreppet hållbar 

utveckling? 

FL2: Eh, ja, jag tänker, på. alltså om du menar hållbar utveckling bara i sig, i 

sitt ord, eller hållbar utveckling i min profession? 

M: Du kan säga båda, om du säger som ord, som begreppet i sig först 

FL2: som begreppet i sig och privat, då tänker jag liksom på att, ja men att man 

ska värna, eller om, det man har, allt från kläder, eh saker och, att man kanske 

inte bara rusar iväg och köper nytt och, eh, ja, bensin och drivmedel och.. allt 

det i stort, flyga, allt som har med miljön att göra, för att vi ska, för att jorden 

ska, ja att vi ska vara rädd om våra resurser, det tänker jag på i stort. och med 

det menar jag ju inte att jag är nå duktig på att göra alla dom där sakerna men 

jag tänker så 

M: mmm 

FL2: och när det gäller min profession, i arbetet med barnen, så, tänker jag att 

då ska man ju lära barnen redan från början, att, ja men att, med skräp, med 

enkla saker, med skräp i naturen, vi källsorterar, vi går till sopstationen och, 

och varför vi gör det och att,  om inte ljuset behöver vara tänt, så kan vi släcka 

det, men nu gör vi ju aldrig det här eftersom (synskadat barn)det blir ju liksom 

... Men om det är ett plagg som hängs in i torkskåpet, så kanske, nej så sätter 

jag inte på det och är det, och är det nå barn som undrar över det så säger jag 

att nu är det bara ett här, och vi behöver inte slösa på så mycket el, att vi gör 

dom uppmärksam på såna där saker, och att, ritpapper det går tillbaka till, ja 

man sorterar det och att det kan bli papper igen och att man pratar om såna 

saker, så tänker jag. och amten har ju också, ingår ju där, att man kanske inte 

lastar upp nån jättestor portion på tallriken för man behöver ju inte ta mer än 

man gör av med... det är lite dubbelt ändå, i förskolan ändå, för att man, men.. 

för maten slängs ju! (skrattar) men... på nått sätt så är det ju bra för man 

behöver ju lära sig  att man behöver inte ta för sig, mer än man, ja, såna saker. 

M: Om man lägger till till begreppet, om man säger lärande för hållbar 

utveckling, vad tänker du då? 

FL2: Ja men det var väl ganska precis vad jag sa, att man tar fatt på dom här, 

lärandestunderna som finns, att prata om miljö och.. att man värnar om 

naturen, och att man lär sig, och då tror jag att om man är ute i naturen och lär 

sig, ja, får kännedom om vad det är för nånting natur, det är ingenting man 

bara kliver på utan det är jättemycket spännande saker som ligger där nere 

som mossa och, barr och, allting, och där växer det trädet och.. får man 



 

 

 

 

kännedom så då tror jag, då brur man sig om saker, då bryr man sig om 

naturen mer. 

M: mmm 

FL2: så tänker jag... nog, jag har inte hunnit tänkt igenom det här! (skrattar) 

M: Nej men det är ju det som dyker upp i huvudet som, som jag är intresserad 

av... tycker du att lärande för hållbar utveckling är nånting som förskolor bör 

arbeta med? 

FL2: aaa, jo, det tycker jag är viktigt, men jag kan ju känna, att just på den här 

sopsorteringsfronten, där är jag ju ganska ny, för där har jag inte varit nå 

duktig med det själv privat 

M: Nej 

FL2: eh, men jag har börjat lärt mig, nu när vi har fått sopsortering hemma, så 

känner jag att ja men, det här var inget svårt, det var inge konstigt, utan det 

har bara varit lathet tidigare, så nu känner jag att, ja men, det här är ju inte så 

svårt att överföra heller. 

M: nej 

(paus för letande av näsduk) 

FL2: fortsätt du 

M: Anser du att ni arbetar med lärande för hållbar utveckling här, på eran 

förskola? 

