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Abstract 
 
Idén till denna studie kom när ett barn talade om att vår planet skulle må bättre om vi 

återanvände saker. Däri väcktes vår idé om en låne-/bytesplattform mellan förskolor av 

material som tillfälligt inte används på förskolan. Vår studie har förankrats teoretiskt i 

läroplansteori samt forskning om utbildning inom hållbar utveckling i barns tidiga 

levnadsår. Syftet med studien var att undersöka hur verksamma inom förskolan 

förhåller sig till en låne-/bytesplattform, där material som inte används på en förskola 

återanvänds på en annan förskola, i arbetet för hållbar utveckling. Studien har 

genomförts i två delar, delstudie I och delstudie II utifrån kvantitativ metodik. Delstudie 

I omfattade 13 förskolor inom ett förskoleområde och bestod av ett projekt med en e-

postplattform för utbyte som skulle följas upp i form av en enkät. Delstudie I upphörde 

efter utebliven aktivitet bland verksamma inom förskoleområdet. Delstudie II 

genomfördes därefter i form av webbenkät publicerad på Facebook, för att nå ut till 

olika delar i landet med flera verksamma personer inom förskolan. Resultatet från 

delstudie II visade att en större del av de 60 respondenterna ansåg att en låne-

/bytesplattform kunde ha en positiv effekt på den hållbara utvecklingens tre dimensioner 

dvs. ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Dels uppfattade respondenterna att 

låne-/bytesplattformen var miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt men också ett sätt 

för barnen att skapa förståelse för andra människors livssituationer. Dock visade 

resultatet från båda delstudierna att olika faktorer kan påverka låne-/bytesplattormens 

tillämpning på förskolorna. Studien i sin helhet visar att det finns en potential för en 

låne-/bytesplattform och att den har inverkan på arbetet med hållbar utveckling inom 

förskolan.  
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1. Introduktion 

Utifrån de erfarenheter vi har av förskolläraryrket har vi uppmärksammat att material 

som används tillfälligt på förskolorna oftast läggs undan i ett förråd i väntan på att de 

ska användas igen. Idén till denna studie kom när vi uppmärksammade Earth Hour, som 

är en global manifestation som uppmanar människor att släcka lamporna i en timme en 

gång om året, under vår verksamhetsförlagda utbildning. Några barn blev tillfrågade hur 

de tror man kan hjälpa vår planet att må bättre. Då svarade ett barn att det kunde man 

göra genom att låna leksaker mellan varandra istället för att köpa nya. Barnets tankar 

om återanvändandet av material väckte vårt intresse utifrån hållbar utveckling. Därav 

kom vår idé om att det material som tillfälligt inte används ska få komma till 

användning på en annan förskola.  

 

Frågor om hållbar utveckling är viktiga och aktuella i dagens samhälle sett ur ett globalt 

perspektiv. Det går inte att undkomma att dessa frågor berör både vuxna och barn. Av 

Läroplan för förskolan 18 [Lpfö18] (2018)1 kan vi konstatera att arbetet med 

samhällsfrågor har stor betydelse. En av förskolans grundläggande värden är att 

utbildningen ska utföras med demokrati som en grund. Där barn ska utveckla ett 

intresse och aktivt delta i samhället samt för en hållbar utveckling som inkluderar den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Dessutom ska utbildningen lyfta 

fram både ett långsiktigt och världsomfattande framtidsperspektiv. 

 

Tanken är att vi kan tillföra inspiration och nya tankar hos pedagoger i deras arbete 

inom hållbar utveckling med inriktning på återanvändning när vi har genomfört vår 

studie. Inom förskolor återanvänds förpackningar som exempelvis mjölkkartonger samt 

naturmaterial när barnen skapar. Men med denna studie vill vi ta återanvändningen till 

nästa steg. Om studien visar att personer som är verksamma inom förskolan förhåller 

sig positivt till denna låne-/bytesverksamheten hoppas vi att vår idé utvecklas ytterligare 

till en applikation. Studien utgår från ett miljöperspektiv där hållbar utveckling är ett 

centralt begrepp.  

                                                 
1 Den nya läroplanen reviderades 2018 och träder i kraft 1 juli 2019. I denna studie används den nya 

reviderade läroplanen för att i denna finns det mer skrivet om hållbar utveckling än i tidigare upplagor. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt följer en detaljerad beskrivning av begreppet hållbar utveckling och dess 

tre dimensioner samt hur vi tolkar begreppet material och låne-/bytesplattform. Vi 

kommer även lyfta fram de certifikat som finns att få i de förskolor som arbetar för ett 

mer hållbart samhälle och framtid.  

 

2.1 Begreppet hållbar utveckling  

I WCEDs (World Comission on Environment and Development) rapport Vår 

gemensamma framtid (1987), även benämnd Brundtland-rapporten, beskrivs hållbar 

utveckling som en utveckling som ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (s.41). I rapporten 

innebär begreppet behov de förutsättningar en människa behöver för att klara sig i livet 

det vill säga grundläggande behov såsom mat, kläder, ett hem och arbete. Björklund 

(2014) utgår från Brundtland-rapportens definition på hållbar utveckling och menar att 

begreppet är svårt att få grepp om då det kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på att de 

grundläggande behov som ska tillfredsställas kan se olika ut beroende på var i världen 

man befinner sig. Prioriterat för att åstadkomma en hållbar utveckling är att utplåna 

fattigdom. Enligt Björklund resulterar fattigdom i kriser och konflikter som påverkar 

hela världen. Detta i sin tur leder till att det blir en obalans mellan den sociala, 

ekologiska och ekonomiska hållbarheten i samhället. För att skapa acceptans om en 

hållbar utveckling krävs att alla länder väljer ett helhetsperspektiv och att det finns 

förståelse över vårt i västvärlden sätt att leva och hur det påverkar människor i andra 

världsdelar.  

 

Från Brundtland-rapporten till Agenda 2030 

 

Hedenus et al. (2018) beskriver att begreppet hållbar utveckling slog igenom år 1983 då 

FN bildade Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) och den som ledde 

kommissionen var Norges före detta statsminister Gro Harlem Brundtland. I 

kommissionen deltog utrikesministrar, tjänstemän och beslutsfattare från 21 länder och 

deras uppgift var att hitta lösningar till de miljö- och utvecklingsproblem som fanns runt 

om i världen. De lösningar som arbetades fram redovisades i rapporten Vår 

gemensamma framtid år 1987. 

 

Hedenus et al. (ibid) lyfter fram att år 1992 hölls en miljö- och utvecklingskonferens i 

Rio de Janeiro i Brasilien där 172 länder var representerade för att tillsammans ta fram 

en plan om hur de kan arbeta internationellt, nationellt och lokalt för en hållbar 

utveckling. Vid millennieskiftet framställdes den plan som arbetades fram vid denna 

konferens och fick namnet Agenda 21. Denna plan innehöll åtta mål varav den ena var 

att halvera fattigdom och hunger och dessa skulle uppnås år 2015. Björneloo (2008) 

poängterar att det fanns vissa tvivel att dessa mål skulle uppfyllas innan år 2015. Ett av 

de åtta målen var att alla barn år 2015 skulle gå i grundskola.  

 

Hedenus et al. (2018) redogör för att år 2012 var det dags igen för nästa globala miljö- 

och utvecklingskonferens som även denna ägde rum i Rio de Janeiro. I denna konferens 

togs nya mål fram som skulle ersätta målen från Agenda 21. De nya globala målen kom 

att kallas Agenda 2030 och består av 17 mål och 169 delmål. I jämförelse med Agenda 

21 som fokuserade på de fattigaste länder, riktar sig Agenda 2030 till alla länder och 

anser att alla medverkande länder ansvarar för att målen uppfylls. En av grundreglerna 
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är att målen är förenade i en helhet och ett mål får inte uppfyllas i bekostnad på ett annat 

mål.  

 

2.1.1 De tre dimensionerna av hållbar utveckling och dess innebörd 

 

För att det ska vara enklare att förstå begreppet hållbar utveckling delas det upp i tre 

dimensioner dvs. den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Författarna 

Hedenus et al. (2018) menar att det finns olika sätt att tolka de tre dimensionerna liksom 

begreppet hållbar utveckling. I deras tolkning använder författarna sig av aspekten att de 

tre dimensionerna består av målet, medel och förutsättningar. Målet är att tillfredsställa 

de mänskliga behoven men för att uppnå detta måste en mängd olika medel användas 

exempelvis införandet av skatter och rättigheter för alla människor. För detta krävs det 

att det finns vissa grundläggande förutsättningar till exempel måste det finnas tillgång 

till resurser såsom energi och material för att vi ska kunna ha en långsiktigt materiell 

progression. Författarna menar att eftersom dagens generation inte kan veta vad 

kommande generationer kommer behöva ha för medel för att tillfredsställa sina behov 

måste vi se till att bevara eller utveckla förutsättningar för att ta fram olika medel. På så 

sätt kan detta betraktas som att dagens generation agerar på ett hållbart sätt.  

 

Utifrån de tre dimensionerna i hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk, vill 

författarna Sandell, Öhman och Östman (2003) belysa det utsläpp som industrin gör 

under sin tillverkning av råvaror som vi runt om i världen konsumerar även om det kan 

kännas diffusa och geografiskt avlägsna. Författarna menar att vi människor bidrar till 

den hållbara utvecklingen genom att tänka igenom våra val när vi handlar. Frågan är om 

vi vill köpa det lite dyrare alternativet exempelvis ekologiska råvaror eller köpa det som 

är billigare som odlas på marker som är mer sårbara enbart för att öka förtjänsterna. 

Författarna Sandell et al. (ibid) vill göra oss medvetna om vad våra konsumtionsval har 

för konsekvenser ur perspektivet på hållbar utveckling. Författarna understryker att vi 

inte får glömma att i och med att vår levnadsstandard ökar, växer även klyftan mellan de 

som är fattiga och rika i världen men även tillgången till naturresurser. Många gånger 

flyttas industriproduktioner till utvecklingsländer från industriländer, för att komma 

undan stränga miljölagstiftningar vilket gör att de fattigare länderna får ökad påverkan 

på sin natur i form av exempelvis försurningar och låg grundvattennivå. Dessutom blir 

transporterna mycket längre, utsläppen fler och villkoren för arbetarna är oftast sämre. 

 

Hedenus et al. (2018) i sin tur beskriver att den ekologiska dimensionen handlar om att 

försäkra att det finns gott om förnybara naturresurser till exempel rent vatten, skogar, 

jordmark med mera till framtida generationer. Den ekonomiska dimensionen delar 

författarna i två delar, ändliga naturresurser och mänskligt skapat kapital. Ändliga 

naturresurser handlar om de ämnen som vi får ut ur jordskorpan men som inte är 

förnybara exempelvis fossila bränslen, metaller med mera. Mänskligt skapat kapital 

innefattar byggnader, fabriker, vägar, skolor etcetera. Den sociala dimensionen handlar 

enligt författarna om att skapa ett långsiktigt tryggt och dynamiskt samhälle som präglas 

av en god ekonomisk standard, rättvisa, människors rättigheter och välbefinnande. 

Författarna anser att det finns en stark koppling mellan dessa dimensioner. Även om 

dimensionerna är beroende av varandra kan det uppstå konflikter mellan dem. Ett 

exempel som författarna lyfter fram är att den ekologiska dimensionen påverkas när en 

ny vattenkraftsdamm byggs eftersom en naturresurs förstörs. Samtidigt har den en 

positiv inverkan på den ekonomiska dimensionen då den ökar det ekonomiska kapitalet.  
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Björklund (2014) menar att dessa tre dimensioner kan illustreras som tre cirklar som 

överlappar varandra. I mitten där de tre cirklar möts uppstår den hållbara utvecklingen 

(Se figur 1). Dessa cirklar behöver således vara lika stora för att denna överlappning ska 

vara möjlig. Därför går det inte att skapa en hållbar utveckling i bekostnad på någon av 

dessa dimensioner. Det måste följaktligen råda en harmoni mellan den sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarheten. På så sätt kan både dagens och framtida 

generationer förbättra sina möjligheter till att möta de grundläggande mänskliga 

behoven. Därigenom beskrivs hållbar utveckling även som en förändringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tre dimensioner av hållbar utveckling. 

