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Abstract  
Sustainable development is a concept that is very contemporary in preschools today, 
and it’s also integrated in the Swedish curriculum for preschools. The purpose of this 
study is to examine a preschool with Sustainable school award, based on the three 
dimensions of sustainable development, as well as find out how children are affected by 
their work methods. We also want to take note of preschool teachers and parents 
opinions on how they think the children are affected by the process of sustainable 
development.  
 
The study is based on interviews of three preschool teachers, conversations with nine 
children in the ages of four to five, and nine surveys from the children’s parents. 
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Förord  
Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt och stöttat oss i arbetet med den här uppsatsen, 

framförallt de medverkande som tog sig tid att göra denna studie möjlig. Dessutom vill 

vi tacka våran handledare Maud Söderlund som bidragit med värdefulla råd och 

rekommendationer, och våra familjer som under studietiden alltid funnits där när vi stött 

på motgångar.  
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1. Inledning  

 

Med det här kapitlet inleder vi den här studien. Vi kommer här att förklarar varför vi är 

intresserade av att skriva studien om hållbar utveckling i förskolan. 

 

Vi lever i en värld som påverkas av vår livsstil (World Commission on Environment and 

Development [WCED], 1987). Hur vi lever i Sverige påverkar inte bara oss här, utan även andra 

människor och djur på andra platser i världen. Därför måste vi tänka till på vad vi gör och hur det 

påverkar världen vi lever i. Pramling Samuelsson och Kaga (2008) skriver att arbetet för att 

förbättra världen vi lever på bör börja under barnens första år då barnen lär sig grunder och 

värderingar som följer med dem under livets gång. I Läroplanen för förskolan ([LpFö] Skolverket, 

2010a) finns det riktlinjer som uppmanar förskolläraren att arbeta för att barnen ska få förståelse för 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra samt att barnen ska lära sig om olika 

kretslopp som finns i naturen samt se hur de som individ kan påverka dessa kretslopp. Läroplanen 

för förskolan uppmanar även förskolläraren att sträva efter att lära barnen utforska 

naturvetenskapen på olika sätt. 

 

Begreppet hållbar utveckling kommer inte allt för sällan upp i muntliga diskussioner kring miljön 

likväl som i artiklar kopplat till miljöfrågor. WCED (1987) förklarar att ”Sustainable development 

is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”(s. 43). Hållbar utveckling innebär att vi som lever på jorden 

idag behöver tänka på de kommande generationerna genom att leva hållbart. FN- förbundet (2012) 

nämner att Lester Brown (miljövetare och författare) är den som introducerade begreppet 

sustainable development (hållbar utveckling) året 1981. Några år senare, när Our common future 

(WCED, 1987) skrevs, började begreppet användas i internationella sammanhang. 

 

Pramling Samuelsson och Kaga (2008) belyser vikten av de värderingar som barnen lär sig i början 

av livet, eftersom de kommer vara en grund för dem i framtiden. Eftersom den större delen av 

barnen i Sverige går i förskolan, kan de där ta del av olika värderingar som kan göra en skillnad. 

Vidare borde alla hjälpas åt för att skapa en hållbar värld som även är hållbar för de kommande 

generationerna (WCED, 1987). Vi tolkar att hållbar utveckling är aktuellt i dagens samhälle och att 

det är viktigt att barnen får ta del av det här sättet att tänka och leva, då deras liksom vår 

generation, har stor påverkan på världen. Vi vill därför ta del av hur arbetet kan se ut inom hållbar 

utveckling samt om och i så fall hur aktiviteterna kring hållbar utveckling påverkar barnen. 

 

Vi hoppas att vi kan med den här studien, inspirera och utmana förskolor att arbeta med hållbar 

utveckling tillsammans med barnen så att barnen får en grund med värderingar som gör skillnad 

för framtiden. 
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2. Bakgrund 
 

Bakgrunden kommer att ta upp tidigare forskning om hållbar utveckling. Vi inleder kapitlet med 

att informera om de tre dimensionerna samt innebörden av utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling, som kommer att vara en väsentlig del av studien. Vidare redovisas forskning om 

föräldrar, barn och förskollärare i förhållande till hållbar utveckling. Som avslutning har vi skrivit 

en problemformulering, där vi anger vad vi vill bidra med i den här studien. 

 

 

2.1 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 
 

I rapporten från WCED (1987) nämns det ett flertal olika faktorer som är betydelsefulla för att 

utveckla en hållbar livsstil. Det är däremot endast tre dimensioner som de tar upp att den hållbara 

utvecklingen består av, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, som de 

heter på svenska (FN- förbundet, 2012). Dimensionerna går in i varandra lika väl som de bistår 

varandra i den hållbara utvecklingen. Den ekologiska hållbarheten är enligt WCED kopplad till 

jordens tillgångar, och konsumtionen av dessa. Livsstilen och de värderingar som vi har i 

samhället, är sammanlänkad med den sociala hållbarheten, medan den ekonomiska har sitt fokus på 

en ekonomisk balans bland jordens befolkning. 

 

 

2.2 Skola för hållbar utveckling 
 

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse av skolverket som samtliga 

utbildningsformer kan ansöka till (Skolverket, 2013a). Skolverket (2010b) anger att år 1997 

startade utmärkelsen miljöskola men 2004 ändrade Skolverket om utmärkelsen och den namngavs 

”Skola för hållbar utveckling”. Det är tänkt att de som blivit tilldelade utmärkelsen ska arbeta 

utifrån de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) i verksamheten, och låta 

barnen vara delaktiga i arbetet. Skolverket (2013b) har fyra olika listor med samtliga skolor som 

har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, en för vardera utbildningsform (förskola, grundskola, 

gymnasium samt vuxenutbildning). Med hjälp av listorna har vi räknat ut att det finns sammanlagt 

324 skolor med utmärkelsen, varav 176 av dem är förskolor. Listorna för förskolor, gymnasium och 

vuxenutbildningar med utmärkelsen uppdaterades 2014-07-04, medan listan för grundskolorna är 

senast uppdaterad 2014-08-15. Skolverket uppmanar skolorna med utmärkelsen att lyssna in vad 

barnen undrar över, och vad de vill ta reda på. Lärarna uppmanas att inte ge svaren på frågorna 

direkt, utan upptäcka genom att utforska, tillsammans med barnen (Skolverket, 2010b). 

 

För att få utmärkelsen behöver verksamheten göra en ansökan till Skolverket (Skolverket, 2010b). 

I ansökan skapar verksamheten egna kriterier, det rekommenderas att både personalen, barnen samt 

ledningen kommer överens om dessa kriterier tillsammans. Efter det skickas ansökan in till 

Skolverket, där det beslutas om de ska få certifikatet eller ej. Blir de godkända gäller utmärkelsen i 

tre år, efter det kan de förnya sin ansökan samt ändra sina kriterier. I ansökan skriver de även mål 

som de vill sträva efter att uppnå. Liksom kriterierna, rekommenderas det att målsättningen 

diskuteras bland personal, barn och ledning. 
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2.2.1 Forskning kring skola för hållbar utveckling 

 

Björklund (2014) skriver att om förskolor vill ha hållbar utveckling som arbetssätt behöver hela 

förskolan ha detta som generellt mål. Detta innebär att samtliga inblandade behöver arbeta med 

detta tankesätt för att hitta nya tillvägagångssätt som bidrar till ett lärande för en hållbar värld, om 

inte detta finns saknas tillförlitlighet i arbetet. Den gemensamma målsättningen behöver 

nödvändigtvis inte komma från kommunen utan den kan komma från personal som visar entusiasm 

för hållbar utveckling. Sedan kan personalen få uppbackning av exempelvis kommunen. 

 

Om personalen på förskolan arbetar med hållbar utveckling och har det som fokus i deras arbete, 

kommer det medföra att verksamheten får ”kraft och energi” (Björklund, 2014, s. 116). Med detta 

menar Björklund att förskolan med sin målsättning förs samman och visar vad som är betydelsefullt 

för att påbörja sitt arbete med hållbar utveckling. Det finns många huvudsakliga värden i hållbar 

utveckling, många av dessa är gemensamma med förskolans värdegrund och steget till arbetet med 

hållbar utveckling blir därför inte stort. 

 

Björklund (2014) skriver om olika områden som förskolan kan arbeta med inom hållbar utveckling. 

När det kommer till miljötänkande behöver förskolan tänka på hur de använder olika resurser, 

menar Björklund. Att vara sparsam med exempelvis energi, pappersförbrukning eller 

vattenförbrukning blir ett första steg i arbetet med miljötänkande. Barnen kan med fördel vara med 

och diskutera och komma med förslag om hur förskolan kan minska på sina resurser. Vidare skriver 

Björklund att förskolan ser olika ut beroende på vad de arbetar med och vad barnen finner glädje i. 

Det som inte används kan därför sparas för senare tillfällen istället för att kastas, det kan vara 

exempelvis möbler och annat material. Även material som kan återvinnas till exempelvis estetiska 

och tekniska aktiviteter är bra uppslag för miljötänkande, det är då viktigt att kontrollera att inte 

materialet är farligt. Inköp på förskolan styrs sällan av förskolepersonalen, men det går att påverka 

dessa inköp genom att visa vad som är bra för barnen i fråga om exempelvis leksaker som inte 

innehåller giftiga kemikalier. Om förskolan får välja mellan olika leksaker är det viktigt att sträva 

efter de som är miljöcertifierade och visa detta för de som styr inköpen, vilket kan vara kommunen. 

Det kan i sin tur leda till att förskolan bidrar till en renare miljö för barnen. 

 

Ramböll Management (2008, 18 januari) har genomfört en utvärdering av förskolorna, 

grundskolorna och gymnasieskolorna med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Av 125 skolor 

från de olika skolformerna deltog 71 i utvärderingen. Tanken med den här utvärderingen var att se 

på vilket sätt som skolorna har inspirerats av utmärkelsen, om de har inspirerats. I utvärderingen 

läggs stor vikt på Myndigheten för skolutveckling (MSU). MSU har huvudsakligen uppgiften att 

visa att utmärkelsen finns och ge information om den, hantera ansökningar, samt finnas där som 

stöd för verksamheterna som har fått ansökan godkänd och har tilldelas utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling. Ramböll Management har i utvärderingen även försökt se om MSU har 

påverkat de olika skolformerna. 

 

Deltagarna i utvärderingen uttrycker att utmärkelsen Skola för hållbar utveckling har haft en bra 

inverkan på arbetet med hållbar utveckling (Ramböll Management, 2008, 18 januari). Det 

poängteras däremot att det kan hända att de har en positiv inställning eftersom de troligtvis har ett 

givet intresse för hållbar utveckling, eftersom de har ansökt om utmärkelsen. Ramböll 

Management noterar även att intresset i verksamheterna har ökat och att de känner att de även har 

fått ökad motivation till arbetet med hållbar utveckling. Vidare lyfter Ramböll Management fram 

att MSU kan ”bidra till att utveckla samhället i stort avseende arbetet med hållbar utveckling” 

(Ramböll Management, 2008, 18 januari, s. 24). När antalet verksamheter som engagerar sig i 
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utmärkelsen ökar, samt att arbetet med hållbar utveckling utvecklas hos dessa verksamheter, blir 

det lättare för MSU att utöka deras bidrag till samhället. I utvärderingen noteras det att om 

verksamheten ska ha möjlighet till att utvecklas är dokumentation ett måste, för att verksamheten 

ska kunna redovisa hur de arbetar med hållbar utveckling. Det som dokumenteras ska utvärderas, 

för att de ska kunna se vad de ska kunna förbättra i fortsatt arbete med hållbar utveckling. 

 

 

2.3 Barns lärande 
 

Marton (1977) skriver i sin forskning hur vi kan förstå barnens lärande. I forskningen nämns dels 

en teori om barnens olika lärande som är en teori om att barnen upplever olika fenomen utifrån 

deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Författaren beskriver att hur ett phenomen upplevs är 

kopplad till deras tidigare erfarenheter och samlade kunskaper. Vidare förklar författaren att deras 

erfarenheter bidrar till ett individuellt sett att se på olika situationer som de ställs inför. 

 

Enligt Statens Offentliga Utredningar ([SOU] 2004:104) visar forskare att redan små barn har en 

tydlig tanke med sitt beteende. Med tiden samlar barnen genom olika händelser erfarenheter. Detta 

gäller såväl språket som förståelse för den värld de lever i. När barnen sedan börjar förskolan har de 

med sig denna erfarenhet om olika tankar och händelser om livet eller till exempel samhället 

(Gardner, 1998). Dessa erfarenheter av händelser sätts sedan på prov genom att barnen undersöker, 

tränar och reflekterar över effekten av detta. I samverkan med andra arbetar barnet upp en 

förståelse för språket och dess uppbyggnad men även med sin omgivning. 

 

 

2.4 Forskning kring barns lärande för hållbar utveckling 
 

Tankar om en värld med hållbar utveckling framkallar frågor om rättvisa, rättigheter och ansvar. 

Tidigare forskning visar att förskolebarns värderingar har en viktig betydelse i barns liv 

(Johansson, 2009). Författaren säger att dagens barn är medborgare i vårt samhälle och är 

engagerade i livsfrågor som präglar deras syn på värderingar. Forskningen visar också att barn 

tillför sina värderingar till kamrater (Dunn, 2006, refererad i Johansson, 2009). Johansson skriver 

att tillsammans med andra barn och förskollärare delar barn sina värderingar om hur de behandlar 

varandra, dock har barn och vuxna olika syn på värderingar likt det samhälle vi lever i med frågor 

som rättvisa, respekt och förståelse för andra. 

 

Även om det som står skrivet i styrdokument inte alltid är synligt, styrs barns värderingar mot 

individualitet och samhörighet (Shweder et.al.,1997, refererad i Johansson, 2009). I resultatet av 

tidigare forskning har det kommit fram att motsättningar mellan barn om rättigheter såväl som hur 

barn behandlar varandra är viktiga för att barn ska få kunskap om bra värderingar (Johansson 

2006). Tidigare forskning om betydelsen av värderingar, samt observationer som gjorts i svenska 

förskolor med situationer som sätter värderingarna på prov visar att dessa värderingar även är 

viktiga i det globala samhället som Kemp (2005) uttrycker det. Denna kunskap blir då viktig att 

förmedla i förskolan för att förbereda barn till ett globalt medborgarskap (Johansson, 2009). 

