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Sammanfattning 

Denna studie handlar om i vilken utsträckning förskollärare tar in hållbar utveckling i den 

dagliga verksamheten. De områden som berörs är lärandet i barngruppen, uteverksamheten 

samt miljöcertifieringar. Detta har undersökts genom att förskollärare i en kommun har fått 

svara på en webbenkät om hur de har arbetat med den ekologiska dimensionen av hållbar 

utveckling i sin verksamhet det senaste året. Enkäten har även följts upp med intervjuer av två 

förskollärare som närmare har fått beskriva sina upplevelser av detta i förskolan. Resultatet 

visar att majoriteten berör hållbar utveckling i sin verksamhet och det vanligaste innehållet 

handlar om naturkunskap, närmiljö samt sopsortering och återvinning. Samtliga erbjuder 

barnen utevistelse flera timmar om dagen och många lämnar förskolans gård minst en gång i 

veckan. Miljöcertifieringar som Grön Flagg och utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är ej 

särskilt utbrett i den aktuella kommunen och attityderna kring en certifiering är blandade. 

Slutsatserna är att det huvudsakligen är personalens inställning och engagemang som är 

avgörande om de ska arbeta med lärande för hållbar utveckling där utevistelsen har stor 

betydelse och att en miljöcertifiering skulle kunna vara ett bra hjälpmedel om det inte krävdes 

så mycket administrativt arbete. 

 

Nyckelord: 
Hållbar utveckling, den ekologiska dimensionen, förskola, uteverksamhet, miljöcertifiering 
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1. Inledning  
Under min utbildning på förskollärarprogrammet har hållbar utveckling knappt berörts, med 

undantag i kursen Teknik och naturvetenskap i förskolan, 7,5 hp. Frånvaron av detta i 

utbildningen har gjort mig intresserad av ämnet i sig men också i hur vanligt förekommande 

det är att förskollärare arbetar med det i den dagliga verksamheten. I läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, 2010) kan man finna många argument för att arbeta för en hållbar utveckling i 

förskolan, däremot har jag inte mött det alls under mina verksamhetsförlagda utbildningar.  

Genom kursen Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15 hp, har jag i höst fått 

möjlighet att gå in djupare i vad hållbar utveckling i förskolan innebär samt fått ta del av 

förskollärares arbete med det i den dagliga verksamheten. Hållbar utveckling är ett stort och 

komplext begrepp vilket har lett till att jag i min undersökning begränsat mig till den 

ekologiska dimensionen. Jag har även koncentrerat det till att beröra lärandet i barngruppen, 

uteverksamheten samt miljöcertifieringar.  

Härmed vill jag passa på att tacka mina basgruppskamrater för all stöttning genom arbetets 

gång. Ett särskilt tack vill jag ge till Marja Richson, som i tid och otid ställt upp i allt från 

brainstorming till korrekturläsning. Jag vill även rikta ett extra tack till min handledare Stellan 

Sundh, för din väl avvägda handledning som har fått mig att hålla mig enligt tidsplanen samt 

fått mig att bibehålla fokus. Till sist vill jag passa på att tacka alla som tagit sig tid att besvara 

min enkät samt ställt upp på intervjuer – utan er hade arbetet inte blivit av.  
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2. Bakgrund 
Den 30 september 2014 publicerade Världsnaturfonden Living Planet Report 2014, som är en 

rapport som beskriver hur vår planet mår. I rapporten framgår det bland annat att Sverige 

ligger på 10:e plats i världen sett till största genomsnittliga ekologiska fotavtryck (WWF, 

2014a, s.12 f.). Det innebär att Sverige är ett av de länder i världen som utnyttjar jordens 

resurser mest sett till befolkningsmängd. Om alla på jorden skulle leva samma livsstil som 

genomsnittssvensken skulle det krävas att det fanns 3,7 planeter (ibid.). Dessvärre vet både du 

och jag att vi endast har ett jordklot att leva på och dess årliga resurser hade vi människor, år 

2014, förbrukat redan den 19 augusti och resten av året lever vi nu över jordens tillgångar 

(WWF, 2014b). 

De barn som går i förskolan idag är de som kommer att växa upp och antingen fortsätta leva 

över jordens tillgångar som vi gör idag, eller vara de som är med och verkligen gör en 

förändring. I förskolans läroplan står det inte uttryckligen att man ska arbeta för hållbar 

utveckling, däremot framgår det att verksamheten ska präglas av ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro (Lpfö 98, 2010, s.7). Det innebär att vi som 

förskollärare inte kan låtsas som om att problemen inte finns, utan vi har en viktig uppgift att 

skapa stimulerande lärmiljöer för barn – lärmiljöer som ger redskap och motivation för 

förändring tillsammans med vuxna mot en hållbar utveckling och framtid. 