FL2: Alltså ja det tycker jag, mina kollegor har ju varit väldigt duktig med 

källsortering 

M: Ja 

FL2: redan tidigare, innan jag börja, eh.. ja, jo, och.. ja.. likadant ute, vi brukar 

säga att när man värnar om det lilla så liksom, lär man sig att vara rädd om 

naturen och vi odlar ju en del, i år vart ju inte skörden så enorm, men vi fick ju 

lite potatis i alla fall. och komposterar ju det som blir, det, trädgårdsavfallet 

som blir, komposterar vi, inte nått annat avfall, och det är ju också, hör ju dit, 

känns det som.(skrattar) nu blir jag såhär liksom, mm, gör det det?(skrattar) 

M: På vilket sätt tycker du att det, det passar in i begreppet lärande för hållbar 

utveckling? 

FL2: ja men man tar tillvara på det, de resurser som man har, att kompostera 

att det , så småningom så blir det jord, det tar ju lång tid men det blir ju jord 

och man kan ta tillbaka, det blir ju liksom en, en cirkeln sluts. så. så tänker jag. 

(skrattar) 

M: ja 

FL2: ja… 

M: upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer sig, eller 

har det sett ungefär likadant ut på andra förskolor som du har arbetat på? 

FL2: Eh, jag tror att jag har blivit mer medveten, ehm... senaste åren.. ja, eller, 

jag har ju gjort saker tidigare också 

M: mmm 

FL2: men ja, eh ja, men nu är jag mer medveten om vad jag gör, eftersom det 

har lyfts och satts ett fokus 

M: mmm 

FL2: och så kanske det blir så när man får egna barn? 



 

 

 

 

M: mmm 

FL2: ja men ja, det kan nog spela lite in, i alla fall för mig, som inte har varit 

någon miljökämpe från början. 

M: Nej... men om du tänker på dina verksamma år som förskollärare.. 

FL2: ett ögonblick bara.. (PAUS FÖR TOALETTBESÖK) 

M: Så. Men om du tänker på det arbete som ni har gjort i, på förskolorna, 

tidigare och nu,§ 

FL2: ja… 

M: tycker du att det skiljer sig någonting? 

FL2: det som skiljer sig stort nu, det är det att det ska dokumenteras.. och det 

gör ju också att  det synliggör, det vi faktiskt gör. så det är väl en stor skillnad, 

och så tror jag ju att det, eftersom hela samhället är foku… är mer inriktat på 

just det här tänkandet, gör ju att man, tänker annorlunda, än man gjorde 

tidigare. så dokumentationen blir ju både på gott och ont, det blir ju både en 

arbetsbelastning men ändå så synliggör det själva arbetet. 

M: Man kan dela upp, hållbar utveckling.. 

FL2: mmm 

M: i soci, i social dimension, ekologisk dimension och ekonomisk dimension. 

FL2: ja 

M: Är det nått du känner igen? och om du känner igen det, hur, eller, även om 

du inte känner igen det, hur, hur tänker eller känner du kring det? 

(Knackning på dörren och avbrott och samtal med okänd person) 

FL2: Nu ska vi se vad du sa, det var personlig 

M: nej, social 

FL2: social dimension, 

M: eko...FL2/M: logisk och ekonomisk 

FL2: ja, alltså det är inte så att jag har använt dom uttrycken själv 

M: nej 

FL2: men jag vet ju att det, det känns ju inte som några konstiga uttryck, det 

gör det inte, ehm... den sociala... det är ju... ja... jag ska inte gå in och förklara, 

men jag förstår ju vad dom innehåller, eller jag tror att jag förstår (skrattar)jag 

tror att jag förstår... eh... på ett ungefär, men jag är inte insatt… 

M:känns det som en relevant uppdelning? 

FL2: ja, det gör det ju, för det har ju med dom sakerna att göra 

M: mmm 

FL2: sen kanske det kunde finnas något annat, men det vet ju inte jag, men. 

absolut. 

M: ja då kommer vi in på nästa fråga, vad tror du kan ingå i de respektive 

dimensionerna? 

FL2: ja, säg nån vi ska börja med då 

M: ja, vi tar social först 

FL2: den sociala.. ja, men det är väl att vi ska må bra, leva sunt och ta hand om 

våra kroppar och själar 

M: mmm 

FL2: kortfattat. 

M: om du tänker ekologiskt då? 



 

 

 

 

FL2: ja ekologiskt, det är, då tänker jag liksom att det är, eh ja jag tänker både 

på att vi ska , kanske ska minska sitt köttätande, för att inte nöta så mycket på 

moder jord, att vi, när vi odlar, ut, när vi ger våra djur mat, som vi sedan 

slaktar och så, så ska dom få äta bra och, ehm... och vi ska inte få i oss en massa 

skadliga ämnen... ja... i stort. 

