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Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare ser på begreppet hållbar utveckling.  

Frågeställningarna handlar om hur förskollärare arbetat med hållbar utveckling och vilka 

konflikter, möjligheter och lösningar de stött på eller kan tänka sig skulle kunna uppstå i ett 

sådant arbete. 

      Arbetet är inspirerat av ett poststrukturellt och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 

kunskap ses som något socialt och språkligt konstruerat. Detta perspektiv hänger samman med 

de valda metoderna; fokusgruppsintervju och kortare enskilda intervjuer med förskollärare. 

Diskursanalysen som sedan gjorts på det insamlade materialet utgår också från detta teoretiska 

perspektiv.  

    I resultatet framkommer att flera olika synsätt bidrar till att skapa olika hållbarhetsdiskurser 

och att det påverkar vad som blir ett lärande för hållbar utveckling i förskolan. Till exempel 

påverkar en antropocentrisk natursyn hur begreppet hållbar utveckling kan förstås och i mötet 

med förskolediskurs skapas konflikter, möjligheter och lösningar. I en antropocentrisk natursyn 

värderas mänsklig aktivitet och mänsklighetens bästa högre än till exempel djur eller växters liv. 

I resultatet framkommer till exempel att förskollärarna använder uttryck som ”ta hand om” och 

”värna om” naturen vilket kan tyda på en antropocentrisk natursyn.  

     Förskollärarna pratar om att plocka skräp och återvinna men de tycks främst arbeta med den 

sociala aspekten av en hållbar utveckling och barns trygghet. Att arbeta med hållbar utveckling är 

svårt, säger de, och det kan till exempel leda till konflikter i ett arbetslag om en person vill arbeta 

mer med det än vad de andra i arbetslaget vill.  
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1. Inledning 

Miljöfrågor har sedan 1960-talet successivt blivit en allt viktigare samhällsfråga och idag är 

människans globala påverkan och vår gemensamma framtid på jorden ständigt närvarande i både 

media och vardagsliv. Frågorna om jordens framtid är extra aktuella för världens barn eftersom det är 

de som kommer leva längst och behöver möta och försöka lösa många olika utmaningar som är 

kopplade till en interkulturell värld med globala miljöproblem.  

     Ett välkänt uttryck när det talas om framtiden är ”hållbar utveckling” som är ett mångtydigt och 

omfattande begrepp. Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver att de flesta människor delar uppfattningen att 

en hållbar utveckling är viktigt men att när begreppet bryts ner till mer konkreta frågor om till exempel 

rättvisa så blir det dock svårare att komma överens. En hållbar utveckling låter bra men frågan är vad 

det innebär i till exempel en förskolekontext som den där vi som blivande förskollärare befinner oss.  

      Kommittén för utbildning för hållbar utveckling betonar en helhetssyn där människans behov är i 

fokus och skriver: 

 
       Begreppet hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov,      

         förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga  

         förhållanden och processer är integrerade – de är varandras förutsättning och stöd. (Utbildnings- och   

         kulturdepartementet, 2004, s. 10). 

 

I bakgrundsmaterialet till förändringarna i förskolans läroplan (Lpfö-98 rev.2010) är det tydligt att 

Utbildningsdepartementet (2010) anser att hållbar utveckling är en viktig del av förskolans uppdrag:  

 
        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. 15) 
 

Själva begreppet hållbar utveckling finns däremot inte uttryckligen utskrivet i förskolans läroplan. 

Däremot står det bland annat i läroplanen att förskolan ska arbeta för ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro. Den sociala aspekten av hållbarhet kan ses i läroplanens värdegrund 

(Skolverket, 2010). Samtidigt har relativt lite forskning gjorts om förskolans arbete för en hållbar 

framtid inom det förskolpedagogiska området i både Sverige och internationellt skriver Ärlemalm -

Hagsér (2012). 

    Mot denna bakgrund och på grund av begreppets mångtydighet kommer vi i studien att undersöka 

vilka konflikter, möjligheter och lösningar pedagoger i förskolan har stött på kopplat till ett arbete för 

hållbar utveckling.  

    Vi har valt att inspireras av ett poststrukturellt perspektiv vilket gjort att detta arbete upplevts som 

en pågående process utan bestämd slutpunkt och där vi ständigt kommer till nya vägskäl för hur 
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tolkningar kan göras och vilken betydelse något kan tillskrivas. Det finns ingen färdig mall för vad som 

är rätt svar utan det är en fråga om perspektiv och val och det är även så vi kommit att se på lärande 

för hållbar utveckling i förskolan.  
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2. Syfte & Frågeställningar  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sig arbeta för en hållbar 

framtid. Vi är därför intresserade av förskollärares förståelse av begreppet hållbar utveckling. 

Framförallt är vi intresserade av att undersöka vilka konflikter och lösningar, etiska dilemman, 

möjligheter och pedagogiska motsättningar pedagoger har stött på kopplat till ett arbete med hållbar 

utveckling.  Studiens frågeställningar är: 

 

• Hur arbetar förskollärarna med frågor som rör en hållbar utveckling i sin verksamhet och hur 

uppfattar de själva begreppet? 

•  Vilka pedagogiska konflikter, möjligheter och lösningar stöter förskollärarna på eller 

beskriver de skulle kunna uppstå? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
Av utrymmesskäl har vi valt att avstå från att fördjupa oss i förskolans tidigare miljöarbete och istället 

fokuserat mer på begreppet hållbar utveckling, dess innebörd och den påverkan som det haft för den 

svenska förskolan. Vi kommer att ta upp tidigare forskning och några teorier vi anser är relevanta och 

aktuella både inom förskolan och inom miljöetiken.   

 
3.1 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är något som hela tiden tycks vara i ett vardande och begreppet kanske mer kan ses 

syfta på en resa än en destination menar Björneloo (2007). På global nivå kan begreppet ha olika 

betydelser beroende på utgångspunkt och sammanhang. Begreppets vidd gör också att det ibland 

används i sammanhang som gör att det förlorar sin innebörd.  

     Begreppet ”hållbar utveckling”, på engelska ”sustainable development”, används inte av alla 

forskare och ibland används andra begrepp som ”sustainability”. Björneloo (2007) lyfter fram att det 

engelska ordet ”sustainable”, istället för ”hållbar”, föreslagits bättre kunna översättas till ”bärkraftig” 

eller ”uthållig”. I detta arbete kommer ingen fördjupning i dessa nyansskillnader ske, utan för 

enkelhetens skull använder vi oss av begreppet ”hållbar utveckling”. 

     Uttrycket fick sitt stora genombrott efter att ha använts i rapporten ”Our common future” som kom 

1987. Förenta Nationerna (FN) hade då tillsatt en komission ”World Commission on the Environment 

and Development” (WCED) som är mer känd som Brundtlandkommissionen. I rapporten kan det 

framstå som att det finns en inbyggd motsättning i själva begreppet och ”hållbar” antyder ett behov av 

gränser medan ”utveckling” samtidigt förknippas med en tillväxt utan begränsningar. En brännfråga 

blir därför vilka gränsdragningar som kan anses behöva göras för att en hållbar framtid ska vara 

möjlig.  

     Rapportens huvudsakliga budskap är en idé om en global social och ekonomisk utveckling som ska 

ske inom ekologiskt hållbara ramar och bekämpandet av fattigdom och tryggandet av naturresurser för 

framtida generationer är till exempel en viktig del av detta. En sådan utveckling kräver stora 

samhällsförändringar och rapporten menar att det bland annat behövs kunskap på många olika nivåer 

(WCED, 1987). 

     Begreppet hållbar utveckling delas upp i tre dimensioner, ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet i Brundtlandkommissionens rapport (WCED, 1987). Det kan även delas upp i fyra 

dimensioner: human, social, economic och environmental sustainability skriver Björneloo (2007). 

Begreppet har också föreslagits kunna innefatta sex olika dimensioner: ekologisk, ekonomisk, social, 

kulturell, hälsofrämjande och politiskt hållbar utveckling (Björneloo, 2007). Här har vi för att 

begränsa oss i detta arbete valt att hålla oss till den definition som ges av Brundtlandkommissionen. 

    Även om det för enkelhetens skull är smidigt att bryta ner hållbar utveckling i tre delar är det alltid 

en förenkling och i verkligheten samverkar de olika områdena med varandra skriver Gough och Scott 

(2006). De konstaterar att hållbar utveckling i politiska sammanhang därför är snårigt och fullt av 

kompromisser. 
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3.1.1 Hållbar utveckling med barnen i fokus  
 I ”Agenda 21”, ett handlingsprogram som skrevs vid FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio De 

Janeiro 1992, anses barn ha en mycket viktig roll i arbetet för en hållbar framtid då barnen är de som 

kommer ”ärva” jorden i framtiden och barnen är även en grupp som i mycket hög grad är utsatt och 

drabbas av globala miljöförändringar (United Nations Conference on Environment and Development, 

1993). 

     Hållbar utveckling har sedan dess gradvis kommit att få allt större utrymme i 

utbildningssammanhang. Till exempel tillsatte den svenska regeringen en kommitté för utbildning för 

hållbar utveckling vars syfte var att kartlägga och analysera hur utbildning på alla nivåer kunde arbeta 

för en hållbar utveckling (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2004).  

      På internationell nivå beslutade FN:s generalförsamling att det under åren 2005-2014 skulle läggas 

ett extra stort fokus på utbildning för hållbar utveckling. Projektet kallades för ”Decade of Education 

for Sustainable Development” förkortat DESD och UNESCO (förkortning för United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) ansvarade för projektet (DESD, u.å.). 

     Frågor om hållbar utveckling har även successivt fått större fokus inom förskolan. Till exempel 

arrangerade UNESCO den första internationella konferensen kring de yngre barnens lärande för ett 

hållbart samhälle 2007. Pramling-Samuelsson och Kaga (2008) skriver bland annat i ett dokument 

från konferensen att hållbarhet i förskolan är mer än att arbeta med miljöfrågor. Barnen bör också ges 

en chans att tänka kring olika hållbarhetsfrågor och sociala värden som rättvisa och ömsesidigt 

beroende och de bör få en chans att själva kunna konkret agera för en hållbar framtid anser författarna 

(a.a.).  

   Vid en konferens året efter lyftes till exempel barns kompetens och förmåga att förstå omvärldens 

komplexitet fram som en utgångspunkt för att arbeta med hållbar utveckling med de yngsta barnen 

(Davies et al., 2008) och sedan 2010 finns det ett internationellt forskningsnätverk kring frågor om 

hållbar utveckling i förskolan, ”Dialogues in Early childhood education for sustainability” (Davis & 

Eliott, 2014).  

    För att främja ett arbete med hållbar utveckling ger Skolverket sedan 2005 skolor på alla nivåer 

möjlighet att ansöka om utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. För att få utmärkelsen behöver 

skolan uppfylla olika kriterier (Skolverket, 2009).  

    Vid sidan av forskning och politiska initiativ finns även olika NGOs (non-governmental 

organisations) som påverkar och arbetar för en hållbar framtid. Ett exempel är ”Grön flagg” som är en 

certifiering från organisationen Håll Sverige rent. Certifieringen har funnits sedan 1996 och är till 

hjälp för skolor och förskolor som vill arbeta långsiktigt med hållbar utveckling (Håll Sverige rent, 

u.å.). 

 

3.2 Hållbar utveckling i förskolans läroplan 
Själva begreppet hållbar utveckling finns inte i Skollagen (SFS 2010:800) eller i förskolans läroplan 

Lpfö-98 rev. 2010 (Skolverket, 2010). Utbildningsdepartementet (2010) anser dock att hållbar 
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utveckling är en viktig del av förskolans uppdrag och strävansmålen i läroplanen som visar vad 

förskollärarna ska fästa barnens uppmärksamhet på lämnar utrymme för att tolka in ett lärande för en 

hållbar utveckling menar Hägglund och Pramling-Samuelsson (2009).  