Det här arbetet syftar till att synliggöra i vilken utsträckning förskollärare i en mellanstor 

kommun i Sverige arbetar med hållbar utveckling, inom den ekologiska dimensionen, i den 

dagliga verksamheten. Detta undersöks genom att förskollärare får svara på en enkät om sitt 

arbete med hållbar utveckling. Enkäterna följs upp av en intervju med två förskollärare för att 

få en djupare bild av deras attityder till och upplevelser av hållbar utveckling i förskolan.   
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3. Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie grundar sig i progressivismen 

med John Deweys utbildningsfilosofiska tankar som grund. Dewey var en amerikansk filosof 

och pedagog som levde mellan 1859-1952 (Hartman, Lundgren och Hartman, 2004, s.11). 

Trots att han levde för så länge sedan är många av hans idéer och synsätt relevanta i dagens 

skola och samhälle. Deweys tankar var holistiska där helheter och samband låg i centrum och 

han framhävde gärna termer i dialektiska relationer (ibid., s.16). Bland annat ansåg han att 

teori och handling inte bör skiljas åt utan fungera i samklang; att man bör reflektera över ens 

handlingar och leva som man lär. ”Learning by doing” är ett uttryck baserat på Deweys idéer 

som bygger på att människan utvecklas i samspel med sin omgivning och utbildningen borde 

ge barn möjligheter att prova och experimentera (ibid., s.17). 

Skolan bör inte ses som en enskild arena separerad från omvärlden utan bör ses i sitt 

förhållande med samhället runt omkring (Hartman, et al., 2004, s.19). Deweys pedagogik 

brukar kännetecknas av en barncentrering. Han ansåg att barns lärande baseras på erfarenheter 

och samband. Sambandet i det här fallet syftar på de tidigare erfarenheterna barnet har i 

samband med ny stimuli. Således ses inte erfarenheter som någon motsats till rationell 

kunskap utan de fungerar som komplement till varandra (Dewey, 1997, s.323 ff.). Vilka slags 

erfarenheter barnen tillägnar sig är högst aktuellt gällande barns utveckling inom förskolan. 

Dewey försöker själv förklara den komplexitet som råder vid vilka erfarenheter barn får inom 

skolväsendet:  

Föreställningen att all verklig utbildning sker genom erfarenhet, betyder inte att alla 

erfarenheter är lika genuint eller lika mycket utbildande ( .... ) Varje erfarenhet som 

leder till att den hejdar eller snedvrider tillväxten av ytterligare erfarenhet är icke-

bildande. En erfarenhet kan vara av det slaget, att den leder till att man förhärdar sig; 

den kan leda till en brist på känslighet och medkänsla. Då begränsas möjligheterna 

till rikare erfarenheter i framtiden ( .... ) Dessutom kan erfarenheter vara 

osammanhängande; trots att var och en för sig kan vara trevlig, eller till och med 

spännande, så länkas de inte till varandra på ett kumulativt sätt ( .... ) Varje 

erfarenhet kan vara intensiv, levande och »intressant«, och ändå kan bristen på 

sammanhang leda till splittrade och osammanhängande tankevanor. (Dewey, 2004, 

s.171 f.) 

Dewey menar att kvalitén på erfarenheterna styrs av två viktiga aspekter som man bör ta 

hänsyn till. Den ena är hur erfarenheten upplevs – antingen trevligt eller otrevligt. Den andra 

är hur erfarenheten påverkar senare erfarenheter; det borde finnas en kontinuitet (Dewey, 

2004, s.173). Kontinuitetsaspekten syftar till att den erfarenhet man får påverkar 

nästkommande erfarenhet. Trots att alla slags erfarenheter i någon grad påverkar nästföljande, 

kan detta göras i både positiv och negativ bemärkelse (jfr ovan). Det Dewey menar är att den 

positiva erfarenheten bör följa en kontinuitet som väcker nyfikenhet och stärker 

initiativförmågan (Dewey, 2004, s.180).  
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4. Litteraturgenomgång 
I följande litteraturgenomgång kommer man kunna ta del av vad hållbar utveckling innebär i 

allmänna termer men också i hur det hör hemma i förskolans värld. Litteraturen är hämtad 

både ur samlade verk, rapporter och forskningsartiklar men också från lagtexter och statliga 

dokument.  

4.1 Vad är hållbar utveckling? 
Hållbar utveckling är historiskt sett ett relativt nytt begrepp. Det var i samband med en 

rapport som FN:s Brundtlandkommission presenterade år 1987 som begreppet hållbar 

utveckling fick ett internationellt genombrott. Rapporten visar att jordens resurser är hotade 

och att, främst industriländer, producerar och konsumerar på ett sätt som inte håller i längden. 