 

2.1.2 Material 

 

I vår studie använder vi begreppet material som ett samlingsbegrepp för de saker som 

förskolor kan låna eller byta med varandra. Detta begrepp inkluderar mindre saker 

exempelvis leksaker, spel, skapandematerial, tematiskt material, informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) etcetera. Anledningen till att vi riktar in oss på mindre 

material är för det är oftast är denna typ av material som förskolor köper nytt av när de 

börjar arbeta med andra teman.  

 

2.1.3 Låne-/bytesplattform 

 

Avsikten med vår studie är att undersöka vad personer som är verksamma inom 

förskolan anser om den typen av återanvändning av material av den ovan (se 2.1.2) 

angivna typen. Samt vilken plattform som skulle vara lämplig för denna typ av 

verksamhet. I vår studie använder vi begreppet plattform som ett samlingsbegrepp för 

olika former av program som tillåter en grupp att kommunicera och skicka filer mellan 

varandra. Några av dessa former av program som vi har tänkt ut är applikation, e-

postgrupp eller grupp på sociala medier.  

 

2.1.4 Grön flagg och Skola för hållbar utveckling 

 

Grön flagg och Skola för hållbar utveckling är två av det vanligaste utmärkelserna som 

förskolor kan få för deras arbete om hållbar utveckling. Grön flagg är ett program från 

stiftelsen Håll Sverige Rent, som hjälper förskolor och skolor att väcka barnens intresse 

om hållbar utveckling genom att erbjuda undervisningsmaterial som underlättar arbetet. 

Förskolor och skolor kan ansöka om att få utmärkelsen Grön Flagg och blir de beviljade 

det får de en grön flagga som man kan hissa upp på förskole-/skolgården. 
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Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse som delas ut av Skolverket till förskolor 

och skolor som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Denna utmärkelse delas ut till 

förskolor och skolor som har ansökt om det och uppfyllt de kriterier som efterfrågas. 

Det som är gemensamt för dessa två är att undervisningsmaterialet som erbjuds för att 

underlätta förskolors och skolors arbete inom hållbar utveckling finns på Håll Sverige 

Rents hemsida (http://www.hrs.se).  

 

3. Studiens syfte och frågeställningar 

Vi har inledningsvis beskrivit att idén till detta projekt ursprungligen kommer från ett 

barn på en förskola som ansåg att vår planet skulle må bättre om vi lånade leksaker av 

varandra. Nedan redogör vi för vårt syfte med vårt arbete relaterad till hållbar 

utveckling.  

 

Syftet med detta arbete är undersöka hur personer som är verksamma inom förskolan 

förhåller sig till en låne-/bytesverksamhet av undanstoppat material (t.ex. leksaker, 

skapande material, spel etc.) via en plattform för förskolans arbete med hållbar 

utveckling. 

 

Syftet kan brytas ner i följande frågor: 

 

• Hur arbetar respondenterna på sina förskolor för att främja arbetet inom 

hållbar utveckling? 

 

• Hur kan låne-/bytesplattformen bidra till förskolans arbete med hållbar 

utveckling enligt respondenterna? 

 

• Hur förhåller sig verksamma personer inom förskolan till användandet av en 

låne-bytesplattform för material? 

 

4. Teoretisk förankring och tidigare forskning 

För att få en rimlig utgångspunkt för vår studie har vi valt en teoretisk förankring som 

presenteras i avsnittet nedan tillsammans med forskning från studier om hållbar 

utveckling i förskolan. Rent allmänt kan vi konstatera att området hållbar utveckling är 

ett mycket omfattande forskningsområde som dock saknar forskningsbas i relation till 

barn i yngre åldrar (Pramling, 2011; Öztürk & Olgan, 2016; Davis, 2009). Vi har i vårt 

sökande efter tidigare forskning kring låne-/bytesverksamhet/plattform och 

återanvändning funnit det svårt att hitta något relevant och passande för vår studie.  

 

4.1 Teoribildning  
 

Läroplansteori 

 

Förskolans läroplan idag gör det möjligt att på olika sätt tolka vad och hur barnen ska 

lära sig. Tidigare i ett väldigt centraliserat skolsystem gavs lärarna inte något större eget 

handlingsutrymme utan var tvungna att mer följa ett regelverk. Under 1990-talet 

decentraliserades skolsystemet mer lokalt och staten avsåg att förlita sig mer på den 

professionalitet, kunskap och kompetens som redan fanns ute i skolor och förskolor. 

Eleverna tänktes få mer utrymme och förståelse. I den moderna läroplanen finns det 

http://www.hrs.se/


 

6 

 

som sagt numera en större möjlighet till egna tolkningar och undervisningen syftar till 

att barnen får öva upp sin förmåga att självständigt och i grupp lösa problem. Barnen 

ska öva sig i att tänka kritiskt granskande och utveckla sin identitet. Vi har uppfattat att i 

läroplansteorin kan handlingsutrymme kopplas till tre olika arenor; formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan (Linde, 2012). Det innebär att utöver de 

tre perspektiv på hållbar utveckling som vi redogjort för i bakgrunden (se 2.1.1) så 

väljer vi att även förankra vårt arbete i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Vi har valt att 

försöka återkoppla vår studie till de begrepp som vi uppfattat som centrala inom detta 

perspektiv. Det betyder att vi funnit formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarena relevant. Genom en sådan förankring i läroplansteori vill vi förtydliga 

att den verksamhet som bedrivs på förskolorna utgår från och baseras i styrdokument.  

 

Formuleringsarenan 

 

Denna arena sker mer övergripande och omfattas av regering och riksdag. Det är i 

formuleringsarenan som styrdokumenten som exempelvis läroplanen utformas. Det 

innebär att på denna arena formuleras förskolans innehåll av hållbar utveckling som 

avser bland annat att utbildningen ska ge barn möjligheter som utmanar och stimulerar 

deras intresse för hållbar utveckling genom att låta dem utforska, diskutera och 

reflektera om olika händelser som sker i omvärlden (Lpfö18, 2018). Det är i 

formuleringsarenan som begreppsbestämning och ramarna sätts i de dokument som 

sedan formuleras och beskrivs för förskolans pedagoger. Linde (2012) menar att det 

innehåll som står i läroplanen ger utrymme för tolkningar vad gäller kunskapssyn, 

vilken samhällssyn och människosyn som avses. 

 

Tranformeringsarenan 

 

I denna arena börjar styrdokumentet ta form som visar sig planeringen av innehållet och 

verksamheten. Det innebär tolkningsutrymme med ändringar och kompletteringar 

gjorda av förskolans personal, skolledningen för förskolan och kommunala aktörer med 

flera. Dock kan det vara olika faktorer som har verkan på innehållet i utbildningen. 

Ämnen i utbildningen delas ofta in i klassificeringar där vissa ämnen innehar en högre 

värdering än andra, två av dessa ämnen är matematik och språk menar Linde (2012), 

medan exempelvis samhällskunskap innehar en svagare värdering. Detta medför att 

pedagoger får ett större tolkningsutrymme i de svagare klassificeringarna då det oftast 

inte finns lika tydliga ramar i vad som ska ingå. En av de faktorer som kan påverka 

tolkningsutrymmet är pedagogers kunskaper och intresse, men även barnen då de kan 

visa ett missnöje av innehållet och ovilja att delta. I vår studie uppfattar vi att personal 

och ledning är huvudaktörer för de ramar och villkor som kommer till uttryck och 

möjliggörs i denna tranformeringsarena.   

 

Realiseringsarenan 

 

Den sista nivån är realiseringsarenan, det är i denna arena som styrdokumenten och 

arbetet om hållbar utveckling ska utföras rent praktiskt ute i verksamheterna på 

förskolorna. Den handlar om det som sker i ute i verksamheterna. Linde (2012) anser att 

det är här, i verksamheten som denna arena kommer till uttryck. Både barn och lärare är 

involverade och det är samspelet dessa emellan som står i fokus. Författaren menar att i 

samspelet och kommunikationen mellan lärare och barn skapas ett mönster som 

påverkar undervisningen i både förskola och grundskola. 
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Vi valde även att använda oss av begreppet ramar i vår studie. Enligt Dahllöf (1999) 

beskrivs de ramfaktorteoretiska tänkandet som något som påverkar en process. I vårt 

fall skulle det kunna vara om barn inom förskolan visar svagt intresse eller om 

pedagoger saknar kunskap, exempelvis inom den hållbara utvecklingen som denna 

studie fokuserar på. Dahllöf menar att ramfaktorer som också kan avgöra en process är 

till exempel lagstiftning och arbetsorganisation såsom gruppstorlek, lokaler, 

tidsaspekter samt det som vår studie lyfter fram nämligen tillgång till material. Det 

handlar om vad för material som används samt hur och när det används ute i 

verksamheten på förskolorna. Med detta vill vi försöka förklara vilka strukturer eller 

möjligheter som varje förskolelärare måste förhålla sig till i sin verksamhet. Vi vill 

samtidigt försöka visa på ett sätt som vi tror kan underlätta och hjälpa i arbetet med 

hållbar utveckling på förskolan. Under nästa rubrik vidgar vi vårt perspektiv till barns 

lärande för att ringa in området hållbar utveckling kopplat till läroplanen Lpfö18. 

 

Lärande, utveckling och omsorg, Lpfö18 

 

Läroplansteorin är en teoretisk stöttepelare för vår studie som understryker vikten av 

läroplanen. Läroplanen är den grund som förskolans pedagoger och chefer kan luta sig 

emot när de utformar sina verksamheter. Läroplanens riktlinjer och mål för varje enskild 

individs utveckling och lärande är grundläggande när pedagoger planerar verksamheten.  

I den nya läroplanen för förskolan blir det tydligare för förskollärarna och barnskötarna 

vad de har för ansvar och vilka riktlinjer de ska arbeta efter, för att barnen ska få 

möjligheten att utvecklas under sin tid på förskolan. Några av de mål och riktlinjer som 

beskrivs i Lpfö18 är att förskolan ska ge barnen möjligheten att utveckla intresse för 

och om samhället, naturen och tekniken. Barnen ska skapa sig en förståelse över hur 

deras och andra människors handlingar kan bidra till den hållbara utvecklingen. Barn 

ska även få möjligheten att leva sig in och förstå andra människors livssituationer och 

behov. I Lpfö18 slås det fast att barns lärande sker i samspel i form av lek, 

kommunikation och reflektion när de utforskar tillsammans med andra barn och vuxna i 

deras närhet. På detta sätt kan barnen upptäcka och använda sig av olika erfarenheter 

och kunskap. Förskolan ska uppmuntra, utmana och stimulera barnens behov, 

erfarenheter och intressen. Slutligen ska förskolans utbildning präglas av en positiv 

framtidstro som ger möjligheter och verktyg för barnen att bli aktiva demokratiska 

medborgare i samhället.  

 

Yngre barns lärande om hållbar utveckling 

 

Pramling (2011) framhåller vikten av att barn tidigt i livet lär sig om hållbar utveckling. 

De frågor som författaren behandlar är om barn i yngre åldrar är mogna att ta till sig 

information om hållbar utveckling och om det finns forskning som tyder på att 

utbildning inom hållbar utveckling i de yngre åldrarna kan göra någon skillnad. 

Pramling menar att vi inte ska vara rädda för att inkludera barnen i hållbarhetsfrågor. 