   Citatet nedan ur Lpfö-98 rev. 2010, kan tydligt ses representera den ekologiska aspekten av hållbar 

utveckling om att förskolan ska; 

     
       lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska     

       prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt     

       till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå  

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

       (Skolverket, 2010, s. 7).   

 

Avsnitt i läroplanen som handlar om att uttrycka tankar och åsikter, att stärka barns tilltro till sin egen 

förmåga att påverka, ha inflytande samt ta ansvar kan kopplas till ett behov av att kunna ta ställning 

till och lösa olika utmaningar. Dessa handlingar och åsikter i sin tur kan ses som en del av en socialt 

hållbar utveckling. 

     Olika ideologiska värderingar kopplas ofta till arbetet för en hållbar utveckling (se till exempel 

Blackmore, Hawkins & Holmes, 2011) och i citat som det nedan framgår det att förskolan ska arbeta 

för att hänsyn, respekt och omsorg inte bara omfattar människor utan allt levande: 

 
       Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  

        - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar  

        - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

        - sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i  

        vardagen 

        - 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, och 

        - respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket, 2010 , s. 8)  

 

 

3.3 Lärande för hållbar utveckling 
När det gäller att definiera ett uttryck som lärande för hållbar utveckling skriver Ärlemalm-Hagsér 

(2012) att det är både problematiskt och svårtolkat och kanske skulle begreppet bättre delas upp i 

lärande för ett hållbart samhälle, en hållbar livsstil och en hållbar natur. 

     Det finns även forskare som ifrågasatt relevansen av en utbildning för hållbar utveckling eftersom 

en sådan utbildning kan riskera att få en alltför normativ politisk karaktär och begränsa mångfalden av 

perspektiv och utvecklandet av ett kritiskt tänkande skriver Ärlemalm-Hagsér (2012).  

     Undervisning om hållbar utveckling i förskolan kan definieras som ”de handlingar som lärare utför i 

syfte att rikta barnens uppmärksamhet mot ett specifikt undervisningsinnehåll – till exempel ett 

innehåll med relevans för hållbar utveckling – i undervisningspraktiken” skriver Hedefalk (2014, s. 

12).  

     Björklund (2014) skriver, med hänvisning till Davis, att miljöundervisning i förskolan kan delas upp 
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i tre kategorier som alla behövs och berikar varandra. Lärande kan ske i miljön ute i naturen, det kan 

vara lärande om miljön som ger barn kunskaper om naturen och slutligen kan det vara lärande för 

miljö. 

    Lärande för miljön är den kategori som är bäst anpassad för ett lärande för hållbar utveckling och 

det sker när pedagogerna aktivt tar lärandet ett steg vidare från att vara i och studera naturen till att 

sätta fokus på den relation som finns mellan människa och miljö (Björklund, 2014).  

    Björklund (2014) resonerar även kort kring risken för att ett lärande för miljön blir alltför 

normerande eftersom utgångspunkten kan vara vad pedagogen anser vara ”rätt” eller fel beteende och 

kanske är det ibland också frågan om en sorts indoktrinering när ett visst beteende lärs in utan någon 

förklaring. 

     När pedagoger strävar efter att utveckla elevers handlingskompetens ökar elevernas förmåga att i 

framtiden vilja lösa miljörelaterade problem skriver Breiting och Mogensen (1999). 

Handlingskompetens definieras som en kritisk, reflekterande och deltagande inställning och 

författarna anser att en strävan efter att utveckla handlingskompetens är mer förenligt med 

demokratiska värderingar än att till exempel sträva efter att försöka påverka barns beteenden i nuet 

och hoppas att det även i framtiden ska leda till eftersträvansvärda beteenden. 

    Det kan ses i relation till Hedefalk (2010) som menar att en undervisning för hållbar utveckling kan 

rikta sig både mot ett barn som är kompetent i nuet och mot ett barn som ska bli någon som kan 

handla hållbart också i framtiden. Ett barn kan alltså både ha kompetens att handla för en hållbar 

utveckling i nuläget men kan också utveckla förmågor inför framtiden.  

      För de yngre barnen kan ett konkret nu-perspektiv vara viktigare, som att få vara med och lägga 

matrester i komposten, medan ett äldre barn kan fundera kring mer abstrakta resonemang, som vad 

som händer med en plastbit i komposten (Hedefalk, 2010). 

     Hedefalk (2014) har även forskat kring vilka förutsättningar som finns i förskolan för att barn ska 

kunna utveckla en handlingskompetens för hållbar utveckling. En viktig del av en sådan 

handlingskompetens anser författaren är förmågan att handla kritiskt, vilket i detta sammanhang 

innebär en förmåga att kunna ställa olika alternativa handlingar mot varandra och sträva efter det mer 

hållbara alternativet. Hedefalk (2014)  konstaterar att det är förskollärarens val av innehåll i 

undervisningen som har påverkan på de möjligheter som barnen ges att utveckla en sådan kompetens.  

     Detta skriver även Ärlemalm-Hagsér (2012) som anser att barnens aktörskap, kompetens och 

delaktighet i hållbarhetsarbetet är beroende av vilket utrymme barnen ges och vad förskollärarna 

erbjuder för kunskapsinnehåll.  

     Även vilka ”kulturer av hållbarhet” som finns inom en förskola påverkar vilket lärande för en 

hållbar utveckling som möjliggörs och det är därför en strävan att skapa hållbara kulturer i 

verksamheten som stödjer ett sådant lärande skriver Ärlemalm-Hagsér (2013). En kultur präglad av 

ett öppet förhållningssätt kan synliggöra barnens erfarenheter och tankar och ge barnen möjligheter 

att kritiskt utforska olika fenomen i sin värld och att agera och påverka både nutid och framtid. I en 

sådan kultur finns också större förutsättningar för barn att skapa en förståelse för olika värden och 

begrepp som demokrati, jämställdhet, mångfald, social och ekonomisk rättvisa och att bygga en 

relation till naturen. 
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     Barns agentskap lyfts ofta fram inom forskningen på området skriver Caiman och Lundegård (2014) 

och de drar slutsatsen att en förmåga att vara lyhörd inför barnens förväntningar, tidigare erfarenheter 

och värderingar bidrar till att synliggöra barnens agentskapande. Den omgivande miljön påverkar hur 

barn kan utforska och konstituera ”agency for change” skriver Caiman och Lundegård (2014). 

Författarna hänvisar till John Dewey och det pragmatiska perspektivet, där vikten av det konkreta 

görandet lyfts fram, och de anser att det är viktigt att erbjuda en mångfald av upplevelser som ger en 

möjlighet för barnen att få utöva handlingskompetens.    

       Även Lundegård och Wickman (2007) skriver om pragmatismen i förhållande till hållbar 

utveckling. Inom pragmatismen läggs stor vikt vid betydelsen av erfarenheter som meningsskapare 

och kunskap är sådant som människor kan använda sig av och som kan bidra till att hantera olika 

situationer och problem som uppstår skriver Säljö (2012). 

     I en rapport från organisationen OMEP (förkortning för Organisation Mondiale pour l´Éducation 

Préscolaire) skriver Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) att många förskollärare 

i praktiken upplever det som svårt att få fram ett lärande för en hållbar utveckling i förskolan. 

     Det kan finnas två stora anledningar till varför lärandet för hållbar utveckling i förskolan och 

liknande institutioner världen över gått så långsamt framåt trots att en hållbar framtid är något som 

påverkar världens alla barn i allra högsta grad skriver Eliott och Davis (2009). En anledning, menar 

de, kan vara att många förskolor redan arbetar med olika naturfrågor ute i naturen och därför inte 

ansett sig ha något behov av att vidare fördjupa sig i frågor om hållbarhet utöver det.  

     En annan anledning kan vara att förskollärare anser att det är för svårt och abstrakt för små barn att 

förstå frågor som rör hållbarhet och att pedagogerna ser på själva kunskapen om frågorna som 

viktigare än kreativitet och förmågan att lösa problem. Även synen på barn och barndom påverkar om 

barn anses ha handlingskapacitet och i vilken utsträckning pedagoger arbetar med hållbarhetsfrågor 

resonerar författarna (Eliott & Davis, 2009). 

 
3.4 Miljöetik och lärande för hållbar utveckling 
Olika sätt att teoretiskt och politiskt närma sig en hållbar utveckling påverkar även utformningen av en 

utbildning för hållbar utveckling och Gough och Scott (2006) tycks mena att om hållbar utveckling ska 

vara ett utbildningsämne är det en viktig kunskap att kunna ifrågasätta rådande politik och vara öppen 

för flera alternativa synsätt. 

     Vi vill kortfattat lyfta fram två olika miljöetiska teorier som sammanfattas av Page (2005). Ur ett 

antropocentriskt perspektiv är det endast människors mentala och fysiska egenskaper som anses ha 

ett grundläggande värde. Naturen får enbart ett värde i förhållande till vad den kan bidra med till 

mänskligt liv och det är dess funktion för människan som gör den skyddsvärd. En handlings etiska 

värde avgörs alltså utifrån dess värde för mänskligheten. Den här synen på miljön kan anses ligga nära 

den miljösyn som skrivs fram av till exempel Brundtlandkommissionen (WCED, 1987). Denna 

natursyn har kritiserats på många sätt och även flera av författarna i detta avsnitt kan ses bidra med 

kritik mot detta synsätt inom utbildningsområdet. En mycket vidare teori som Page (2005) tar upp är 

ekocentrism. Här tillskrivs inte bara människor, djur och växter ett värde utan hela biosfärer och 
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ekosystem anses ha ett inneboende värde.  

    Natur är ett kulturellt konstruerat begrepp vars innebörd förhandlas fram, skriver Björklund (2014) 

och menar att vilken natursyn som finns påverkar hur undervisning för hållbar utveckling bäst bör 

utformas. Författaren tar även upp hur barnsynen i förskolan påverkar vad som blir lärande för hållbar 

utveckling (för mer om barnsyn, se t.ex. Dahlberg, Moss & Pence, 2013).  

     Synen på barn, lärande och kunskap i förskolan har ändrats när de teoretiska perspektiven i 

förskolan skiftat. Undervisningen i förskolan har gått från att sträva efter det ”normala” och 

”naturliga” till ett ifrågasättande av hur kunskap konstrueras genom poststrukturella, postmoderna 

och socialkonstruktionistiska teorier skriver Eliott och Davis (2009).  

      En sorts kombination av miljöteorier och poststrukturella teorier utmärker det ekofeministiska 

perspektivet vilket till exempel lyfts fram av Ärlemalm-Hagsér (2013). Ett ekofeministiskt perspektiv 

vill utforska patriarkala dominansordningar och förtryck av kvinnor och andra marginaliserade 

grupper i samhället i förhållande till exploatering av miljön. I sin avhandling använder sig Ärlemalm-

Hagsér (2013) av en icke-antropocentrisk ekofeminism som ser människan som beroende av naturen 

och som en del av naturen. Det finns inom denna teori socialt konstruerade förståelser av människa 

och omvärld, till exempel kön och klass, samtidigt som det även finns relationer som natur/kultur, 

människa/natur, människa/människa och människa/icke-människa och dessa olika relationer 

samverkar och går i varandra och påverkar hur resonemang kring till exempel rättvisa skapas i olika 

sammanhang (Ärlemalm-Hagsér, 2013). 