 

Pramling Samuelsson (2011) uttrycker att en del tycker att barnen borde isoleras från problemen 

som pågår i välden. Författaren skriver om förskolläraren Ruth Wallbridge som samtalade med 

några barn angående deras förväntningar på framtiden. Först svarade barnen att de önskade sig 

bland annat superkrafter och andra egenskaper som gjorde att hon undrade om de kunde reflektera 

utanför ”jaget”. Hon valde därför att fråga en annan fråga för att få ett mer konkret svar, och 
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frågade istället vade de hade för önskemål för världen. Svaren förvånade henne, barnen svarade 

bland annat att träden inte borde huggas ner, så att inte djuren som lever där dör. Ett barn svarade 

även att det borde finnas mer pengar så att de fattiga skulle kunna få mer. Hon fick även höra att de 

önskar att det skulle sluta krigas, och att alla skulle vara glada. I det här exemplet kan vi se att 

barnen har en bild av världen, och att det finns områden som behöver förbättras för att bland annat 

djuren och människorna ska ha det bättre. 

 

Pramling Samuelsson (2011) skriver att vi kan tillsammans med barnen utveckla deras tankar om 

världen och utgå ifrån barnens intresse i arbetet för att ta reda på mer om den. Det poängteras att 

barnen har olika erfarenheter av det här området, beroende på bland annat deras erfarenheter från 

hemmet, från kultur samt erfarenheterna från deras förskola. Vidare förklarar Pramling 

Samuelsson att ”Children explore, play, communicate and make sense and develop ideas 

constantly” (Pramling Samuelsson, 2011, s. 109). Pramling Samuelsson anger att barnens tankar 

kommer ändras hela tiden, då deras tankar utvecklas och de skapar nya kontext. Det vi kan ta reda 

på om barnens lärande är det de säger där och då. Eftersom processen är pågående kan barnen ge 

andra svar i en annan situation eller vid ett annat tillfälle. 

 

 

2.5 Forskning kring föräldrarnas roll inom hållbar utveckling 
 

O'Brien (2007) skriver om den fördel som finns med global uppvärmning, nämligen att människor 

får mer kännedom om hur vår miljö ser ut samt de faror som finns framför oss på grund av det sätt 

vi lever. Med rapporter och forskning om klimatförändringar tvingas vi ställas ansikte mot ansikte 

med detta problem antyder O´Brien. I skolor och företag har detta blivit en viktig betydelse, hur är 

det med föräldrarna? O'Brien frågar sig hur de som är ansvariga för nästa generation kan göra för 

att öka medvetenheten för miljön och en hållbar livsstil. Att lära våra barn att reducera, 

återanvända samt återvinna anger O'Brien är det första föräldrar behöver göra. Återvinna är det  

som troligtvis görs mest samt är enklast, samla tidningar, flaskor och burkar för att sedan lämna 

dem i återvinningen. Även de yngre barnen kan lära sig detta, uttrycker författare. 

 

Återanvändandet blir svårare anger O'Brien (2007), då det kräver lite mer arbete genom att 

exempelvis använda förpackningar och muggar som går att diska när det behövs vid exempelvis 

lunch eller tygpåsar vid handling. Att reducera är enligt O'Brien är det svåraste eftersom vi lever 

i ett samhälle med masskonsumtion. Genom att lära barnen att endast köpa det som behövs samt 

att belåtenhet inte kommer från det barnen köper, utan att belåtenhet kommer från det som de 

känner. Andra viktiga delar som föräldrar bör lära barn är exempelvis minska på 

energiförbrukning, använda kollektivtrafik eller promenera i stället för att använda bilen samt att 

odla hemma i trädgården. 

 

Att lära barnen hur de respekterar och värdesätter naturen är en annan viktig del för föräldrar 

(O'Brien, 2007). Louv (2005, refererad i O'Brien, 2007) skriver om hur viktigt det är för barn 

med naturen när det kommer till exempelvis kognitiv samt känslomässig utveckling. Om barn 

bara får spendera tid utomhus och uppleva naturen med alla sinnen kommer de vara mer rädd om 

naturen och det är mindre chans att de skadar den konstaterar O'Brien. Alla kan bidra med att 

göra livet så bra som möjligt trots miljöproblemen som ibland känns för stora för att ett barn kan 

göra skillnad. Det är då föräldrarnas uppgift att hjälpa barnen att leva på ett sätt som stärker 

världen av deras deltagande inte förstör den. 
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2.6 Forskning kring förskollärarnas roll för barnens lärande av hållbar 

utveckling 
 

Förskollärare har en viktig del i barnens liv, då de kan förmedla sunda värderingar samt hjälpa 

barnen att utvecklas som individer. Det är viktigt att förskollärarna inte lägger skuld på barnen 

eller skrämmer upp dem när de arbetar med hållbar utveckling. Det centrala borde ligga på barnens 

självkänsla, att lära dem förstå att de spelar en viktig roll i världen och att de kan göra skillnad 

(Pramling Samuelsson, 2011). När det gäller utbildning för hållbar utveckling är det viktigt att 

förskolläraren inte överför sin kunskap till barnet, utan att de låter barnen själv upptäcka och kunna 

göra så att lärandet känns meningsfullt för barnet. Vygotsky och Rogoff (1978 & 2003, refererad i 

Pramling Samuelsson, 2011) visar i deras studier att kommunikation och interaktion är de 

viktigaste delarna när barnen ska lära sig något nytt. Detta betyder att förskollärare måste jobba 

och lägga upp arbetet på så vis att kommunikation och interaktion blir en stor del av verksamheten 

när det gäller saker kopplade till lärandet för hållbar utveckling. 

 

Engagemanget hos förskollärarna är en viktig del i att skapa en bättre värld, och det passar alldeles 

utmärkt att börja redan med de små barnen eftersom barn har en vilja att lära sig saker i sin 

omvärld (Pramling Samuelsson, 2011). De behöver stöd och vägledning när de ska utveckla sina 

attityder och värderingar. Förskollärarna bör ha i åtanke att fånga de tillfällen som ges för att lära 

barnen en positiv inställning, det kan börja tillsammans med de yngsta barnen. Vidare skriver 

Pramling Samuelsson att förskollärarna behöver ge stöd för barnen i deras utveckling. När barnen 

är små kan svåra saker kännas skrämmande, därför är det viktigt att de vuxna finns där som stöd. 

Angående utbildning för hållbar utveckling, kan det vara rätt svårt att få ”grepp” om det. 

Förskolläraren kan då försöka rikta barnens uppmärksamhet till de centrala delarna samt arbeta 

tillsammans med dem så uppfattas inte situationen som skrämmande. Pramling Samuelsson ger 

kretsloppet som exempel om område att arbeta kring, tillsammans med barnen, och utifrån deras 

tankar och föreställningar. 

 

Villanen (2014) skriver i sin studie hur viktigt det är att redan som liten få chansen att lära sig nya 

saker. Vidare förklarar hon i och med att förskollärarna som medverkade i studien, har reflekterat 

över barnens förmåga att tänka in i framtiden, eller efter deras levnadstid. Det kan vara svårt för 

ett barn att tänka så eftersom de är ”här och nu”, förskollärarna anger att det kan vara nyttigt för 

barnen att ta del av sånt som är svårt att förstå eftersom det utvecklar förmågan att lösa problem. 

 

Det kan vara svårt att vara förskollärare och arbeta med ett projekt inom hållbar utveckling. 

Samtidigt som förskollärarna ska ansvara för barnens lärande ska de också delge sitt arbetssätt med 

övrig personal på förskolan. Villanen (2014) belyser att förskolläraren genomgår en professionell 

utveckling när de arbetar med hållbar utveckling. Villanen tar del av förskollärarnas samtal med 

varandra, och där belyser de att det är viktigt att hela tiden uppmuntra, bekräfta och ge feedback 

till sina kollegor så att de kan fortsätta att utvecklas, samt att de delar med sig av sina individuella 

arbetsprocesser. 

 

 

2.7 7R's ( de sju ledorden) 
 

Arbete med hållbar utveckling har studerats av Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler (2012), i studien 

samtalar de med barn utifrån deras attityder till hållbar utveckling. De har i samtalen utgått ifrån sju 

ledord. Dessa ledord presenterades första gången av Duncan och OMEP (2011 & 2010, refererad i 

Kahriman-Öztürk et al., 2012), där nämns de som ”7R's” av anledningen att samtliga börjar på ”r”. 
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De sju ledorden som presenterades i studien är; reduce, reuse, respect, reflect, rethink, recycle och 

redistribute. De här ledorden har i en svensk studie av Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) 

översatts till följande; reducera (reduce), återanvända (reuse), respektera, (rethink), (respect), 

reflektera (reflect), återvinna(recycle) och omfördela (redistribute). Ledordet rethink har Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér inte översatt till svenska, vi har därför själva översatt begreppet till ompröva, 

eftersom vi tror att det kommer underlättar läsningen om samtliga begrepp har översatts till 

svenska. Samtliga ledord är kopplade till de tre dimensionerna, ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Reducera och återanvända hör ihop med ekologisk hållbarhet. 

Respektera, reflektera och ompröva kopplas till social hållbarhet. Återvinna och omfördela är 

kopplade till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling (Duncan, 2011; OMEP, 2010, 

refererad i Kahriman-Öztürk et al., 2012). 

 

Ledordet reducera inriktar sig konsumtionen, av saker som vi köper men även vårat användande av 

el, vatten och liknande, och att det inte bör förbrukas mer än nödvändigt. Återanvända inriktar sig 

på att använda olika saker till annat ändamål. Det kan till exempel innebära att en mjölkartong 

används för att tillverka en ny leksak. Ledordet respektera innebär att respektera allt levande 

(kompisar, djur och natur). Ledordet reflektera syftar på att samtala om olika kulturer samt andras 

levnadssituationer, hur de skiljer sig från hur vi har det. Begreppet ompröva beträffar dagens 

konsumtion, där mycket saker köps som nytt. Det är någonting som bör ifrågasättas och komma 

fram till andra alternativ. Återvinna innebär att sortera sopor och avfallet, även kompostering 

omfattas av begreppet. Det sjunde ledordet omfördela innebär att dela sina tillgångar med de som 

har mindre av dem, så att de fördelas mer jämbördigt (Duncan, 2011; OMEP, 2010, refererad i 

Kahriman-Öztürk et al., 2012). 

 

I Kahriman-Öztürk et al. (2012) studie har de haft samtal tillsammans med några barn för att med 

hjälp av frågor kopplat till ledorden, försökt ta reda på deras attityder i förhållande till tre 

dimensionerna ekologisk,social och ekonomisk hållbarhet. Ett syfte med deras studie var att ta reda 

på om kunskapen skiljde sig åt mellan könen. 

 

 

2.8 Problemformulering 
 

Det vi vill tillföra med den här studien är ett försök att se hur personalen på en förskola med 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling arbetar och hur deras arbetssätt påverkar barnen, det vill 

säga vad barnen lär sig av arbetet med hållbar utveckling. För att ta reda på det vill vi ta del av 

barnens erfarenheter med utgångspunkt från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. Vi vill 

även ta del av åsikterna som föräldrarna och förskollärarna som arbetar på förskolan med 

utmärkelsen har, angående hur barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling. 

 

2.8.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att studera och analysera förskollärarnas arbetssätt på en förskola med 

utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, utifrån de tre dimensionerna, ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Vidare ska vi ta del av om och i så fall hur, barnen påverkas av 

förskollärarnas arbetssätt kopplat till hållbar utveckling. Vi vill även ta del av förskollärarnas och 

föräldrarnas åsikter, om de anser att barnen har påverkats av arbetet med hållbar utveckling. 

 

 Hur arbetar personalen på förskolan med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling med 
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hållbar utveckling?  

 

 Påverkas barnen av arbetet med hållbar utveckling?  

 

 Anser förskollärarna att barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling?  

 

 Anser föräldrarna att barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling?  
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3. Metod 
 

Metod kapitlet kommer att redovisa vilka metoder vi har använt oss av, vilken typ av studie vi 

skriver, samt hur vi har samlat in vårat material. De rubriker som finns med i det här kapitlet är 

Metodval, Urval, Etik, Tillvägagångssätt, Tillvägagångssätt för strukturerat barnsamtal, 

Validitet och reliabilitet och Databearbetning. 

 

3.1 Metodval 
 

Den här studien är en kvalitativ fallstudie. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ studie byggd ”på 

en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data” (s. 340). Bryman beskriver även att den här typen av forskning är induktiv, det vill 

säga att det finns utrymme för tolkningar, vilket han även tillägger att inte alla forskare håller med 

om. Att vi gör en fallstudie innebär att vi samlar in data på en fysisk plats för att besvara våra 

frågeställningar. Vi anser att den här forskningsstrategin passar den här studien eftersom vi vill ta 

reda på vad barnen får med sig av arbetet med hållbar utveckling. Vi har använt oss av 

triangulering, som enligt Bryman innebär att flera olika metoder har använts i samma studie. Vid 

användning av triangulering, kan det tillföra ett mer pålitligt resultat. De metoder vi har använt oss 

av är dels kvalitativ intervju och barnsamtal, som även betecknas som kvalitativ, dessutom har vi 

använder oss av enkäter som är kvantitativa. Bryman förklarar att kvantitativa forskningsmetoder 

inte ger lika mycket utrymme för tolkningar som den kvalitativa forskningsmetoden utan kan ge ett 

mer specifikt svar. Vi har valt att använda kvantitativ metod för att styrka vår kvalitativa fallstudie. 

 

 

3.2 Urval 
 

Kriterierna för urvalet har varit att förskolan ska ha utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, samt 

att avdelningen ska vara för barn över fyra år. Vidare kriterier för urvalet har varit förskollärare 

som arbetar på den valda förskolan samt på avdelningen som har barn över fyra år. Kriterierna för 

föräldrarna har varit att de ska ha ett barn på den valda avdelningen. 

 

Urvalet vi gjort baserades på att vi önskar att samtala med personer som har intresse och är insatta i 

hållbar utveckling, eftersom att chansen då är större att vi får svar på forskningsfrågorna. Det kallas 

för ett riktat urval (Kvale & Brinkmann, 2009). Hade vi istället valt att göra ett slumpmässigt val av 

förskola hade det funnits en risk att vi hamnat på en förskola där de inte alls jobbade med hållbar 

utveckling, och detta hade rimligtvis inte gett den information vi var ute efter (ibid.). 