Barn i yngre åldrar tar till sig av kunskapen och är intresserade av att lära sig. Det är 

under den tiden i deras liv som de utvecklar attityder och värderingar. Det innebär att 

om utbildning om hållbar utveckling börjar redan på förskolan kan den ha en positiv 

inverkan på barnen. Pramling är noga med att poängtera att barn i yngre åldrar inte 

förstår hållbarhetsfrågorna på samma sätt som vuxna gör. Barn skapar mening till 

kunskapen genom tidigare erfarenheter men också beroende på den kultur som barnet är 

involverad i. Författaren betonar att genom kommunikation och samspel med sin 

omgivning lär sig barnen att förstå hållbar utveckling. Det innebär inte att den 
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information barnen tar till sig är den slutgiltiga utan barn ändrar åsikter och tankar om 

olika frågor beroende på situation och sammanhang.  

Författaren lyfter vidare fram att hållbar utveckling innefattar komplexa frågor som är 

svåra att lösa och menar att barn utmanas genom att lösa komplexa problem som de är 

intresserade av. Det ska dock framgå att barn inte behöver hitta något rätt svar utan att 

det handlar om att uttrycka idéer och prova dessa. De slutsatser Pramling drar utifrån en 

egen studie är att barn kan skapa mening till kunskap och förstå denna kunskap i den 

nivå de är kapabla till. De behöver få utrymme och stöd från förskolläraren och 

vårdnadshavare för att kunna vara kreativa och få skapa idéer som leder till att de kan 

lösa problem. Pramling (ibid) menar att det inte finns kvantitativa bevis på hur 

utbildning i tidig ålder påverkar barnens sätt att leva och förhålla sig till hållbar 

utveckling men det finns kvalitativ forskning som tyder på att det finns positiva fördelar 

med sådan utbildning redan på förskolan.   

 

4.2 Tidigare forskning inom området hållbar utveckling i förskolan 

 

Återvinnings- och återanvändningsintentioner  

 

Öztürk (2016) har i sin studie undersökt om förskollärarstudenters 

återvinningsintentioner kan relateras till föräldrarnas utbildningsstatus och den tillgång 

som finns till återvinningsanläggningar. Syftet med studien var att identifiera om 

förskollärarstudenters beteenden främjar en hållbar framtid. Författaren anser att 

återvinning handlar i grunden om en inlärt beteende som börjar växa fram redan i de 

yngre åldrarna. För detta krävs dock att de vuxna i barnens omgivning har kunskap 

inom ämnet och att de har en positivt inlärt beteende för hållbarutveckling. Öztürk (ibid) 

menar att de vuxnas ansvar är att aktivt hjälpa barnen i deras resa till att förstå 

hållbarhetsfrågor men också vägleda och uppmuntra dem i att leva på ett hållbart sätt. 

De vuxnas beteende till hållbar utveckling är en faktor som kan påverka barnens 

beteende inom ämnet.  

 

När föräldrarnas utbildningsstatus i förhållande till förskollärarstudenternas 

återvinningsintentioner undersöktes blev det tydligt att de studenter som hade föräldrar 

med hög utbildningsstatus var mer angelägna om att återvinna, det vill säga att det fanns 

en positiv attityd mot beteendet. Dessa studenter hade också ökade subjektiva normer 

om att återvinna vilket påvisar att engagemanget för att återvinna påverkas av andra 

människors förväntningar. Med dessa resultat drar författaren slutsatsen att förskollärare 

spelar en stor roll i barnens attityd, subjektiva normer och uppfattade beteendekontroll 

om återvinning. Förskolläraren blir en förebild för barnen.  

 

Hanifah, Mohamad och Che (2016) vill med sin studie lyfta fram vikten av att barn 

tidigt börjar med utbildning inom ämnet hållbar utveckling med inriktning på de 3R, 

minska (reduce), återvinna (recycle) och återanvända (reuse). Författarna menar att barn 

under deras första levnadsår är mottagliga för information som de får från sin 

omgivning, därför bör utbildningen påbörjas redan i förskolan. För att lära barn hur de 

kan minska och återvinna avfall samt hur de kan återanvända material krävs det också 

att de vuxna i barnens närhet kan förklara för barnen hur deras handlingar kan påverka 

miljön. Barnen ska kunna förstå syftet med de 3Rn. Författarna Hanifah, Mohamad och 

Che (ibid) menar att det handlar om att skapa en miljömedvetenhet hos barnen i arbetet 

med hållbar utveckling i vardagen, vilket i sin tur kan vara orsak till att förändringar 

sker inom hållbar utveckling. 
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Frånvaron av forskning om hållbar utveckling i barns tidiga utbildning 

 

Davis (2009) har i sin studie försökt hitta forskning som behandlar barns tidiga 

utbildning specifikt inom ämnet hållbar utveckling. Resultatet indikerar att det finns en 

frånvaro av forskning och ett hål som måste fyllas. Det råder brist på forskning som 

engagerat sig i miljö- och hållbarhetsfrågor och det finns ännu färre forskningsstudier 

som berör unga barns lärande och tankar om hållbarhetsfrågor. I sin undersökning har 

författaren fokuserat på australiensiska och internationella forskningstidskrifter.  

 

Davis (ibid) lyfter fram de skandinaviska ländernas nationella läroplaner för samtliga 

skolformer, och konstaterar att det finns riktlinjer och mål som omfattar utbildning inom 

miljö och hållbarhet. Författaren menar att eftersom denna typ av utbildning finns 

inskriven i den nationella läroplanen, måste det vara av extra vikt att undersöka hur 

utbildningen inom miljö och hållbarhet genomförs ute i praktiken. I Australien tas 

däremot inte utbildningen inom miljö och hållbarhet på så stort allvar som i de 

skandinaviska länderna. Författaren anser att detta har sin förklaring i olika faktorer. 

Den största faktorn är att det finns olika typer av organisationer som erbjuder utbildning 

och omsorg under barnens första tid i livet exempelvis dagis, familjedaghem, 

lekgrupper, förskola med mera. Där är det olika från organisation till organisation vad 

det krävs för utbildning för att arbeta inom verksamheten. Davis konstaterar att många 

av dem som arbetar med barn i Australien är outbildad personal. Sådana faktorer gör det 

nästan omöjligt att utgå från läroplaner och politiska frågor i arbetet.  

 

I sin studie har Davis (ibid) kategoriserat forskningen inom olika områden. Utbildning i 

miljö, utbildning om miljö och utbildning för miljö avseende yngre barn. De två sista 

kategorierna är de som det saknas mest forskning om. Den teori författaren har är att 

forskning inom miljö och hållbar utveckling om yngre barn saknas eftersom det kan 

anses vara svårare och mer tidskrävande att genomföra en datainsamling till sådan 

forskning. Dessa barn har oftast inte utvecklat sitt verbala språk och skriftlig 

kommunikation. Författaren anser att den tidiga utbildningen inom miljö och hållbar 

utveckling ger positiva fördelar till exempelvis på barnens hälsa, lusten att lära sig ny 

kunskap, framtida arbetsmöjligheter och social interaktion.  

 

Ett forskningsresultat från de skandinaviska länderna är Hedefalk (2014). Hon vill med 

sin avhandling poängtera vikten av utbildning och undervisning i hållbar utveckling. På 

förskolan sker lärandet under såväl fri lek som lärarledda situationer. Barnen lär sig i 

samspel med andra, som att vänta på sin tur, lyssna på både sina kompisar som på 

läraren och förhålla sig till lekens alla spelregler. Hedefalk (2014) menar vidare att det 

finns brister i kunskapen i hållbar utveckling. För att tillsammans, barn och pedagoger, 

ska kunna skapa ett gemensamt och meningsfullt lärande behövs kunskapen i ämnet. 

Det är även viktigt att lärare får möjligheten att utöka sitt eget lärande och därmed öka 

kunskap i hållbar utveckling som kunskapsämne. Hedefalk beskriver utgångspunkten i 

hållbar utveckling. Det är att ta tillvara på jordens tillgångar för att de ska räcka till alla, 

de som lever nu och de generationer som efterföljer. Detta gör vi människor genom att 

leva hållbart, att fundera på vad som verkligen är viktigt. Det i sin tur minskar 

nedbrytningen av vår jord. Därför är det av stor vikt att vi ger barnen förutsättningarna 

till lärande, ger dem grunden och tydliggör det redan i förskolan.  

 

Hedefalk (2014) belyser även handlingskompetensen i sin avhandling. Hon menar att 

det handlar om att se in i framtiden och inte bara tänka på det vi har nu genom att vara 

flexibel i sitt tänkande och ställa olika scenarion mot varandra. Att avgöra och värdera 
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vilken dimension som ska få mer fokus än den andra. Som exempel på detta väljer hon 

att göra en jämförelse till när media lyfter fram ekologiska varor som ett alternativ för 

konsumenten för att bidra till en hållbar utveckling. Vilket gör att den ekologiska 

dimensionen väger högre än den ekonomiska. Sedan är det upp till konsumenten att 

själv avgöra vilka för- och nackdelar som är de mest hållbara. 

 

I ett annat skandinaviskt land nämligen Finland har Reunamo och Suomela (2013) gjort 

en studie om hållbar utveckling utifrån läroplanen i finska förskolor i södra Finland. 

Resultatet av deras studie visar att för att introducera barn i utbildningen av hållbar 

utveckling gäller det för förskolans pedagoger att vara goda förebilder och att de inte 

kan förvänta sig att barn ständigt ska tänka ur ett miljöperspektiv. Dock finns det brister 

om kunskap och färdigheter i ämnet hållbar utveckling. När de yngre barnen får 

möjlighet att skapa sig erfarenheter och styra deras eget lärande blir de bättre utrustade i 

tänkandet inom hållbar utveckling. Det gäller att inse perspektivet av en förändrad 

morgondag och värld. Studien visade också vikten av att förskollärarna tog tillvara och 

lyssnade på barnens idéer och tankar. Dessa tidiga visioner och kunskaper kan skapa 

större ambitioner för framtiden samtidigt som barnet växer. Barn behöver testa sig fram 

och se hur deras idéer kan utvecklas till handlingar. 

 

Utifrån den sociala dimensionen inom hållbar utveckling (se 2.1.1) anser författarna att 

det är viktigt att barnen tränas i att ta initiativ, kommunicera, arbeta tillsammans och 

förstå konsekvenser av sina handlingar. Det är också av stor vikt att inte försumma de 

yngsta barnen och tro att utbildningen i hållbar utveckling ska komma först senare i 

exempelvis skolåldern, utan att blanda in lärandet i den dagliga verksamheten. 

 

Reunamo och Suomela (ibid) menar vidare att arbetet med hållbar utveckling inte finns 

utskriven som en riktlinje i den finländska läroplanen för förskolan, utan miljön anses 

som något som redan funnits eller något som förskollärarna tillhandahåller. Det är 

endast i en av dimensionerna som barnen får en aktiv roll och det är att utforma sin 

lekmiljö. Reunamo och Suomela framhåller att vi behöver utbilda barnen i tidig ålder, 

men att barnen inte har behovet att förstå ekosystem och analysera detta. De kan heller 

inte förstå eller ta in eller stå ansvariga för miljöhoten som vår värld står inför. Men att 

de ska få möjligheten att skaffa sig de verktyg de behöver för att kunna ansvara för sina 

egna handlingar utifrån en hållbar utveckling.  

 

Förskollärares syn på arbetet inom hållbar utveckling – ett fåtal studier 

 

Öztürk och Olgan (2016) poängterar även de i sin studie att det finns ett begränsat antal 

studier i relevant litteratur som utvärderar lärarnas syn på lärandet i hållbar utveckling. 

Författarna menar att det finns få studier som visar förskollärarnas förståelse och syn på 

lärandet av hållbar utveckling. Men den litteratur som finns pekar på att förskollärares 

åsikter angående ämnet hållbar utveckling skulle spela en stor roll i hur barnen uppfattar 

hållbar utveckling. 