    Det finns flera utmaningar med att placera människan som enskild separerad individ i centrum för 

världen på så sätt som ofta sker i västvärlden skriver Dahlbeck och Dahlbeck (2012). Undervisning om 

hållbarhet formas av olika verklighetsuppfattningar (diskurser) som skapas i ett samhälle och 

föreställningen om vad en hållbar utveckling är har formats av till exempel de internationella 

dokument som finns. En konsekvens av sådana dokument, menar Dahlbeck och Dahlbeck (2012), är 

idén om att varje människa, om hen bara har rätt kunskap, kan utföra enskilda (små) handlingar som 

bidrar till något större. Författarna skriver även om Michel Foucaults tankegångar där kunskap kan 

ses som makt och hur makt internaliseras och skapar självreglerande beteenden som påverkar hur 

människor formar världen (och om de till exempel plockar upp skräp eller inte) (Dahlbeck & Dahlbeck, 

2012).   

     En diskurs som placerar människan i centrum för att organisera och rationalisera naturen som ett 

sorts meningsfyllande projekt för hållbar utveckling är ingen garanti för undvikandet av 

naturkatastrofer skriver Dahlbeck och Dahlbeck (2012) och anser att inte är tillräckligt för skapandet 

av en hållbar framtid att människor känner att de gör rätt för sig när de återvinner.  

      Handlingar för hållbarhet behöver inte nödvändigtvis kopplas till värderingar om mänsklighetens 

bästa eller ses som en insats för människor i framtiden. Som en alternativ verklighetsuppfattning 

föreslås att människan kan ses som en del av ett större sammanhang och även att förgivettagna 

begrepp om identitet och linjär tid kan ifrågasättas. En politik som försöker skapa förgivettagna 

”sanningar” om människan som åtskild från naturen kan följaktligen behöva ifrågasättas anser 

Dahlbeck och Dahlbeck (2012). 

    För att lärande för hållbar utveckling ska kunna bli något mer än normerande kunskaper eller ett 
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sorts politiskt projekt behöver pedagoger tänka ett steg längre och gå bortom en dualistisk uppdelning 

mellan natur och kultur skriver Björklund (2014). Lärande för hållbar utveckling kan vara ett sätt att ta 

tillvara den potential som uppstår i människors interaktion med omvärlden. Med en mindre 

antropocentrisk syn och med ett post-humanistiskt tänkande kan naturens värde utökas och miljön 

kan ges en möjlighet att aktivt påverka. Björklund (2014) menar att i lärandesituationer kan det vara 

en strävan att vara öppen för så många olika potentialiteter som möjligt och, även om redan känd 

kunskap är viktig, kan sökandet efter ny kunskap få ett större utrymme. 

    Med en postmodern barnsyn där barnet ses som kompetent och är en aktiv medkonstruktör av både 

kunskap, egen identitet och kultur, blir det de vuxnas uppgift att låta barnens mångfald av potentialer 

få komma till uttryck. Kunskap är något som konstrueras samtidigt som vi konstruerar oss själva och 

det finns ingen given slutpunkt för lärandet (Björklund, 2014). 

 

3.5 Teoretiskt perspektiv  
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt och poststrukturellt perspektiv ses kunskap och ”sanning” som 

något socialt konstruerat som skapas mellan människor. Det går enligt dessa teorier inte att se 

objektivt på världen eller fastställa att något är på ett bestämt sätt, istället skapar sociala processer och 

interaktioner mellan människor en ständigt pågående och föränderlig förståelse av världen och det går 

inte att säga något om en verklig värld bortom vår beskrivning av den (Burr, 2003).  

    Språket är viktigt eftersom det är genom språk som människor förstår världen och ett sätt för att 

försöka förstå hur människor skapar mening är genom att tala om olika diskurser och analys av dessa. 

Genom diskursanalys går det att försöka förstå hur människor konstrueras genom språkanvändning 

och olika ideologier. Språk är något föränderligt som ständigt omförhandlas och språk kan ses som 

aktiva handlingar och hur vi talar om något kopplas till hur vi agerar mot varandra och diskurser 

handlar därför också om olika maktförhållanden (Burr, 2003).  

     Inom förskolan har diskursanalys använts i flera olika sammanhang där det varit intressant att lyfta 

fram spänningar och konflikter och där forskaren velat synliggöra det förgivettagna. Till exempel har 

flera forskare använt sig av diskursanalys utifrån ett poststrukturellt feministiskt perspektiv. Eidevald 

(2009) har använt sig av diskursanalys för att synliggöra olika könsnormer i förskolan. Anderstaf 

(2014) har använt sig av diskursanalys för att undersöka hur Reggio Emiliadiskursen påverkar en 

förskollärares subjektskapande. Ytterligare ett exempel på diskursanalys är Dolk (2013) som skriver 

om maktstrukturer i förskolan.   

     En kritik mot att inspireras av ett poststrukturellt perspektiv i samband med studier av hållbar 

utveckling i förskolan är att ett perspektiv som sätter det språkliga meningsskapandet i centrum 

samtidigt bidrar till en antropocentrisk världsbild. Det är den mänskliga interaktionen som får 

företräde och naturen som saknar en egen röst har inget agentskap skriver Eliott och Davis (2009).  

      Ett alternativ vid forskning kring utbildning för hållbarhet är att tänka i systemteorier och se 

människa och natur som en helhet som inte går att separera och där mänsklig aktivitet är något att 

forska på i termer av att människor är delar av ekologiska system och inte relationella system (Eliott & 

Davis, 2009). 
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     Trots dessa brister bedömer vi att fördelarna med ett socialkonstruktionistiskt och poststrukturellt 

perspektiv överväger i vår studie eftersom undersökningen inriktas mot förskollärarnas förståelse av 

det språkliga begreppet som sådant. Diskursanalys blir i detta sammanhang ett lämpligt verktyg för att 

synliggöra utmaningar i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att samla in material och analysera det. 

4.1 Insamling av material 
Studien har genomförts på en förskola belägen i stadsmiljö. Det är en större förskola med flertalet 

avdelningar vilket underlättat att praktiskt göra det möjligt att utföra en fokusgruppsintervju på 

arbetstid. 

    Vid fokusgruppsintervjun och i de enskilda intervjuerna deltog fem förskollärare från tre olika 

arbetslag. Tre av förskollärarna arbetar på 1-3 -årsavdelningar och de andra två arbetar på en 3-5 

årsavdelning.  

    Det relativt begränsade urvalet påverkar studiens resultat och med fler deltagande förskolor hade 

troligtvis en större bredd kunnat fås i till exempel geografisk placering eller pedagogisk inriktning. Vi 

anser dock att den valda förskolan och antalet deltagare är tillräckligt för denna studies omfattning. 

 
4.2 Fokusgruppsintervjun   
Fokusgrupper ger möjlighet att intervjua flera människor med liknande erfarenheter på ett relativt 

ostrukturerat sätt vilket passar bra med teoretiska perspektiv som menar att meningsskapandet sker i 

samspel mellan människor skriver Bryman (2011). Deltagarna har möjlighet att undersöka och 

ifrågasätta varandras åsikter och fokusgrupper kan därför vara ett bra verktyg för att få fram flera olika 

åsikter om en viss fråga. Fokusgrupper ger även möjlighet att studera hur individer tillsammans 

skapar en förståelse kring något och betoningen i intervjun ligger på frågor som hör till ett 

förutbestämt tema (Bryman, 2011). Till intervjun hade vi, utöver intervjufrågor, med oss ett citat från 

läroplanen. Frågorna utgick från studiens frågeställningar och finns i bilaga 1. 

    Intervjun spelades in både som film och ljudinspelning för att underlätta transkriberingen och för 

att det skulle kunna bli tydligare vem som sade vad. Till detta användes en iPad och mobiltelefoner. 

Deltagarna var informerade om anledningen till att vi ville filma och hade godkänt det. Initialt tycktes 

deltagarna medvetna om inspelningsutrustningen men sen störde eller hindrade det inte deltagarnas 

samtal.  

     Vi var båda närvarande under hela intervjun och turades om med att ställa frågor och en av oss 

hade anteckningsblock och skrev ner korta anteckningar.  

   Intervjun tog ungefär en timme (57 minuter) och genomfördes på förmiddagen på deltagarnas 
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arbetstid. Ett samtalsrum på förskolan användes och iPaden ställdes upp så att samtliga deltagare blev 

synliga och mobiltelefon lades mitt på bordet som deltagarna satt runt. Inga avbrott skedde under 

intervjun. Några deltagare var mer aktiva och tog större utrymme i materialet men samtidigt har 

närvaron av tystare deltagare troligtvis ändå påverkat resultatet eftersom även de som är verbalt 

tystare fortfarande deltog i samtalet genom sitt kroppsspråk och tillexempel medhållande nickningar. 

     Mot slutet av intervjun vände sig en av deltagarna mot oss och frågade hur vi definierar begreppet 

hållbar utveckling och vi svarade då att det finns en definition där hållbar utveckling består av en 

social, en ekonomisk och en miljömässig aspekt som ska samverka för en hållbar framtid. Detta svar 

har påverkat resterande del av intervjun vilket vi har försökt att ta i beaktande vid vår analys.   

 

4.3 Individuella intervjuer  

För att komplettera fokusgruppsintervjun och närmare undersöka frågor som inte blivit besvarade 

eller behövde fördjupas efter fokusgruppsintervjun hölls även kortare semistrukturerade enskilda 

intervjuer med deltagarna. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en flexibel 

intervjuguide med olika frågeställningar och kan göra kompletterande frågor under intervjun 

(Bryman, 2011). För frågor se bilaga 2. 

     Intervjuerna genomfördes på samma plats som fokusgruppsintervjun eftersom det var smidigt för 

deltagarna. Dessa enskilda intervjuer gjordes några dagar efter fokusgruppsintervjun. Vi var båda 

närvarande under intervjuerna eftersom vi ville kunna diskutera och reflektera mer hur det var och 

hur var och en tolkade vad som sades. Det var dock uppdelat vem som skulle vara huvudansvarig för 

att ställa frågor vid varje intervju.  

    Intervjuerna var korta och varierade mellan 4 och 13 minuter. Under en av intervjuerna kom en 

annan förskollärare in och satte sig bredvid den som vi intervjuade. Innan hade vi varit tydliga med att 

det är enskilda intervjuer men det blev ett litet missförstånd.  Intervjun fortsatte och hen som kom in 

satt tyst bredvid. När vi då skulle intervjua hen som kom in, så svarade hen med samma ord på vissa 

frågor och en reflektion efteråt är om hen kan ha blivit påverkad av vad den andre svarade på frågorna. 

I detta fall borde vi ha stängt av inspelningen och istället bett hen komma tillbaka lite senare och sedan 

fortsatt med den pågående intervjun. 

 

4.4  Diskursanalys  

Under transkriberingen användes enkla koder som [ohörbart] och [paus]. Transkriberingen av 

fokusgruppssamtalet gjordes dagen efter intervjun för att vi senare skulle kunna formulera frågor till 

de enskilda intervjuerna som genomfördes några dagar senare samma vecka. 

    Inspelningarna av de enskilda intervjuerna avlyssnades och i transkriberingen användes även här 

[ohörbart] och [paus].  
    I denna studie har vi använt oss av diskursanalys på ett tentativt sätt, vilket innebär att vi prövat oss 

fram och skapat oss en förståelse för analysmetoden under studiens gång. Diskursanalys är en metod 

för att studera vilka verklighetsuppfattningar som skapas om vad som är normalt eller onormalt och 

för att undersöka vad som är förgivettaget eller osynliggjort i ett visst sammanhang skriver Bolander 
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och Fejes (2015).  

    Metoden valdes eftersom den ger en möjlighet att försöka synliggöra hur förskollärarna talar om 

hållbar utveckling och hur olika diskurser tillsammans skapar det som blir till lärande för hållbar 

utveckling på den aktuella förskolan. 