Rapporten visade att miljöförstöringen är ett faktum och hållbar utveckling användes som ett 

övergripande mål inför framtiden (Persson & Persson, 2007, s.184). Den exakta definitionen 

som kommissionen använde i samband med hållbar utveckling var: ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa behov” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s.57).   

4.1.1 Tre dimensioner av hållbar utveckling 

Trots att begreppet hållbar utveckling har en definition i Brundtlandkommissionens rapport 

kan begreppet uppfattas olika beroende på vem man frågar och det kan få olika innebörder 

beroende på ur vilket perspektiv man ser det (Skolverket, 2002, s.24 ff.). Liksom Deweys 

(2004) holistiska tankar gällande relationer mellan olika företeelser som påverkar varandra, 

betraktat som en helhetsbild, kan även hållbar utveckling ses ur detta perspektiv. Det 

vanligaste är att dela upp hållbar utveckling i tre samverkande dimensioner som enligt 

Agenda 21
1
  är: den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen (SOU 1997:105). 

Hållbar utveckling går alltså att åstadkomma genom att uppnå social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Exempel på några av de faktorer som medverkar till hållbarhet inom de 

olika dimensionerna är: 

 Innehållet är hämtat ur SOU 1997:105, s.14. 

                                                 
1
 På uppmaning av Brundtlandkommissionen (Världskommisonen för miljö och utveckling) hölls det en global 

konferens i Rio de Janerio, år 1992, med fokus på miljö och utveckling (Persson & Persson, 2007, s.185). Denna 

konferens resulterade bland annat i ett internationellt handlingsprogram för hållbar utveckling under 2000-talet, 

nämligen Agenda 21. 
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Alla faktorer inom de tre dimensionerna måste integreras och man kan säga att de tre 

dimensionerna är varandras förutsättning, där dessa tre måste samverka för att en hållbar 

utveckling skall ske (SOU 1997:105, s.14). Detta kan relateras till Deweys dialektiska 

relationer där ett fenomen sker i samklang med ett annat (Dewey, 2004). Beroende på vilken 

del av världen man befinner sig i betonas dock hållbarhetsdimensionerna olika mycket. Till 

exempel i ett land med ekonomisk kris är det den ekonomiska dimensionen som är mest 

betydande vid det tillfället (SOU 1997:105, s.14).  Slutsatserna i Sveriges Agenda 21 

uttrycker att Sverige har kommit långt både gällande de sociala och de ekonomiska faktorerna 

och har därför valt att lägga sitt fokus kring den ekologiskt hållbara utvecklingen (ibid., s.15).  

Begreppet hållbar utveckling har kritiserats just för att utveckling förknippas med växande 

ekonomi och kan ge en delvis motsägelsefull syn på ett hållbart samhälle (Davis, 2010, s.2).  

Antaganden har funnits att ekologisk hänsyn inte kan tas så länge den ekonomiska tillväxten 

inte är stabil. Att verka för en ökad ekonomisk tillväxt kan dock bidra till en masskonsumtion 

som inte går hand i hand med hållbarhet, utan snarare en ohållbar utveckling (ibid.). När man 

talar om de olika dimensionerna och hur de måste integreras för att en hållbar utveckling skall 

vara aktuell kan man därför säga att den ekologiska dimensionen bör utgöra en yttre gräns, 

som alltid bör tas i hänsyn vid hållbarhetfrågor (SOU 2004:104, s.33).   

4.2 Varför hållbar utveckling i förskolan? 
I samband med upprättandet av Agenda 21 (1993) betonades utbildning och undervisning som 

viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Det fastslogs också att alla barn och ungdomar bör 

involveras i miljöfrågor och deras attityder och åsikter är viktiga för världen både idag och i 

framtiden (ibid., s.224). Hansson (2004, s.87) betonar pedagogikens och didaktikens viktiga 

roll för att detta ska ske. Det är i förskolan som intresset grundläggs gällande natur, miljö och 

naturvetenskap (Pramling Samuelsson, 2008). Det är också förskollärarens uppdrag enligt 

läroplanen för förskolan att skapa lärandemiljöer som stimulerar barnens intresse för detta 

(Lpfö 98, 2010, s.9 f.). Dewey (2004, s.54) påpekar att när barn visar intresse är det ett tecken 

på en underliggande förmåga som man kan bygga vidare på.  