 

Att börja med att ta till sig av miljöfrågor redan i förskolan ger barnen möjligheter att 

skapa sig en förståelse och intresse vilket i sin tur leder till att de kommer sannolikt att 

vilja ta initiativ till en hållbar framtid. Även om antalet studier har ökat med åren, 

särskilt efter 2007 så är de flesta studier om lärandet i hållbar utveckling ur en teoretisk 

synvinkel och det behövs fler studier där förskollärare och barn medverkar för att 

tydliggöra detta i förskoleverksamheterna. Detta ökar förhoppningarna att frånvaron 

inom ämnet kommer att fyllas allteftersom. 
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Öztürk och Olgan (2016) framhåller att det finns få studier om utbildning i barns tidiga 

år och få referenser till relevant litteratur. De poängterar att ett finns ett stort behov av 

mer forskning utifrån att observera och följa upp lärarnas arbete i läran om hållbar 

utveckling, något som kan engagera både vuxna och barn. 

 

Lärarnas ansvar i lärande om hållbar utveckling 

 

Björneloo (2007) poängterar vikten av utbildning för alla men ställer sig samtidigt 

frågan hur detta ska gå till i en värld som ser så olika ut. Vi har en värld där det 

fortfarande finns fattigdom och svält och/eller olika rättigheter för olika människor och 

bristande demokrati. I många delar av världen råder även stor brist på läs- och 

skrivkunnighet. Björneloo beskriver olika didaktiska sätt att undervisa i hållbar 

utveckling. Det hon betonar mest är att barnen ska ges möjlighet och tid till att 

reflektera över sitt lärande. För att förstå lärandet i hållbar utveckling behöver vi se 

tillbaka i historien. Vad som har hänt men även ha en vision inför framtiden, hur vi vill 

att det ska se ut. För detta kan det behövas lite fantasi, mod och kreativitet. Det gäller att 

försöka att komma över maktlöshetskänslan: Vad kan jag göra då världen är så stor och 

jag är så liten? Svaret på den frågan enligt Björneloo är att detta kan underlättas genom 

att utbilda de yngsta och sedan fortsätta uppåt med utbildningen i skolåldrarna. 

 

Enligt Björneloo (ibid) handlar det om att förskolan och skolan ska ha ett öppet 

förhållningssätt till lärande och utbildningen av hållbar utveckling. Det gäller att vara 

ständigt uppdaterad, för att ge barnen kunskaper om de senaste som händer i vår värld 

både i och utanför Sverige. Men även att göra undervisningen intressant så att barn 

skapar ett intresse av att vilja lära sig. Det handlar om att ge barnen verktyg att se att det 

finns olika sätt att lära sig. Björneloo ställer sig också tveksam till utbildning inom 

hållbar utveckling då hon anser att barnen får dubbla budskap i den hållbara 

utvecklingen då de i förskola och skola lär sig att återanvända, källsortera och i vissa 

fall även att odla egna grönsaker. Men när de är utanför förskolan och skolans väggar 

blir de hela tiden påverkade av den massmediala reklamen som uppmanar alla att köpa 

nytt. Det måste göra det svårare för barnen främst i västvärlden att leva som de lär.  

 

Hållbar utveckling i tidiga åldrar  

 

Författarna Öztürk, Olgan och Güler (2012) beskriver förskolebarns idéer om hållbar 

utveckling. De barn som deltog rapporterade att de diskuterat sina tankar om 

återanvändning, återvinning och respekt. Däremot rapporterade de inte några tankar 

angående att reflektera om miljöfrågor. Öztürk et al., poängterar vikten av att starta med 

undervisning om hållbar utveckling redan med de yngsta barnen och inte vänta till de 

börjar skolan. Öztürk et al. menar att om utbildningen i hållbar utveckling (Education 

for Sustainable Development) påbörjas redan i förskolan bidrar den med att barnen får 

idéer och tankar om återvinning, återanvändning, respekt med mera. Det är viktigt att 

pedagogerna tar till vara på barnens idéer. 

   

Sammanfattningsvis hävdas av Öztürk et al. (ibid) att den forskning som finns angående 

hållbar utveckling och den i förskolan visar att barn har en förståelse för återvinning om 

de får tillräckligt med stimulans och erfarenheter i ämnet. De barn som får möjligheten 

till att lära sig om miljö i förskolan har med sig sina erfarenheter när de börjar skolan 

jämfört med de barn som inte har fått samma möjlighet till detta lärande. Sett utifrån 

den sociala dimensionen i hållbar utveckling (se 2.1.1) visar det sig att barn i 
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förskoleåldern uppvisar större respekt för djur och blommor och kan reflektera och sätta 

sig in i känslor och tankar på ett positivt sätt. Däremot är barn i förskoleåldern 

begränsade när det kommer till vissa delar i hållbar utveckling. Barnens svar på vissa av 

frågorna visar att de inte alltid kommer på några idéer eller sitter med några svar. Det 

kan bero på att barn inte alltid kan ta till sig av abstrakta saker utan behöver mer 

konkreta exempel eller fasta material/saker de kan ta i. Det krävs ett aktivt deltagande 

från lärarna i förskolan för att barnen ska få ett lärande som väcker intresse och 

nyfikenhet för hållbar utveckling. 

 

5. Metod  

I detta avsnitt redogör vi för hur delstudie I och II har genomförts samt beskriver vilka 

metoder vi har valt och de två delstudiernas urval och etiska överväganden. Vi kommer 

att beskriva hur enkäten i delstudie II konstruerats och hur delstudiens II:s data har 

samlats in. Slutligen följer en beskrivning av bearbetningen och analys av data från 

delstudie II. De artiklar och den litteratur vi sökt efter för att hitta forskning att stötta 

denna studie med har sökts till största delen via databasen Eric och ebscohost som vi 

hittat genom högskolans bibliotek. Likaså via forskare som refererat till andra forskare i 

sina verk och vi har även sökt igenom dessa avhandlingar och artiklar. Ord som 

användes i sökningen var framförallt: Early Childhood Education, Sustainable 

Development, Preschool, Kindergarten, Recycling, Reuse och Curriculum.  

 

5.1 Delstudie I 

Vår första tanke i denna studie var att starta ett projekt för att undersöka hur förskolor 

inom ett förskoleområde förhöll sig till en låne-/bytesverksamhet för återanvändning av 

material. Material som för tillfället inte användes på förskolorna. I projektet skulle en 

representant från varje förskola ha tillgång till en e-postplattform för att kunna 

efterfråga material som de var i behov av men också få respons från övriga 

medverkande. 

 

5.1.1 Val av metod 

 

Till delstudie I valde vi att använda oss av en kvantitativ metodik och vi startade upp ett 

projekt som sedan skulle följas upp i form av en enkät.  

 

5.1.2 Urval 

 

I delstudie I valde vi att begränsa oss till ett förskoleområde med 13 förskolor. Vårt val 

baserades på ett så kallat sannolikhetsurval som innebär att förskoleområdet valdes ut 

slumpmässigt (Bryman, 2011). Vi valde att ta med alla förskolor inom detta område då 

det ansågs finnas bredare chans till efterfrågningar men också för respons. Förskolornas 

storlek, personal- och barnantal skiljdes åt. Gemensamt för förskolorna var 

områdeschefen som var även den vi hade kontakt med.  

 

5.1.3 Genomförande 

 

Vi började med att kontakta förskolechefen i det område som projektet skulle utföras för 

att få reda på om det fanns något intresse för projektet. Sedan bokade vi in ett möte med 

förskolechefen för att diskutera projektet och hur det var tänkt att genomföras. Efter en 
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överenskommelse med förskolechefen skrev vi ett informationsbrev till de biträdande 

förskolecheferna i området (se bilaga 1) och ett till varje förskola inom detta område 

som chefen sedan delade ut (se bilaga 2). Efter att ha fått klartecken från förskolechefen 

om att detta mottogs positivt på förskolorna hade vi ett till möte där vi diskuterade om 

plattformen var lämplig att använda och vilka som skulle ha tillgång till plattformen. 

Det vi kom fram till var att plattformen skulle ske via en befintlig e-postgrupp som 

samtliga miljöombud på respektive förskola hade tillgång till. I e-postplattformen kunde 

samtliga representanter ta del av det som efterfrågats och skicka respons på detta. Två 

av representanterna som var huvudmiljöombud inom området var de personer som vi 

skulle ha kontakt med angående aktiviteten i projektet. När vi hade klart för oss hur 

projektets gång såg ut, fick huvudmiljöombuden klartecken att starta projektet från 

områdeschefen. Projektet pågick under fyra veckors tid men när vi kontaktade ett av 

huvudmiljöombuden i området i slutet på perioden fick vi beskedet att ingen aktivitet 

hade ägt rum under den tid som studien pågick. Detta resulterade till att vi behövde 

tänka om angående vår studie. Vi återkommer till detta under diskussionsavsnittet.  

 

5.1.4 Etiska överväganden 

 

Vi valde att skicka ett specifikt inriktat informationsbrev till biträdande förskolechefer 

och ett till berörande förskolor där vi informerade dessa personer om syftet med studien 

samt vår tanke om studiens utformning. I samtliga brev fanns det kontaktuppgifter till 

både oss och vår handledare. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är information om studien 

och kontaktuppgifter till dem som håller i studien två viktiga delar som ska finnas med i 

informationskravet och ska ges till de som studien berör innan studien påbörjas. Vi 

meddelade även att uppgifterna skulle bli behandlade konfidentiellt och inte finnas 

tillgängliga för obehöriga. I denna studies fall var det namn på representanterna, 

förskolor och kommunen som vi valde att avstå från att redovisa för visad hänsyn till 

konfidentialitetskravet som belyses i Vetenskapsrådet. I informationsbreven meddelade 

vi även att deltagarnas medverkan var frivillig och att de närsomhelst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien.  

 

5.2 Delstudie II 

Delstudie II handlar om att undersöka hur personer som är verksamma inom förskolan 

förhåller sig till en låne-/bytesverksamhet för återanvändning av material som för 

tillfälle inte används på förskolorna.  

 

5.2.1 Val av metod 

 

Delstudie II genomfördes med en kvantitativ metod i form av en webbenkät för att få ett 

bredare urval men även få möjligheten att kunna samla in en stor mängd data för att vi 

ska kunna få ett representativ resultat (Bryman, 2011). Denna metod möjliggjorde att vi 

kunde nå ut till respondenter över flera delar av landet. Vi valde att skapa en webbenkät 

på hemsidan Survey Monkey, som är till för att skapa enkäter men också för att samla in 

svar och analysera dessa, då vi redan var bekant med denna funktion från en tidigare 

kurs.  

 

5.2.2. Urval 

 

När vi ändrade undersökningsgrupp valde vi att rikta in oss på verksamma personer 

inom förskolan vilket kan innefatta allt från förskollärare till studenter inom barnomsorg 
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eller förskollärarprogrammet. För att nå ut till så många personer som möjligt valde vi 

att lägga ut enkäten på Facebook som är en nätbaserad gemenskap. På Facebook finns 

det en grupp som i skrivande stund har ca 37 000 medlemmar som har koppling till 

förskolan på ett eller annat sätt. Vi valde att utgå från ett obundet slumpmässigt urval 

som är en form av sannolikhetsurvalet. Genom att ha ett obundet slumpmässigt urval 

väljs en enhet ut, i vårt fall Facebook-gruppen (Bryman, 2011). Trots det höga antalet 

medlemmar är svarsfrekvensen mycket låg. Vi hade ingen möjlighet att veta vilka 

medlemmar som är aktivt deltagande i gruppen vilket gjorde att respondenterna 

förmodligen är de som har ett intresse för ämnet. Antalet svarade enkäter blev således 

60 stycken av 37000 medlemmar vilket motsvarar 0,16 %. Därav blev det ett 

slumpmässigt urval på Facebook.  