 

 

3.3 Etik 
 

Genom missivet som vi skickat ut till föräldrarna har vi informerat om deras samt barnens 

deltagande i studien. Vi har även bett om samtycke till intervjuer med barnen genom att bifoga en 

tillståndsblankett. Eftersom barnen på förskolan är yngre än femton år är en tillståndsblankett ett 

måste, eftersom vi behövde ett godkännande från föräldrarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Förskollärarna har dels fått missiv som beskrev deras deltagande i studien samt muntlig 

förfrågan.Vi har även informerat om vad det är för typ av undersökning vi håller på med samt att 

deltagandet är frivilligt, de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 

 

Förskolan, förskollärarna och barnen kommer givetvis att förbli anonyma, de namn som nämns i 
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studien är därför fingerade. All data som samlas in kommer endast att användas till denna 

undersökning. De medverkande har fått information om att arbetet publiceras på databasen DiVA 

(Bilaga 1 & 3) (Vetenskapsrådet, 2002). Förskolan kan när som helst kontakta oss för att avbryta 

samarbetet, om de skulle ångra sig. Alla som intervjuas har rätt att bestämma, enligt förfrågan, om 

inspelning ska användas vid intervjutillfället eller inte (ibid.). 

 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Vi kontaktade via telefon en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, för att få ett 

godkännande till att delta i vår fallstudie. Efter samtycke till vår fallstudie diskuterade vi vårt syfte 

samt våra frågeställningar och kom fram till att samtala med barnen för att ta reda på deras 

erfarenheter kring de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet). Vidare 

intervjuade vi även förskollärarna på den valda avdelningen på förskolan med utmärkelsen, för att 

få en inblick i hur de uppfattar att barnen påverkas av arbetet kring hållbar utveckling. Vi bestämde 

oss även för att ta del av deras arbetssätt. Vi skickade ut missiv och tillståndsblankett till 

föräldrarna (Bilaga 1), samt ett missiv till förskollärarna som arbetade på avdelningen (Bilaga 3). 

Vi skickade även ut enkäter till föräldrarna (Bilaga 2) för att ta del av deras åsikter om de anser att 

deras barn har påverkats av arbetet som genomförts  på förskolan, med koppling till hållbar 

utveckling. Det skickades ut totalt 22 enkäter, 22 missiv och tillståndsblanketter samt tre missiv till 

förskollärarna. 

 

Samtliga frågor (intervjufrågorna, enkätfrågorna & frågorna till barnsamtalen) har utformat efter de 

tre dimensionerna som utgör hållbar utveckling (WCED, 1987), vi har även konstruerat frågorna 

utifrån de sju ledorden (Bilaga 2, 4 & 5). Ett exempel på en fråga från föräldrarnas enkät är ”Mitt 

barn har på eget initiativ återanvänt något som planerats att slängas (t.ex. trasig leksak, 

mjölkkartong)” (Bilaga 2), den är kopplad till ledordet återanvända. Till förskolläraren har vi 

formulerat en fråga kopplat till ledordet återanvända ”Har ni genomfört något projekt där ni 

tillsammans med barnen återanvänt olika föremål till annat ändamål? ” (Bilaga 5). Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) har vi använt oss av frågor där barnen kan berätta och 

beskriva händelser och tankar, ett exempel på en sådan fråga är ”Berätta för mig vad en tom 

mjölkkartong kan användas till?” (Bilaga 4), som även den är kopplad till ledordet återanvända. 

 

Vi bestämde en tid med personalen när intervjuerna och samtalen skulle äga rum som passade deras 

verksamhet samt efter det datum vi satt som sista för att lämna in tillståndsblankett för samtalen 

med barnen. Vi åkte till förskolan en stund innan den avtalade tiden för att bekanta oss med barnen 

och förskollärarna samt berätta varför vi var där. Detta även för att ge barnen en chans att ge sitt 

samtycke även om föräldrarna redan lämnat in tillståndsblanketten med ett ja till svar. Det är viktigt 

att skapa ett bra förhållande till respondenterna samt att det sker öga mot öga, med en vänlig och 

positiv inställning (Bryman, 2011). Vi delade upp intervjuerna och samtalen på två dagar, första 

dagen samtalade vi med en förskollärare och större delen av barnen. Andra dagen de resterade 

barnen samt de andra förskollärarna. Intervjuerna och samtalen utfördes i ett enskilt rum där barnen 

kände sig trygga, och som var anpassat efter förskolans aktiviteter under dagarna, dessa är viktiga 

faktorer för att lyckas i en intervju, ett samtal (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 

 

Vi har samtalat med förskollärarna om aktiviteter som barnen nyligen gjort kopplade till hållbar 

utveckling. Vi valde en aktivitet då de varit ute i skogen och plockat lingon som de senare använde 

till att göra lingonsylt. Nio barn och tre förskollärare deltog i samtalen, intervjuerna och samtalen 

spelades in med personliga mobiltelefoner. Samtalen har sedan överförts till USB-minne och 
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raderats från mobiltelefonerna. Fördelen med ljudupptagning är att intervjuerna och samtalen 

fortlöper utan avbrott för anteckningar samt att det går att lyssna så många gånger det behövs vid 

behandling av materialet vilket instämmer med (Kvale och Brinkmann, 2009). Vidare tar 

författarna upp olika missöden som kan uppstå vid ljudupptagning, vi såg därför till att det fanns 

minne så det räckte på våra telefoner. Vi hade även med en varsin laddare till telefonerna om 

batteriet skulle ta slut. 

 

 

3.5 Tillvägagångssätt för strukturerat barnsamtal 
 

När vi genomför ett strukturerat barnsamtal, kan vi enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012) ta del av barnens upplevelser av världen och ta del av deras erfarenheter. För att genomföra 

ett strukturerat barnsamtal på ett bra sätt anger författarna att det är en del saker som behövs tänkas 

igenom innan och under samtalets gång. Innan samtalet behöver de som leder samtalet tänka 

igenom vilka frågor som passar bäst. Författarna skriver att ett bra sätt att inleda ett samtal är 

genom att samtala om en situation som barnen känner igen. Vi tog därför reda på en aktivitet som 

de nyligen hade utfört och började att samtala kring den. Vidare önskade vi att vi skulle få chansen 

att ta reda på barnens erfarenheter och tankar, vi har använt oss av många berätta för mig frågor, 

där frågan ger utrymme för mer än bara ett ja eller nej svar, barnen får istället förklara hur de 

tänker. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver om övergripande och specifika frågor och att 

det kan vara lättare för barnen att först besvara en övergripande fråga innan en mer specifik fråga 

ställs. Av den anledningen har vi ställt två frågor kopplad till varje ledord, en övergripande och 

sedan en mer specifik. Vi har valt att inte ha fler än två frågor (en övergripande och en specifik) per 

ledord, då vi inte vill använda för många frågor, då det finns en risk att barnen tappar intresset att 

delta i samtalet. 

 

Under själva samtalet är det viktigt att följa upp barnens tankar genom att ställa följdfrågor 

berättar Doverborg och Pramling Samuelsson (2012). Den delen är svår att förbereda innan, då vi 

varken vet vad eller hur barnen svarar. Vi hade även tränat in frågorna innan, så att vi inte 

behövde titta på pappret hela tiden. Det gjorde att vi kunde vara mer närvarande i samtalet, men 

det gjorde även att frågorna kunde formuleras på annat sätt än de frågor som stod på pappret. 

Under samtalet gjorde vi många pauser, för att se om barnet hade mer att tillägga, om barnet inte 

hade något mer att säga har vi gått vidare till nästa fråga för att försöka att undvika att barnet blir 

obekväm. Någonting som Doverborg och Pramling Samuelsson anger, är att den som leder 

samtalet måste vara försiktig med att ställa ledande frågor. De här frågorna kan göra att barnen 

får orden i munnen, och att det därför inte räknas som deras egna tankar eller åsikter, utan att de 

istället reflekterar den som leder samtalets åsikter. 

 

Platsen som samtalet utförs på gör skillnad, det berättar Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012). De rekommenderar en lugn plats där samtalet inte avbryts av andra. Vi har beroende på 

vilka rum som varit tillgänglig, anpassat oss och valt ett rum där samtalen kunde pågå utan att bli 

avbruten. Vi som samtalade med barnen, delade upp oss och tog ett varsitt barn och samtalade 

med. Barnen intervjuades vid en del av tillfällena i ett lekrum på avdelningen som inte användes 

då. Vi fick även tillgång till ett rum där en personal brukar hålla till, men som inte heller användes 

då. För att undvika att samtalet skulle avbrytas använde vi oss av lappar från verksamheten som 

visade att samtal pågick och att rummet var upptaget. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anger att det kan vara till hjälp i samtalet att ta med sig 

något material. De ger exempel på att samtala utifrån bilder, låta barnen rita under tiden eller ta med 
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någon leksak. Vi bestämde oss för att ta med en uggla gjord av en pappersrulle (Bilaga 6). Tanken 

med ugglan, var att det skulle underlätta för barnen att komma på olika saker som de har återbrukat. 

Författarna anger även att tiden som samtalet utförs på är av vikt. Ett trött och hungrigt barn kanske 

inte har lust att svara på frågor, likväl som ett barn som är inne i en lek kanske inte gärna vill 

avbryta den för att samtala. Vi har valt att ta några intervjuer efter frukost, fruktstund och lunchen, 

då de har fått ny energi. Vidare frågade vi barnen innan vi gått iväg för att samtala, om det passade 

för barnet att göra det då. Därefter kunde samtalen genomföras. 

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet står för det vi har för avsikt att mäta (Thurén, 2007). Det betyder att i den här studien ska 

vi fokusera på hållbar utveckling, inget annat. Vi valde att använda oss av intervjuer och enkäter i 

studien. Intervjuerna kan ha lett till att validiteten har blivit högre än om vi använt oss av bara 

enkäter, eftersom att enkäter utger begränsningar i sättet att uttrycka och förklara sina svar. 

Bryman(2011) tar upp att validiteten påverkas av de som ska svara på enkäten, hur vi än gör finns 

det alltid en risk att någon tolkar frågan på annat sätt än den som utformat enkäten tänkt. I 

intervjuer däremot finns det chans till att utveckla och förklara tankegångar. Intervjuerna spelades 

in eftersom vår intention var att gå tillbaka och lyssna vid flera tillfällen, detta höjer också 

validiteten (Ejvegård, 2003). 

 

Vi valde att inte skicka ut våra intervjufrågor i förhand till förskollärarna, detta kan ha höjt eller sänkt 

validiteten. Validiteten kan ha blivit bättre eftersom att förskollärarna inte har haft möjligheten att gå 

igenom frågorna tillsammans och komma fram till gemensamma svar, de har istället givit individuella 

svar utifrån sina egna erfarenheter. Av samma anledning kan validiteten ha blivit sämre, eftersom de 

inte har haft möjlighet att tänka igenom sina svar noga (Kvale & Brinkmann, 2009). Till studien valde 

vi en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, detta höjer validiteten och reliabiliteten 

eftersom verksamheten arbetar för hållbar utveckling (Thurén, 2007). Det bidrar till att chansen ökar att 

både förskollärarna och förskolebarnen på den förskolan har kunskaper och erfarenheter om arbetet med 

hållbar utveckling. 

 

Reliabilitet är hur tillförlitlig mätmetoden som valdes är, att den är rätt utförd (Thurén, 2007) 

För att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt ställdes alla våra frågor i samma följd i alla 

intervjuer. Intervjuerna skedde på förskolan, vilket skapade bra förutsättningar för barnen och 

förskollärarna då de fick vistas i en välbekant miljö. 

 

I enkäten valde vi att ha fasta svarsalternativ, något som Bryman (2011) beskriver kan förvärra 

situationen, eftersom respondenten kan uppfatta alternativen på olika sätt, alternativt känna att 

inget av svaren passar in. 

 

 

3.7 Databearbetning 
 

Vid bearbetningen av materialet har vi utgått ifrån de sju ledorden (reducera, återanvända, 

respektera, ompröva, reflektera, återvinna och omfördela) för att tydliggöra barnens lärande inom 

hållbar utveckling och de tre dimensioner (Duncan, 2011; OMEP, 2010, refererad i Kahriman-

Öztürk, Olgan & Güler, 2012). Vi vill utifrån ledorden, se om barnen har kunskap och erfarenhet av 

den ekologiska utvecklingen, den sociala utvecklingen samt den ekonomiska utvecklingen. För att få 
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förståelse för barnens lärande i förhållande till de tre dimensionerna och de sju ledorden, har vi 

noga gått igenom det barnen berättat för oss. Barnsamtalen och förskollärarintervjuerna har 

transkriberats noggrant för att få med det de har sagt i ljudinspelningarna. Svaren som föräldrarna 

gav i enkäterna har vi räknat ut procenten på, för att se fördelningen av deras svar. 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) uttrycker att ”Vi ser det inte som att vissa barn 

missuppfattar, utan varje barn uppfattar och förstår utifrån sina erfarenheter. Det väsentliga är inte 

om barnen svarar rätt eller fel, utan vad de har uppfattat och ger uttryck för.” (s. 51). Det här citatet 

har vi burit med oss när vi har bearbetat materialet, att det barnen säger är utifrån deras egna 

erfarenheter och deras uppfattning av frågan som ställts. 
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4. Resultat 
 

Vi kommer i det här kapitlet redovisa resultatet av det insamlade materialet, och sedan 

sammanställa det här resultatet i förhållande till våra frågeställningar. Vi har valt att dela upp 

resultatet med olika rubriker Barnsamtalen, Förskollärarintervjuerna och Enkäter från 

föräldrarna.  

 

 

4.1 Barnsamtalen 
 

Vi har samtalat med nio barn i åldrarna fyra till fem år, alla barnen tillhör samma avdelning på 

förskolan som vi valt att göra fallstudien på. Barnen som vi samtalade med har vi valt att kalla 

Anders, Beata, Carl, Doris, Ester, Frida, Gustav, Hugo och Isabelle. 