M: om vi tar den ekonomiska dimensionen då? 

FL2: ja den ekonomiska, ja.. det är ju att.. ska... ja den är ju komplicerad också 

känns det som 

M: mmm 

FL2: komplicerad, men.. ja.. att man ska hushålla med, att närodlat, då tänker 

jag på närodlat och närproducerat och att man inte ska  få så långa 

transportvägar, och att man köper, utav , det som kommer, närma, för att hålla 

nere transportkostnader, som i sin tur har miljöpåverkan, och.. och sen har det 

säkert en massa med andra saker att göra också, som är så.. det är ju så här 

stort 

M: Ja… jag har listat upp några exempel utifrån, då har jag inte delat in dom i 

dom olika dimensionerna, men det som hör till samtliga.. bland annat 

livsstilsfrågor och beteenden och vilka koncen, vilka konsekvenser det får, för 

både människa, miljö och ekonomi. 

FL2: ja 

M: och då är det i våra vardagliga val, till exempel, att gå eller cykla istället för 

att ta bilen, undvika slösa vatten/papper, som du sa, återvinning och sortering, 

återanvändning, kompostering som du nämnde, konsumtionsvanor... sen är 

det förtrogenhet gällande mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter 

FL2: mmm 

M: och skyldigheter 

FL2: ja just det 

M: jämställdhet, vikten av biologisk mångfald, 

FL2: mmm 

M: och respekt för kulturella olikheter 

FL2: mmm 

M: frågor som gäller resursfördelning i världen, fattigdomsbekämpning, 

energifrågor och förnyelsebar energi, ekonomi i samhället i stort, 

FL2: mmm 

M: och hälsofrågor, som du var inne på där, och vattenförbrukning och 

bevarande av naturen, konflikthantering och avfallsminskning... om man 

tänker på dom här som jag har läst upp nu, om du tänker utöver dom du själv 

redan nämnt, är det nånting av dom som du känner att ni kanske arbetar med i 

verksamheten här fast du inte tänkte… 

FL2: kan man få se på 

M: ja du får gärna, det är dom där där 

FL2: livsstilsfrågor och... ja alltså, att undvika att slösa på vatten och papper, 

och att vi återanvänder och återvinner, komposterar, ehm… och 

konsumtionsvanor, det är ju, vi uppmuntrar ju att man ska va rädd om saker 

M: Mmm, det hör ju dit.. 



 

 

 

 

FL2: ja det gör vi ju, eh, och förtrolighet gällande mänskliga rättigheter det är 

ju en sån himla stor, den är ju Där uppe, men tidigare så har vi ju gjort, i år vet 

jag inte hur vi gör på vilket sätt, men vi skickar såna här låder, barnen har fått 

tagit med sig saker, då har vi haft  så att säga stor grupp med stora barn, och 

det är ju nog svårt när man är fem 

M: ja 

FL2: så vi har sagt att i år så gör vi nog inte det 

M: Nej 

FL2: men att vi, ja... vi har ju gjort det tidigare.. och demokratiska rättigheter 

och skyldigheter, det blir ju på en nivå med barnen, ibland så säger jag att nu 

ska vi höra, ja men det var si eller så många som ville det här, och dom var fler 

M: mmm 

FL2: så då blir det såhär den här gången.. det handlar  ju lite grann om 

demokrati 

M: absolut 

FL2: och jämställdhet.. det kändes så där, nja.. och biologisk mångfa...det är ju 

så himla fina ord, det är ju på ett sånt väldigt högt plan.. 

M: Jag tänker på biologisk mångfald lite som du sa, eh, ja men när ni tittar i 

skogen, att, vad är det vi kliver på. 

FL2: PRECIS.. och kulturella olikheter, där jobbar vi ju litegrann, men vi har ju 

inte hunnit så långt, med den verksamheten, där är vi, det har vi skrivit 

liksom, att där ska vi bli bättre, och försöka ta in, men.. vi har en, en i våran 

lilla mapp här, där står det att man, att alla ska vara glad för sitt , inte 

ursprung, så har vi inte skrivit, men att man ska vara,  känna sig stolt, man ska 

vara stolt över varifrån man kommer nånting och över sina föräldrar, att man 

ska känna att man kan vara det, att vi som personal inte ska.. nej vi ska visa att 

din mamma och din pappa dom är bra. 