Pramling Samuelsson (2011, s.115 f.) har i en artikel sammanställt forskning kring tidig 

undervisning av barn i förskoleåldern och visar på att ens värderingar och attityder grundläggs 

redan när man är barn och att det man får lära sig i förskolan påverkar resten av ens skoltid. 

Vidare visar hon på att det inte finns någon kvantitativ studie för huruvida tidig undervisning i 

hållbar utveckling har någon positiv påverkan på framtiden, men eftersom det däremot finns 

forskning inom andra ämnesområden som visar på att barns liv formas redan i tidigare år, kan 

man anta att det skulle vara samma effekt för undervisning inom hållbar utveckling (ibid.). 

Likaså påpekar Dewey (2004, s.55) att utbildning är grunden för att skapa reformer och 

sociala framsteg. 

4.2.1 Från miljöundervisning till hållbar utveckling 

Ända sedan 1900-talets början har befolkningen i Sverige värnat om miljön och har 

tillsammans med organisationer börjat agera för att bevara och skydda värdefulla platser i 

naturen. Sandell, Öhman och Östman (2003, s.41 ff.) beskriver hur hållbar utveckling har 

vuxit fram ur rörelser som berört naturskydd, naturvård och miljövård. Vidare menar Sandell 
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et al. att det genom dessa influenser har vuxit fram olika undervisningstraditioner inom 

miljöområdet, nämligen faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och 

till sist undervisning för hållbar utveckling (ibid., s.140).  

Davis (2010, s.9) beskriver hur den tidigare miljöundervisningen kan delas upp i tre delar: 

lärandet om naturen, lärandet i naturen samt lärandet för naturen. Det sistnämnda är det som 

hon anser är närmast dagens utbildning för hållbarhet. Att ha ett lärande för naturen tycker 

hon inbegriper även lärandet om och i naturen. Exempel på det som karaktäriserar 

hållbarhetsutbildning är att den är positiv, framtidsfokuserad och baseras på förändringar; 

detta kan ytterligare exemplifieras genom att den bland annat bör fokusera på naturens 

skörhet, ett hållbart leverene, relationen mellan miljö och människa, en öppenhet för kritiska 

tolkningar och människor som aktörer för förändring (ibid., s.10 f.). Likaså beskriver Dewey 

(2004, s.173) i mer allmänna termer att erfarenheter bör vara positiva för att ge kvalité åt det 

man lär.  

Hansson (2004, s.92) uttrycker hur det, i och med den historiska växlingen i undervisning från 

miljövård till hållbar utveckling, skapades problem. Hon syftar då främst på en 

innehållsdidaktisk osäkerhet som i och med hållbar utveckling ska innehålla ett 

helhetstänkande. Hon menar att det överlag saknas en övergripande kunskapsstruktur och att 

innebörden av hållbar utveckling aldrig har förtydligats i undervisningssammanhang. Som 

bland annat Ward och Ward (2002, s.38) påpekar innebär undervisning inom hållbar 

utveckling mer än bara naturvetenskap och ekologiska samband; den ska präglas av en 

helhetsbild som även involverar de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar 

utveckling. Att naturvetenskapen inte får lika stor roll utgör enligt Hansson (2004, s.93) också 

en svårighet för lärare då hon anser att det krävs mycket naturvetenskapliga kunskaper för att 

kunna samtala kring och föra resonemang om en hållbar utveckling. För att kunna dra 

paralleller till hållbar utveckling inom andra ämnesområden behövs det att både barn och 

lärare har kunskaper om naturen och ekologiska system (ibid.). Trots att tankar om hållbar 

utveckling inte blev aktuella förrän nästan ett sekel senare hade Dewey (1997, s.338) en 

bestämd uppfattning att naturvetenskap borde integreras i andra, framförallt humanistiska, 

ämnen som ett led i att upprätthålla eller skapa en förståelse kring att allt hänger ihop.  

4.2.1.1 Hållbar utveckling i styrdokument 

Björneloo (2007, s.36 f.) har gjort en översikt kring hur hållbar utveckling går att utläsa i 

läroplaner för skolan genom historien. Hennes översikt visar att begreppet miljö framträdde 

för första gången i Läroplan för Grundskolan 1969. Därefter utvecklades miljöundervisningen 

till att vara mer framträdande i Lgr 80, där även ämnesöverskridande undervisning betonas 

som positivt för en helhetssyn hos eleverna. I Lpo94/98 där fyra perspektiv ska genomsyra all 

undervisning, menar Björneloo att det går att finna stöd för lärare i samtliga perspektiv för att 

arbeta med hållbar utveckling med eleverna (ibid. s.37). 1998 kom den första läroplanen för 

förskolan och den gäller även idag, med en revidering 2010. När läroplanen publicerades 

1998 hade hållbar utveckling inte särskilt stor plats i innehållet, utan det var i och med 

revideringen 2010 som frågan fick en mer framträdande roll. Naturvetenskap och teknik i 

förskolan var ett av de områden som utvecklades och det motiverades bland annat med att 
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lärandet skulle präglas av ett förhållningssätt som bidrog till hållbar utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.14).  