 

4.1.1 Ekologisk hållbar utveckling 

 

Reducera 

 

Frågorna kopplade till ledordet reducera fick varierade svar. Doris och Frida ger tydliga exempel på 

situationer som är lätt att koppla till reducera. Doris ger ett exempel på ett barn som spolade mycket 

vatten och säger ”vattnet kan man ju inte stå för länge med”. Som svar på frågan hur de kan göra 

för att inte slösa, svarar Doris att ”man måste ta lagom som jag gör”. I samtalet tillsammans med 

Frida nämner Frida en situation då ett barn använt många pappershanddukar när det blev blött på 

golvet. När den som ledde samtalet berättade att när vi tar många pappershanddukar när vi inte 

behöver det eller tar mycket mat som vi inte orkar så slösar vi, då säger Frida ”då slösar man på 

pengar”. För att inte slösa sa Frida att ”då tar man bara en” samt att det inte ska tas för mycket mat. 

 

Ester, Anders, Beata, Carl och Hugo anger också svar kopplad till reducera, de har inte gett 

exempel på någon konkret situation men har ändå besvarat frågorna. Ester, Anders och Beata 

kommenterar mängden mat när de blev frågade hur de kan göra för att inte behöva kasta mat, Ester 

till exempel kommenterar att det går att börja med en halv portion och sen ta en halv till, och 

beskriver att det då blir en hel portion. Carl säger att för att låta bli att slösa går det ”att ta bara en” 

och Hugo anger som svar på samma fråga ”tar lite”. 

 

Isabelles svar på frågorna var svåra att följa upp. När en av oss som ledde samtalet frågade vad hon 

trodde att de skulle göra för att inte kasta mat, så svarar hon ”säger NEJ”, när följdfrågan ”kan man 

säga nej?” ställdes svarade Isabelle ”Eller ta bort barnen” och lade senare till att det gick även att 

skicka dem till rummet och började förklara när hon kunde skickas till sitt rum. Gustav var även 

svår att följa upp då han uttrycker ”Man slösar bort (kort paus) om man har något viktigt” han 

avbryter meningen och börjar böja ordet viktigt på olika sätt, han fortsätter med att förklara ”åsså 

ska man hämta saken” därefter kommer han av sig igen och säger att det kommer en uggla och 

lägger den i sitt bo. När den som samtalade med barnet frågade honom hur de kan göra för att inte 

slänga bort mat eller papper, berättar han att det går att bygga något av det och ger exempel på en 

miniraket. 

 

 

Återanvända 
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Av de nio barnen som vi samtalade med gav åtta av dem exempel på återbruk. De anger antingen 

exempel på något som de själv gjort, något som någon annan har tillverkat eller någonting som de 

går att tillverka av återbruksmaterial (exempelvis mjölkkartonger och pappersrullar). Carl, Ester, 

Frida och Gustav ger exempel på saker de har själva har gjort. Carl berättar att de har gjort bilar av 

mjölkkartonger. En brandbil berättar Gustav att han har tillverkat hemma och säger även i samtalet 

att ”En mjölkkartong kan man göra många grejer med”, vidare berättar han att det går att göra 

racerbilar av det och att det går att tillverka ett hopp av något i trä han säger även att de satt nått, 

men avbröt den meningen. I samtalet med Frida berättar hon att de har satt en blomma i en 

mjölkkartong. Ester nämner att hon på sin förra förskola tillverkade ett tåg av ”pajkartong” och 

säger även att ”dom ville inte slänga allt DET gjorde jag av” (ordet ”det” betonas). 

 

Barnen som berättar vad som de kan göra är Anders, Beata, Hugo och Isabelle. Anders säger att det 

går att göra en båt (av mjölkkartong), medan Beata säger att det går att lägga blommor i (även det i 

mjölkkartonger) och sedan ha dem i fönster. Angående pappersrullarna säger Hugo att det går att 

göra blommor av dem. I samtalet med Isabelle nämner hon dels att hon har sett en som gått på 

förskolan tidigare som har gjort en bil. När hon ser ugglan som vi hade med oss som var gjord av 

en pappersrulle (Bilaga 6) och säger att de också pysslat och spar så att de kan göra ugglor och 

annat, som bilar och dockvagn, hon säger dock att hon inte vet om det går, men säger att det går att 

måla det. Carl och Frida som även gav konkreta exempel på det sa att det kan göra figurer av dem. 

Frida gav exempel på uggla eller igelkott, medan Carl sa små figurer. 

 

I samtalet med Doris säger hon att det går att ”slänga i återvinningen” när hon blir frågad vad som går 

att göra av mjölkkartonger och toarullar. Anders säger angående toarullarna att de ska slängas. Både 

Beata, Carl och Hugo säger att mjölkkartongerna kan kastas, dock nämner Beata och Carl saker som 

de har gjort av mjölkkartonger. Carl nämner även att det går att fylla på dem, medan Beata säger att 

det går att kasta dem ”så kommer mjölkbilen och lämnar tillbaks dom som är full”. 

 

4.1.2 Social hållbar utveckling 

 

Ompröva 

 

När vi frågade barnen om de trodde att det köptes mycket leksaker till förskolan blev även svaren 

här olika. Anders och Frida är de två som antyder att förskolan gjorde det. Anders svarar frågan 

med ”mm” och säger inget ytterligare, Frida däremot säger ”Ja man köper lite nya leksaker och så”. 

Doris och Ester svarar att de inte vet. Gustav och Hugo håller inte med om att de köper mycket, 

Gustav anger att de inte gör det, men det har kommit lite nya saker. Hugo svarar frågan med att 

säga ”inte så mycket”. Isabelle besvarar frågan genom att säga ”då slösar dom på pengar”. Beata är 

fokuserad på någonting som händer utanför fönstret och svarar därför inte på frågan. En annan som 

inte svarar på frågan är Carl, som kanske inte visste hur han skulle svara på just den frågan, då han 

svarar på den kommande frågan. 

 

Frågan om vad de skulle göra om de inte kunde köpa leksaker besvarade Ester, Gustav och Isabell 

genom att ge förslag på hur det skulle kunna gå att göra egna leksaker. Ester ger förslag att göra 

någonting av tyg. När Ester fick en följdfråga om det gick att göra någonting av pappkartong så 

svarar hon ”En uggla (kort paus) det kan man faktiskt inte” och säger att den knölas. Första gången 

Gustav får frågan berättar han om en bil som det går att ha extra däck på så att det går att byta. När 

frågan blev ställd en annan gång (det misstänktes att han inte uppfattade frågan första gången den 

ställdes) svarade han att hans pappa har skrot hemma och säger att det går att bygga, han berättar 
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att han har påbörjat ett bygge av en grävmaskin. Isabelle säger att det går att klippa i tyg för att göra 

leksaker. 

 

Samma fråga (om det inte gick att köpa leksaker) besvarade Beata genom att säga ”ha tråkigt”, 

Anders svarade liknande, men sa istället att då får de vara utan leksaker men att om leksakerna va 

gammal och sliten gick kunde de lagas. Hugo svarade ”inte köpa” och Carl svarade ”åka dit”. 

Frida beskrev även att det gick att leka med leksaker som ingen annan lekte med. Vi fick även ett 

ganska långt och utförligt svar av Doris som berättade att ”man fick jobba (kort paus) då får man 

ju lön” och berättar även att hon tyckte att hon tagit för mycket pengar från sin pappas plånbok, 

samt att hon hade en egen plånbok. 

 

 

Respektera 

 

Vi hade två frågor kring ledordet respektera, ett om hur de brydde sig om sina kompisar och en om 

hur de brydde sig om blommor och djur. Sex av barnen visar i sina svar respekt på antingen en eller 

två av frågorna. Gustav och Isabelle visar i sina svar respekt både kopplat till kompisarna samt djur 

och blommor. På frågan hur de kan vara en bra kompis, svarade Gustav att man måste vara snäll 

mot varandra för att få kompisar. Följdfrågan som ställdes undrade vi på vilket sätt han kunde vara 

snäll, varav han svarade ”ge dom saker dom blivit ledsen för” och tillägger att sen köpa egna. Som 

svar på hur han kan vara snäll mot blommor och djur, svarar han att det var genom att vattna och 

mata dem. Det Isabell svarade angående frågan om hur de bryr sig om sina kompisar, berätta hon 

att ”man ska inte knuffas eller slåss, man ska bara leka med varandra”. När det kommer till att hur 

det går att bry sig om blommor och djur börjar hon med att först berätta att det är okej att springa 

efter dem. När frågan ”på vilket sätt kan man va snäll mot djur?” ställdes gav Isabelle svaret ”låter 

dom vara och så” och förklarar vidare att de ska vila för de också kan bli trött. Hennes svar 

angående blommorna var att låta även dem vara, men var inte helt säker på det då hon tillade ”tror 

det” efter att hon sade det. 

 

De andra som även visade respekt till djuren i sina svar är Frida och Beata. Frida uttrycker som svar 

på frågan att då går det att titta på djuren, och se om det finns fåglar i träden som det går att titta på. 

För att vara snäll mot dem svarar hon ”inte panga”. Blommor beskriver hon att det går att plocka till 

mammor och pappor. Angående om hon bryr sig om kompisarna, svarar hon att när inte en kompis 

är där, så leker hon med en annan och om inte den är där så leker hon med ännu en annan. När 

Beata först får frågan om hon bryr sig om blommor och djur, svarar hon ”mm”, vid följdfrågan ”hur 

gör man då?” svarar hon att det inte är okej att slå med någon pinne. När hon ställdes frågan om hur 

hon bryr sig om sina kompisar börjar hon att säga ”inte (nämner namn) för han leker med...” 

därefter blir hon distraherad av vad som händer utanför fönstret som hon var vid. 

 

Anders och Doris visar i sina samtal att de vet exempel på hur de kan vara snäll mot sina kompisar. 

Till en början när det ställdes frågor till Anders svarade han med ”mm”, det svarade han till frågor 

om han tyckte om djur, liksom sina kompisar, blommor och träden samt på frågan om de ska vara 

rädd om dem (blommor och träd). När frågan ställdes om han var kompis med alla svarade han nej, 

men sa att han hade en del på förskolan och en del i skolan. Efter det frågades hur han kan vara en 

bra kompis, så säger han ”va snäll mot varandra och turas om”. Doris berättar att hon inte riktigt vet 

hur hon kan bry sig om djuren. Hon berättar däremot om hennes vänskap med en av sina kompisar 

och ger ett exempel om när hon hade ramlat och hon blev tröstad av kompisen som klappade henne. 

Vidare förklarar hon att ”vi känner oss trygga vi är nära varandra hela tiden” och säger även att hon 

har ”försökt skydda honom i många år”. 
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När Carl blev frågad hur han kan bry sig om sina kompisar, respektive blommor och djur, så 

svarade han ”men jag kan inte så himla mycket har inte koll på det”. Ester började berätta om en 

situation då hon blir kittlad av två kompisar när hennes önskan var att leka, när hon fick frågan hur 

det går att vara för att vara en snäll kompis. Angående frågan om blommor och djur säger hon att 

”björnar äter älgar”. När Hugo blir ställd frågan ”hur du bryr dig om dina kompisar här på 

förskolan?” svarar han med att säga ”inte nå mycket”. På frågan om han bryr sig om blommor och 

djur när de är i skogen svarar han ja. När han ställs frågan hur han kan göra för att bry sig om dem, 

svarade han inte, varav den som ledde samtalet frågade olika frågor om hur han är snäll mot 

blommor, djur, träden, myror och skalbaggar. Sedan blir han frågad ”Vad gör du då då, om du inte 

är snäll?”, varav han svarar dödar. 

 

 

Reflektera 

 

Sedan gick vi vidare med frågorna där ledordet reflektera var i fokus. En av frågorna var om hur 

barn i andra länder har det. Barnens svar var omväxlande, Anders, Frida, Gustav och Hugo svarade 

alla att de trodde barn i andra länder har det sämre än barn i Sverige. Anledningarna var lite olika, 

Frida berättade att hon har hört på TV att det inte går bra för barn i andra länder ” dom har brottning 

där och så med barn”. Gustav berättar att barn i andra länder inte har några pengar, han tillägger 

även att barn i Spanien kan ha det bra. Carl, Doris och Isabelle tror att andra barn som inte bor i 

Sverige har det bra. Beata och Ester svarar inte på frågan som ställdes, istället frågar de var 

personen som samtalade med dem bor. 

 

Den andra frågan med ledordet reflektera löd ”vad tror du finns här som inte finns där?” Även där var 

svaren omväxlande. Anders tror inte att andra barn i andra länder har varken lekstuga eller sandlåda. 

Doris svarar ”Jag vet inte hur dom har det där hemma”, Hugo svarar att han inte tror att barn i 

andra länder har någon skog. Beata fortsätter att samtala om annat, hur långt det är till personer 

hon känner till exempel. Även Isabelle berättar om personer hon känner och vart de bor. Ester 

berättar att de har mycket mer stökigt och mer leksaker hemma. Frida tror inte andra barn i andra 

länder kan köpa saker och tillägger” och dom får gå till skolan sen åker dom buss och hämtar 

några”. Carl tror inte andra barn i andra länder saknar något som barnen i Sverige har när han får 

exempel som mat och kläder. Gustav ställdes aldrig frågan till. 

 

 

4.1.3 Ekonomisk hållbar utveckling 

 

 

Omfördela 

 

Nästa ledord var omfördela och med det ordet i åtanke frågade vi barnen hur någon med mycket 

leksaker kan hjälpa ett barn med lite leksaker. De flesta barnen hade olika förslag på lösningar, 

endast ett av barnen svarade att den inte visste. Anders känner en kompis som inte har så mycket 

leksaker och tycker att skicka över eller låna leksaker av varandra är en lösning. Beata svarar att 

dela ut är lösningen. Doris svarar dela med sig och fortsätter ” och vet du va jag måste ha lådor på 

en två tre rader och så måste jag ha leksaker utanför å”. Ester anger att ge många leksaker några 

tusen är hennes lösning. Frida tycker att plocka så det inte blir så himla stökigt är en lösning, när 

hon sedan får frågan repeterad säger hon att ”Kan man bara kan man ju liksom ta en till någon 
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annan som som som nästan inte har böcker eller”. Gustav svarar som Doris, dela med sig. Hugo 

svarar kort köpa leksaker och Isabelle svarar skicka till varandra och fortsätter ” typ om dom är 

stor och så har med lite saker så skickar man till dom om dom har lite”. 