     En kritik mot diskursanalys är att den är svår att definiera och har flera olika inriktningar (Bolander 

& Fejes, 2015). Samtidigt gör detta att det blir möjligt för forskare att utforma en mer personligt 

anpassad metod för just sin studie (Winther Jörgensen & Phillips, 1999).  

    Ett första analyssteg var att i de utskrivna transkriberingarna undersöka vad förskollärarna talade 

om och hur de talade om detta, alltså vilka uttryck och ord de använde. Vi undersökte även hur ofta 

vissa uttryck förekom genom att räkna, se bilaga 3. 

    Nästa steg bestod av att urskilja olika diskurser. Detta skedde genom att grupper av olika ord, 

associationer och uttryck från materialet sammanställdes utifrån forskningsfrågorna. Där framträdde 

olika sätt att tala om hållbar utveckling och förskolepedagogik och vi valde då att fokusera på tre 

stycken diskurser, en hållbarhetsdiskurs, en förskolediskurs och en diskurs som vi valt att kalla för 

samverkansdiskurs.  

     Dessa diskurser undersöktes sedan närmare i förhållande till våra forskningsfrågor och vi frågade 

oss till exempel hur förskollärarna framställer förskolans arbete med hållbar utveckling utifrån en 

hållbarhetsdiskurs. 

      Samma sak gjorde vi med den andra forskningsfrågan där vi frågade oss vilka konfliktområden, 

lösningar och möjligheter som framträdde i vårt material om förskolans arbete med hållbar utveckling. 

Här har vi tänkt kring olika teoretiska diskursbegrepp som till exempel vilken diskurs som har ett 

övertag och hur diskurser kan ses stå i kamp med varandra och vara i ständig förändring (Winther 

Jörgensen & Phillips, 1999). 

      De tre diskurser som skapats kan betraktas som tre huvudspår men det skulle även kunnat göras på 

andra sätt med till exempel enbart en fördjupning i en hållbarhetsdiskurs och olika sätt som 

förskollärarna talar om hållbar utveckling på. Men eftersom den andra forskningsfrågan handlar om 

vilka spänningar som kan uppstå i ett arbete med hållbar utveckling har det varit givande att även tala 

om förskolediskurs och samverkansdiskurs som något frånskilt från hållbarhetsdiskursen. Genom att 

skapa möten mellan diskurserna har vi försökt att synliggöra hur konflikter, lösningar och möjligheter 

kan uppstå.  
 

4.5 Etiska aspekter 
Vid en samhällsvetenskaplig studie finns det fyra grundläggande principer som man ska tänka på: 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).  

    Den första principen handlar om informationskravet vilket innebär att forskaren informerar om vad 

studiens syfte är och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Deltagarna ska även få 

ta del av vilka moment som ingår i studien. Information om denna studie gavs på en arbetsplatsträff 

där all personal på förskolan deltog och vi berättade om vad vi skulle göra och vad syftet var.     

     Den andra principen handlar om samtycke och de deltagande förskollärarna fick en vecka innan 
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intervjuerna ta del av en samtyckesblankett (se bilaga 4) där det stod vad vår studie handlade om och 

att de som deltagare är anonyma samt att de godkänner att de blev filmande och inspelade. På 

blanketten fanns kontaktinformation till kursansvariga lärare och vi lämnade även våra egna 

kontaktuppgifter för att kunna svara på eventuella frågor. Innan intervjuerna påbörjades 

undertecknade de deltagande förskollärarna blanketterna.    

      Den tredje principen är konfidentialitetkravet som innebär att alla som ingår i undersökningen är 

anonyma och att deras personuppgifter som är i till exempel samtyckesunderlaget förvaras säkert för 

att inga obehöriga kan komma åt dem. I transkriberingen av materialet har vi kodat deltagarnas namn 

med nummer. 

    Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att alla enskilda personers uppgifter som 

samlats in är endast för den här studien (Bryman, 2011). 

 
4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Eftersom syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar sig arbeta 

med hållbar utveckling är det relevant att intervjua förskollärare och fem förskollärare har intervjuats i 

både en fokusgruppsintervju och i enskilda intervjuer.  

    Användandet av fokusgruppsintervju har bidragit till att minska risken för tillrättalagda svar 

eftersom deltagarna resonerat tillsammans. De kortare intervjuerna har gjorts efteråt för att 

komplettera de svar som framkommit under fokusgruppsintervjun.  

    Det har varit en strävan efter att göra så tolkningsfria transkriberingar som möjligt men vi är 

medvetna om att överföringen av tal till skrift ändå påverkat deltagarnas utsagor. Intervjuerna har 

filmats och spelats in vilket göra att deras trovärdighet kan kontrolleras. 

    Det finns en medvetenhet om att valet av förskola påverkar resultatet och att det resultat som 

framkommit endast gäller för denna specifika verksamhet vid detta tillfälle.  Det innebär att 

generaliserbarheten och överförbarheten är låg. Värdet av studien ligger emellertid inte i 

generaliserbarheten utan i att förmedla ett stycke social verklighet där förskollärare delger sina 

uppfattningar om hållbar utveckling i en situation där vi som forskare haft en tillbakadragen hållning. 

Vi är även medvetna om vår egen påverkan och att en av förskollärarna kom in under en pågående 

enskild intervju med en annan förskollärare och har strävat efter att vara noggranna i vår redovisning 

av detta vilket bidrar till studiens pålitlighet (Bryman, 2011). 
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5. Resultat 

Genom att analysera materialet har vi skapat tre diskurser, en förskoldiskur, en hållbarhetsdiskurs och 

en samverkansdiskurs.  

    Diskurserna går in i varandra och det har inte riktigt gått att dra skarpa gränser mellan dem. Vi har 

sedan försökt lyfta fram hur de olika diskurserna möts och hur det i mötet mellan dem skapas nya 

diskurser och spänningar. I detta avsnitt kommer vi först att presentera hur de olika diskurserna 

framträder och samverkar/påverkar varandra genom illustrerande exempel från det insamlade 

materialet. Avslutningsvis besvaras studiens forskningsfrågor utifrån det presenterade resultatet. 

 
5.1 Hållbarhetsdiskurs 
Oavsett om vi är i förskolan eller någon annanstans kan detta vara sådant som kan tillskrivas en 

hållbarhetsdiskurs. I skapandet av hållbarhetsdiskursen har vi utgått ifrån den tredelade definitionen 

av begreppet hållbar utveckling nämligen en social, en ekonomisk och miljödel. Den ekonomiska 

aspekten tas endast upp någon enstaka gång av förskollärarna och vi har därför valt att bortse från den 

delen och fokusera mer på de sociala och miljömässiga aspekterna. 

 

5.1.1 Sortera och plocka lite skräp, värna och ta hand om 

Något som återkommer upprepade gånger i datamaterialet (vilket kan ses genom att räkna hur ofta ett 

begrepp förekommer i transkriberingarna) är att sortera skräp och matavfall och att plocka upp skräp 

på gården och utanför förskolan tillsammans med barnen. Ord som används för att tala om hållbar 

utveckling är till exempel ”framtid”, ”miljö”, ”viktig”, ”positiv” och ”svårt” och uttryck som används för 

att tala om arbetet med hållbar utveckling är till exempel ”det lilla man gör”, ”hjälpa till”, ”ta hand om” 

och ”värna om”. Det följande utdraget har valts eftersom det illustrerar det.  

  

Utdrag 1 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016 
 

Förskollärare 1: Ja, jag tror ju att det är viktigt att jobba med den här biten för att inte få ett sämre, alltså för att världen ska  få 

vara ren och fin och att, rent ekonomiskt med, tror jag att det är en jättestor bit, hur vi lär barnen, eller hjälper dem, och ta hand 

om sina leksaker, alltså allt som finns runt omkring dem och det här du sa med sort… 

   

Förskollärare 2: Sortering.  

 

Förskollärare 1: Sortering, att de får med sig detta.  

 

Förskollärare 2: Att man förklarar, alltså att de lär sig just varför man ska sortera och  

 

Förskollärare 4: Och ibland har vi ju, vi går ju och slänger sopor och, någon går ju varje dag, och ibland så tar man ju med sig 

barnen så att de också får komma upp och se att här slänger vi det, här slänger vi mjölkpaketet, här slänger vi matrester och så 

pratar man ju kanske lite kring det. Men även tycker jag att när man går till skogen och sådär, att man pratar där om hur viktigt 

det är hur man är i skogen, till exempel att du inte tar sönder grejer och var rädd om, det är jätteroligt att leka där men du måste 
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också vara rädd om din miljö. Och även som du säger med leksaker och så, att vi måste lära oss att vara försiktiga om sakerna, så 

att vi har dem och inte kastar dem och köper nytt och det blir ju också slitage… 

 

Förskollärare 5: Sen tror jag att det blir också tydligt, att vi är väldigt tydliga i detta idag för vi lever ju i ett annat samhälle i  dag 

än vad vi gjorde för många år tillbaka, även ett mångkulturellt samhälle, med många människor från många olika  kulturer som 

säkert tänker olika om detta och har… en del vet mycket om det och en del vet inte om det. Och att vi är tydliga då om vad vi gör 

här i Sverige, här ska vi värna om... Så en tydlighet i detta är viktigt.  

 

Förskollärare 1: Och att det lilla man kan göra påverkar ändå ganska mycket i det stora hela, att det lilla pappret jag kanske 

plockar upp… 

 

Förskollärare 2: Ja att man kanske inte slänger skräp heller. Att man ibland, vi får ju städa på gården, att barnen hjälper till att 

städa och slänger i soporna. Och varför man plockar upp materialet, nu är våra barn ganska små, men att det inte bryts ner så 

lätt. 

 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I utdraget ovan kan det även ses att det förskollärarna talar om som aktiviteter för hållbar utveckling 

är vardagliga händelser i verksamheten som att plocka undan efter maten eller att inte ha sönder 

leksaker.  

 

5.1.2 Skapa trygghet hos barnen 

En av förskollärarna tycks redan från början anse att trygghet skulle kunna omfattas av den sociala 

aspekten av hållbarhetsbegreppet.  

     Senare mot slutet av fokusgruppsintervjun, när förskollärarna har frågat oss om en definition av 

hållbar utveckling och fått bekräftat att det finns en social aspekt, börjar de återigen att tala om vikten 

av trygghet, men nu i förvissningen om att det kan ses som en del av hållbar utveckling. Utdraget 

nedan visar hur förskollärarna resonerar kring trygghet som en grundförutsättning för annat lärande.  

 

Utdrag 2 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016 
 

Förskollärare 2: Då är det mycket ju så att de barnen ska ha det bra och skapa ett lugnt klimat och trygghet . 

 

Förskollärare 1: Vi frågade föräldrarna vad de tyckte var viktigt och det viktigaste var att de har det bra och trygga och att de 

hade en kompis och leka med. Det var det, de pratade inte ett ord om matematik eller fann inte utan det var dem här basala 

grundläggande sakerna som var viktiga för föräldrarna. 

 

Förskollärare 5: Det här med kompis är ju viktigt.. 

 

Förskollärare 1: Vi kanske behöver tänka till det här alltså i våran verksamhet. Det klart att vi ska jobba med dem här frågorna 

och ge de begreppen och naturen och hela den biten. I grund och botten, då tänker jag den sociala biten, vad ska vi lägga 

grunden. 

 

Förskollärare 5: Vi har ju våran värdegrund, den tycker jag är viktigt. 
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Övriga förskollärare: Mm. 

 

Förskollärare 5: Det är ju trygghet att barnen ska trivas och komma hit och vilja och tycka det är roligt. 

 

Förskollärare 2: Får lära sig hur man är en bra kompis. Mycket så, om att hur man är mot varandra och vi skapa lugn 
 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I utdraget tar förskollärarna även upp läroplanens värdegrund och de menar att barnens trygghet är 

det viktigaste för föräldrarna. 