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 (Lpfö 98, 2010) går det ej att uttryckligen 

hitta mål som nämner hållbar utveckling, däremot finns det i stor utsträckning delar som berör 

ämnet. Här nedan följer några exempel: 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom 

lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt 

ska delta i samhällslivet. (Lpfö 98, 2010, s.4)  

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

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till 

en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö 98, 2010, s.7) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och 

omsorg om sin närmiljö. (Lpfö 98, 2010, s.8)  

Förskolan ska sträva efter att varje barn…  

… utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 98, 2010, s.10) 

… utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

(Lpfö 98, 2010, s.10) 

… utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap. (Lpfö 98, 2010, s.10) 

Arbetslaget ska  

ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn 

möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. (Lpfö 98, 2010, s.11 f.) 

4.2.2 Lärande om och för hållbar utveckling 

Ett betänkande av Kommittén för utbildning och för hållbar utveckling gör en förklaring av 

hållbar utveckling i skolan som visar på att det är ett komplext ämne att behandla. Kommittén 

hävdar nämligen att 

utbildning för hållbar utveckling bör karaktäriseras av att många och mångsidiga 

belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållande och förlopp i 

världen behandlas integrerat samt att innehållet spänner från dåtid till framtid och 

från det globala till det lokala. (SOU 2004:104, s.84) 

I det svenska språket har det skett en växling i att tala om lärande om hållbar utveckling till att 

tala om lärande för hållbar utveckling. Detta kan förklaras genom att det allmänt inom 

skolväsendet har skett en förskjutning, från att barn är passiva mottagare av kunskap till att de 
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är aktiva och kritiska i sitt tänkande (Björneloo, 2007, s.30). Dock menar Jickling (2004, 

s.137) att prepositionen ”för” är styrande och att det går emot det moderna sättet att se på 

undervisning och utbildning. Han påpekar att man genom att uttrycka att man utbildar för 

någonting, innebär att man förutsätter att ett tänkande kring hållbar utveckling är det enda 

rätta sättet att tänka, medan utbildning idag ska ge barn och elever möjlighet att tänka för sig 

själva (ibid.). Björneloo (2011, s.17) säger dock att för inte behöver utgöra någon normativ 

risk, då ett lärande för hållbar utveckling bland annat innebär att lära sig hantera och kritiskt 

få en överblick bland olika uppfattningar som berör hållbar utveckling. Målet med utbildning 

för hållbar utveckling är att barnen får en medvetenhet och finner det meningsfullt att 

engagera sig (ibid.). Björklund (2014, s.28) påpekar också att det snarare handlar om 

indoktrinering om man uppmanar barn och elever att göra på ett visst sätt, t ex släcka lampan 

eller sopsortera, utan att man talar om varför. Man uppmanar barn eller elever till ett beteende 

utan att låta de själva kritiskt granska olika möjligheter. Enligt Dewey (2004, s.50) är det inte 

heller lärarens uppgift att forma vissa vanor eller förmedla särskilda idéer till barnen.  

4.2.3 Uteverksamhet 

Barn stannar i stor utsträckning inomhus betydligt mer idag jämfört med tidigare i historien 

och främst i stadsmiljöer har möjligheterna att vistas i naturen minskats (Elliot, 2010, s.54). 

Förskolan är en plats som på ett naturligt sätt kan erbjuda barn möjlighet att få vara utomhus. 

Det måste inte innebära att man alltid tar med lärandet ut, utan det är även värdefullt att låta 

barnen få möjlighet att leka utomhus på egna villkor (ibid.). Genom historien har det alltid 

varit populärt i förskoleverksamheter att låta barn leka utomhus och det har värderats högt att 

barn får ta del av naturen. Detta är den inriktningen av utbildning för hållbar utveckling som 

Davis (1998, s.119) beskriver som lärandet i naturen. Hon påpekar att detta är en viktig del för 

att bygga hållbara relationer mellan barn och natur, om man inte glömmer bort lärandet om 

naturen och lärandet för naturen (ibid.). Dewey (2004, s.53) menar också att om information 

presenteras utanför sitt sammanhang blir den meningslös, vilket i sin tur också ger en grund 

för att förlägga tid ute i den riktiga naturen.  