 

Den andra frågan kring ledordet omfördela handlar om hur de hjälper varandra på förskolan. Där 

har vi dessvärre missat att fråga två av barnen. Sex av barnen har svarat på frågan med olika tankar 

och erfarenheter, endast ett av barnen visste inte hur de hjälpte varandra på förskolan. Beata svarade 

att hon delade ut saker på förskolan och hjälpte andra på det sättet. Carl svarade att när de hjälper 

varandra på förskolan samarbetar de, detta innebar att städa och göra ordning. Doris berättar att de 

hjälper varandra och tröstar varandra. Doris berättar också att en kamrat på förskolan har hjälpt 

henne att klättra i träd, hon fortsätter att berätta att hon kan nu klättra lika långt som sin kamrat. 

Ester vet att på en annan förskola får barnen ge sin cykel till ett annat barn och gå och leka. Frida 

delar med sig av en händelse när hon fastnat med sina skosnören och en kamrat hjälpte henne ”vi 

hjälper ju varandra upp vi hjälper ju en gång har jag fastnat med skosnörena och jag kunde inte 

komma upp men sen var jag lös”. Gustav svarar ”ingen gör det” ”bara några” ”vi delar med oss 

med en macka”. 

 

Återvinna 

 

Frågorna kopplade till ledordet återvinna fick avsluta våra samtal med barnen. Här svarar alla barnen 

med något konkret även om det i vissa fall var väldigt korta svar. Den första frågan vi ställde var vad ni 

gör med en leksak som gått sönder. Anders svarar efter en stunds fundering ” Då måste man köpa nya 

och nya och nya”. Beata berättar att leksaker som går sönder ska lagas och att fröknarna kan. Carl 

tycker att kasta leksaken är svaret eller försöka laga den fyller han på med. Doris berättar att de 

leksaker som inte går att laga kastas i återvinningen. Ester svarar också att leksaker kastas i 

återvinningen, hon berättar vidare att de har en plats på förskolan för återvinning där går det att 

slänga kattmatsburkar också. Frida svarar kort ”då måste man bara limma”. Intervjuaren visar 

Gustav en stol där de sitter och frågar var de skulle lägga de om den går sönder. Gustav svarar då 

att det går att slänga den i skogen eller såga av den. Gustav berättar också att det går att bygga 

något annat av stolen bygga en ny, han fortsätter och säger att de har ”Kompostrum fast nått annat”. 

Hugo har likt Frida ett kort svar på frågan vad de gör med leksaker som går sönder, han säger kort 

och gott ”slänga”. Isabelle berättar att de frågar om hjälp och sedan slänger om leksaker går sönder, 

hon fortsätter berätta att hon hade ett par strumpor som det var hål i som hon fick slänga i soporna. 

En TV däremot går inte att slänga i soporna men det finns ett ställe med en vit dörr där det går att 

slänga dem på. 

 

Den andra frågan med ledordet återvinna handlar om vart fruktskalen hamnar efter fruktstunden. 

Anders vet att det blir jord av kompost men svarar att de slänger skruttar och skal i soptunnan, han 

berättar även att av jorden blir det ett nytt äppelträd. Beata berättar att de slänger fruktskal och 

skruttar i en lekpark i skogen. Beata fortsätter och berättar att det blir jord av skalen och skruttarna 

samt att det kommer maskar i jorden. Carl har en annorlunda berättelse, han berättar att fruktskalen 

och skruttarna kastas i skogen där de sedan ser om djuren äter upp dem. Om inte djuren äter upp 

skalen och skruttarna möglar de säger Carl och om de inte möglar blir det jord. Av jorden säger 

Carl att det går att bygga någonting. Doris anger att de slänger skal och skruttar efter fruktstunden i 

containern fast hon kommer inte riktigt ihåg. ”Komposten kanske? Heter det så?” Doris fick hjälp 

med orden, vad som blir av skalen och skruttarna vet inte Doris. Ester vet direkt var de kastar 

skruttarna och skalen, ”slänga i komposten”. Det blir jord av komposten fortsätter Ester. Frida talar 

om att fröknarna kastar skruttarna och skalen, hon berättar också hur fröknarna skär bort det barnen 

inte vill äta. Gustav talar om att skalen och skruttarna slängs i skogen, de undersöker sedan om det 



 

19 

 

blir jord av skruttarna och skalen. Gustav berättar även att de slänger de också skal och skruttar, det 

blir då jord som fylls på.. Hugo är kort i sitt svar på frågan vad de gör med skruttar och skal efter 

fruktstunden, ”slänger och äter”och på frågan vart svarar han ”soporna och skogen”. Av frukten blir 

det jord som det går att plantera saker i. Även Isabelle svarar kort att skruttarna och skalen slängs i 

soptunnan samt att det slängs mycket där ” det är kanske trettio stycken barn här tänk”, ”det är 

mycket”. 

 

 

4.2 Förskollärarintervjuerna 
 

Vi har intervjuat tre förskollärare, som arbetar på en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling. Förskollärarna som intervjuades har arbetat på förskolan även innan de fick utmärkelsen 

och har deltagit i processen innan de fick utmärkelsen. 

 

4.2.1 Förskolans arbetssätt 

 

Både Ann, Billie och Caroline (förskollärarna som intervjuades) nämner att de arbetar på olika sätt 

med hållbar utveckling. Ibland arbetar de med teman och ibland utan ett givet tema. Arbetet utgår 

ofta utifrån de målen som de har ansökt om att få arbeta med samt deras valda kriterier. 

Förskollärarna berättar att de kan ha teman kopplat till deras mål och att dessa fortlöper under hela 

året. Eftersom vi lovat förskolan anonymitet nämner vi inte deras mål, eftersom målen är 

individuella för varje förskola och skola som söker utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, och 

nämner istället allmänt vad de arbetar med kopplat till hållbar utveckling. 

 

Billie berättar att arbetet med hållbar utveckling ingår naturligt i verksamheten och att de kan 

förklara i efterhand vad de har arbetat med. Förskollärarna berättar att de har arbetat med konceptet 

kring böckerna om Peggy och Molly (skrivna av Mia Hellquist Forss). Det finns tre böcker som de 

kan arbeta med, Ann berättar att de handlar om att ”tycka olika”, ”våga olika”samt att ”kunna 

olika”. Enligt Ann arbetar de med de här böckerna ”för värdegrundens skull”. Samtliga 

förskollärare nämner också en sol som de har gjort, där strålarna representerar trivselregler för 

förskolan som även det är kopplat till värdegrunden. Det samtalas även mycket om naturen och 

djuren, att värdesätta den. De pratar mycket källsortering med barnen, barnen får även följa med dit 

och slänga rätt sak på rätt plats. Böcker kan också ingå i deras arbetssätt och vara underlag för olika 

aktiviteter. Till exempel använde de sig av en bok när de hade picknick. Efter att de hade fikat hade 

de olika aktiviteter kopplat till språk och matematik. 

 

 

Caroline nämner i intervjun att de vill ge barnen ett tänkande för framtiden och ger dem en grund. 

Alla måste tänka på jordens resurser, att allt kostar pengar, samt att vara rädd om det som finns och 

försöka återanvända så mycket det går och tänka på naturen. Förskollärarna försöker involvera 

barnen i planeringen så gott det går, vid fruktstunden på morgonen kan de till exempel rådfråga 

barnen om vad de vill göra. De kan även diskutera aktiviteterna med barnen då att de får känna att 

deras åsikt betyder något. Picknicken som de hade skedde på ett barns initiativ, när barnet började 

prata om att ha picknick. Vid planeringen av picknicken började de med att ta reda på vad en 

picknick är, och sen fick alla barnen ge förslag på vad som skulle tas med och äta. På så vis fick 

förskollärarna in det de hade tänkt och barnen fick vara delaktiga i bestämmandet av en stor del av 

utflykten. 
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I intervjuerna nämns det att ibland kan arbetet bli styrt, eftersom det kan finnas saker som 

personalen anser kan vara viktigt att arbeta med. Om det är någonting som personalen tänkt arbeta 

med, berättar Ann att de kan fråga barnen hur de ska utföra det. Ofta kan det diskuteras i samband 

med fruktstunden. Vidare anger Ann att det brukar vara mycket diskussioner, och berättar att trots 

att en aktivitet kan vara styrd är barnen delaktiga i samtal kring aktiviteter. Alla i arbetslaget är 

enligt förskollärarna delaktiga i arbetet och planeringen av den hållbara utvecklingen. Någon 

”brinner” för det lite extra och då blir det också att den gör lite extra, men det är inget som det 

pratas negativt om. Föräldrarna är inte med och samarbetar särskilt mycket, men de har informerat 

samtliga föräldrar om ansökan och berättat om de mål som de har valt att arbeta med. 

 

Som svar på frågan om hur personalen tror att barnen upplever arbetet med hållbar utveckling, 

berättade dem att de tror att de tar till sig av det arbetet som utförs på förskolan. Ann berättar att 

hon tror att det är lätt att ta till sig om det de pratar om kring skogen och om miljön, samt att de ska 

vara rädd om djuren. I samtalet berättas det om en situation med ett barn som visat intresse för 

trivselreglerna som de har på förskolan som är kopplad till värdegrunden. Det här barnet hade gjort 

egna trivselregler på eget initiativ, som hade satts upp hemma. Samma barn berättade för de nya 

barnen om vilka trivselregler som fanns på avdelningen. I samtalet som vi hade med förskolläraren 

Billie nämndes det att barnen säkert uppfattar att det räcker med ett papper när de tvättar händerna. 

Billie tror även att de uppfattar att de ska vara rädd om sakerna som de leker med, men att de 

kanske glömmer bort det när de är mitt uppe i leken och att det kanske främst märks vid samtal med 

barnen. Det tas även upp att en del av barnen tar till sig av arbetet med hållbar utveckling, medan 

andra troligen inte gör det. 

 

Angående frågan om hur barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling fick vi varierade svar. 

Ann tror att de får med sig av arbetet kring återvinningen eftersom det förs mycket samtal kring det 

och vad det kan bli när det återvinns. Att barnen lärt sig att på olika sätt hantera konflikter tror Ann 

kan vara ett resultat av deras arbete kring värdegrunden. Billie nämner i samtalet att det kan vara 

svårt att mäta hur de påverkas, men tror att de kan säkert påverkas av komposteringen och 

hanteringen av bland annat frukten. Caroline tror att barnen påverkas genom att få ett sätt att se på 

olika saker. Hon berättar om en situation då barnen klättrat på en sten och det lossnade mossa. Då 

började de samtala om att det finns djur som bor där, barnen fick även se med förstoringsglas hur 

det såg ut. Vid ett senare tillfälle berättar en av föräldrarna att den hade tagit med sig mossa hem, 

och att barnet berätta att så går det inte att göra eftersom det bor djur där. Föräldern gick då tillbaka 

med mossan som plockats. Caroline berättar att hon tror att barnen får med sig att det inte går att 

göra vad som helst med naturen. Liksom Ann tror Caroline att barnen påverkas av återvinningen, 

eftersom det blir en del samtal kring det. Vidare säger Caroline att hon hoppas att det de gör ”sår 

frön” hos barnen. Sedan berättar hon att det finns olika intressen hos barnen och troligtvis bryr sig 

en del mer och en del mindre, beroende på individen. 

 

4.2.2 Ekologisk hållbar utveckling 

 

Förskollärarna berättade att de har haft projekt där barnen uppmuntras till att dra ner på 

användandet av diverse förbrukningsmaterial. Caroline berättar att de försökt minska på 

förbrukningen av pappershanddukar. Hon anger att det varit ett problem då det har en tendens att gå 

åt mer än vad som behövs. Ann, Caroline och Billie valde att samla alla pappershanddukar som 

använts under en hel vecka i en sopsäck, som de sedan vägde tillsammans med barnen. I samband 

med det pratade de även om att papper är gjort av trä, de tog reda på hur mycket pappersmassa som 

behövdes för den mängden pappershanddukar som de hade gjort av med under veckan. Vidare 
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berättar Caroline att barnen fick springa ut i skogen och plocka pinnar motsvarande den mängden 

trä som gått åt för att tillverka så många pappershanddukar som de gjort av med. 

 

På förskolan återanvänder de olika material, Caroline berättar att de ofta använder bland annat 

mjölkkartonger, pappersrullar och glasburkar till att tillverka olika saker. Ann, Billie och 

Caroline beskriver i intervjuerna ett projekt där de återanvände mjölkartonger för att tillverka 

bilar som de sedan använde för att tävla med. Caroline berättar att barnen delades in i olika lag 

beroende på vilken färg de använt till att måla däcken. Efter tävlingarna gjorde de ett 

stapeldiagram över resultatet, på så vis fick de även in matematik i projektet. 

 

 

4.2.3 Social hållbar utveckling 

 

Under samtalet med förskollärarna frågade vi om de hade pratat med barnen om alternativ till att köpa 

nya leksaker. Ann berättar att de använder förbrukningsmaterial som finns på förskolan. De gjorde 

bland annat bilar av mjölkkartonger. Barnen har sedan utvecklat idén om mjölkkartongs bilarna till 

båtar som de satt och skissade upp på papper. Vidare berättar Ann att när de får tillfälle ska båtarna 

testas i vattnet. Billie tar upp att de uppmuntrar barnen att vara försiktig med leksakerna som finns på 

förskolan eftersom det inte går att köpa nya så ofta, eftersom det är ganska dyrt. 

 

Caroline berättar att de ofta är ute i skogen och leker, och att de är noga med att respektera 

djurlivet, naturen och framförallt varandra. De uppmuntrar barnen till att inte bryta grenar från 

träden. Billie förklarar att de lär barnen att om de hittar en myra, skalbagge eller andra smådjur, ska 

de inte trampa på dem eftersom de också är levande varelser. De pratar mycket om att det är viktigt 

att inte slänga skräp och tuggummin i naturen eftersom djuren kan göra sig illa. Ann berättar att de 

tittar på svampar och pratar om att det bor små små djur där inne, och att de inte borde sparka på 

svamparna för då förstörs djurens hem. 

 

Det finns inte några pågående projekt kring andras levnadsförhållanden berättar Caroline, men det 

kan förekomma när de till exempel har någon med andra kulturer i barngruppen. Caroline berättar 

att de skulle vilja veta mer om barnets kultur, men att ofta kan språket vara ett hinder. Ann 

berättar att det har samtalat om det någon gång under lunchen kan samtala kring det. 