M: mmm 

FL2: så det är väl lite grann utav 

M: Ja 

FL2: men det är ju täckande från hela, även om man kommer från ett, ja.. vad 

ska man säga, familjer som har det sämre ställ eller, ja..  resursfördelning i 

världen... fattigdomsbekämpning det var ju det är med lådan alltså.. men vi 

kans säga såhär, vi har ju skrivit ner att, vi har lånekläder, och om det är så att 

man inte har med sig, eller man har glömt, eller att man inte har, så vill vi visa 

generositet genom att vi kan låna ut, om man vill ha, för att, ja.. det är en 

väldigt konkret handling, att man kan göra det. eh… och vattenförbrukning… 

nja… där går det ju för högtryck ibland, men vi försöker ju säga det, att nu 

stänger vi kranen så att vi inte slösar på allt vatten eh... ja... och just det här 

bevarandet av naturen, att man är rädd om naturen, vi skräpar inte ner när vi 

är i skogen, så säger vi att vad ska vi göra utav det här skräpet sa jag nu sist 

när vi var, ska jag bara kasta det i skogen? och dom nej det måste vi ta med 

hem, liksom och slänga, annars blir det ju skräpigt, och djuren kan ju äta 

nånting som dom inte tål, sa barnen, och konflikthantering. Ja. det är ju en 

ständig pågående process, att jobba med sig själv, för där har man ju sin egen 

ryggsäck med sig. ehm. man jobbar med barnen, och man jobbar med 



 

 

 

 

föräldrar, och hur man ska kunna, förhålla sig och, inte skapa större konflikter 

än vad som behövs, men i stress och i, så är det inte alltid som man görs som 

man har läst i boken.(skrattar) 

M:(skrattar)nej 

FL2: så är det... avfallsminskning, det vet jag faktiskt inte... nej.. vi källsorterar 

ju 

M: mmm 

FL2: ja 

M: Vilka av dom här känner du är viktiga för en hållbar utveckling? 

FL2: ojojoj... alltså det är ju, det går ju nästan inte att utesluta någonting, för det 

ena, tar ju vid där det andra slutar, på nått vis.. och för att kunna göra någon 

gradering av dom, så måste man ju verkligen sätta sig in.. tror jag… ja… jag 

tror att det är lättast som privatperson, så gör man det som är lättast, som man 

känner att det här kan jag fixa, det här gör jag, det här gör jag ganska bra, så att 

man känner liksom att man gör nånting, för om an tänker liksom på alla dom 

här stora målen, då tappar man ju sugen... (skrattar) 

M: Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och delaktiga 

i utformningen av förskolans verksamhet? 

FL2: Mm, till den delen att dom kan, att vi försöker lyssna på deras önskemål, 

eh, och är det så att vi kan göra det som dom önskar, så då är det ju bara roligt, 

om man kan genomföra det, det kanske inte sker på en gång när dom vill det, 

men då kan man ju ta upp det senare och säga, att nu ville ni ha mys på fredag, 

ni ville ha disco, ni ville gå till skogen, då gör vi det nu, eller vi gör det på 

torsdag eller nästa vecka eller vi gör det.. på så vis.. och så brukar vi försöka 

titta in på vad de leker, vad dom har för behov, vad behöver vi införskaffa för 

nytt lekmaterial... så då.. ja.. nu vet jag inte, det kanske inte hörde dit... 

M: Jo det tycker jag 

FL2: ja... vad var grundfrågan, det har jag redan glömt? 

M: ja om du anser att dom har möjlighet att vara medbestämmande 

FL2: medbestämmande var det ja 

M: och delaktiga 

FL2: ja, på så så sätt, men övergripande. eh... dom ramarna har ju vi, men 

innehållet kan ju styras till viss del av dom, vilka vägar som gås, till målet, 

dom kan bli väldigt olika beroende på vilka barn man har, vad dom har för 

önskemål och kompetenser å. 