Klang, Skoglund, Söderdahl och Virdhall (1994) beskriver att när barn är ute i naturen och 

låter alla sina sinnen vara aktiva blir lärandet om naturen djupare, likaså ger det en grogrund 

för att känna en relation till naturen och en vilja till att ta ställning och påverka börjar växa 

(ibid., s.14).  Björklund (2014, s.28) påpekar också att om barn och vuxna regelbundet vistas 

ute i naturen skapar det automatiskt en god referens och utgångspunkt för att kunna arbeta 

vidare med ett lärande för naturen. Att ha naturen som lärmiljö bidrar även till att lärandet om 

sin omgivning blir autentiskt. Det medför helt andra möjligheter än om man endast skulle läsa 

och samtala om naturen inomhus på förskolan. Att lära utomhus ger barn en chans att känna 

meningsfullhet och förstå sin egen delaktighet i naturen (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011, s.13 

ff.). Att förstå sin egen roll i naturen är något som Davis (1998) lyfter fram som centralt när 

man talar om hållbar utveckling och att det då inte räcker med att vara i planerade, inhägnade, 

utemiljöer som ofta är upptrampade eller asfalterade så att naturliga inslag har försvunnit, 

utan att man måste se till att barnen får uppleva den gröna ”riktiga” naturen för att de ska 

bygga en relation och känna delaktighet i omgivningen (ibid., s.120 f.).  
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4.3 Certifieringar 
Genom att miljöcertifiera eller få en utmärkelse för miljöarbete på sin förskola ges ett bevis på 

att man aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sin verksamhet, men det fungerar ofta även 

som ett verktyg och hjälpmedel i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Nedan följer en 

beskrivning av två certifieringar inom skolors arbete för hållbar utveckling, nämligen Grön 

Flagg och Skola för hållbar utveckling. 

4.3.1 Grön Flagg 

Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) är en ideell organisation som bland annat arbetar för att 

stärka individers och organisationers miljöansvar (HSR, 2014a). De verkar på många olika 

sätt och finns synliga i flera sammanhang, men i förskola och skola är de kända främst genom 

sin certifiering och sitt verktyg ”Grön Flagg” som funnits sedan 1996. Stiftelsens egen 

beskrivning lyder: 

Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och 

långsiktigt arbete för hållbar utveckling i skola och förskola. Med den internationella 

certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma 

mål – en mer hållbar värld. (HSR, 2014b, s.2) 

I dagsläget är det mer än 2500 skolor och förskolor som tillsammans utgör Grön Flagg-

nätverket i Sverige (HSR, 2014c). När en förskola eller skola arbetar med Grön Flagg innebär 

det att hela verksamheten är involverad i ett arbete för hållbar utveckling. Alla barn, personal, 

ledning och föräldrar är insatta i och arbetar aktivt med det. När man väl fått sin certifiering 

måste man fortsätta arbeta med det då arbetet fungerar cykliskt där varje period är på ett till 

två år. Inom varje cykel väljs tre områden som förskolan vill utveckla och arbeta mer med. 

Under cykelns gång utses ett råd, det görs upp en handlingsplan, man arbetar efter nyckeltal 

och dokumenterar kontinuerligt med hjälp av ett verktyg på Grön Flaggs hemsida. Till slut 

rapporterar man in det till Håll Sverige Rent och efter sitt första godkännande får man stolt 

visa upp det genom att hissa den symboliska gröna flaggan (HSR, 2014d). 

4.3.2 Skola för hållbar utveckling 

”Skola för hållbar utveckling” är en utmärkelse som man kan få tilldelat sig av Skolverket. 

Utmärkelsen innebär att man på sin skola eller förskola uppfyller särskilda kriterier som visar 

att man aktivt arbetar med ett lärande för hållbar utveckling. Enligt Skolverket ska 

utmärkelsen syfta till   

att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar 

utveckling från förskola till vuxenutbildning. (Skolverket, 2014a) 

Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska 

frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för 

framtiden. (Skolverket, 2010, s.2) 

Det var år 2004 som Skolverket startade arbetet med utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling, som en utveckling av deras tidigare utmärkelse Miljöskola. År 2008 var det endast 

cirka 70 skolor som fått utmärkelsen (Ramböll Management, 2008, s.7) medan det idag är 324 

som fått det, varav 176 är förskolor (Skolverket, 2014b). I förhållande till Grön Flagg är det 

dock få som fått utmärkelsen. 
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Skolverket påpekar att det förmodligen är få skolor som inte berör hållbar utveckling i sin 

verksamhet; det gäller bara att synliggöra det för både barn och vuxna och skapa en 

medvetenhet kring det. Att arbeta för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, menar 

Skolverket, är en hjälp i denna process (Skolverket, 2010, s.9). 