 

 

4.2.4 Ekonomisk hållbar utveckling 

 

Ann ger exempel på att de varje sommar när barnen får sommaruppehåll, skänker bort de kvarglömda 

kläderna som ingen känner igen och är utan märkning. Kläderna skickades sedan till 

hjälporganisationer. Ann berättar att barnen är inte delaktig när kläderna skänks, men att de istället har 

varit med i något annat projekt. Ett exempel är då de vid ett tillfälle rensade ut gamla cyklar. Istället 

för att kasta cyklarna beslutades det att förskolan skulle skicka dem vidare till ett barnhem, barnen var 

delaktiga och fick se bilder ifrån barnhemmet när cyklarna hade kommit fram. När vi frågade 

förskollärarna om de lär barnen vad de kan göra med trasiga leksaker, tomma burkar och andra 

föremål som inte längre går att använda till sin ursprungliga funktion får vi lite olika svar. 

Caroline svarar de att de återanvänder mycket av sånt som kommer från förskolan som kartonger 

och tomma brukar, ett mjölkpaket blir en kruka till ett litet frö som sedan ska planteras ute till 

exempel. Vidare berättar Ann att tomma plåtburkar målas för att sedan användas som krukor 



 

22 

 

utomhus, där barnen lägger i en lite större sten och sedan fyller ”vasen” med blommor under 

våren och sommaren. Caroline fortsätter och säger att mindre trasiga möbler och leksaker går att 

använda ute istället för inomhus, till exempel i en lekstuga eller i sandlådan. När vi frågar 

förskollärarna om källsortering svarar Caroline att de källsorterar väldigt mycket. Ett barn får 

varje vecka följa någon personal till källsorteringen (en eller två åt gången under veckan). Där får 

barnen öva på att lägga rätt sak i rätt låda, och berätta varför de vill lägga en viss sak i just där. 

 

 

4.3 Enkäter från föräldrarna 
 

I studien deltog nio föräldrar som hade barn på den valda avdelningen. Vi har sammanställt deras 

svar från enkäterna (Bilaga 2), dessa redovisas i procentform (Tabell 1). Utifrån deras svar har vi 

utformat ett resultat. 

 

 
Tabell 1. 

 

Tabellen visar att föräldrarna har varierad uppfattning om hur mycket eller lite barnen har 

påverkats av förskolans arbetssätt. Första frågan visar att majoriteten (55,5%) av föräldrarna har 
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inblick i de pågående projekten inom hållbar utveckling. Fråga två visar att stor del av hushållen 

(55,5%) hade intresse för hållbar utveckling innan barnet började förskolan. Däremot har en stor 

del (44,4%) av föräldrarna svarat i fråga fyra att de inte har någon åsikt när det kommer till frågan 

om intresset har ökat efter deras barn har börjat förskolan. 

 

Angående frågan om barnet medvetet försöker minska på förbrukningsmaterial (Fråga 4) svarar 

lika många föräldrar (33,3%) att detta inte stämmer alls samt stämmer till viss del. I frågan om 

barnen på eget initiativ återanvänt något som planerats att slänga (Fråga 5) svarar störst andel 

procenten (33,3%) att detta stämmer mycket bra, 22 procent har däremot svarat att det inte stämmer 

alls samt stämmer bra. När det kommer till frågan om barnet har tillverkat en egen leksak eller 

hittat ett nytt användningsområde för en leksak istället för att köpa en ny är (Fråga 6). Alla 

alternativen, fick 22,2 procent, utom alternativet ”stämmer mycket bra” , som fick elva procent. 

Fråga sju, handlar om barnet har visat ökad respekt för djur och natur genom att till exempel inte 

skräpa ner och förstöra naturen samt att vara rädda om djuren. Där har majoriteten (33,3) svarat att 

detta stämmer bra samt mycket bra. Frågan om barnen visar ökad respekt för kamrater (Fråga 8) 

visar att stor del av föräldrarna (22,2%) svarar att det stämmer till viss del, det visar även att 44,4 

procent inte har någon åsikt om detta samt 22% att det stämmer bra. 

 

Fråga nio handlar om andra barns levnadsförhållanden i exempelvis andra länder eller barn som har 

det sämre ställt. Här har majoriteten av föräldrarna (55,5%) ingen åsikt följt av en liten andel som 

svarat att det stämmer till viss del (22,2 %). Angående frågan om barnen visat intresse för att 

skänka kläder eller leksaker (Fråga 10), visar svaren att lika stor del av föräldrarna har svarat att 

detta inte stämmer som stämmer bra (33,3%). Fråga elva, om barnet visar förståelse för återvinning, 

svara 44,4 procent av föräldrarna att det stämmer bra att deras barn visar förståelse för återvinning. 

Den sista frågan (Fråga 12) summera enkäten med frågan om föräldrarna upplever att deras barn 

genom förskolans arbete fått ökad förståelse för hållbar utveckling i ett eller flera områden. Där 

visar svaren att många föräldrarna har svarat att det stämmer bra (33,3%) men även att föräldrarna 

inte har någon åsikt har lika procent. En mindre del av föräldrarna svarar att detta stämmer till viss 

del (22,2%). Även stämmer inte alls har några svarat, däremot stämmer mycket bra har ingen av 

föräldrarna svarat. 
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5. Analys och diskussion 
 

Syftet med den här studien har varit att studera och analysera förskollärarnas arbetssätt på den 

valda förskolan med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, samt ta reda på om och i så fall hur 

barnen har påverkats av förskollärarnas arbetssätt kring hållbar utveckling. Vårt syfte har även varit 

att ta del av förskollärarnas och föräldrarnas åsikter angående om barnen påverkats i förhållande till 

arbetet med hållbar utveckling. Vi kommer utifrån vårat syfte, diskutera studiens resultat i relation 

till tidigare forskning och litteratur. Det här kapitlet inleds med en metoddiskussion, där vi tar upp 

val av metoder och hur de har fungerat i vår studie. Därefter följer en resultatdiskussion där vi 

diskuterar vårt resultat utifrån syfte och frågeställningar. Vi avslutar kapitlet med slutsatser av 

studien. 

 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Valet att göra en kvalitativ fallstudie anser vi vara bra, eftersom vi fick möjlighet att fördjupa oss i 

en verksamhet samt tagit del av barnens, förskollärarnas och föräldrarnas erfarenheter kring 

arbetet med hållbar utveckling. På så sätt har möjligheten givit oss att samla in mer kunskap om 

arbetet kring hållbar utveckling samt lärandet kring det. 

 

Förskollärarna som intervjuades bidrog med mycket till studien men i efterhand känner vi att vi 

hade velat veta mer om arbetslagets samarbete, eftersom det framgår i studien som en viktig del i 

barnens lärande. Vidare angående intervjuerna med förskollärarna så hade resultatet kunnat bli 

bättre. Vi valde att ha enskilda intervjuer eftersom de enskildas åsikter skulle synliggöras. Utöver 

det missades några frågor enstaka gånger i både intervjuerna med förskollärarna och 

barnsamtalen, vilket självklart påverkar resultatet. 

 

Att ha med barnsamtal anser vi som ett bra val, eftersom vi fått ta del av barnens erfarenheter och 

upplevelser inom hållbar utveckling. Barnsamtal kan uppfattas som svåra och det behöver en del 

förberedelser. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) uttrycker att de som leder samtalet med 

barnen borde öva in frågorna innan så att inte den personen är beroende av att kolla på pappret med 

frågorna för ofta. Vi gjorde liksom Doverborg och Pramling Samuelsson föreslog, och försökte att inte 

fokusera så mycket på pappret med frågorna. Det gav oss blandat resultat, det bidrog dels till att vi 

kunde vara mer engagerade i samtalen men det ledde även till att våra frågor utformades olika, det 

förekom "ja" och "nej" frågor, som enligt Doverborg och Pramling Samuelsson inte brukar leda till att 

barnen ger några längre svar. Vi upptäckte när vi transkriberade materialet, att när det användes en 

sådan fråga, gav de oftast korta svar men när vi ställde en "berätta för mig..." fråga, gavs det oftast 

längre svar. Doverborg och Pramling Samuelsson nämner även att det är viktigt att försöka fånga 

barnens intresse. Vilket kan vara lättare att göra om vi inte läser direkt från ett papper. Vi har skickat 

enkäter till föräldrarna för att få en så bred bild som möjligt av verksamheten i deras arbete med hållbar 

utveckling. Enkäterna som skickades ut arbetade vi mycket med, vår intention var att ha tydliga frågor 

som ändå kunde ge oss bra information trots att vi inte kunde kommunicera i realtid med föräldrarna. 

 

I våra enkäter fick vi väldigt spridda svar. Vi upplevde att vi hade bra frågor, men när vi samlade in 

enkäterna förstod vi att de inte gav så mycket, eftersom vi inte vet orsaken till den stora variationen 

av svar. Om vi skulle göra om enkäten skulle vi ha valt en annan utformning, där de skulle ha 

möjlighet att lägga till en motivering till sitt svar. Vidare känner vi att vi skulle haft andra 

svarsalternativ, kanske en 1-5 skala, där 1 betyder att de inte stämmer alls och 5, håller med helt 

och hållet, samt ha ett "ingen åsikt" alternativ bredvid. Vi har undrat över om någon av deltagarna 
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har uppfattat "ingen åsikt" som en motsvarighet till trean i 1-5 skalan, då den har varit placerad i 

mitten. Studien som vi har skrivit är relativt trovärdig, vi misstänker att resultatet skulle kunnat 

ändrats lite med annan formulering på frågorna och att vi endast ställt frågor som inleder med "kan 

du berätta för mig" i samtalen med barnen, eftersom vi då skulle kunna fått detaljerade svar från 

alla barnen, vilket skulle ge oss möjlighet att ta del av alla barnens erfarenheter kopplade till 

samtliga frågor. Vi misstänker däremot att svaren skulle bli liknande. Majoriteten av barnen gav 

detaljerade svar, vilket gör att barnsamtalens resultat är trovärdigt. Däremot känner vi att något ord 

var svårbegripligt. När vi ställde en fråga om "slösa" visste de flesta inte vad det var, om vi där 

skulle använt ett annat mer bekant ord, skulle det kanske medfört ett annat svar. 

 

För att få ut ett mer trovärdigt resultat än vad vi fick så känner vi att vi skulle velat samtalet med 

fler barn, samt ta del av fler föräldrarnas åsikter. Vi fick svar från nio av 22 utskick. Dock anser 

vi att vi gjort ett korrekt urval, med en förskola som var inriktad på det studien skulle belysa. 

 

Enkäterna visar hur föräldrarna anser att barnens lärande kopplat till hållbar utveckling har 

utvecklats. Den visar däremot inte varför de svarat så som de svarar och ger oss ingen tydlig bild. 

Förskollärarintervjuerna anser vi vara trovärdiga eftersom de kunde svara på samtliga frågor och 

berättade om sina erfarenheter kopplat till dessa. För att få ut mer av intervjun, skulle vi behövt 

mer frågor berörande arbetssättet i arbetslaget. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Vi har delat upp resultatdiskussionen i underrubriker utifrån våra frågeställningar. Där kommer 

vi diskutera huruvida frågeställningarna har besvarats i studien. 

 

5.2.1 Hur personalen på förskolan med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling arbetar med 

hållbar utveckling 

 

Om arbetslaget ska arbeta med hållbar utveckling så ska de ha det som ett generellt mål och att de 

tillsammans samtalar för att hitta nya sätt att arbeta med hållbar utveckling (Björklund, 2014). Vidare 

betonar Björklund att förskolans arbete saknar tillförlitlighet om det inte ingår i verksamheten. Enligt 

Villanen (2014) bör personalen på förskolan dela med sig av sina sätt att arbeta med hållbar utveckling. 

I intervjuerna framgår det att all personal är delaktig i arbetet med hållbar utveckling, men att en del har 

mer engagemang i området än andra. Det som inte nämns i intervjuerna är hur samarbetet mellan 

förskollärarna fungerar, det nämns inte heller hur de tillsammans arbetar för att komma fram till 

nya sätt att arbeta med hållbar utveckling. Vi hade ingen fråga som fokuserade på den här delen och 

kan därför inte uttrycka oss om hur förskollärarna arbetar inom arbetslaget. Det vi kan komma fram 

till utifrån intervjuerna med förskollärarna är att samtliga i förskolan är delaktiga i utmärkelsen och 

att engagemanget kan variera. Enligt Pramling Samuelsson (2011), är engagemanget en viktig del i 

arbetet med hållbar utveckling. 

 

Björklund (2014) ger exempel på olika områden som förskolan kan arbeta med inom hållbar 

utveckling. Ett av områdena som hon ger exempel på är miljötänkandet, där det kan arbetas med att 

minska resurser. Vidare anger Björklund att det går att återvinna olika material, samt spara 

materialet till ett senare tillfälle. Björklund berättar att beroende på vad barnen är intresserade av 

kan förskolorna vara utformade på olika sätt. I förskollärarintervjuerna framgår det att de arbetar 

med diverse olika områden. Det nämns även att en del aktiviteter är mer uppstyrda än andra, men 
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att aktiviteterna diskuteras tillsammans med barnen. En förskollärare nämner även att personalen 

kan välja en aktivitet och diskutera utförandet av den aktiviteten med barnen. Att aktiviteter 

kopplade till hållbar utveckling sker på barnens initiativ händer också i verksamheten. Intervjuerna 

kan sammanfattas på så vis att förskollärarna uttrycker att de arbetar på olika sätt, dels utifrån 

barnens initiativtagande och dels styrda aktiviteter. Vidare kan deras arbetssätt summeras med det 

Billie uttryckte, att hållbar utveckling förekommer naturligt i deras arbete. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnens lärande kan enligt Pramling Samuelsson (2010) 

göra en skillnad. Barnens värderingar kan till exempel formas i förskolan, genom vägledning och 

stöd av förskolläraren. Pramling Samuelsson belyser även att förskollärarna bör ha fokus på barnets 

självkänsla, ge dem en positiv inställning samt lära dem att de kan göra skillnad. Arbetet 

rekommenderas även utgå ifrån barnens egna tankar och frågeställningar. I förskollärarintervjuerna 

framgår det att förskollärarna arbetar med värdegrunden, de hade bland annat en sol med 

trivselregler som de har på förskolan. Angående situationen som nämndes i ett av samtalen, där ett 

barn som hade gjort sina egna trivselregler hemma, kan vi koppla till Pramling Samuelssons uttryck 

om att barnen lär sig av värderingarna i förskolan och formas av dem. Däremot tillämpade det här 

barnet sina egna trivselregler. Barnen får även vara delaktiga i arbetet med hållbar utveckling. Om 

en aktivitet är styrd av förskollärarna, är barnen aktiva delaktig genom diskussioner exempelvis 

utformningen av aktiviteten. 