 

5.2.3 Utformning av enkät 

 

När vi konstruerade enkäten hade vi i åtanke att det finns en risk att långa enkäter som 

dessutom innehåller öppna frågor, det vill säga frågor som respondenterna svarar 

skriftligt på, kan avskräcka människor att fylla i enkäten (Bryman, 2011). Av den 

anledningen såg vi till att noggrant formulera frågor som svarar på vårt syfte med 

studien men ändå hålla enkäten så kort så möjlig. 

 

Den första delen i enkäten består av en informationsruta där vi beskriver kort om vilka 

vi är, hur vi fick denna idé, syftet med studien och kontaktuppgifter till både oss och vår 

handledare. Vi informerar om respondenternas anonymitet och hur det insamlade 

materialet kommer att hanteras (se bilaga 3). Den andra delen i enkäten består av 

frågorna som har formulerats utifrån studiens syfte och i och med det ges möjligheten 

att besvara studiens frågeställningar. Vi fann att det var relevant att ta reda på vilken 

koppling respondenterna hade till förskolan genom att låta dem kryssa in vilken titel de 

hade inom förskoleyrket. De fick även svara på hur många som arbetade på deras 

förskola, hur många barn som går där och hur många avdelningar som finns på deras 

förskola (se bilaga 3, fråga 1-4). Majoriteten av frågorna består till största delen av 

frågor om uppfattningar om hållbar utveckling överlag samt respondenternas egna 

åsikter om en låne-/bytesverksamhet samt val av plattform. 

 

Vi har valt att använda oss av både öppna och slutna frågor. I dom slutna frågorna har vi 

lagt in en kommentarruta för att deltagarna ska ha en möjlighet att förklara hur de 

menar. Vi valde att inte ta med så många öppna frågor då frågorna kan vara uppfattas på 

olika sätt och då blir svaren så spretiga men också för att inte avskräcka människor till 

att svara (Bryman, 2011). Samtidigt var det svårt att helt avstå då vi undrade vad 

respondenterna fann för fördelar och nackdelar med denna låne-/bytesverksamhet.  

 

5.2.4 Genomförande 

 

När vi hade konstruerat klart enkäten valde vi att skicka ut den till Facebook-gruppen. 

Vi skrev en kort information om studien och la in länken till webbenkäten innan vi 

publicerade den. Enkäten var tillgänglig under tre veckors tid. Två gånger under denna 

period valde vi att kommentera vårt inlägg som en liten påminnelse och för att den 

skulle komma längre upp i flödet vilket leder till att fler kan se inlägget. 
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5.2.5 Etiska överväganden 

 

Inför delstudie I informerade vi muntligt om att deltagandet i studien var frivilligt och 

likaså i det informationsbrev som sändes ut. I delstudie II var vi noga med att informera 

redan i första informationsstycket om de etiska övervägandena och att det var helt 

frivilligt att delta i enkäten (Bryman 2011). Vi informerade om att respondenternas 

personuppgifter inte var synliga för någon och att insamlade data kommer förvaras 

oåtkomligt för obehöriga, vilket är två av de fyra grundläggande individskyddskrav som 

belyses i Vetenskapsrådet (2002). I informationsavsnittet meddelade vi om att studien 

kommer efter avslutad kurs läggas in i databasen Diva, vilket automatiskt resulterar till 

att personer utanför Högskolan har möjligheten att gå in och läsa arbetet. Sedan 

förklarade vi att respondenternas medverkan gav oss tillstånd att undersöka och 

analysera det anonyma insamlade materialet. 

 

5.2.6 Insamling av data 

 

Tack vare att vi använde oss av den nätbaserade enkätundersökningsservern Survey 

Monkey fick vi insamlade data sammanställda för att analysera, via deras webbsida. 

Alla svar från varje respondent fanns under varje fråga men vi kunde även se vad varje 

enskild respondent hade svarat på hela enkäten. 

 

5.2.7 Bearbetning av datainsamling 

 

Eftersom vi har använt oss av hemsidan Survey Monkey i enkäten blev resultatet färdigt 

och sammanställt i diagram eller text som vi kunde sätta olika taggar på. När vi gick 

igenom svaren på de öppna frågorna ansåg vi att dessa behövdes kategoriseras för att 

kunna redovisa dessa i resultatdelen (Bryman, 2011). Vi valde att dela in personalantalet 

(se fråga 4, Bilaga 3- Webbenkät) i kategorierna ca 10 som motsvarar 0-14 medarbetare, 

ca 20 som motsvarar 15-24 medarbetare och ca 30 som motsvarar 25-34 medarbetare. 

Vi valde att kategorisera svaren om fördelarna med en låne-/bytesplattform utifrån de 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna (se fråga 11, Bilaga 3- Webbenkät). 

För att göra detta använde vi oss av taggarna man kunde sätta på varje svar genom att 

skriva rubrik på varje tagg och ha separata färger på dessa. Vi läste varje svar och satte 

de taggar vi ansåg kunde kopplas till svaret. Vissa hade en tagg medan andra hade upp 

till tre taggar. Vidare gjorde vi på samma sätt i frågan om nackdelarna med en låne-

/bytesplattform (se fråga 12, Bilaga 3- Webbenkät). Till denna fråga använde vi följande 

taggar ansvar, tid, tillgänglighet, skador/slitage och regler. Som mest hade några svar 

upp till 4 taggar.  

När vi började skriva in resultaten under resultatavsnittet valde vi att sätta ihop svaren 

på frågorna 1-4 samt 7 och 13 under samma rubrik då vi ansåg att de kunde finnas under 

samma rubrik.  

 

5.2.8 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär hur pålitlig och tillförlitlig en studie är utifrån olika mått och 

mätningar samt om den skulle gå att göra igen och om då resultaten skulle bli desamma. 

Vi utformade våra enkätfrågor redan i början med en inriktning på vilken koppling 

respondenterna hade till förskolan. För att göra vår studie tillförlitlig och trovärdig och 

för att få in ett rimligt antal svar som för vår studie, ansåg vi att den kvantitativa 
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metoden och webbenkätstudie var mest lämpad. Vi formulerade frågor i enkäten på så 

vis att vi gjorde det svårt att svara på frågorna om de inte arbetade aktivt i förskolan. 

 

Validitet utgår från hur stark trovärdighet studien har. Under arbetets gång har vi sökt 

efter litteratur och tidigare forskning som vi kan förankra och stötta vårt arbete mot. 

Detta för att styrka trovärdigheten ytterligare. En svårighet var dock att hitta studier 

gjorda på just vårt ämne eller liknande, vilket har gjort att vi fått diskutera oss fram 

genom de svar vi fått in. Vi valde att använda oss av öppna och slutna frågor för att ge 

respondenten möjlighet att reflektera över och förklara sitt svar om de ville. 

 

6. Resultat  

I detta avsnitt kommer resultat från delstudie I och delstudie II att redovisas. Resultatet 

som redovisas är kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Resultat delstudie I 

 

Under detta avsnitt redovisas resultaten från delstudie I. Resultatet är kopplat till 

skriftlig kommunikation som vi har haft med områdeschefen och en kontaktperson som 

var huvudmiljöombud inom området.  

 

6.1.1 Låne-/bytesplattformen i praktiken  

 

Nedan följer en ordagrann återgivning av ett textmeddelande från ett av 

huvudmiljöombuden vi hade kontakt med och vidare följer ett textmeddelande från 

områdeschefen.   

 

Det är en väldigt bra ide, en annan ide kanske skulle kunna vara att man delar in 

området i mindre delar, gör en inventering på förskolorna vad har vi i lager vad 

kan vi låna ut vad behöver vi? Och det har varit en hektisk period med 

inskolningar och sjukdomar i personalgrupp ingen har väl kanske orkat tagit tag 

i det. Om iden kan få lite fotfäste kanske man kan tex under 

julsammanslagningen kunna gå igenom material man har och kolla över det. Det 

beror också om de andra förskolorna är med på detta. Det visar ju sig i sånt fall i 

er enkät. Fortsätt kämpa för en hållbar utveckling! 

(Personlig kommunikation, 23 april 2011). 
 

Just nu befinner vi oss i ett gott ekonomiskt läge där vi har möjligheter att göra 

inköp. En stor orsak till att inga efterfrågningar inkommit …  

(Personlig kommunikation, 23 april 2011). 

 
6.2 Resultat delstudie II 

 

Under denna del följer en redovisning av resultat från respondenternas svar på 

webbenkäten i delstudie II. Vi har valt att sammanställa svaren på en del frågor under 

samma underrubrik för att de hör ihop. Detta anges i texten eller under varje diagram. 

Resultatet visar först hur respondenternas arbetsförhållanden är på deras förskolor vad 

det gäller antal barn, personal, avdelningar men också vilken koppling varje respondent 
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har inom förskolan. Sedan redovisar vi hur respondenternas verksamhet arbetar med 

hållbar utveckling och vad som händer med materialet som tillfälligt inte används på 

respondenternas förskola. Vidare framförs resultatet som visar hur respondenterna anser 

att en låne-/bytesplattform kan bidra till förskolans arbete med hållbar utveckling. Till 

slut redovisas resultat om hur respondenterna förhåller sig till användandet av en låne-

bytesplattform för material.  

 

6.2.1 Respondenternas arbetsförhållanden 

 

Svaren på frågorna 1-4 i studien visar att 60 respondenter medverkade genom att svara 

på webbenkäten. 82 % av respondenterna var verksamma inom förskolan som 

förskollärare. 13 % av respondenterna var barnskötare. Resterande 5 % av 

respondenterna var verksamma inom förskolan som vikarie, biträdande förskolechef och 

förskollärarstudent. 

  

Storleken på förskolorna varierar men 46 % av respondenterna arbetar på förskolor med 

4-6 avdelningar. 37 % av respondenterna arbetar på förskolor med 1-3 avdelningar och 

resterande 17 % av respondenterna som svarade på webbenkäten arbetade på förskolor 

som hade 7 eller fler avdelningar.  

Storleken på barngrupperna skildes också åt en del. 5 % av respondenter arbetar på 

förskolor med färre än 30 barn inskrivna. 32 % av respondenterna arbetar på förskolor 

där barngruppen är mellan 30-60 barn. 43 % respondenter arbetar på förskolor med 60-

100 barn medan 20 % av de som besvarade webbenkäten hade fler än 100 barn på sina 

förskolor. 

  

Personalantalet har vi valt att dela in under kategorierna ca 10 som motsvarar 0-14 

medarbetare, ca 20 som motsvarar 15-24 medarbetare och ca 30 som motsvarar 25-34 

medarbetare. 47 % av respondenterna hade ca 10 medarbetare på sin förskola. 36 % av 

respondenterna svarade att de hade ca 20 medarbetare och 17 % svarade att de hade ca 

30 medarbetare. 

 

6.2.2 Hållbar utveckling på respondenternas förskola 

 

På vilket sätt respondenterna arbetar med hållbar utveckling på sina respektive förskolor 

skiljer sig åt. Figur 2 visar att det vanligaste arbete inom hållbar utveckling på 

respondenternas förskola är Grön Flagg med 48 %. 22 % av respondenterna försöker 

aktivt få in hållbar utveckling i deras vardag. En del försöker få in arbetet i temat som 

de arbetar med och några arbetar med Skola för hållbar utveckling. 9 % av 

respondenterna anser att de inte arbetar aktivt med ämnet hållbar utveckling i deras 

verksamhet.  
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Figur 2 visar hur respondenterna arbetar med hållbar utveckling på sin förskola. Se fråga 5 

(Bilaga 3- Webbenkät) 

 

I frågan om vad som händer med materialet som tillfälligt inte används svarade 82 % av 

respondenterna att de förvarade materialet i förskolans förråd. 68 % av respondenterna 

försökte låna material mellan avdelningarna på förskolan. 18 % av respondenterna 

svarade att de lånade/ bytte material mellan förskolor. 5 % av respondenterna ansåg sig 

använda allt material och 1,67 % sålde material på loppmarknad (se figur 3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 visar respondenternas svar på hur de bevarar materialet som för tillfället inte används 

på sina förskolor. Se fråga 6 (Bilaga 3- Webbenkät) 

 

6.2.3 Låne-/bytesplattformen i praktiken 

 

Bland respondenterna var det 71 % som ansåg att en sådan låne-/bytesplattform kan 

underlätta pedagogernas arbete i sökandet av resultat. 27 % kommenterade svaret 

skriftligt. Där det fanns både positiva och mindre positiva åsikter om frågan (se figur 4).  
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Figur 4 visar respondenternas svar om låne-/bytesplattformen kan underlätta pedagogernas 

arbete i sökandet av material. Se fråga 9 (Bilaga 3- Webbenkät). 