 

5.2 Förskolediskurs 

Oavsett om vi talar om hållbar utveckling, matematik eller språkligt lärande är det här sådant som vi 

tillskriver en större och mer allmänt utbredd förskolediskurs eller didaktik. Vår erfarenhet är att 

förskollärare även talar om vikten av att barn får lära genom till exempel erfarenheter i många 

sammanhang och att det mer kan ses som en utbredd syn på barns lärande inom förskolan än som 

något specifik kopplat till hållbar utveckling. I förskolediskursen har vi även valt att placera de olika 

aktiviteterna och förutsättningarna som skapar förskollärarnas vardag på förskolan, så som 

exempelvis matematik eller barngruppens utformning, och hur förskollärarna talar om det. 

 

5.2.1 Erfarenheter och att göra konkret 
En röd tråd i materialet är att barn lär sig genom att få praktiska erfarenheter. Förskollärarna talar om 

barns insikt av att bli medvetna om sitt eget lärande och att kunskap är något som byggs på genom 

erfarenheter som förskolan kan ge barnen. De talar även om kunskap som en process där barnet 

påminns om det hen redan lärt sig.  

    Förskollärarna kommer med flera olika praktiska exempel som skulle kunna illustrera och 

tydliggöra hållbarhet för barnen, till exempel tar de upp kompostering, odling och slutet kretslopp i en 

glasburk. En förskollärare tar även upp att det är viktigt att barnen får vara delaktiga och till exempel 

vara med och panta burkar. 

    De två utdragen har valts ut eftersom de visar hur förskollärarna talar om barns kunskap och hur 

förskollärarna kan skapa konkreta erfarenheter hos barnen.  

  

Utdrag 3: 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 5: För det är ju när man gör saker som barnen (ohörbart) 

Förskollärare 2: Att man lockar dem också och gör det litet spännande och så också.  

Förskollärare 1: Att skapa lite nyfikenhet och förhoppningsvis också intresse och vilja också… att se att det här, det är faktiskt 

bra att göra så här. Det leder till något. 
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Förskollärare 4: Jag tycker att det här exemplet med plankan är så bra, till exempel om man går till skogen som man har någon 

gång i veckan, när man spikar fast, eller ja spikar, sätter fast, typ äppelskrutt, en burk, en plastpåse och gräver ner och gräver 

upp och ser vad som händer varje vecka och vad naturen faktiskt inte kan ta hand om bra.  

Förskollärare 1: Precis. 

Förskollärare 4: Det är rätt så tydligt. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I utdraget ovan ger en av förskollärarna ett konkret exempel på en aktivitet att göra med barnen. 

I utdraget nedan beskrivs kunskap som något som ”känns” och som kan ”trigga” en vilja att lära sig 

mer hos barnen.  

 

Utdrag 4: 
Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 5: Ne, men det jag sa just om att barn, vill att barn ska lära sig att de själv förstår att de har lärt sig. Det kan man ju 

föra över på det här med hållbar utveckling. Man de har förstått det här med naturen och varför man ska vara och lärt mig detta 

då har man ju kommit långt. Det är så jag tänker nu när jag jobbar med barn. Men det är inte en enkel sak, och när de inte är så 

gamla får de att förstå vad dem lär, lärt sig vad de kan. Det de inte kunde innan. För när ett barn har förstått det, de triggar de 

att vilja lära sig mer.  

 

Förskollärare 1: Sen ger vi ju erfarenheter här och upplevelser, det gör de ju hemma med. När allt det byggs på och sen i trean så 

kanske jaha, visst det var ju så. Det är ju en process. 

 

Förskollärare 2: De påminns. 

Förskollärare 1: Många gånger kanske man inte ser ”resultatet”, om man nu så.. Jag tror framtiden det vi jobbar med är viktigt 

för de ändå och förstå. 

 

Förskollärare 5: Det är inte att vi, det är att barnet själv ska känna det här att nu.. 

 

Förskollärare 1: Känna, precis. 

Förskollärare 5: Det är dit jag vill komma. 
 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

5.3 Hållbarhetsdiskursen möter förskolediskursen   
För att kunna synliggöra de möjligheter, utmaningar, lösningar och konflikter som kan uppstå i en 

förskoleverksamhets arbete med hållbar utveckling har vi valt att skapa ett möte mellan 

förskolediskursen och hållbarhetsdiskursen som vi urskilt ur materialet.  

 

5.3.1 Planerade och oplanerade aktiviteter  
Arbete med frågor som kan kopplas till hållbar utveckling tycks inte vara något som förskollärarna 

aktivt planerar för, det kan istället ses som ”en naturlig del” av vardagen att till exempel lägga sina 
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matrester i en särskild behållare. I utdraget nedan talar förskollärarna om planerade aktiviteter för 

matematik utomhus och att plocka skräp då spontant kan bli en aktivitet och de frågar sig om 

matematik spontant skulle kunna bli en aspekt av att plocka skräp.  

     Här kan det ses som att förskolediskursen, inklusive matematik, får ett företräde över 

hållbarhetsdiskursen, vilket en av förskollärarna synliggör genom att vända på fokus för den aktivitet 

de talar om.  

 

Utdrag 5: 
Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 5: Jag tänker… nu satt jag och tänkte om man skulle ha gjort tvärtom då, att vi är ute och samlar skräp och så får vi 

plötsligt se en form, vad händer då? Det har jag faktisk inte tänkt, blir det detsamma? Förstår du lite hur jag..? (Paus) 

Förskollärare 1: Ja men det är klart, ger man dem material till det vi ska göra, det förstärker ju det hela… 

Förskollärare 5: (ohörbart) men vi har faktiskt ett ställe där vi gjorde detta och sen, de barnen, de ville, var enda gång vi gick 

förbi, för vi behövde inte gå så långt, vi gick bara till (ohörbart), och där fanns massor, jättemycket skräp hittade vi på ett 

område. Och sen gick vi förbi där flera andra gånger och då kom det upp hela tiden, åh ska vi se om vi hittar skräp här, fast vi 

inte hade planerat det den gången, men det var precis som att man hade befäst någonting i dem.  

Förskollärare 1: De tyckte det var lite spännande kanske. 

Förskollärare 5: Ja. Och vi hittade kanske mycket.  

Förskollärare 1: Och är något spännande så vill man ju, då kom man säkert ihåg det där. (paus). Alltså, matematiken och på det 

sättet vi pratar nu, om naturvård och så, så har vi ju inte riktigt tänkt, utan vi har haft former och färger och jämföra och så på 

olika sätt både inne och ute. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I utdraget tar de även upp material som något som kan förstärka barnens lärande och ger ett exempel 

på när skräpplockning blev något som barnen tyckte var en spännande aktivitet även när det inte var 

planerat. Att planera för en aktivitet och använda material till en aktivitet tycks förstärka barnens 

lärande. 

 

5.3.2 Arbetslaget 
I de utvalda utdragen nedan talar förskollärarna bland annat om hur konflikter kan uppstå i arbetslag 

när en person vill mer eller något annat än kollegorna. Exempelvis om någon vill köpa in ett material 

eller ta bort ett material eller om någon är en eldsjäl som går till överdrift kan det skapas spänningar. 

Förskollärarna talar om vikten av delaktighet i arbetslaget och att alla ska vara med. 

     Samtidigt talar förskollärarna om att vara en positiv förebild för barnen och visa att det är roligt och 

inspirerande att arbeta med hållbar utveckling. Förskollärarna säger att det är en fördel att personalen 

speglar olika intressen vilket gör att de kan komplettera varandra i ett arbetslag. Att ha olika syn på ett 

begrepp som hållbarhet kan vara en fördel och någon kanske är mer intresserad av miljöfrågor och 

någon annan av den sociala aspekten av hållbar utveckling och då kompletterar de varandra. 

    Även här kan det ses som att förskolediskursen kommer i konflikt med hållbarhetsdiskursen. Det 

blir en balansgång mellan att vara en positiv förebild som vill inspirera andra att arbeta för en hållbar 
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framtid, samtidigt som det inte får gå till överdrift, som när någon vill ha Grön flagg till 150 %, för då 

kan det bli en ensam ”eldsjäl” som kommer i konflikt med de övriga i arbetslaget.  

  

Utdrag 6:  

Enskild intervju 15/4 2016: 

Förskollärare 2: Jag har väl stött på någon gång det här med sortering för när jag kom in på den avdelningen jag jobbar på så 

hade de ingen sortering så utan allt slängdes i papperskorgen så där blev det lite diskussion, att hur mycket ska vi sortera? Och 

just den här, tidsmässigt. Kanske inte är så pedagogiskt egentligen, för vi slänger ju sopor varje eftermiddag då och det är ju en 

personal på varje avdelningen vi rullar på lite där nere om det, men sen kom vi fram till att vi sorterade papper, plast och så men 

att när vi är i uteleken att en går iväg och sorterar det då. Och där brann jag liksom för sortering och en annan tyckte liksom ne, 

det är inte vårat jobb och lite så här att det har inte vi tid med, alltså det blir lite så. Sen har jag nog inte stött på riktigt material 

till barn och så det har väl varit lite frågor om det skulle vara någon plastleksak eller om man skulle köpa in någon träleksak då 

men det är ju mer inriktat på barnen, just om det är giftfritt eller inte. För jag menar en plastbil och en träbil är inte jättestor 

skillnad på kanske lek just men jag har nog inte stött på något så som man tänker som är pedagogiskt så tänker jag inte. Ne, sen 

är det lite så svårt då jag tänker just det exempel, vi har ju en ateljégrupp och då är det en från varje avdelning och då sköter de 

inköpen där och likadant så har vi vattenlek där sköts inköpen där eller ska köpas, köras ihop. Sen har det varit jag vet det var 

något med mobiltelefoner också som vi skulle ta bort, jag tror det är en avdelning som inte har tagit bort medans det har vi inte 

ens haft så just gammal elektronik och så. Det klart för att barnen tycker det är väldigt roligt med telefoner så där kanske man 

kan stötta på lite konflikt så men då är vi lite olika arbetslag då inte haft det i mitt arbetslag direkt så. Ah, jag vet inte. Det är lite 

svårt. 

(Förskollärare 2, 2016) 

 

I utdraget ovan nämns även tid som en anledning till varför vissa aktiviteter kanske prioriteras ner av 

någon i ett arbetslag. I utdraget nedan talar förskollärarna om vikten av balans.  
 

Utdrag 7: 
Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 5: Ja, för jag har ju varit på de här eldsjälarna som, alltså det blir ju nästan som att det går till överdrift då. 

Förskollärare 4: Mm. 

Förskollärare 5: Det blir ju inte alltid bra för barnen heller. 

Förskollärare 1: Ne. (paus) Och blir det till överdrift kan jag känna att då är nog inte alla med riktigt. För då är det nån som 

driver det här stenhårt och så har man inte förankrat det här i arbetslagen eller i verksamheten överhuvudtaget. 

Förskollärare 4: Lite balans måste nog finnas. 

Förskollärare 1: Någon balans måste finnas, så att alla känner att man är med på tåget. 

Förskollärare 2: Att alla är delaktiga. Så att det inte bara är en som.. 

Förskollärare 1: Ja, ne då får det inte vara det här att nån bara bestämt nu ska vi köra Grön flagg här till 150%. Då tror jag det är 

svårt att få med sig. (Paus). Utan det måste vara förankrat, kanske genomarbetat. Att vi också får det här positiva från andra så 

vi kan föra det vidare på något sätt. Annars tror jag att det kan bli konflikter. Faktiskt.  

Förskollärare 4: Jag tycker det är viktigt. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I det sista utdraget lyfter en av förskollärarna fram att det är något positivt att vara olika personer i ett 
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arbetslag. 