M: det var faktiskt alla mina frågor 

 

Förskollärare 3 

M: Jag kommer att ställa lite bakgrundsfrågor först, namn och ålder och så, 

FL3: mmm 

M: och det kommer inte att synas nånstans 

FL3: Nä 

M: utan det är bara, för min egen skull, för att se vem som svarade vad.. Jag vet 

ju att du heter----- 

FL3: Ja, det är rätt  



 

 

 

 

M: Hur gammal är du? 

FL3: 59 snart 

M: Mm, hur många förskolor har du jobbat på? 

FL3:jag har jobbat på, ja, om man bortser från förskolor som jag har varit och 

vickat på, dom har jag ju bara kortare vikariat, då äre ju.. 

M: Ja om vi tar längre 

FL3: som är lite längre.. då är det tre. 

M: Vilken typ av barngrupp är du just nu? 

FL3: Eh, det är ju med, mestadels är det med 5-åringar 

M: Mm 

FL3: men vi har ju några som är lite yngre å men den större delen är, dom 

äldre barnen. ja. 

M: Tidigare, har du varit i olika åldersgrupper? eller.. 

FL3: ja, då har man ju jobbat mycket med, som man säger syskonavdelning, 

där man han spridda åldrar va 

M: mmm, hur många år har du varit verksam förskollärare? 

FL3: Ja, 81 gick jag ut, vad blir det? Det blir 2001 blev det ju 20, 30... 33år! 

M: Om jag nämner begreppet hållbar utveckling, vad tänker du på då? 

FL3: ja alltså det första man tänker på, för det har ju kommunen, i sin slogan så 

att säga då, då tänker man ju på miljön, det är det första som slår en.. fast, om 

man tänker efter, så tycker jag inte att det är... är det... men det är det första 

som 

 

M: mmm 

FL3: eftersom det är så mycket miljötänk, och miljöprat, och det byts nya 

soptunnor och det ska sopsorteras och det ska återvinnas och det ska återbruk 

å, så miljön var det första som slog en 

M: Om du tänker vidare, hur tänker du då? 

FL3: ja om jag tänker vidare, så alltså en hållbar utveckling, det är ju nånting 

som ska vara länge, det ska, hålla länge, och då tänker jag ju mera på, på, hur 

man bemöter och respekterar varandra 

 

M: mmm 

FL3: så tänker jag liksom, ska man få en hållbar utveckling för barnen, att dom 

ska kunna fungera i förskola och i förskoleklass och upp i skolåldern så är det 

som, respekten mot varandra och bemötandet, det tycker jag är viktigare, än 

miljön, fast miljön är också viktig.. och det tycker jag liksom, det har, många 

barn har tappat det där.. 

M: mmm 

FL3: och det ser man liksom, i barngrupperna.. 

 

M: Om jag säger lärande för hållbar utveckling, hur tänker du då? dyker det 

upp några andra tankar då? 

FL3: Nej, då backar jag tillbaka mot det hära, respekten, att man ska lära 

barnen liksom, och det jobbar vi mycket med också, liksom att, man ska kunna 

lyssna på varandra, man ska kunna våga prata och andra ska lyssna på en, och 



 

 

 

 

liksom inte bli retad och hånad å, ja va snäll mot varann liksom å... ja, så... så 

får man jobba mycket nu.. det är mycket barn som har som svårigheter just 

med det, men även jobbar vi ju mot miljön också.. med liksom, sopsortera inne 

på avdelningarna, ha som behållare som för återbruk, att det man har slängt 

kan man gå och ta tillbaks om man behöver det sen 

M: Ja 

FL3: ja, det är ju också en del i det 

 

M: ja det är ju bra 

FL3: mmm 

M: tycker du att lärande för hållbar utveckling är nånting som förskolor bör 

jobba med? 

FL3: Ja det tycker jag 

 

M: Hur tänker du? 

FL3: ja eftersom många barn är ju här stora delar av sin vakentid, dom är från 

morgon till sent på eftermiddan, så det är ju här dom får, får liksom möta 

andra, andra människor, både barn och vuxna, och det gäller liksom att både 

barn och vuxna har ett, ett bra sätt.. 

 

M: mmm 

FL3: och på så sätt är ju förskolan väldigt viktig, vi är ju liksom förebilderna.. 

 

M: mmm 

FL3: för barnen.. å det gäller ju att alla barn liksom är, är bra med varandra 

också. 