 

Frågorna som vi ställde till förskollärarna var kopplade till de tre dimensionerna, ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet, samt inspirerade av de sju ledorden. Resultatet visar att förskollärarna 

har konkreta exempel till båda ledorden som är kopplade till den ekologiska hållbarheten (reducera 

och återanvända). Den sociala dimensionen innehåller ledorden ompröva, respektera och 

reflektera. Frågan kopplad till ledordet ompröva, gav de exempel på och berättar hur de har 

tillverkat olika leksaker (bilarna) av förbrukningsmaterial. Däremot fick vi inte fram om de 

diskuterar konsumtionen av leksaker med barnen. Vi ställde olika följdfrågor, men de fokuserade 

på annat. I intervjuerna nämnde förskollärarna att de pratar mycket om att respektera varandra, 

men också att de ska värna om naturen och de djur som bor där. När vi frågade om de samtalat om 

barn i andra länders levnadsförhållanden tillsammans med barnen fick vi till svar att de inte har 

haft något projekt kring det. Den ekonomiska dimensionen visade att de arbetade regelbundet med 

att återvinna, då det är återkommande varje vecka. Ledordet omfördela är någonting som förskolan 

främjar, då de skänker bort kläder inför sommaruppehållet som är kvarglömda och som inget barn 

eller föräldrarna känner igen. Det här är dock inte alltid barnen delaktiga i. Omfördela däremot är 

någonting de inte alltid arbetar med tillsammans med barnen. Slutsatsen vi kan dra är att de arbetar 

med samtliga dimensioner inom hållbar utveckling, även fast inte alla ledorden berörs i deras 

arbete. Förskolan har egna mål med arbetet, och utgår inte från ledorden, så som vi har gjort i den 

här studien. Ledorden har däremot gett oss en bild av vilka områden som de arbetar med samt vilka 

som det inte läggs lika mycket fokus på. 

 

 

5.2.2 Hur barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling 

 

För att förstå barns lärande, behöver vi förstå att barnen upplever fenomen utifrån tidigare 

erfarenheter (Marton , 1977). Vidare nämner SOU (2004:104) att små barn samlar med tiden på sig 

erfarenheter från olika händelser, samt att de tillsammans med andra får barnen mer förståelse. I 

barnsamtalen framgår det att barnen har olika erfarenheter av de tre dimensionerna. Det visas i 

samtalen eftersom det till varje ledord minst är två barn som ger svar som tyder på att de har någon 
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erfarenhet kring ledordet, samtidigt som det i de flesta frågorna, är någon som inte visar kunskap 

kopplad till ledorden. De olika resultaten kan bero på att våra frågor kan uppfattas som svåra eller 

som SOU nämner, att barnen har olika erfarenheter av händelserna. 

 

Lärandet i förhållande till ekologisk hållbarhet 

 

Björklund (2014) anger att förskolorna behöver fundera kring användandet av olika resurser, för att 

främja miljötänkandet. Vidare betonar Björklund att barnen här kan delta i att diskutera hur de ska 

kunna minska på resurserna. Björklunds uttalande bekräftas även i barnsamtalen, där fem av barnen 

ger exempel på att minska förbrukningen av mat eller pappershanddukar (ledordet reducera). 

Ytterligare två barn beskriver situationer där de har sett någon kamrat använt för mycket av 

någonting (vatten och pappershanddukar anges i dessa exempel). Ledordet återanvända ger åtta av 

nio barn exempel på återanvändning, de ger i samtalen förslag på saker som går att göra, som någon 

annan har gjort eller som de själva har gjort utav förbrukningsmaterial. Deras svar visar här, liksom 

i de andra ledorden att de har olika erfarenheter, vilket visas i de olika exempel de ger. 

 

Lärandet i förhållande till social hållbarhet 

 

Pramling Samuelsson (2011) anger att barnen utvecklar sina erfarenheter i förhållande till andra. 

Svaren som vi fick kopplad till ledordet ompröva visade däremot att barnen hade väldigt olika tankar 

kring inköp av leksaker på förskolan, en del svarade att det köptes mycket, någon att det inte köptes så 

mycket, och några svarade att de inte visste. Det här kan bero på att de inte har någon erfarenhet av det 

här området. Den andra frågan vi ställde om ledordet, var vad de skulle göra om de inte kunde 

köpa nya leksaker. Här kan en del av barnen ge förslag på saker som de kan göra. Ett barn ger till 

och med exempel på en tidigare erfarenhet. Något barn gav som förslag att leka med leksakerna 

som ingen annan leker med. Hon gav inget förslag på hur det gick att göra egna, men hon gav 

förslag att leka med det som finns tillgängligt. 

 

Forskning visar att de värderingar som barnen tar del av i förskolan är betydelsefull för barnet 

(Johansson, 2009). Vidare skriver Johansson att barn och vuxna har olika sätt att se på värderingarna i 

samhället, där rättvisa, respekt och förståelse ses ur ett annat perspektiv. I samtalen framgår det att sex 

av barnen visar förståelse för ledordet respektera, eftersom barnen förklarar hur de kan vara snäll mot 

kamraterna eller djur och natur. Två av barnen visar i samtalen förståelse för både kamrater samt 

djuren och naturen, de andra fyra som visade förståelse har visat antingen eller. Barnen ger förslag på 

hur de gör när de är snälla, och även saker som inte är okej, att till exempel slåss med pinnar. Ett av 

barnen berättar i vårat samtal om en kamrat som hon är trygg tillsammans med, och att de skyddar 

varandra. Samtliga de här sex barnen har på ett eller annat sätt visat att de har fått en bild av hur de kan 

vara snälla, antingen mot djur och blommor eller gentemot sina kompisar, och de utifrån sina tidigare 

erfarenheter drar tydliga paralleller till ledordet respektera. De andra barnen, visade inte i samtalen att 

de har förståelse för ledordet respektera. 

 

Pramling Samuelsson (2011) beskriver att barnens tankar kring välden utvecklas tillsammans med 

andra. Beroende på olika sammanhang får barnen olika erfarenheter som tillför nya kunskaper till 

barnet. I samtalen ser vi att en del av barnen har erfarenheter kring ledordet reflektera, då två av barnen 

beskriver erfarenheter som de har tagit del av. Ett barn berättar att hon har sett på TV, om barn från 

andra länder. Ett annat barn berättar att de kan ha det dåligt i andra länder, men nämner att i Spanien 

kan de ha det bra, det här barnet visar i sitt svar att han har dels en kunskap om att barnen kan ha det 

sämre i andra länder, men att det inte behöver vara så överallt. När frågan om vad de trodde finns här 

som inte finns där, gav barnen varierade svar. De gav exempel på att det inte fanns lekstugor, sandlådor, 
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skog, samt att det inte gick att köpa saker. Vi känner här att vi skulle behövt följa upp barnens svar för 

att få en förståelse för varför de trodde att det saknades exempelvis sandlådor, lekstugor och skog, för 

att komma fram till ett tydligt resultat kopplat till den här frågan. 

 

Lärandet i förhållande till ekonomisk hållbarhet 

 

Pramling Samuelsson (2011) skriver om hur den del anser att barn ska isoleras från de problem som 

pågår i världen. Marton (1977) anger däremot att barnen upplever olika situationer utifrån deras 

tidigare erfarenheter. Med dessa egna erfarenheter samtalar barnen i barnsamtalen om hur någon 

med många leksaker kan hjälpa någon med lite leksaker, även om det inte är ett problem för världen 

kan barnen få en bild av hur större problem går att lösa i framtiden. Det var endast ett barn som inte 

kom med något förslag på lösningar medans de andra barnen hade bra förslag. 

 

Pramling Samuelsson (2011) anger kretsloppet som ett exempel på område när det arbetas med 

hållbar utveckling, hon tar även upp att ett sådant arbete bör utgå ifrån barnens funderingar. När det 

samtalades med barnen kring vad som händer med fruktskalen efter fruktstunden (den andra frågan 

kopplat till ledordet återvinna), visar en del av barnen erfarenhet av kompostering, några av dem 

beskriver även ett kretslopp. Sju av nio barn visar i sina svar att de har erfarenhet av att återvinna 

fruktskal. Av de sju som svarade vad de gjorde med fruktskalen, berättade sex stycken att det blir 

till jord. De uttryckte antingen att komposten blir till jord eller att frukten blir till jord. Fyra av 

barnen nämner även användningsområden för jorden som blir från komposten/fruktskalen, till 

exempel nämns det att maskar kommer dit, att jorden kan bli ett nytt äppelträd, att det finns 

möjlighet att bygga med det samt att det går att plantera i jorden. Det som framgår av barnsamtalen 

är att stor del av barnen beskriver att fruktskalen eller komposten blir till jord. Enligt Pramling 

Samuelsson har barn olika erfarenheter från bland annat hem, kultur och förskola. I det här fallet, 

beskriver sju av nio barn sina erfarenheter från förskolan i förhållande till återvinning. 

 

5.2.3 Förskollärarnas åsikter om hur barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling 

 

Förskollärarna har varierande tankar med hur de tror att barnen påverkas av arbetet med hållbar 

utveckling. I intervjuerna nämns arbetet med värdegrunden, Björklund (2014) skriver om hur 

många av de huvudsakliga värdena i hållbar utveckling är gemensamma med förskolans 

värdegrund. En förskollärare tror att barnens sätt att hantera konflikter är en konsekvens av deras 

arbete med värdegrunden. Detta överensstämmer med tidigare forskning om tankar hur en värld 

med hållbar utveckling framkallar frågor om rättvisa, rättigheter och ansvar (Johansson, 2009). 

Forskning visar också att konflikter mellan barnen om exempelvis deras rättigheter eller hur de 

behandlar varandra är viktigt för att få kunskap om bra värderingar (Johansson, 2006). Dessa 

kunskaper om värderingar är viktiga även för samhället (Kemp 2005). 

 

Vidare med värdegrunden nämner också förskollärarna en sol vars strålar representerar trivselregler 

på förskolan, ett av barnen har också tillämpat trivselregler hemma hos sig, barnet informerar även 

nya barn om de olika solstålarna (som alla representerade en trivselregel). Enligt det Johansson 

(2009) skriver i sin forskning, att förskolebarns värderingar har en viktig betydelse i barns liv då de 

är medborgare i vårt samhälle och engagerade i livsfrågor som präglar deras syn på värderingar 

visas det i barnets engagemang för solen. Johansson anger även att barn förser sina kamrater med 

sina värderingar, vilket också överensstämmer med barnet som förskolläraren berättar om. 
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Vidare i intervjuerna med förskollärarna nämner en av dem att hon tror att barnen har påverkats genom 

att få ett sätt att se på olika saker. Förskolläraren berättar om en situation då barnen klättrar upp på en 

sten och stenens mossa har då lossnat. De börjar då samtala om hur djur bor i mossan och med hjälp av 

förstoringsglas se närmare. Forskning visar hur barn redan som små har tankar med sitt beteende och att 

detta genererar i erfarenhet från händelser (SOU 2004:104). Dessa händelser och erfarenheter byggs på 

och när barnet börjar förskolan sätts dessa på prov då barnen undersöker tränar och reflekterar. 

Tillsammans med andra, arbetar barnet upp en förståelse för sin omvärld (Gardner, 1998). O'Brien 

(2007) konstaterar att om barnen får vara utomhus och uppleva naturen med alla sinnen kommer de att 

vara rädd om naturen. 

 

Vid frågan om hur de tror att barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling svarar Billie att 

det kan vara svårt att mäta. Caroline säger att hon hoppas att de ”sår frön” hos barnen, det vill säga 

lägger en grund för lärandet om hållbar utveckling. Detta får sammanfatta diskussionen. 

 

 

5.2.4 Vad föräldrarna har för åsikter om hur barnen påverkats av arbetet med hållbar 

utveckling 

 

Enligt Pramling Samuelsson (2011) kan vi tillsammans med barnen utveckla deras tankar om 

världen utifrån deras intressen. Hon poängterar även att dessa tankar är olika i förhållande till de 

erfarenheter de har från hemmet, olika kulturer och från förskolan. Skillnader mellan förskolan och 

hemmet finns vilket är något som behövs ha i åtanke i denna diskussion. Vi fick ett väldigt varierat 

resultat av enkäterna, vi tror antingen det beror på utformningen av enkäten, eller att föräldrarna har 

olika erfarenheter om barnens lärande. Däremot kan vi inte veta säkert vad som orsakade de 

utspridda svaren, vi utgår dock utifrån vad majoriteten till varje fråga har svarat. 

 

Vi anser att vi fick intressanta svar från föräldrarna angående frågorna som tar upp respekt mot 

naturen och djurlivet samt frågan om barnen visar ökad respekt för kamrater. På frågan om barnen 

visar ökad respekt mot naturen och djurlivet, svarar majoriteten att det stämmer bra och mycket bra. 

Medan frågan om barnen visar ökad respekt för kamraterna är svaren till viss del och ingen åsikt de 

främsta. Tolkningen av dessa svar kan vara att föräldrarna kanske är mer uppmärksamma på barnen 

när det gäller naturen och djurlivet än när det kommer till kamratrelationer som tillhör vardagen på 

ett annat sätt. O'Brien, (2007) skriver att lära barnen att respektera naturen är viktigt och det är när 

barn får vara i naturen som de blir mer rädda om den och det finns mindre chans att barnen skadar 

naturen. När det kommer till återvinning svarar föräldrarna att det stämmer bra att barnen har 

förståelse för återvinning. O'Brien (2007) menar att det första och det enklaste föräldrarna kan lära 

barnen är återvinning. Frågan som tar upp barns levnadsförhållanden i andra länder och om barnen 

har ökat intresse i frågan svarar majoriteten att de inte har någon åsikt. Kanske en annan 

formulering av frågan hade gett annat utslag. Den sista frågan om barnen fått ökad förståelse för 

hållbar utveckling genom förskolans arbete visar att lika många har svarat ingen åsikt samt stämmer 

bra. Detta kan bero på det som diskuteras i början att det är skillnader mellan hemmet och 

förskolan.  
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5. 3 Slutsatser 
 

Vi lever i en värld som påverkas av vår livsstil, och hur vi lever här i Sverige påverkar även andra 

människor och djur i andra delar av världen. Det är därför viktigt att redan när barnen är små, börja 

prata om vilka konsekvenser det kan bli av att inte tänka på miljön. Syftet med den här studien är 

att studera och analysera förskollärarnas arbetssätt på en förskola med utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling, ta del av om och i så fall hur barnen påverkas av förskollärarnas arbetssätt 

vidare även ta del av förskollärarnas och föräldrarnas åsikter om de anser att barnen har påverkats 

av arbetet med hållbar utveckling. 