 
Utdrag 8:  
Enskild intervju 15/4 2016: 

Förskollärare 5: [---]. Att man tänker hur man hanterar material och där är vi nog lite olika, hur man tänker och då kan man ju 

komplettera varandra, så tänkte jag lite faktiskt. Och hur man kan tänka olika om just saker och ting och att det är viktigt att 

man tänker så, att man tänker faktiskt olika. 

(Förskollärare 5, 2016) 

 

En sammanfattning är att det enligt förskollärarna tycks handla om olika personliga prioriteringar och 

att kunna få ihop dessa i arbetslaget på ett balanserat sätt.  
 

5.3.3 Anpassa efter barns ålder  
Barns ålder kan vara en utmaning enligt förskollärarna och begrepp kopplade till hållbar utveckling 

kan behöva brytas ner för att bli mer konkreta. Särskilt för de yngre barnen. I utdraget nedan talar 

förskolläraren om att arbeta med små barn och hållbar utveckling.   

     Här används en förskolmetodik (bryta ner, göra konkret) på ett hållbarhetsinnehåll. 

Förskolediskursen och hållbarhetsdiskursen samverkar.    
 

Utdrag 9: 
Enskild intervju 15/4 2016:  

 

Ida: Hur tänker du kring din profession om barns ålder och för hållbar utveckling? 

Förskollärare 2: Ne, men jag tänker väl så där, ah alltså när man jobbar med 1-3 år, det är ganska stor skillnad på en 1-åring och 

på en 3-åring. Men ändå att man har, att man får bryta ner vissa grejer, göra det lite förenklat och så det gäller väl all pedagogisk 

verksamhet också så. För jag tänker de som jobbar med 3-5 där kan man ju göra lite mer, alltså jag tänker så här med 

studiebesök, jag vet ju på min sons förskola han fyller ju 5 nu, de har ju jobbat mycket med reningsverket och han har lärt sig 

jättemycket och där kanske man kan tro att ne men det förstår ju inte de, men de har gjort det väldigt, alltså de har ritat upp på 

en vägg hur hela processen fungerar och alltså väldigt så. Och det kan man ju bryta ner till ännu mindre barn, att man bara tar 

små, det här är det smutsiga vattnet, här blir det lite rent, att man förenklar det lite, ah, jag vet inte hur man ska förklara. Sen 

det här med att gå till sopstation, det är ju en punk som jag tycker är ganska viktigt, att barnen får följa med att här sorterar vi 

det här och det här. Menar där får de en liten förförståelse att okej här lägger man papper och här lägger man glasen och när de 

blir lite äldre kanske de har lärt sig att kanske börjar förstå mer varför man sorterar. Men just 1-3 kan ju vara lite svårt och bryta 

ner så sätt. Men just det här med skräp i naturen om man är ute på gården är det ju väldigt lätt att titta här ligger det skräp, det 

får vi slänga i soptunnan.  Det kan de ju hjälpa till med utan problem, det kan de ju tycka är roligt också. Kanske inte fimpar och 

sånt, kanske inte är så trevligt men… (skratt) det har vi ju också. Så att det det är väl lite olika ålder och intresse och lite så. 

Kanske inte ska börja prata om ekologisk mat med de små barnen men ändå sen säger vi också mycket på småbarn här att med 

grönsak och så att det är nyttigt att man ska få i sig all näring och då kanske inte barnen förstå vår näring så men kan detta är 

viktigt. Sen att de bör lära sig varför och det små olika näringsämnen och ah, lite så. Man äter varierat. Jag menar man äter 

frukost, då lite fil, lite flingor, sen att man äter smörgås. Ah, jag vet inte men jag tror ändå de förstår mycket mer än vad man 

tror, alltså de lär sig jättemycket så att man ska ju ändå våga lite, det känner jag som nu när vi jobbar med matematiklyftet det vi 

hade med former med våra allra minsta, de lärde sig jätte, de var intresserade också det lärde sig det här med en cirkel var runt 

och där blev ju vi lite förvånade så att man ska ju ändå kunna våga lite. 
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(Förskollärare 2, 2016) 

 

Förskolläraren tar till exempel upp hur hen sett på sin sons förskola att de arbetat med reningsverk 

och funderar på hur hen skulle kunna göra för att arbeta med samma sak på sin småbarnsavdelning.    

 

5.3.4 Tidsbrist och barngrupp  

I materialet talar de om tidsbrist, till exempel att det är en tidsfråga om man kan ha odlingslådor, och 

stora barngrupper kommer också upp som en begränsning för deras arbete. 

     Förskollärarna tycks se det som en utmaning att arbeta på en mångkulturell förskola och anser att 

barnens trygghet och språkförståelse är i fokus. Utdraget nedan är från efter det att förskollärarna 

frågat oss om en definition av begreppet hållbar utveckling. 

     

Utdrag 10: 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 5: Tryggheten och förhållningssätt och hur man är, då kanske det här (pekar på citatet) inte det man prioriterar 

först. Det handlar inte om att det inte är viktigt. Barnet måste ju vara tryggt för att kunna uppleva och lära. Det är ju det 

grundläggande. Barnen tycker det är roligt att komma till sin förskola och känna sig trygg här. För att kunna lära. Kan man inte 

slappna av och känna sig trygg i sin miljö här så kvittar det hur mycket vi pratar om miljö och natur och kretslopp, då tar de inte 

tills sig det om de har kaos inom sig. 

Förskollärare 4: Det klart. 

Förskollärare 2: Det gäller på många förskolor tror jag. 

Förskollärare 5: Sen det som har kommit nu i forskning att det är inte bra för barnen och vara i så här stora grupper. Varken för 

barn eller pedagog. Vi når ju inte ut till barnen på det sätt som vi önskar. Tyvärr. 

Förskollärare 2: Vi var ju på en föreläsning med (ohörbart), hur viktig tryggheten är. 

Förskollärare 5: Det tycker jag också är en aspekt på hållbar utveckling. 

Förskollärare 2: Ah. 

Förskollärare 5: Framtida just hur barnen får växa upp. Det är dem här stora grupperna och det är inte bra. Ingen mår bra av det 

och hela dagarna. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

Barns trygghet är i fokus för förskollärarna och det är också något som de kopplar till hur stora 

barngrupperna är. I detta exempel synliggörs hur en förskolediskurs påverkar hur mycket utrymme en 

hållbarhetsdiskurs ges i förskolans verksamhet.  

 

5.3.5 Förskollärarnas egna kunskaper 
”Det är svårt” säger förskollärarna flera gånger. En utmaning vid arbetet med hållbarhetsfrågor är att 

de tycks uppleva ämnet som stort, tungt och diffust och de uttryckte att de själva skulle behöva mer 

kunskap. 
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Utdrag 11: 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016  
 

Förskollärare 2: Det är stora frågor, ganska tunga frågor. 

Förskollärare 4: Visst är det. 

Förskollärare 2: Svårt och förklara med tycker jag lite. Att sätta ord på. 

Förskollärare 4: Det är som du säger att det är svårt att sätta ord på 

Förskollärare 2: Tycker det är svårt när man tänker så ska man förklara vad man menar och så är det ju hela tiden. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I utdraget ovan kan det ses som att förskollärarna saknar användbara begrepp och ord för att beskriva 

hållbar utveckling. I utdraget nedan talar de om att de själva kan behöva kunskap för att kunna ge 

kunskap till barnen. 
 

Utdrag 12: 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016  
Förskollärare 2: Ja, vi på småbarn får ju bryta ner det ganska mycket, det är väl lite det. Tänker jag, att man bryter ner det och 

gör det väldigt förenklat.  

Förskollärare 1: Vad det är jag kan känna och så där, (ohörbart), att man lär sig mer om det själv.  

Flera förskollärare: Ja, ja 

Förskollärare 1: För att kunna på ett enkelt sätt (ohörbart) jag behöver mer kunskaper själv kanske.  

Förskollärare 5: Ja, för vi får ju också bryta ner det här. (ohörbart) Har ju inte språket, det svenska språket, och det är svårt 

ibland när man ska förklara då. För det är ju inga självklara grejer om man inte håller på med det. Kretslopp, miljö, 

miljöförstöring . En del, man tänker ju inte en tanke på det och ställer man en fråga, ah, hm, de vet inte vad det är. 

[---] 

Förskollärare 1: Man behöver nog ännu mer konkret, för de här orden är ju väldigt diffusa, miljön är ganska diffus, kretslopp är 

jättediffust, så det är svåra ord. Så man får nog försöka få det väldigt konkret. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

I mötet mellan förskolediskursen och hållbarhetsdiskursen uppstår ett kunskapsbehov och 

förskollärarna tror att de kanske skulle behöva kompetensutveckling. 
 

5.4 En samverkansdiskurs  
Vi har valt att skapa en diskurs som vi kallar för samverkansdiskurs eftersom barnens vårdnadshavare, 

hemkulturer och de erfarenheter som barnen gjort utanför förskolan (till exempel genom att titta på 

TV) påverkar arbetet på förskolan och det även är en del av förskolans uppdrag att samverka med 

vårdnadshavare enligt läroplanen (Skolverket, 2010).  

   Förskollärarna talar om hemmets möjligheter att påverka och var de anser att deras egna möjligheter 

att påverka tar slut.  

     Konflikter kan uppstå i mötet med hemmet eller vårdnadshavarna. I exemplet nedan pratar 
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förskollärarna om att förskolan inte kan påverka frågor om konsumtion eller köttkonsumtion och att 

vissa frågor kan skrämma barnen. Däremot är sopsortering något som förskolan kan påverka utan risk 

för att konflikter uppstår med vårdnadshavarna. Sopsortering ”lever man närmare” än 

köttkonsumtion säger förskollärarna i det utvalda utdraget. 

 

Utdrag 13: 

Fokusgruppsintervju 12/4 2016 

 

Förskollärare 3: Det känns ju lättare att sortera och förklara för barnen vad som händer. 

Förskollärare 4: Ah. Konsumtion och så till exempel.  

Förskollärare 3: Eller om jag äter kött eller inte. Det tror jag är svårare att förklara. 

Förskollärare 5: Som vi kanske inte kan påverka så mycket ändå hemifrån.. 

Förskollärare 3: Ne. 

Förskollärare 4: Till exempel. 

Förskollärare 3: Inte här ifrån heller. 

Förskollärare 4: Jag tänker så här att man inte kan påverka hemmet mycket så mycket. 

[---] 

Förskollärare 1: Alla lägger ju grunden hemma. Jag menar är de vana vid att inte äta kött då att föräldrarna har det tänket så det 

klart att det påverkar barnen. 

Förskollärare 4: Mm. 

Förskollärare 1: Det gör det ju, det tror jag nog. Så det är ju familjen, hemmet som har den stora. 

Förskollärare 4: Så där kan det ju vara svårare för oss. 

Förskollärare 1: Lite kan jag känna. 

Förskollärare 2: Vi kan ju inte komma in och säga att nu ska vi inte äta mer kött, för det skrämmer upp barnen. Ah, men lite. 

Barnen kanske inte vet ens egentligen, de kan inte förstå för ens de blir äldre det här med, oj är detta en gris jag äter. Alltså. Att 

jag känner att ta sådana tunga frågor när barnen inte är så gamla. Hur man ska förklara. 

Förskollärare 4: Det är ju sånt man gör kanske. Medans sortering är ju sånt man gör kanske här. 

Förskollärare 2: Det kanske inte startar en konflikt hemma så där. 

Förskollärare 4: Ne, då kanske bara blir roligt hemma. Tror det är lättare. 

Förskollärare 1: Sortering och den biten lever man ju så nära, så det gäller att det är nära barnen hela tiden. Så att det ska.. 