 

M: mmm 

FL3: du har som svarat lite på nästa fråga redan, men anser du att anser du att 

ni arbetar med lärande för hållbar utveckling här på förskolan? 

 

FL3: ja, vi har ju det som tema, hållbar utveckling och vi fokuserar på språk, 

och miljö.. och i språket där kommer det ju in mycket med det där jag har sagt 

liksom att, ja, man pratar i vardagssamtal, man ja i sagor och berättelser, vi har 

ju kört mycket med, kompis tema, kompissånger och kompisberättelser och 

kompislekar och allt sånt där, så att man pratar med barnen, för barnen är ju 

väldigt egoistiska och ryker ju ihop rätt vad det är, men man måste ju kunna 

sitta och prata med dom och diskutera 

 

M: Ja 

FL3: Ja 

 

M: du har egentligen svarat på det här men jag ställer frågan ändå (skrattar) 

FL3: ja ställ frågan du  



 

 

 

 

M: på vilket sätt tycker du att just det som ni gör här på förskolan passar in i 

lärande för hållbar utveckling, alltså det ni gör, då med kompis och så, på 

vilket sätt tycker du att det passar ihop? 

FL3: i hållbar utveckling? 

 

M: ja i lärande för hållbar utveckling 

FL3: jo men det gör det ju, alltså lär man sig från, från tidig ålder liksom att ha 

det här, i ryggmärgen, att man skrattar inte åt kompisar som har ramlat och 

slagit sig utan man går ju fram och frågar hur gick det och liksom, å ja, är 

hjälpsam och kan lyssna på varandra å så, då får man en hållbar utveckling 

längre fram också 

M: mmm 

FL3: än att det liksom bara är liksom, blir dumma saker man gör, då tar man  

ju med sig det vidare också va, och tillslut så möter du på patrull, och du får 

svårigheter tror jag. 

 

M: mmm, upplever du att arbetet med lärande för hållbar utveckling skiljer sig 

nånting, eller har det sett ungefär likadant ut på andra förskolor som du har 

jobbat på? 

FL3: Ja, alltså, nu, ja man jobbade ju inte så, ja kanske med just den här kompis 

och kunna vara å relationer med varann 

 

M: mmm 

FL3: det har man nog jobbat med hela tiden, och strävat mot att man ska få en, 

en barngrupp som fungerar bra tillsammans, och respekterar varandra, men 

just det här med återbruk för sopsortering och sånt där, det var ju inte aktuellt 

då 

 

M: Nej 

FL3: Nej, det har ju liksom kommit, sista 10 åren kanske och nu har det ju 

eskalerat, nu har det ju blivit väldigt aktuellt, just med sopsortering och 

återbruk. och barnen är ju väldigt medveten, man hör ju det, en del barn, dom 

vet precis... ja, vi har ju haft tema med sopsortering, å dom fick rita och berätta 

vad dom tyckte var skräp 

 

M: Jaha! 

FL3: aaa, vad är skräp var frågan, och då fick man ju, mycket liksom, tips, det 

var ju flasker och det var papper och det var burkar och, allt som man slänger i 

soptunnan, som ett barn sa, det är skräp (skrattar) 

M: (skrattar) så om vi slänger dig där! 

FL3: ja, aaa, aaa 

 

M: men det är ju jättebra 

FL3: och så fick dom rita då va, nånting då så, ta lite foton på det å sådär 

 

M: roligt 



 

 

 

 

FL3: så dom liksom är, den generation som växer upp nu, dom är ju, dom blir 

ju väldigt miljömedveten så och liksom, dom har ju blivit jätteduktig 

 

M: Ja 

FL3: Mot vad man var själv, det har man ju liksom, inte blivit förrän sista tiden 

 

M: nä 

FL3: inte så i alla fall 

 

M: Nä... få se... nu har vi egentligen gått in lite på nästa fråga också, men det 

blir ju så, dom går ju in i varann väldigt mycket 

FL3: jo men så är det ju 

 

M: Nä, för det var ju, förra frågan var väl rent, eller mycket så här, ja men olika 

förskolor, nästa fråga är mer såhär tidsaspekt tidigare jämfört med idag på 

arbetet, men det har vi ju liksom gått in på... 