 

Nedan lägger vi fram några kommentarer som respondenter lämnade till denna fråga. 
 

Respondent a- Vi ändrar miljöer efter barnens intresse och barngruppens behov ofta, 

men tyvärr finns sällan ekonomin att köpa in nya möbler/leksaker som passar. Skulle 

vara guld att kunna byta med andra förskolor. (Personlig kommunikation, 28 oktober 

2018) 

 
Respondent b- Inte bara söka material utan också få nya idéer genom att få ta del av 

annat material som jag annars inte skulle ha i tankarna. (Personlig kommunikation, 

28 oktober 2018) 

 
Respondent c- Ofta är det material som förskolan har köpt in för sina 

verksamhetspengar och jag tror personligen att man inte vill handla saker för att ge 

det till andra förskolor. Det finns ingen garanti för att leksakerna kommer tillbaka 

och om de kommer tillbaka så kanske det inte är helt längre (Personlig 

kommunikation, 24 oktober 2018) 

 

Figur 5 visar att 95 % av respondenterna svarade Ja på frågan om en sådan låne-

/byteplattform kan ha någon inverkan i den hållbara utvecklingen. Några respondenter 

valde att även att utveckla sina svar och några av kommentarerna framförs under delen 

6.2.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 visar respondenternas svar om låne-/bytesplattformen kan ha någon inverkan på den 

hållbara utvecklingen. Se fråga 10 (Bilaga 3- Webbenkät) 
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Nedan redovisar vi för några citat från respondenterna till denna fråga.  

 

Respondent d- Genom detta slipper man lägga pengar i onödan för att köpa nytt 

material samt slipper långa transporter. Vi kan lära även våra barn hur deras val i 

vardagen kan bidra till en hållbar utveckling samt att vi kan komma in i samtal om 

hur barn i andra länder kan ha det. (Personlig kommunikation, 26 oktober 2018) 

 
Respondent e- Krävs mycket mer än att bara byta grejer mellan förskolor. (Personlig 

kommunikation 27 oktober 2018) 

 

I figur 6 kan vi se att 49 % av respondenterna ansåg att en applikation var mest lämplig 

att använda som plattform. 34 % av respondenterna ansåg att en Facebook-grupp skulle 

lämpa sig mest och 31 % bedömde att en e-postgrupp var en lämplig plattform. Några 

av respondenterna kom även med andra idéer så som kommunernas intranät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 visar respondenternas svar om vilken plattform de anser vara lämplig för denna 

funktion. Se fråga 8 (Bilaga 3- Webbenkät) 

 

49 % av respondenterna ansåg att en applikation var mest lämpad för denna typ av 

plattform. På en andra plats med 34 % kom en Facebook-grupp och i en tredje plats med 

31 % kom en e-postgrupp. En del av respondenterna gav som förslag att kommunernas 

intranät skulle kunna användas till detta ändamål.  

 

6.2.4 Respondenternas förhållning till en låne-/bytes plattform 

 

Figur 7 visar vilka fördelar som respondenterna upplever med en sådan låne-

/byteplattform. 33 respondenter svarade att denna typ av plattform främjar den 

ekologiska dimensionen samt den ekonomiska. 16 respondenter ansåg även att den 

kunde gynna den sociala dimensionen. Citat från respondenterna f och g svar visar hur 

plattformen kan kopplas till de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. 
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Figur 7 visar kategoriseringen av respondenternas svar om vilka fördelar de ansåg finnas med 

en låne-/bytesplattform. Se fråga 11 (Bilaga 3- Webbenkät) 

 

Här nedan redovisar vi några av citat till denna fråga.  

 

Respondent f- Det blir ett bra flöde bland saker, man får in andra saker som man 

kanske inte annars förut skulle få in på förskolan. Blir inspirerad av material som 

andra förskolor har som man kan låna och prova under en tid. Bra att kunna ge tips 

via en sådan här låne-bytesplattform kring material som man själv har provat på och 

gillat. (Personlig kommunikation, 26 oktober 2018) 

 
Respondent g- Bra för ekonomin och en bra möjlighet att prova nytt material och se 

om det finns intresse för det hos barnen. Barnen får lära sig att dela med sig och ta 

hänsyn till att andra barn också har behov. (Personlig kommunikation. 23 oktober 

2018) 

 

Respondent h- Spara miljö med färre transporter. Ekonomiskt hållbarare.  

 

Frågan 12 handlar om nackdelarna med en låne-/bytesplattform (se Bilaga 3 -

Webbenkät). Resultatet som Figur 8 visar tyder att 17 stycken av respondenternas svar 

kunde kopplas till kategorin Ansvar. 10 respondenters svar kunde kopplas till kategorin 

Regler och 10 svar kunde kopplas till kategori Tid. De två sista kategorierna Skador/ 

Slitage och Tillgänglighet var det 11 respondenter på respektive kategori som ansåg att 

det var en nackdel. Citat från respondenternas svar tyder på att en låne-bytesplattform 

kan vara en källa till stress och att det bör finnas tydliga regler om vem som ansvarar för 

materialet som lånas ut. 
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Figur 8 visar kategoriseringen av respondenternas svar om vilka nackdelar de ansåg finnas 

med en låne-/bytesplattform. Se fråga 12 (Bilaga 3- Webbenkät) 

 

Nedan redovisar vi för några citat från respondenterna till denna fråga.  

 

Respondent i- Vart finns denna plattform? Avstånd? Tid till att hämta material och 

tid till att lämna tillbaka. Om material inte tas om hand av alla har vi kanske trasigt 

och ej funktionellt material som till slut ingen vill använda. (Personlig 

kommunikation, 5 oktober 2018)  

  

Respondent j- Vad händer med saken om den går sönder när vi lånar av varandra? 

vem har ansvaret den som lånar eller den som lånar ut, tror det kan bli mycket 

onödigt tjafs mellan förskolor. (Personlig kommunikation, 28 oktober 2018)  

 

Respondent k- Om personalen ska sköta detta själva kan det bli ett stressmoment. 

Personalen har redan hög arbetsbelastning och jag personligen hade inte prioriterat 

detta arbete (Personlig kommunikation, 24 oktober 2018)  

 

6.2.5 Respondenternas intresse för en låne-/bytesplattform  

 

I frågan om det respondenterna skulle kunna tänka sig att använda sig av en låne-

/bytesplattform om det var aktuellt i nuläge (se frågan 7, Bilaga 3- Webbenkät) svarade 

89 % av respondenterna ja. I frågan 13 (se Bilaga 3- Webbenkät) var 97 % av 

respondenterna positiva till att använda sig av en låne-/bytesplattform i deras arbete i 

framtiden.  

 

7. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi analysera och diskutera det resultat som har framförts i det 

tidigare avsnittet samt de valda metoderna i båda delstudierna. Resultaten och 

metoderna kommer analyseras och diskuteras i relation till vår teoretiska förankring och 

litteraturgenomgången samt kopplas till vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer 

vidare lyfta fram delstudiernas bortfall. 
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7.1. Analys och diskussion av resultat 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som är verksamma inom 

förskolan förhåller sig till en plattform som underlättar att låna/byta material med andra 

förskolor i närområdet och om denna typ av plattform skulle kunna fungera ute i 

verksamheterna. Vi ville i vår studie undersöka hur arbetet med hållbar utveckling 

kunde se ut på varje förskola. Med tanke på de tolkningsutrymmet som finns i 

transformeringsarenan (Linde, 2012) ansåg vi att det kunde skilja sig från förskola till 

förskola. Vi ville även undersöka hur respondenterna förhåller sig till låne-

/bytesplattformen som ett komplement till deras arbete inom hållbar utveckling.  

 

Arbetet med hållbar utveckling på förskolan 

 

Resultaten från delstudie II visar att för det mesta upplevde respondenterna att deras 

förskola förvarade material som tillfälligt inte användes, i förskolans förråd eller lånade 

material mellan avdelningar. Något som överraskade oss positivt var att några 

respondenter bedömde att de även lånade och bytte material mellan andra förskolor. 

Medan andra ansåg att de använde allt material eller sålde dem på loppmarknad. Det 

som resultatet visade angående respondenternas arbete med hållbar utveckling på sina 

respektive förskolor var att de flesta respondenter arbetade på ett eller annat sätt med 

hållbar utveckling. Detta kopplar vi till transformeringsarenan där förskolan planerar 

deras verksamhet och vardag utifrån läroplanens mål och riktlinjer och kan på detta sätt 

fokusera på olika ämnen och områden, som exempelvis miljöfrågor (Linde, 2012). 

Många av respondenterna kryssade i rutan för Grön-flagg och en del uttryckte att de 

arbetade med hållbarhetsfrågor i sin vardag på ett eller annat sätt. Detta är något som 

Hanifah, Mohamad och Che (2016) understryker som viktig del i undervisningen. Att 

lära barnen hur de kan agera hållbart i deras vardag bidrar till att skapa en 

miljömedvetenhet hos barnen. 

 

Fler respondenter ansåg att en låne-/bytesplattform kan underlätta pedagogernas arbete i 

sökandet efter material och att en applikation skulle vara mest lämplig för denna typ av 

verksamhet. Många respondenter ansåg att en låne-/bytesplattform kan ha en positiv 

inverkan i den hållbara utvecklingen och arbetet kring den. En respondent ansåg dock 

att det krävdes mer än att bara byta grejer mellan förskolor vilket kan stärkas av 

författarna Reunamo och Suomela (2013) som menar att det krävs mer och att barnen 

inte alltid ska tvingas att tänka ur olika miljöperspektiv. Författarna menar trots det att 

barn behöver få möjligheten att erövra kunskap och införskaffa verktyg som hjälper 

dem att ansvarsfullt handla på ett hållbart sätt. I formuleringsarenan bestäms riktlinjer 

och mål som förskolan ska förhålla sig till som vi tidigare har beskrivit. De som 

utformade läroplanen ansåg att det var viktigt att inkludera barn i hållbarhetsfrågor 

genom att stimulera och utmana deras intresse. För detta behöver barnen få möjligheten 

att utforska, diskutera och reflektera över händelser som har hänt i omvärlden (Linde, 

2012; Lpfö18, 2018). Att inte inkludera barnen i miljöfrågor är lika som att inte följa sitt 

uppdrag som förskollärare. Pramling (2011) understryker att det är till barnens fördel att 

börja beröra frågor om hållbar utveckling redan på förskolan då det är i de tidiga 

åldrarna som barnen tar till sig av värderingar och åsikter som sedan kommer ligga till 

grund i deras beslutsfattande. Pramling poängterar att barns åsikter kan förändras med 

tiden beroende på vilken situation och sammanhang barnet befinner sig i. Något som 

kan anses som en fördel ifall barnen inte får bekanta sig med hållbarhetsfrågor och inte 

får de verktyg som hjälper dem att handla på ett hållbart sätt. Även om det kan vara en 
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fördel att börja tidigt med utbildningen inom hållbar utveckling så tolkar vi det som att 

det aldrig blir sent att lära sig senare i livet. I åtanke till detta har vi även Öztürks (2016) 

studie som visade att förskollärare som inte hade tillgängliga återvinningsanläggningar i 

kommunen de växte upp i, ändå kunde tänka sig att återvinna material när de flyttade till 

kommunen där högskolan låg, där återvinningsanläggningar fanns tillgängliga. Som 

Öztürk (2016) hävdar är det de vuxnas ansvar att aktivt hjälpa barnen att förstå 

hållbarhetsfrågor men också vägleda och uppmuntra dem i att leva på ett hållbart sätt.  