(Förskollärare 1-5, 2016) 

 

5.5 Avslutande analys  
Här kopplar vi resultatet till våra forskningsfrågor.  

 

5.5.1 Hur arbetar förskollärarna med frågor som rör en hållbar utveckling i sin verksamhet 

och hur uppfattar de själva begreppet? 
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När förskollärarna arbetar med hållbarhetsfrågor tänker de spontant på källsortering och 

skräpplockning, som är ”det lilla” man kan göra i vardagen.  

    I vårt material kan vi se att förskollärarna talar om att lära barnen, befästa kunskap i dem, prata om 

och förklara för barnen att de till exempel inte ska ha sönder grejer eller vara rädda om naturen. Det 

framstår även som att förskollärarna anser sig behöva vara bra förebilder och det är de som ska skapa 

nyfikenhet och intresse hos barnen för hållbarhetsfrågor. 

    De återkommer också till betydelsen av att bryta ner och göra diffusa begrepp konkreta för att 

barnen lättare ska kunna lära sig. Förståelse kommer genom görande och lärandet för hållbar 

utveckling är en process där förståelsen kanske ibland även kan komma i senare sammanhang. 

Förskollärarna tycks inte arbeta lika medvetet med hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete på samma 

sätt som de gör med exempelvis matematik, men samtidigt säger de också att hållbarhetsarbetet sker 

hela tiden (till exempel när de slänger matrester). Förskollärarna tycks anse att barns trygghet är 

grunden för annat lärande och de prioriterar sociala aspekter av hållbar utveckling mer än de 

miljörelaterade och ekonomiska områdena.   

    Även om begreppet hållbar utveckling kanske inte är framträdande eller används dagligen eller 

medvetet av förskollärarna så knyter det an till sådant som redan sker i förskolans verksamhet. 

 

5.5.2 Vilka pedagogiska konflikter, möjligheter och lösningar stöter förskollärarna på eller 

beskriver de skulle kunna uppstå? 
I mötet mellan det vi valt att kalla för en hållbarhetsdiskurs och en förskolediskurs finns potential till 

att skapa en ny sorts diskurs, det vill säga lärande för hållbar utveckling.   

    I vår studie framstår förskolediskursen som starkare än hållbarhetsdiskursen. Förskollärarna talar 

om att konflikter skulle kunna uppstå i ett arbetslag när förskollärare har olika stort intresse och 

engagemang för hållbarhetsfrågor. En förskollärare som har med sig en stark hållbarhetsdiskurs kan 

möta ett motstånd när övriga i arbetslaget inte känner sig delaktiga eller öppna för att utveckla sin 

verksamhet. Det kan ses som att det krävs en förändring och utvidgning av en rådande förskolediskurs 

för att den även ska kunna innehålla en hållbarhetsdiskurs. 

    Delar av hållbarhetsdiskursen, till exempel att äta mindre kött eller konsumera mindre, anses av 

förskollärarna vara för stora och komplexa för deras arbete i förskolan. Andra delar är lättare för dem 

att införliva i verksamheten och kanske även redan knyter an till tidigare miljöarbete som historiskt 

skett i förskolan och finns väl förankrat i förskolans tradition, till exempel att plocka skräp eller odla 

på gården.  

     Hemmet tycks påverka vilka hållbarhetsfrågor som förskollärarna anser vara lämpligt att arbeta 

med i förskolan och hemmet används som en gränsdragning för hur mycket en hållbarhetsdiskurs får 

inkorporeras i förskoleverksamheten. Det tycks även vara så att barnen har med sig egna 

hållbarhetsdiskurser hemifrån. I materialet talar förskollärarna också om hur olika kulturer ser olika 

på miljöfrågor och det faktum att förskolan, som förskollärarna arbetar på, är mångkulturell påverkar 

också hur arbetet med hållbar utveckling sker.  

     Även tidsbrist och barngruppens storlek har betydelse för hur mycket utrymme hållbar utveckling 
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får i verksamheten. Tidsbrist och stora barngrupper är något som kan ses tillhöra förskolediskursen 

och som begränsar hållbarhetsdiskursen.        

      När förskollärarna arbetar med hållbarhetsfrågor använder de sig av metoder som redan finns 

inom förskolediskursen. De talar om att konkretisera något som kan vara svårt och diffust genom att 

till exempel gräva ner en planka med fastspikat skräp i jorden för att tydligt visa vad som kan brytas 

ner i naturen. Förskollärarna har också en medveten hållning kring hur de anpassar ett innehåll 

utefter barns ålder. Förskolediskursen kan här ses ge möjligheter och lösningar till hur hållbar 

utveckling kan bli en del av förskolans verksamhet.  

    Förskollärarna säger sig behöva mer kunskap om hållbar utveckling, samtidigt blir det också synligt 

i materialet att de kan inspireras av andra förskolors arbete och att de under fokusgruppsintervjun ger 

varandra kunskaper genom att dela erfarenheter.  
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6. Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet kopplas studiens resultat till den inledande bakgrunden. Först diskuteras resultatet i 

förhållande till förskolans läroplan, sedan diskuteras det huruvida det är en antropocentrisk 

hållbarhetsdiskurs som framträtt och slutligen sätts denna diskussion i relation till vad som sägs om 

lärande för hållbar utveckling i tidigare forskning och på vilket sätt förskollärarna i denna studie kan 

anses arbeta för en hållbar utveckling. 

   

6.1 Begreppet hållbar utveckling och läroplanen 
I läroplanen (Skolverket, 2010) finns inte begreppet hållbar utveckling uttryckligen utskrivet och det 

lämnar utrymme för hur förskollärare kan se på sitt arbete med hållbar utveckling. Om det stod 

inskrivet i läroplanen att förskolan ska arbeta med just hållbar utveckling hade det troligen varit ett 

begrepp som diskuterats och lyfts fram mer i verksamheten.  

     I materialet framkommer att förskollärarna tycks prioritera trygghet, vilket kan ses som en social 

aspekt av hållbarhet, mer än till exempel miljömässig hållbarhet. Gough och Scott (2006) skriver att 

det kan vara vanskligt att försöka separera de tre olika aspekterna av hållbar utveckling. De olika 

områdena kan ibland komma i konflikt med varandra på politiskt nivå och kanske kan något liknande 

ses i mindre skala i förskolans verksamhet. Den sociala aspekten, som tydligt kan ses i läroplanens 

värdegrund, kan där komma att få företräde framför en ekonomisk eller miljömässig aspekt.  

      Till exempel kan en strävan efter att arbeta med att utveckla barns handlingskompetens vara 

förenligt med demokratiska värderingar skriver Breiting och Mogensen (1999). Ett öppet 

förhållningssätt ger bland annat barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och erfarenheter och kan 

bidra till att skapa en större förståelse för begrepp som demokrati skriver Ärlemalm- Hagsér (2013). 

Här kan läroplanens demokratiska värdegrund ses gå hand i hand med begreppet hållbar utveckling. 

Även trygghet, som förskollärarna i vårt material tar upp, finns i läroplanens värdegrund. Däremot 

kanske det är svårare att konkret använda sig av uttryck som ”ett ekologiskt förhållningssätt” och en 

”positiv framtidstro” i den vardagliga verksamheten (Skolverket, 2010, s.7). Kanske kan innebörden av 

hållbar utveckling i förskolan behöva förtydligas i styrdokumenten. 

    Förskollärarna i studien anser att det är svårt att arbeta med hållbar utveckling och en reflektion vi 

har, som även kan kopplas till vårt valda teoretiska perspektiv, är att förskollärarna skulle kunna se på 

sitt arbete för en hållbar utveckling på andra sätt om ett annat begrepp användes.  Björneloo (2007) 

skriver att ordet ”hållbar” i begreppet skulle kunna bytas ut mot andra ord och Ärlemalm-Hagsér 

(2012) föreslår att lärande för hållbar utveckling kanske bättre skulle kunna delas upp i ett lärande för 

ett hållbart samhälle, en hållbar livsstil och en hållbar natur. 
 

6.2 En antropocentrisk hållbarhetsdiskurs  

Stora internationella dokument som ”Our Common future” och ”Agenda 21” har bidragit till att skapa 

något som kan ses som en global hållbarhetsdiskurs påverkad av den västerländska världsbilden 

(Dahlbeck & Dahlbeck, 2012). Denna diskurs, som bär starka drag av en antropocentrisk världsbild där 
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människan tillskrivs ett större värde än andra livsformer, går igen i politiska sammanhang vilket 

därför också påverkar hur undervisning för hållbar utveckling utformas (Gough & Scott, 2006).  

    Inom den större diskursen av hur en global hållbar utveckling ska ske kan även andra ideologier ses 

som talar om alternativa synsätt. Till exempel kan den antropocentriska världsbilden nyanseras och 

ifrågasättas (Page, 2005) och olika teoretiska perspektiv, så som ekofeminism, kan erbjuda olika 

lösningar på hur en hållbar utveckling skulle kunna möjliggöras (Ärlemalm-Hagsér, 2013).    

    När förskollärarna talar om hållbar utveckling i förskolan använder de ord och uttryck som 

”framtid”, ”värna om”, ”ta hand om”, ”miljö”, ”viktig”, ”positiv och ”det lilla man kan göra”. De talar 

om att återvinna och plocka skräp och om att vara rädd om naturen.  

     Att ”värna om” och ”ta hand” om naturen är uttryck som kan föra tankarna till en antropocentrisk 

världsbild där den aktiva människan, frånskild från naturen, kliver in till naturens försvar.  

      Förskollärarna talar även om ”det lilla man kan göra” och Dahlbeck och Dahlbeck (2012) skriver 

om hur det i den stora samhälleliga diskursen om en hållbar utveckling finns en bild av hur varje 

enskild människa kan påverka genom sina enskilda handlingar och där varje liten handling kan bidra 

till något större.   

     När natur och människa ses som åtskiljda och när naturen blir ett fristående objekt att värna om 

kan det framstå som att det finns ett val där förskollärarna kan välja om de vill arbeta för hållbar 

utveckling eller inte. Människans beroende av naturen och jorden blir osynligt och därmed något som 

kan prioriteras ned eller helt väljas bort. Förskollärarna talar om att vara positiva förebilder för barnen 

och visa att det är roligt och bra att till exempel plocka upp efter sig. Men för att en hållbar framtid ska 

bli möjlig kan det behövas mer än en känsla av att göra rätt för sig när man gör något som anses vara 

bra för miljön skriver Dahlbeck och Dahlbeck (2012) och det finns en del utmaningar med en 

antropocentrisk världsbild. 

      Vår tolkning är att förskollärarnas syn på hållbar utveckling färgats av denna större samhälleliga 

diskurs kring vad hållbar utveckling kan vara och hur vi talar om det. Den kunskap som förskollärarna 

medvetet eller omedvetet fått via denna hållbarhetsdiskurs färgar hur de tänker kring hållbar 

utveckling i förskolan och vad som framstår som deras ”sanning” i detta sammanhang. Förskollärarna 

är kanske inte medvetna om sin egen delaktighet i denna diskurs eftersom den kan sägas representera 

en förgivettagen sanning om vad som är hållbar utveckling.  

 

6.3 Lärande för hållbar utveckling 
Vilken sorts teoretisk hållbarhetsdiskurs och vilken sorts teoretisk förskolediskurs som möts påverkar 

vad som blir lärande för hållbar utveckling i praktiken och Björklund (2014) menar att lärande för 

hållbar utveckling är beroende på vilken barn- och kunskapssyn och vilken natursyn som möts. Frågan 

i detta avsnitt är därför på vilket sätt lärande för hållbar utveckling framkommer i studiens resultat 

jämfört med vad som beskrivs som lärande för hållbar utveckling i bakgrunden. 