FL3: ja alltså tidigare då var det ju, i alla fall med miljö och sopsortering, det 

gjorde man ju inte 

 

M: Nä 

FL3: Utan då hamna ju allting i samma påse, men så är det ju inte nu. 

 

M: Nä.. Man kan dela upp hållbar utveckling i, tre dimensioner, social, 

ekologisk och ekonomisk dimension. 

FL3: mmm 

 

M: Är det nånting som du känner igen? Har du hört det nån gång? 

FL3: Nej, men det låter ju väldigt rimligt, social, det är ju den här biten hur 

man är med varandra liksom, och ekologisk, ja det hör man ju, det är ju med 

sortering och återbruk och att man inte slösar papper och saker som man har 

på förskolan.. man ritar inte bara en teckning och så slänger man den och så tar 

man en till och så slänger man den 

 

M: Nä 

FL3: och vad var det mer? det var? 

 

M: ekonomisk 

FL3: ekonomisk, ja där har du ju där får du ju med den ekonomiska biten där 

också, det är ju oekonomiskt att slösa bort det som, material, då är det ju bättre 

liksom å återanvända det, återbruk. 

 

M: ja 

FL3: och det pratar vi ju ganska mycket om att, papper det kommer ju från 

träden och träden, dom tar ju slut. 

 

M: mmm 



 

 

 

 

FL3: om man liksom bara slösar bort allting 

 

M: jag har skrivit en liten lista, med exempel på sånt som  kan ingå i, i dom 

olika, och du har ju varit inne på flera här 

FL3: mmm 

M: men, jag läser upp dom så kan du få titta på dom sen om du vill.. men det 

kan vara livsstilsfrågor och beteenden, och vad det får för konsekvenser, för 

både människan själv, för miljön och för ekonomin 

FL3: mmm 

 

M: och då är det sånt som, ja, vardagliga val till exempel, om man pratar om 

att gå eller cykla istället för att åka bil, 

FL3: mmm 

 

M: och som du sa, undvika slösa papper, vatten, återvinning, återanvändning, 

kompostering, konsumtionsvanor och så sen förtrogenhet och att känna till, 

mänskliga rättigheter, 

FL3: mmm 

M: demokratiska rättigheter och skyldigheter 

FL3: mmm 

 

M: och jämställdhet, och vikten av biologisk mångfald, och så respekt för 

kulturella olikheter, och frågor kring resursfördelning i världen, 

fattigdomsbekämpning, energifrågor och där kommer man in till exempel på 

förnyelsebar energi, ekonomi i stort i samhället, hälsofrågor och 

vattenförbrukning i stort, bevarande av naturen, konflikthantering och 

avfallsminskning... är det nån utav dom som jag har läst upp som du kan 

uppleva att ni arbetar med, på, här i verksamheten, även om du inte tänkte på 

det på en gång? 

FL3: ja om jag får titta, får titta på den där så! (skrattar) 

 

M: Ja det får du jättegärna göra, det är där uppe 

FL3: ja, aaa... första, det är ju nånting vi jobbar med, livsstilsfrågor och 

beteenden 

 

M: mmm 

FL3: och då är det väl mera beteenden mot varandra, 

 

M: ja 

FL3: och här är ju... 

 

M: det här är ju bara exempel 

FL3: ja, ehm, demokratiska rättigheter och skyldigheter och jämställdhet tycker 

jag, det, vi har ju en sån här likabehandlingsplan, där man liksom ska ta 

hänsyn, att man liksom inte kränker varandra, barn mot barn, barn mot vuxna, 



 

 

 

 

vuxna mot vuxna, å den kan man ju jobba med, om det händer nånting, så det 

tycker jag, det är också liksom, aktuellt 

M: Mm 

FL3: Hälsofrågor, det är väl också nånting vi jobbar med barnen, liksom att 

man är noga med, noga att man tvättar händerna sen man har varit ute, vi 

pratar att annars får vi sån där kräksjuka allihopa (skrattar) 

 

M: Ja (skrattar) 

FL3: om vi inte tvättar händerna, aa.. ja å så att man inte slösar med att man, 

man tar inte fem pappershanddukar när man torkar utan det räcker med en, 

för det mesta.. aa.. bevarande av naturen, det har vi ju pratat jättemycket om 

förut, eftersom vi har gått jättemycket till skogen, att man är liksom rädd om 

naturen å att man skräpar inte ner å 

 