 

Respondenternas åsikter om låne-/bytesplattformen i praktiken 

 

Resultatet från båda delstudierna pekar på att det finns potential för en låne-

/bytesplattform ute i praktiken. Dock visar resultatet från delstudie I att det inte skedde 

någon aktivitet i form av efterfrågningar och inte då heller någon respons i e-

postplattformen och det tros bero på olika faktorer. Det blir tydligt av resultaten att 

plattformen inte riktigt fungerade i detta fall när den kom till realiseringsarenan där 

innehållet ska tillämpas ute i verksamheterna (Linde, 2012). Enligt huvudmiljöombudet 

kan detta ha berott på grund av sjukdomar i arbetslaget och inskolningar som gör att 

deras vardag kan vara väldigt hektiskt. Områdeschefen pekar å andra sidan på att det är 

på grund av att förskoleområdet befinner sig i ett gott ekonomiskt läge som förskolor 

inte har efterfrågat något. Dessa olika orsaker som tros ha påverkat arbetet med denna 

plattform kan beskrivas som ramfaktorerna som Dahllöf (1999) belyser.  

Att förskoleområdet för närvarande befann sig i ett gott ekonomiskt läge är något som 

får oss att ifrågasätta om den ekonomiska dimensionen alltid kommer att påverka, i 

detta fall, den ekologiska dimensionen. Utan att lägga någon värdering i denna vill vi 

lyfta fram delar av litteraturgenomgången som upplyser om ett hållbart agerande. I 

Lpfö18 (2018) uppmanas pedagogerna att ge barnen möjligheter att förstå hur deras och 

andras handlingar kan påverka den hållbara utvecklingen. Även Hedefalk (2014) skriver 

i sin avhandling att det är viktigt att vara flexibel i sitt tänkande och försöka ställa för- 

och nackdelar för att avgöra själv vad som är mest hållbart som hon beskriver med ett 

ord som handlingskompetens. Hedenus et al (2018) uttrycker det som att eftersom 

dagens generation inte vet vad kommande generationer kommer behöva ha för medel 

för att tillfredsställa sina behov, är det av extra vikt att vi tänker igenom och försöker 

bevara olika medel. Detta är även tanken med vår låne-bytesplattform. Vi vill att vår 

låne-bytesplattform ska kunna hjälpa oss att bevara de medel som finns. 

  

Huvudmiljöombudet på delstudie I gav förslag på att dela in området i mindre delar 

eftersom just detta område omfattas av 13 förskolor. Vi fick även som förslag att en 

inventering av det varje förskola har i sina förråd kanske skulle underlätta arbetet för då 

vet var och en vad de kan erbjuda. I förslaget om inventeringen framgick det att detta 

skulle ske under julsammanslagningen, vilket styrker Dahllöfs (1999) mening om att 

gruppstorleken är en ramfaktor som begränsar användningen av låne-/bytesplattformen. 

Detta framstår inte tydligt av huvudmiljöombudets svar, men av erfarenheter inom yrket 

har vi kunskap om att under julsammanslagningen är det färre barn som befinner sig i 

verksamheten och därigenom skulle en inventering vara möjlig.  

Huvudmiljöombudets förslag om färre förskolor inom ett område och inventering av 

material är något vi tar vi med oss. När vi jämför detta med resultatet vi fick från 

delstudie II om att plattformen kunde anses vara tidskrävande och ett extra 

arbetsmoment som ökade stressen, finner vi det intressant att undersöka om en 

inventering skulle ses som en möjlighet för utveckling eller om det blir ett extra 

arbetsmoment. 
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Av resultatet från delstudie I kan vi konstatera att den sociala dimensionen berör 

förskolornas arbetsförhållanden. Men också den ekonomiska dimensionen, 

förskoleområdets goda ekonomiska kapital kan vara faktorer som påverkar den 

ekologiska dimensionen. Detta kan vara ett scenario som sätter de tre dimensionerna i 

konflikt med varandra. I likhet med Agenda 2030 som har som grundregel att alla 17 

mål ska vara förenade och inte får uppfyllas på bekostnad av någon annan, tänkbart är 

att den hållbara utvecklingens tre dimensioner ska fungera på samma sätt. Alla länder 

ska medverka för att uppfylla målen dvs. att om vi återanvänder material och 

konsumtionen minskar betyder detta att produktionen av materialet i 

utvecklingsländerna minskar. Detta hjälper den ekologiska dimensionen men de 

människor som arbetar inom industrierna i utvecklingsländerna kan förlora sitt jobb 

vilket i sin tur leder till kris och konflikter som kan påverka hela världen (Hedenus et 

al., 2018; Björklund, 2014). 

 

Resultaten från delstudie II visar att många respondenter ansåg att en sådan låne-

/bytesplattform kan ha en positiv inverkan på de tre dimensionerna i hållbar utveckling. 

En del respondenter understryker att en låne-/bytesplattformen är ett miljövänligt 

alternativ när de söker efter material då det blir färre transporter och att de spar på 

miljön. Svar som dessa tyder på att det ligger en medvetenhet om vilka konsekvenser 

deras konsumtionsval har i den hållbara utvecklingen och visar att det finns en god 

handlingskompetens (Sandell et al., 2003; Hedefalk, 2014). Samtidigt uppfattar 

respondenterna att genom att använda låne-/bytesplattformen spar de pengar som skulle 

ha lagts vid inköp av nytt material och i fraktkostnader. Fördelen som många 

respondenter uttryckte var att de kan genom låne-/bytesplattformen låna material som 

de vill utvärdera först exempelvis hur materialet är och intresset hos barnen innan de 

själva köper in. Att barn får möjligheten att vara delaktiga i denna process kan relateras 

till Reunamon och Soumela (2013) som anser att det är viktigt att barn får möjligheten 

att styra över deras eget lärande för det hjälper dem i deras tänkande inom hållbar 

utveckling. Låne-/bytesplattform kan även bidra till att förskolor kan inspireras av 

varandra, utbyta erfarenheter kring materialet eller annan pedagogisk inspiration.  

 

Låne-/bytesplattformens förutsättning för pedagogiska åtgärder i barns utbildning inom 

hållbar utveckling 

 

Resultat från delstudie II visar att låne-/bytesplattformen kan vara en konkret form av 

organisatorisk åtgärd som ger pedagogerna förutsättningar för pedagogiska åtgärder i 

barns tidiga utbildning inom ämnet hållbar utveckling. Resultatet visar att svar som har 

handlat om den sociala dimensionen berör mestadels barns deltagande och inflytande i 

arbetet med låne-/bytesplattformen. Respondenterna anser att genom att låta barnen dela 

med sig av de material de har och respektera de saker de får låna av andra barns 

förskolor, kan barnen lära sig att visa hänsyn för andra människors behov samt förstå 

och leva sig in i andra människors livssituationer så som Lpfö18 (2018) uppmanar. 

Samtidigt pekar resultat på att barn tidigt behöver bekanta sig med hållbarhetsfrågor. 

Något som understryks i bland annat av Pramling (2011) som menar att barnen i dessa 

åldrar är mer öppna att ta till sig ny information och villiga att lära sig. Pramling menar 

att barnen skapar mening när de samspelar med andra både barn och vuxna och därifrån 

tar de till sig av kunskap om hållbar utveckling och förstår denna i den mån de är 

kapabel till. För att kunna utbilda barn inom hållbar utveckling hävdar bland annat 

Björneloo (2007) att det kräver att pedagogerna håller sig uppdaterade om vad som 

händer i omvärlden för att kunna förmedla barnen den kunskapen. Öztürk et al. (2012) 

påstår att det även är viktigt att pedagogerna tar tillvara på barnens idéer och tankar och 
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utformar utbildningen inom hållbar utveckling på så sätt att den väcker barnens intresse 

och nyfikenhet. 

  

Davis (2009) är en av författarna som lyfter fram klyftan som finns inom hållbar 

utveckling i relation till barns lärande och tankar. Klyftan anser författaren beror på att 

en forskning som berör barn är både tidskrävande och svår då yngre barn oftast inte har 

hunnit utveckla det verbala språket. Samtidigt menar Davis att hållbarhetsfrågor är 

viktiga då de har skrivits in som riktlinjer och mål i skandinaviska länders läroplan och 

borde således finnas forskningsunderlag. Öztürk och Olgan (2012) menar i sin tur att 

det finns en klyfta i forskning om hållbar utveckling utifrån pedagogers syn på arbetet 

inom ämnet vilket de menar leder till att det blir svårt att undervisa pedagoger då det 

saknas underlag om vad som skulle behövas läras ut.  

 

I delstudierna ifrågasätts låne-/bytesplattformen i förhållande till realiseringsarenan. 

Detta visar sig tydligt i delstudie I då låne-/bytesplattformen inte har kunnat användas 

på grund av olika faktorer. Respondenternas svar på delstudie II tyder på att deras oro 

handlar mest om ansvar. Vems ansvar är det att materialet hämtas och lämnas, att 

efterfråga material eller vem bär ansvaret om material skadas eller inte lämnas tillbaka. 

Några upplever att en sådan låne-/bytesplattform kan leda till osämjan mellan förskolor 

om materialet skadas eller inte lämnas tillbaka. En del av respondenterna uttryckte även 

en oro att detta skulle kunna vara tidskrävande och att ” … det kan bli ett 

stressmoment.” (Respondent- k). Dessa ramfaktorer (Dahllöf, 1999) kan påverka 

respondenternas förhållningsätt till låne-/bytesplattformen och få dem att ifrågasätta om 

plattformen kan fungera ute i verksamheten. Dessa frågor som uppstod hos 

respondenterna var frågor som vi redan hade funderat på själva och hittat lösningar på. I 

eftertanken förstår vi att det hade varit bra att skrivit mer detaljerat om vem som bär 

ansvaret över materialet och ge förslag på hur och när materialet kunde hämtas och 

lämnas.  

 

7.2 Diskussion av metod 

 

7.2.1 Delstudie I  

 

Denna studie gick tyvärr inte som vi tänkt från början. Eftersom den områdeschef vi 

haft kontakt med hade pratat med de som var inblandande och fick positiv respons så 

valde vi i samråd med handledaren att starta projektet på en gång.  

Nu i efterhand inser vi att vi kanske skulle gått ut med en enkätstudie till förskolorna i 

kommunerna där vi bor. Detta skulle göras innan projektet startade för att se om det 

fanns något intresse hos förskolorna att delta under en provperiod. Sedan valt ut de som 

verkade positiva och påbörja projektet tillsammans med dem. Vi hade kunnat besöka 

dessa förskolor under projektet och svarat på frågor om det uppkommit några sådana 

under arbetets gång. I slutet av projektet skulle vi skicka ut en ny enkät där förskolorna 

fick svara på frågor hur de upplevt plattformen och dess funktioner samt om de kulle 

kunna tänka sig att fortsätta med den i framtiden. Innan studien startade upp hade vi 

även kunnat skicka ut en förfrågan om de kunde tänka sig att inventera sina förråd i 

väntan på kommande studie. Med tanke på den tidsram vi hade på oss för att utföra 

denna studie hade vi nog inte lyckats kunna få till detta tyvärr.  
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7.2.2 Delstudie II 

 

Genom att använda oss av en webbenkät som vi sedan delade i en grupp på Facebook 

kunde vi nå ut till flera personer än om vi hade delat ut enkäten i den kommunen som 

var närmast oss. Även om den personliga kontakten möjligen gett oss fler svar kan det 

ha varit svårt att lyckas träffa alla inom den tidsram vi hade till förfogande i vår studie. 