     Förskollärarna talar om betydelsen av att förenkla det abstrakta och svåra med till exempel olika 

begrepp kopplade till hållbar utveckling och förskollärarna ger konkreta exempel på hur de kan ge 

barnen förståelse genom praktiska erfarenheter och upplevelser. Exempel på sådant är att sortera 
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sopor eller gräva ner olika sorters skräp i jord för att se vad som kan brytas ner. Det här kan kopplas 

till den pragmatiska traditionen där praktiska erfarenheter ges ett stort värde vilket Caiman och 

Lundegård (2014) anser vara viktigt vid lärande för hållbar utveckling.  

     Att konkretisera och anpassa ett innehåll så att det blir begripligt för barnen tas även upp av 

förskollärarna när de talar om hur barns ålder påverkar arbetet med en hållbar utveckling och det kan 

kopplas till det Hedefalk (2010) skriver om att arbeta mer konkret med de yngre barnen och att 

utmana de äldre barnen med mer abstrakta resonemang.  

     Att arbeta med hållbarhet beskrivs som svårt och diffust av förskollärarna i studien och det är en av 

de två anledningarna som Eliott och Davis (2009) tar upp till varför lärandet för hållbar utveckling i 

förskolan går långsamt framåt. Förskollärare tenderar enligt författarna att betona kunskap om 

hållbarhetsfrågor och förståelse av kunskapen mer än kreativitet och förmågan att lösa problem (Eliott 

& Davis, 2009). Även detta kan ses i materialet till studien där förskollärarna talar om vikten av att 

låta barn att få syn på sitt eget lärande.  

     Samtidigt talar de också om att förståelsen kan komma senare i barnens liv och här kan vi återigen 

koppla till det Hedefalk (2010) skriver, nämligen att vid undervisning för hållbar utveckling kan barnet 

ses som både kompetent här i nuet och som någon som även ska bli kompetent i framtiden.   

    I resultatet kan det ses att förskollärarna inte medvetet arbetar med begreppet hållbar utveckling, 

men att sådant som redan sker i verksamheten ändå kan kopplas till exempelvis social hållbar 

utveckling. Hedefalk (2014) skriver att undervisning för hållbar utveckling kan definieras som de 

handlingar som förskollärare utför i syfte att rikta barns uppmärksamhet mot ett specifikt 

kunskapsinnehåll och frågan är då om de aktuella förskollärarna kan sägas arbeta med hållbar 

utveckling. För att komma vidare i sitt arbete med hållbar utveckling och till exempel utveckla barns 

kritiska handlingsförmåga behöver förskollärare aktivt rikta barnens innehåll mot ett material som 

uppmuntrar till denna förmåga (Hedefalk, 2014).  

     I vårt insamlade material kan vi se potential till vad som skulle kunna kopplas till det som Hedefalk 

(2014) skriver om att utveckla en förmåga att kritiskt utforska olika fenomen i sin värld. Till exempel 

när förskollärarna talar om olika konkreta lösningar för hur de skulle kunna skapa lärandesituationer 

för hållbar utveckling genom att gräva ner en planka med skräp i jorden. Dock är det svårt att uttala sig 

mer om detta då vi inte gjort observationer av sådana situationer. Det är även svårt att dra några 

slutsatser om hur förskollärarna gör barnen kompetenta och delaktiga i hållbarhetsarbetet så som 

Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver. Förskollärarna talar om att befästa kunskap hos barnen och att prata 

och förklara, men vi kan inte veta på vilket sätt det sker i praktiken. Detsamma gäller för frågan om 

huruvida förskollärarna kan sägas arbeta med ett medvetet utvecklande av barns handlingskompetens 

vilket Breiting och Mogensen (1999) skriver är en viktig del av ett hållbarhetsarbete. Vad vi kan veta är 

att inget av dessa begrepp tagits upp i materialet, undantaget att barns delaktighet nämns som viktigt 

vid ett tillfälle. 

      Förskollärarna i studien talar om vilka praktiska begränsningar som finns för att ett arbete med 

hållbar utveckling skulle kunna ske i större utsträckning. Förskollärarna hänvisar till stora 

mångkulturella barngrupper och tidsbrist vilket gör att hållbar utveckling nedprioriteras.  Kanske 

saknas det en sådan kultur av hållbarhet som Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver behövs för att ett arbete 
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med hållbar utveckling ska vara möjligt på en förskola. I en kultur av hållbarhet finns en medvetenhet 

om vikten av att arbeta hållbart i hela verksamheten och det handlar även om ett förhållningssätt och 

bemötande som möjliggör för barnen att till exempel kritiskt utforska olika fenomen och skapa en 

förståelse för olika värden och begrepp. 

     Förskollärarna säger att de kan vara i behov av kompetensutveckling vilket skulle kunna bidra till 

skapandet av en sådan hållbarhetskultur. Förskollärarnas kompetens kan också vara en bidragande 

faktor till vilka gränsdragningar som de gör kring vad de anser vara ett lämpligt hållbarhetsinnehåll.  

     Det finns en risk för att lärande för hållbar utveckling kan bli alltför normativ beroende på vilken 

barnsyn förskollärare har och vad som anses vara lämpligt att undervisa barn om anser både 

Björklund (2014), Ärlemalm-Hagsér (2012) och Björneloo (2007).  Det har varit svårt att dra några 

slutsatser kring detta utifrån det insamlade materialet, dock tycks samverkansdiskursen dra gränser 

för vad förskollärarna anser vara passande att ta upp med barnen. Till exempel ansåg förskollärarna 

att konsumtion och köttkonsumtion är områden där de inte kan påverka så mycket och som kan skapa 

konflikter med hemmet medan sopsortering upplevs som mer neutralt.  

     Här kan vi återigen se att den rådande hållbarhetsdiskursen i samhället i stort påverkar och att det 

är i mötet med det som för tillfället är en förskolas verksamhet som lärande för hållbar utveckling får 

sin innebörd. Hållbar utveckling är något som är i en ständig tillblivelse menar Björneloo (2007) och 

detsamma kan sägas gälla för ”lärande för hållbar utveckling”. Det är mer en resa och en process än en 

destination skriver hon (2014). 

     Olika teorier kan bidra med att ge denna resa en riktning och de verktyg som en antropocentrisk 

hållbarhetsdiskurs tillhandahåller räcker eventuellt inte till för att nå fram till det som forskningen 

beskriver som lärande för hållbar utveckling. Vår slutsats är därför att det kan behövas en större 

kunskap i förskolan om vad en hållbar utveckling kan innebära och vilka teoretiska, filosofiska och 

etiska ställningstagande som är med och skapar den rådande hållbarhetsdiskursen.  

 
6.4 Avslutning 
Denna uppsats bidrar med kunskap om hur fem förskollärare tänker kring att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan. Den bidrar även med kunskap om hur olika konflikter, lösningar och 

möjligheter kan uppstå i arbetet med hållbar utveckling.  

     Vi är medvetna om den egna påverkan på resultatet och att det urval som gjorts är begränsat till en 

specifik förskola.  

     Vår upplevelse är att vi i arbetet skrapat på ytan och att det som undersökts skulle kunnat fördjupas 

mycket mer och därför kan hela uppsatsen i sig ses som ett förslag på vidare forskning.  

     Flera frågor och sidospår har dykt upp och vi vill också erbjuda några mer specifika förslag på 

vidare forskning. Något vi inte gjort är observationer av hur förskollärare faktiskt arbetar med hållbar 

utveckling i praktiken. De spänningar som kan uppstå i ett arbetslag vid arbete med hållbarhetsfrågor 

är något som skulle kunna undersökas vidare. I resultatet dras slutsatsen att förskollärarna lägger 

betydelse vid vad barnens vårdnadshavare eventuellt skulle tänka om olika hållbarhetsfrågor och att 

de anser att vissa frågor inte är något som förskolan kan påverka, vilket också hade varit intressant att 
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undersöka vidare.  

     Fokus har i denna studie varit förskollärarnas föreställningar men något som kunnat vara minst lika 

intressant och relevant är förskolebarns förståelse av vad som är hållbar utveckling.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
Upplägg för fokusgruppsintervjun 

Vi presenterar oss lite kortfattat och berättar vad vår studie handlar om och varför vi har valt använda 

oss av fokusgrupp som metod och att syftet är att de ska prata med varandra. 

- Vad arbetar ni med på era avdelningar just nu? (Inledande fråga för att komma igång) 

 

- Vad innebär begreppet hållbar utveckling för er som förskollärare? Vad tänker ni när ni hör 

det?  (Till exempel: i relation till förskolans uppdrag? Enligt beprövad erfarenhet? Vilka 

stödstrukturer finns i er verksamhet för hållbar utveckling?) 

 

- Visa och läsa upp citat ur läroplanen (och även lägga fram utskrift av citatet): 

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

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet 

i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö i nutid och framtid.”  

Vad tänker ni om det här citatet? 

 

- Följdfrågor: Hur gör ni för att till exempel ge barnen en positiv framtidstro och ett varsamt 

förhållningssätt? Arbetar ni aktivt med det här som en det en del av era teman/projekt? På 

vilket sätt? (Varför inte?)  

 

- Har ni stött på några utmaningar? Berätta mer? Finns det något som ni upplever som mer 

utmanande? Varför då? 

 

- Har ni haft några konflikter i arbetslagen som kan kopplas till en hållbar utveckling? Hur löste 

ni dem?  Ev. följdfråga: Vilka konflikter skulle ni kunna tänka er kan uppstå när man arbetar 

med detta? 

 

- Vilka möjligheter finns det med att arbeta med hållbar utveckling i förskolan? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till enskilda intervjuerna  

 

- Har du tänkt på något sedan fokusgruppen som du spontant vill ta upp? 

 

- Hur tänker du personligen om en hållbar framtid? Är det något du tänker på i ditt privatliv? 

Har du känt att dina egna värderingar kring hållbarhet kommit i konflikt med ditt arbete på 

förskolan någon gång? 

 

- Har du stött på någon pedagogisk konflikt som rör hållbarhet i ditt arbete? (om förklaring 

behövs, till exempel: återvinningspapper jämfört med fint konstnärspapper i ateljén 

återanvändning/kreativt skapande)  

 

- Hur tänker du utifrån din profession om barns ålder och arbetet för en hållbar framtid? 

 

- Vilka verktyg kan vi som förskollärare ge barnen inför framtiden? Vad behöver barn få med sig 

för att kunna sträva efter och bidra till en hållbar framtid? 
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Bilaga 3 

Hur många gånger säger förskollärarna olika ord i materialet 

• ”Framtid”/”framtiden”: 6 ggr 

• ”Värna om”/”värna”: 6 ggr 

• ”Ta hand om”: 3 ggr 

• ”Miljö”: 28 ggr 

• ”Viktigt/”viktig”: 26 ggr 

• ”Positiv”/”Positiva”/”Positivt”: 22 ggr 

• ”Det lilla”/”det lilla man kan göra”: 5 ggr 

• ”Hjälpa”/”Hjälpa till”: 5 ggr 

• ”Svårt”/”Jättesvårt”: 25 ggr 

• ”Skräp”/”skräpet”/”skräptant”: 24 ggr 

• ”Delaktiga”/Delaktig”: 2 ggr 
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Bilaga 4 

 
 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 
 
Ida Johansson och Antonia Gustafsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om pedagogernas tankar om möjligheter, dilemman och lösningar vad det gäller hållbar 
utveckling i förskolan. 
 
Ida Johansson och Antonia Gustafsson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning 
och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 
 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Att intervju/intervjuerna filmas. 
 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder. 
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig, 
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________________________ 
 
________________________________     
Datum                                                                                         
 
 ________________________________   
Deltagarens signatur                                                                    ______________________________
                                                                     Studentens namn 
 
________________________________                     
Namnförtydligande                                                                    ________________________________           
                                                                                                                   Namnförtydligande
      

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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