4.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången visar att hållbar utveckling är ett komplext begrepp som innefattas av 

tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen, där den 

ekologiska dimensionen utgör en yttre gräns. I läroplanen står det ej uttryckligen om hållbar 

utveckling men utifrån innehållet kan man tolka att hållbar utveckling bör vara en central del i 

förskolors verksamhet. Genom historien har hållbarhetsutbildning tagit sig i uttryck som 

miljöundervisning och det har benämnts i termer som ett lärande om, i och för naturen. Dessa 

prepositioner diskuteras även idag gällande om eller för hållbar utveckling. Genom att skapa 

lärandemiljöer utomhus ges många möjligheter för barn att skapa relationer och undersöka 

samband i naturen, vilket är en förutsättning för ett hållbarhetstänkande. Miljöcertifieringar 

som Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling kan fungera som hjälp och verktyg i ens 

hållbarhetsarbete och tilldelas förskolor som aktivt arbetar för hållbar utveckling i sin 

verksamhet.  

Den här litteraturgenomgången har gett en bakgrund till innebörden av hållbar utveckling men 

också i vilken plats hållbar utveckling har i skolans värld. Utifrån denna bakgrund kommer 

det nedan undersökas närmare hur förskollärare arbetar med hållbar utveckling i sin 

verksamhet samt hur upplevelserna runt detta ser ut. 
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5. Syfte och frågeställning 

5.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida och med vilket innehåll förskollärare i en 

mellanstor kommun i Sverige arbetar för hållbar utveckling, inriktat på den ekologiska 

dimensionen, i den dagliga verksamheten. De områden som berörs är lärandet i barngruppen, 

uteverksamheten samt miljöcertifieringar. Den ska också närmare synliggöra två 

förskollärares upplevelser av dessa frågor i förskolan.  

5.2 Frågeställningar 
Studien genomsyras av en övergripande forskningsfråga: 

I vilken utsträckning arbetar förskollärare, inom valda områden, för en hållbar utveckling i 

den dagliga verksamheten? 

Forskningsfrågan kommer att behandlas genom tre konkretiserade frågeställningar: 

 Vilket innehåll inom lärandet i barngruppen är det vanligast att förskollärare beskriver 

att de har arbetat med kopplat till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling? 

 

 I vilken grad används utomhusverksamheten och på vilket sätt kopplar förskollärarna 

det till hållbar utveckling? 

 

 Hur utbrett är miljöcertifieringar i förskolorna och hur kan de enligt förskollärarna 

påverka ens verksamhet? 
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6. Metodiska överväganden 
En kvantitativ undersökning syftar främst till att undersöka hur ofta, hur många eller hur 

vanligt någonting är (Trost, 2005, s.14). Det kännetecknas ofta av att det är siffror inblandat, 

även i överförd betydelse som mer, fler eller längre (Trost, 2012, s.18). En kvalitativ 

undersökning däremot syftar till att få en förståelse för någonting och hitta mönster (ibid.). 

Den aktuella studien kan sägas vara kvantitativ med kvalitativa inslag. Den är kvantitativ 

eftersom den övergripande frågeställningen som gäller för arbetet syftar till att undersöka hur 

vanligt förekommande det är att man arbetar med hållbar utveckling inom den dagliga 

verksamheten. I och med att undersökningen även syftar till att upptäcka mönster i hur 

lärandet i barngruppen ser ut samt att få en bild av förskollärares upplevelser för hållbar 

utveckling när det gäller uteverksamhet och miljöcertifieringar får undersökningen även 

kvalitativa inslag. 

6.1 Datainsamlingsmetoder  
En av de faktorer som Bell (2006, s.116) beskriver som kritisk i val av metod är tiden. Hon 

beskriver att det oftast är i större sammanhang, där man har lång tid på sig, som man använder 

sig av flera olika insamlingsmetoder, så kallad triangulering. Trots att mitt arbete endast har 

sträckt sig över en kort period valde jag att använda mig av två olika metoder, enkät och 

intervju, som jag ansåg kunde komplettera varandra. 

6.1.1 Enkät 

Eftersom urvalet (se 6.2) berörde många förskollärare valdes webbenkät som primär metod att 

samla in information. Trost (2012, s.57 f.) beskriver hur en enkät kan formuleras med 

standardiserade frågor, vilket innebär att alla informanter får samma enkät med samma frågor. 

Om man har låg standardisering vid enkäten bidrar det till att det blir svårt att jämföra svar 

med varandra, om man däremot har standardiserade frågor underlättar det vid bearbetningen 

av resultatet och därför kändes det naturligt att utforma enkäten med standardiserade frågor. 