M: nej 

FL3: såhär.. konflikthantering och avfallsminskning.. ja.. det kommer ju säkert 

in, alltså mycket av det här, i det vardagliga arbetet 

 

M: mmm 

FL3: men mest det jag nämnde, och som jag tänker direkt på så... ja... respekt 

för kulturella olikheter, eftersom vi har ju så många olika kulturer på 

förskolorna så 

M: mmm 

FL3: så tycker jag ju att man har ju den respekten.. och det ser man ju som på 

barnen också, dom är ju som van å ha barn med olika språk och olik hudfärger 

å.. 

M: arbetar ni liksom, medvetet på nått sätt med det? 

FL3: inte nått speciellt, vi ser ju dom barnen som vilka barn som helst liksom, 

man särbehandlar inte eller arbetar på ett annat sätt med dom, mer än att man 

kanske... oftast så har dom ju språket som en nackdel, eftersom dom inte har 

det, så kan man kanske gå undan med barn som har svårt med språket, å träna 

speciellt med dom, men oftast så lär sig barnen väldigt fort, liksom.. när dom 

umgås med varandra i gruppen.. 

 

M: det kanske ingår lite i det som du sa, hur man beter sig mot, varandra 

FL3: ja 

 

M: mot kompisar å så 

FL3: ja, men jo, det är ju liksom, det är ju liksom grunden, det sociala spelet, 

mellan barnen och barn och vuxna.. och vuxna vuxna också för den delen 

M: ja 

FL3: Mm, fungerar det då brukar allting som, flyta på liksom och fungera 

jättebra.. 

 

M: en bra bas att stå på? 



 

 

 

 

FL3: än att, ja, hela tiden hålla på liksom och lösa konflikter, mellan barn.. för 

det är ju oftast mellan barn, det är sällan det är mellan vuxna, oftast så är det 

mellan barn och barn.. det tar en väldans energi liksom... 

 

M: mmm... Vilka av dom här exemplen känner du är viktiga för, för att man 

ska få en hållbar utveckling? 

FL3: ja det är ju många av dom där som är viktiga, det är det ju.. men jag tror 

ändå att det är den här, sociala, beteenden mot varandra.. och respekten och 

allt det här, som man ska visa mot varandra som är det viktigaste... 

 

M: mmm... Anser du att barnen har möjlighet att vara medbestämmande och 

delaktiga, när det gäller utformningen av förskolans verksamhet? 

FL3: Ja, jag tycker att dom är.. dom har ju mer inflytande nu än förut, det har 

dom ju.. 

 

M: På vilket sätt tycker du att dom 

FL3: Ja, förut.. då planerade man ju och bestämde liksom, det här ska vi göra, i 

och för sig det gör man ju ibland nu också, men barnen är ju mera med nu i 

den processen och liksom, kan påverka mer, man utgår från barnens, barnens 

intresse mera, nu än förr.. det gör man, så på så sätt så påverkar dom ju... 

 

M: mmm 

FL3: och dom bestämmer ju ganska mycket, efter lunchen, har vi lugn stund, 

vad du göra----, ja hon vill måla, och sen är det nån annan som vill göra 

nånting annat, så dom bestämmer ju liksom vad dom vill göra så.. 

M: dom har fria val? 

FL3: ja fria val ja, men sen finns det ju saker som vi pedagoger bestämmer att 

det här ska vi göra, så här ska det va 

M: mmm.  Det var faktiskt alla mina frågor 

FL3: det var alla dina frågor! fick du svar då? (skrattar) 

 

M: Ja det tycker jag! har du nån fundering? 

FL3: Nej, jag tro att jag har.. Nej vi hade ju föräldramöte igår, och då tog vi ju 

upp lite om hållbar utveckling eftersom vi har det som tema 

M: Ja 

FL3: och då berättade vi lite granna om vad vi håller på med, just det... 

 

M: hur mottogs det då? 

FL3: jo, det tyckte dom var bra, och vi tröck ju mycket på det här med samspel, 

mellan varandra, och med miljön då naturligtvis, som vi håller på lite med 

 

M: Ja 

FL3: Ja 

 

M: Jag får tacka så mycket! 