Att skicka enkäten via webben gjorde att vi lyckades få en större spridning runt om i 

landet. En risk som vi tog genom att lägga ut enkäten via Facebook, var att även de som 

har annan koppling än verksamma pedagoger hade möjligheten att svara trots att det är 

en sluten grupp. Ytterligare en risk med att lägga ut enkäten på en Facebookgrupp är att 

vi inte vet hur många medlemmar som är aktiva i gruppen och om alla nås av 

informationen då vårt inlägg kommer längre och längre ner i flödet när andra 

medlemmar lägger ut ett inlägg. Med detta i åtanke skulle den låga svarsfrekvensen som 

vi fick i vår studie kunna förklaras.  

 

I resultatet valde vi att kategorisera svaren sett utifrån svarens innehåll och vårt syfte 

med vår studie. Men en tanke malde att om vi kategoriserat svaren på ett annat sätt, 

hade det då gett ett annorlunda svar. Vi hade tänkt när vi utformade enkäten att vi 

senare skulle kategorisera utifrån vilken titel de hade, förskollärare, barnskötare eller 

annan men det gav inget i resultatet, då merparten av de svarande var förskollärare. Om 

vi tänker kritiskt utifrån de frågor vi formulerade, kan vi nu i efterhand komma på flera 

frågor som vi gärna hade velat få svar på. Då hade vi kunnat kategorisera vårt resultat 

utifrån fler infallsvinklar. Exempelvis fått fram i vilken del av landet de arbetade i, om 

det då skulle skilja mellan storstad och glesbygd, i stad eller ute på landet. Då kunde vi 

sett om det framträdde någon skillnad i svaren på hur de arbetar med hållbar utveckling. 

Likaså om det var möjligt att se någon skillnad om vi ställt frågan om förskolan var 

privatägd eller drevs av kommunen. 

 

Utifrån några av frågorna insåg vi när vi granskade resultatet, att respondenten inte 

kunde välja ja eller nej och sedan utveckla sitt svar. På frågan om hur de arbetar med 

hållbar utveckling kunde de inte välja fler alternativ, vilket vi uppfattar att flera hade 

behövt göra. Det kan förklaras med att det är sådana missar som kan uppstå när enkäten 

är digitalt utformad och begränsar utformningen. Vi anser att det kan ha varit någon 

fråga i enkäten som var oklar/otydlig och att vi kunnat omformulera dem. Hade vi 

kunnat lägga till någon fråga utifrån Lpfö18 eller läroplansteori?  

När vi kommer till reliabiliteten i den kvantitativa metodiken i vår studie kan vi tyvärr 

inte avgöra om reliabiliteten är tillräckligt god. Detta kan förklaras med att precisionen i 

enkäten har brustit i det som vi nämnt ovan. Däremot är validiteten i vårt arbete högre 

och trovärdigheten i svaren är relativt goda. 

 

Det vi upplever som den största svårigheten med resultatet i vår studie är framförallt 

svarsfrekvensen. Då med tanke på antalet medlemmar i Facebookgruppen. Även om 

resultatet gav oss en inblick i förskolors arbete med hållbar utveckling och intresset för 

en låne-/bytesplattform skulle vi att vi gärna sett att vi fått in fler svar. Tiden var dock 

begränsad och den korta tid som det var möjligt att svara på enkäten gav en snäv 

tidsram. 

Om vi valt att istället göra intervjuer ute på förskolor då hade vi kunnat svara på 

eventuella frågor som uppkommit längs arbetets gång. Vi hade även kunnat formulera 

och förklara vårt syfte och hur vi tänkt med låne-/bytesplattformen som arbetsmetod. 
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7.2.3 Bortfall 

 

Att det förekommer bortfall i en kvantitativ studie är inget ovanligt. Detta tros bero på 

att det förekommer och florerar väldigt många enkäter i vårt samhälle och allt färre 

människor har intresse av att lägga tiden på att svara. Självklart finns det undantag som 

i allt annat och vi i vår studie är tacksamma för de svar vi lyckades få in. Enligt Bryman 

(2011) råder det en enkättrötthet. Få människor väljer att lägga sin tid och svara på 

enkäter. Det var också något vi fick känna på i vår enkätstudie. 

  

I delstudie I fanns det, som vi nämnt i tidigare avsnitt, olika faktorer som gjorde att 

denna studie inte var genomförbar och vår svarsfrekvens blev då 0 % och bortfallet blev 

således 100 %. Av de förskolor som var tillfrågade att delta var det tyvärr många som 

inte hade möjlighet att påbörja något projekt för tillfället. 

  

I delstudie II var bortfallet tyvärr väldigt stort med tanke på att vi delade vår enkät i en 

Facebook grupp med 37000 medlemmar. Bland de som valde att delta var det 

fortfarande några som valde att avstå att svara på några frågor. Vi märkte att detta gällde 

främst enkätens öppna frågor som respondenterna själva behövde formulera och skriva 

ett svar och inte bara sätta ett kryss. 

 

8. Slutsats 

Klimathotet i världen växer ständigt och människan behöver bli mer och mer medveten 

om det och skapa en förståelse för vad som händer. Tack vare den nya reviderade 

läroplanen för förskolan (Lpfö18, 2018) finns det ett förtydligande om att arbeta med 

hållbar utveckling redan i förskolan. Detta för att barn ska få möjlighet att skapa ett 

intresse och nyfikenhet för en hållbarare framtid. De flesta i denna studies tidigare 

refererad litteratur understryker vikten av att utbilda och informera barn redan i tidig 

ålder att värna om miljön. 

 

Studien har visat att det finns potential för en låne-/bytesplattform inom förskolan i 

framtiden. Respondenternas svar har pekat på att en sådan plattform har en inverkan på 

arbetet med hållbar utveckling och uppfattas som en fördel för samtliga tre dimensioner. 

Utifrån resultatet går det att tyda att låne-/bytesplattformen bidrar på ett konkret sätt 

som en förutsättning för en pedagogisk åtgärd när det handlar om barns utbildning inom 

hållbar utveckling. Dock kan vi ifrågasätta om och hur resultatet hade påverkats eller 

kunde ha tolkats om vi använde oss av en annan teoretisk förankring som exempelvis 

har som utgångspunkt att hållbar utveckling inte är ett ämne som berör de yngre 

generationerna. Ett annat sätt som vi ifrågasätter är hur resultatet hade påverkats om 

hållbar utveckling inte fanns med som ett mål att arbeta med på Lpfö18 (2018). På sätt 

och vis bedömer vi att Lpfö18 är initiativtagaren för arbetet med hållbar utveckling på 

förskolorna. Om hållbar utveckling inte hade existerat som mål i läroplanen hade 

eventuellt engagemangen för detta varit svagt och kunskapen ännu mindre. 

  

Som vi beskrev under avsnittet inledning har tanken med denna studie till viss del varit 

att inspirera och tillföra nya tankar hos pedagoger i deras arbete inom hållbar 

utveckling. Mer specificerat inom området återanvändning. Vi inser att studien har varit 

lärorikt på många olika nivåer. Vi har själva fått mycket kunskap om varför vi som 

blivande förskollärare ska arbeta med hållbar utveckling med barnen men också att 

förutsättningarna i organisationen och de riktlinjer och mål i Lpfö18 (2018) som formas 

i formuleringsarenan (Linde, 2012) som kan påverka undervisningen och innehållet. Vi 
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hoppas att vi kan vidareutveckla vår idé om en låne-/bytesplattform i framtiden för ett 

arbete som främjar den hållbara utvecklingen och att barn och andra kollegor vill vara 

med i en sådan resa med oss. 

 

9. Fortsatt forskning 

Utifrån vår studie anser vi att det skulle vara intressant att undersöka om det kan finnas 

ett mönster på hur verksamma personer förhåller sig till en låne-/ bytesplattform i 

relation till egna erfarenheter till hållbar utveckling och om det finns en skillnad ifall det 

är manliga eller kvinnliga respondenter. Det hade också varit intressant att utveckla en 

applikation för denna låne-/bytesverksamheten och prova den i en kommun under en 

period för att se vad detta får för resultat. Vi anser även att det skulle vara intressant att 

undersöka hur barn förhåller sig till att låna eller byta material med andra förskolor. Vi 

bedömer även att det skulle vara intressant att undersöka vad barn inom förskolan anser 

om hållbar utveckling och om de vet några konkreta tips på hur de gör när de handlar på 

ett hållbart sätt. 
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Bilagor 

 

1. Informationsbrev till biträdande förskolechefer 

 

Gävle 2018-09-10 

 

Information om en studie inom hållbar utveckling med inriktning mot 

återanvändning av material via en plattform 
Under höstterminen 2018 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I vår 

studie vill vi fördjupa oss inom ämnet hållbar utveckling på förskolan och främst i det 

material som finns tillgängligt i verksamheterna men som inte används i nuläge. Vår 

tanke är att det material som finns undanstoppat i ett förråd på varje förskola ska få 

komma till användning på en annan förskola genom att låna eller byta sinsemellan. 

Detta genom en plattform där en avsedd representant från varje förskola ska kunna 

efterfråga material som leksaker, skapande material, spel eller annat arbetsunderlag. 

Genom egna erfarenheter har vi lagt märke till att en del av de material som har köpts in 

på förskolor och på grund av olika anledningar inte längre används, läggs undan i ett 

förråd. Att andra förskolor får möjligheten att återanvända det material anser vi kan ha 

en positiv inverkan på den hållbara utvecklingens alla tre dimensioner. Detta eftersom 

förskolor kan spara pengar när de inte behöver köpa in nytt material samt spara på 

naturens resurser genom att bland annat minska onödiga transporter. Genom att låna 

eller byta material mellan varandra kan förskolor, som inte har möjlighet att köpa in 

material för att ekonomin inte räcker till, få samma förutsättningar som andra förskolor 

och där får vi även in den sociala hållbarheten.   

Studien går ut på att ni på förskolorna ska använda plattformen under en tidsbestämd 

period där ni efterfrågar men också lånar eller byter material med varandra. Sedan 

kommer vi skicka ut en uppföljning i form av en enkät. Efter vår studie kommer ni 

kunna fortsätta använda er av plattformen om ni upplever att den fyller sin funktion. 

Områdeschefen är underrättad och medveten om studien. 

De data som samlas in kommer endast att användas i examensarbetet. Uppgifterna 

kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga 

namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på frågor eller 

avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk enligt 

GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Vivi Christoforidou   Pia Olofsson 

viviochpia@gmail.com  viviochpia@gmail.com 

Telefon: xxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxx
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2. Informationsbrev till berörande förskolor 
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Berörda förskolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev om epostplattform för återanvändning av material. 
 

Vad roligt att ni vill delta i vårt projekt! 

 

Syftet med detta projekt är att ta till vara på det material som finns inom området som 

för tillfället inte används. Genom att låna material mellan förskolor bidrar vi till en 

hållbar utveckling. 

 

Förfrågningar från förskolor kommer att ske via epost mellan de miljöombud som 

finns på varje förskola.   

Det är låntagarens ansvar att hämta det material den vill låna från förskolan som 

erbjuder. 

 

Material kan vara allt som används i verksamheten. Allt från pussel och leksaker till 

tematiskt arbetsmaterial och strumpor till handdockor. Låt er fantasi flöda. Kolla gärna 

med varandra innan ni köper in nytt material, då detta projekt trots allt handlar om 

hållbar utveckling. 

 

• Projektet startar vecka 39 och kommer att pågå till vecka 41.  

 

• Under vecka 42 kommer vi att följa upp arbetet i form av en enkät som vi 

hoppas att samtliga besvarar även om ni för tillfället inte av olika anledningar 

haft möjlighet att medverka. Detta för att vi ska kunna få ett bredare resultat.  

 

Vår förhoppning är att ni ska tycka att detta är smidigt och användbart även efter att vårt 

projekt är slutfört.  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna. 

 

Vivi Christoforidou    Pia Olofsson 

Telefon: xxxxxxxx   Telefon: xxxxxxx 

Epost   viviochpia@gmail.com 
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