 

De slutsatser vi kan dra från vår fallstudie är att förskollärarna arbetar på olika sätt med hållbar 

utveckling och att alla förskollärare är delaktiga. De uttrycker att hållbar utveckling förekommer 

naturligt i deras arbete, och både utifrån barnens initiativtagande och med styrda aktiviteter 

lägger de upp arbetet med hållbar utveckling. Det framgår i förskollärarintervjuerna att de arbetar 

med samtliga dimensioner inom hållbar utveckling, dock inte alla ledord. Vi har utifrån detta fått 

konkreta exempel på aktiviteter i lärandet för hållbar utveckling. Samarbete med föräldrarna 

förekommer inte särskilt ofta, men förskollärarna har informerat samtliga föräldrar om 

utmärkelsen och berättat om målen de har valt att arbetar med. 

 

Barnen visar i samtalen med oss stor förståelse för ledordet återvinna, eftersom de inte bara 

beskriver vad de gör med fruktskalen, utan de beskriver även vad som händer som följd av 

kompostering. Barnens lärande synliggörs även i de exempel de anger kopplad till deras 

erfarenheter. 

 

Förskollärarna tror att barnen har påverkats av arbetet med hållbar utveckling genom att bland 

annat få ett sätt att se på olika saker och hantera konflikter genom arbete med värdegrunden dock 

säger en av dem att det är svårt att mäta vad som påverkar barnen i arbetet. En annan 

förskollärare hoppas att de ”sår ett frö” hos barnen för fortsatt lärande. 

 

Hur föräldrarna anser att barnen påverkas av arbetet med hållbar utveckling hittar vi i svaren på 

enkäterna. De slutsatser vi drar där är att svaren är väldigt varierande men att föräldrar anser att 

barnen har visat ökad respekt för naturen och djurlivet, att barnen har förståelse för återvinning. 

föräldrarna inte har någon åsikt när det gäller ökat intresse för barns levnadsförhållanden i andra 

länder. Av resultatet med enkäterna till föräldrarna drar vi även en slutsats att en annan 

utformning hade varit bättre, där mer utrymme för kommentarer från föräldrarna hade varit till 

stor hjälp i vår studie. 

 

Vårt val av göra en kvalitativ fallstudie på en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling kan summeras som ett bra val. I alla utföranden, intervju med förskollärarna, 

barnsamtalen och enkäterna till föräldrarna har vi samlat in bra material till vår studie. Fler enkäter 

från föräldrarna samt fler barnsamtal hade naturligtvis gjort resultatet mer trovärdigt. 
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6. Fortsatta forskningsområden 
 

I kapitlet tänker vi avsluta med att skriva om förslag till fortsatt forskningsområden. Vi kommer 

här skriva kring områden som vi känner att det borde finnas mer forskning inom. 

 

Hållbar utveckling är ett ämne som är aktuellt just nu, dessvärre upptäckte vi att det finns 

förhållandevis lite forskning kring föräldrarna och deras påverkan och syn kring arbetet med hållbar 

utveckling. Det behövs också mer forskning kring hur föräldrarna anser att barnen påverkas av 

arbetet med hållbar utveckling. 

 

Ett annat område som det också skulle behövas forska mer om är utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling eftersom det fanns väldigt lite skrivet kring det. Vidare behövs det mer forskning 

allmänt kring hållbar utveckling i förskolan, till exempel barnens lärande inom hållbar utveckling 

samt förskollärarnas arbete inom den hållbara utvecklingen. 

 

Miljön står i fokus just nu, och vi hoppas att det kommer mer forskning och att utmärkelsen ”Skola 

för hållbar utveckling” fortsätter att utvecklas för att göras ännu bättre. Förhoppningsvis kommer 

föräldrarna att bli ett område som forskarna väljer att forska mer kring, samt att  

förskola och förälder kan samarbeta ännu mer, för barnens lärande och nyfikenhet. 
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Bilagor 
Bilaga 1, missiv till vårdnadshavare 
Till vårdnadshavare! 

 

Vi är tre förskollärarstudenter som läser sista terminen på Högskolan i Gävle. Under höstterminen 

ska vi skriva Examensarbete inom pedagogik, 15 högskolepoäng. Hållbar utveckling är 

intresseområdet som vi valt. Syftet med den här studien är att beskriva och analysera förskolans 

arbetssätt och dess påverkan på barnen. För att komma fram till en slutsats behöver vi både 

barnens, föräldrarnas och personalens hjälp. Deltagandet i den här studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. 

 

Alla deltagare kommer även att vara anonyma. Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn 

kommer heller inte att anges i arbetet. Materialet kommer enbart att användas i detta arbete, 

vilket kommer att redovisas i skolan som examensarbete och därefter publiceras på DiVA. 

 

DiVA är ett system där det publiceras examensarbeten och forskningspublikationer av 

studenter, lärare och forskare från Högskolan i Gävle. 

 

Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i Gävle där 

det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

 

Föräldrarnas deltagande: 
Vi vill ta reda på om ni som förälder uppfattar att och i så fall hur barnen påverkats av att vara på 

en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Därför har vi gjort en enkät, som vi 

önskar att ni fyller i. Det kommer ta cirka 10-15 minuter. 

 

Barnens deltagande 
Vi kommer att föra ett samtal med barnen för att få en uppfattning om deras deltagande i arbetet 

med hållbar utveckling. Under samtalet kommer vi använda ljudupptagning. Endast barn som 

fått tillstånd av vårdnadshavare kan delta i intervjun (se bifogad tillståndsblankett) eftersom 

intervjuer/samtal med barn under 15 år inte får ske utan föräldrarnas tillstånd. Efter ditt tillstånd 

frågar vi naturligtvis även barnet om hon/han vill prata med oss. 

 

Vi hoppas att både du och ditt barn väljer att delta i vår studie! Har ni några frågor får ni 

gärna skicka E-post till oss! 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Elsa Hyllsjö 

E-post:  ofk11eki@student.hig.se 

 

Maria Elfving 

E-post:  ofk11meg@student.hig.se 

 

Sandra Wåhlander 

E-post:  ofk11swr@student.hig.se 

 

Vår handledare i Examensarbetet: 

Docent Maud Söderlund 

E-post:  Maud.Soderlund@hig.se
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LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN…………………………….. 

 

( ) Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

( ) Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare 1: ………………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare 2: ………………………………………………………… 
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Bilaga 2, enkäter till föräldrarna 
 

Skola för hållbar utveckling 
 
Ålder på mitt barn 
 

 
Stämmer inte Stämmer till    Ingen åsikt Stämmer bra Stämmer mycket 

alls viss del  Bra 
 
 
Fråga 1. 
 
Jag som förälder har 

inblick i förskolans 

pågående projekt inom 

hållbar utveckling 

 
Fråga 2. 
 
Det fanns ett intresse för 

hållbar utveckling i 

hushållet  
innan mitt barn började på förskolan 
 
Fråga 3. 
 
Intresset för hållbar 

utveckling i hushållet har 

ökat efter mitt barn 

började på förskolan 

 
Fråga 4. 
 
Mitt barn försöker medvetet 
 
att minska på 

förbrukningsmaterial (t.ex. 

toalettpapper, el) 

 
Fråga 5.  
Mitt barn har på eget initiativ 
 
återanvänt något som 

planerats att slängas 

(t.ex. trasig leksak, 

mjölkkartong) 
 
Fråga 6.  
Mitt barn har vid ett eller flera 
 
tillfällen tillverkat sin 

egen leksak eller hittat 

ett nytt 

användningsområde 

för en leksak som 

redan funnits i 

hemmet istället för att 
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köpa en ny i affären 
 
 
Fråga 7. 
 

Mitt barn visar ökad respekt för        

naturen samt djur   
 
inte skräpa ner eller förstöra naturen, samt vara  
rädd om djurlivet) 
 
Fråga 8. 
 
Mitt barn visar ökad 

respekt för kompisar 

 
Fråga 9. 
 
Mitt barn visar ökat intresse 
 
för andra barns levnadssituationer 

(t.ex. Barn från andra länder eller 

barn som har det sämre ställt) 

 
Fråga 10.  
Mitt barn har visat intresse 
 
att skänka bort leksaker eller 

kläder till någon som barnet 

upplevt behöver det bättre 
 

 
Fråga 11.  
Mitt barn visar förståelse för 
 
återvinning 
 

 
Fråga 12.  
Jag upplever att mitt barn har 
 
genom förskolans arbete 

fått ökad förståelse inom ett 

eller flera områden inom 

hållbar utveckling 
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Bilaga 3, missiv till förskollärarna 
 

Till Personalen! 

 

Vi är tre förskollärarstudenter som läser sista terminen på Högskolan i Gävle. Under höstterminen 

ska vi skriva Examensarbete inom pedagogik, 15 högskolepoäng. Hållbar utveckling är 

intresseområdet som vi valt. Syftet med den här studien är att beskriva och analysera förskolans 

arbetssätt och dess påverkan på barnen. För att komma fram till en slutsats behöver vi både 

barnens, föräldrarnas och personalens hjälp. Deltagandet i den här studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas. 

 

Alla deltagare kommer även att vara anonyma. Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn 

kommer heller inte att anges i arbetet. Materialet kommer enbart att användas i detta arbete, 

vilket kommer att redovisas i skolan som examensarbete och därefter publiceras på DiVA. 

 

DiVA är ett system där det publiceras examensarbeten och forskningspublikationer av 

studenter, lärare och forskare från Högskolan i Gävle. 

 

 

Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i Gävle där 

det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

 

Personalens deltagande: 
 

Vi vill ta reda på om ni som personal har uppfattat att och i så fall hur barnen påverkats av att vara 

på en förskola med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Vi vill även ta del av era 

arbetssättet. Genomförandet av intervjuerna kommer att ske med ljudupptagning och kommer att 

ta ca 30-45 minuter. 

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna skicka E-post till oss! 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar/ 

 

Elsa Hyllsjö 

E-post:  ofk11eki@student.hig.se 

 

Maria Elfving 

E-post:  ofk11meg@student.hig.se 

 

Sandra Wåhlander 

E-post:  ofk11swr@student.hig.se 

 

Vår handledare i Examensarbetet: 

Docent Maud Söderlund 

E-post:  Maud.Soderlund@hig.se 
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Bilaga 4, frågor till barnsamtalen 
 
 

En för barnen känd situation: 
 
Jag hörde att ni var ute i skogen och plockade lingon. Hittade du lingon? Hittade du något 
annat också? Berätta vad ni gjorde med det ni hittade. 

 

Frågor relaterad till ekologisk hållbar utveckling  
Frågor kopplad till begreppet reducera  

 Berätta för mig hur ett barn gör om den slösar? Går det att slösa både med papper och mat?   
 Hur gör du för att låta bli att slösa här på förskolan?  

 
Frågor kopplad till begreppet återanvända  

 Berätta för mig vad en tom mjölkkartong kan användas till?  
 

 Istället för att slänga den här toalettrullen, gjorde jag en uggla av den(Bilaga A). Berätta 
hur ni gör med toalettrullar och mjölkkartonger här på förskolan.  

 

Frågor relaterad till social hållbar utveckling  
Frågor kopplad till begreppet ompröva  

 Berätta för mig om du tror att det köps mycket leksaker till förskolan.   
 Om det inte gick att köpa leksaker, hur skulle du få leksaker då?  

 
Frågor kopplad till begreppet respektera  

 Berätta hur du bryr dig om dina kompisar här på förskolan.   
 Hur kan du bry dig om blommor och djur?  

 
Frågor kopplad till begreppet reflektera  

 
 

 

 
Berätta för mig hur du tror att barn som inte bor i Sverige har det. 
 
Vad tror du finns här som inte finns där? 

 

Frågor relaterad till ekonomisk hållbar utveckling  
Frågor kopplad till begreppet omfördela  

 Berätta hur någon med mycket leksaker kan hjälpa ett barn med lite leksaker.  
 

 Berätta hur ni hjälper varandra på förskolan.  

 
Frågor kopplad till begreppet återvinna  

 Berätta vad ni gör med en leksak som gått sönder.   
 Vad gör ni med fruktskalen efter fruktstunden?  
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Bilaga 5, frågor förskollärarintervjuerna 

 

Om förskolans arbetssätt:  
 Hur lägger ni upp arbetet, med längre teman eller på annat sett?   
 Finns det något färdigt material som ni utgår ifrån i ert arbete?   
 Vad har ni för tankar och mål med ert arbete med hållbar utveckling?   
 Hur är barnen delaktiga i planeringen av aktiviteterna?   
 Är alla i arbetslaget delaktig i arbetet?   
 Har ni något samarbete med föräldrarna när ni arbetar med hållbar utveckling?   
 Hur tror ni att barnen upplever arbetet med hållbar utveckling?   
 På vilket/vilka sätt tror ni att barnen påverkas av arbetet ni gör?  

 

Frågor relaterad till ekologisk hållbar utveckling 
 

 Har ni haft något projekt där ni uppmuntrat barnen att dra ner på användandet 
av förbrukningsmaterial?  

 
 Har ni genomfört något projekt där ni tillsammans med barnen återanvänt olika föremål 

till annat ändamål?  

 

Frågor relaterad till social hållbar utveckling 
 

 Har ni pratat med barnen om andra alternativ till att köpa nya leksaker, som att till 
exempel tillverka egna?   

 Har ni arbetat med att lära barnen att respektera varandra, djurlivet och naturen?   
 Har ni samtalat ned barnen om andra barns levnadsförhållanden i andra länder?  

 

Frågor relaterad till ekonomisk hållbar utveckling 
 

 Har ni samtalat eller visat för barnen att det finns möjligheter att skänka bort leksaker 
och kläder som inte används?  

 
 Vad lär ni barnen att de ska göra med trasiga leksaker, tomma burkar och andra föremål 

som inte längre går att ha kvar?  
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Bilaga 6, medtaget material (uggla gjord av pappersrulle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