(Se Bilaga 2 för enkäten). 

Till hjälp användes ett enkätverktyg (www.webbenkater.com) för att kunna e-posta enkäterna 

till flertalet förskolor. Att använda sig av en webbenkät är betydligt mer ekonomiskt än att 

posta ut enkäter i brev. Trost (2012, s.44) påpekar att enkäter ofta är ett dyrt alternativ för att 

samla in information och syftar då på enkäter i brevform. Utöver utskriftskostnader, kuvert 

och porto för att få iväg enkäterna, behöver man även skicka med svarskuvert med betalt 

porto så informanterna kan skicka tillbaka svaren. Det är dessutom en risk eftersom man 

måste förlita sig på att informanterna tar sig tid till att gå till brevlådan och posta svarsbrevet. 

Hultåker (2012, s.143) påpekar dock att svarsfrekvensen vid webbenkäter oftast är ännu lägre 

än vid postenkäter då en webbenkät lätt glöms bort där den ligger i inkorgen. Trots risken för 

låg svarsfrekvens valde jag ändå webbenkät då jag ansåg att det var mest tids- och 

kostnadseffektivt.  

6.1.2 Intervju 

Rosenqvist och Andrén (2006, s.70) påpekar att när man använder sig av enkät som metod för 

datainsamling förlorar man möjlighet att precisera sina frågor vid oklarheter. De menar att 

man genom intervju kan få ta del av människors uppfattningar på ett djupare plan. Då denna 
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studies forskningsfrågor behandlar förskollärares attityder och upplevelser för hållbar 

utveckling i förskolan valde jag att intervjua två av informanterna efter att de svarat på 

enkäten. Bell beskriver att man genom intervju kan ”ge kött åt de ben som enkäten bidragit 

med” (2006, s.158).  

Trost beskriver kvalitativa intervjuer: 

Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. (Trost, 2005, 

s.23) 

Jag ansåg att kvalitativ intervju passade bäst för mitt syfte att komma närmare in på 

förskollärares uppfattningar. Jag hade i förväg bestämt vilka frågor som skulle ligga som 

grund och fungera som stöd under intervjuerna. Tanken var ej att dessa skulle följas till punkt 

och pricka utan endast fungera som stöttning. (Se Bilaga 4 för intervjuguiden). 

6.2 Urval 
I undersökningen gjordes ett delvist riktat urval. Rosenqvist och Andrén (2006, s.70) 

beskriver att man använder ett riktat urval i de fall då frågorna man undersöker måste 

besvaras av personer som uppfyller särskilda kriterier. De kriterier som den här studiens 

frågeställningar och syfte kräver är både geografiska och yrkeskategoriska; informanterna 

måste arbeta i den kommun jag har valt att begränsa mig till och de ska dessutom vara 

anställda som förskollärare. Eftersom en del av syftet med studien är att undersöka hur vanligt 

förekommande det är att förskollärare arbetar med hållbar utveckling vore det optimala att 

samtliga förskollärare inom kommunen fick svara på enkäten. Detta var inom tidsramens och 

arbetets storlek en omöjlighet, dock kontaktades ändå samtliga förskolor, både kommunala 

och fristående, i kommunen där alla förskollärare som ville fick möjlighet att svara. 

Anledningen till detta var att jag, som tidigare nämnt (jfr 6.1.1.), räknade med att få relativt 

låg svarsfrekvens och genom att kontakta samtliga förskolor ökades möjligheterna att få in så 

många svar som möjligt.  

I samband med enkäten fick de svarande även möjlighet att kryssa i huruvida de kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. Utifrån de svaren jag fick då tog jag kontakt med de två första 

jakande svaren för att komma igång med intervjuerna så snart som möjligt. De två intervjuade 

arbetade på olika förskolor. 

6.3 Genomförande 
I arbetet valde jag att fokusera mina frågor om hållbar utveckling till det som rör den 

ekologiska dimensionen. Sociala faktorer så som hälsa, demokrati och jämställdhet är också 

centrala vid hållbar utveckling i förskolan, men de har, enligt min mening, redan en relativt 

stor plats i förskolans värld och därför lades fokus på lärandet som berör den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. Även inom den ekologiska dimensionen finns det väldigt 

mycket man kan lägga fokus på, men jag valde att begränsa mig till lärandet i barngruppen, 

uteverksamheten samt miljöcertifieringar. Trots dessa begränsningar berörs frågor och 

innehållet i denna studie i de andra dimensionerna – det ekonomiska och det sociala, eftersom 

dessa tre dimensioner, som tidigare nämnts (jfr 4.1.1), går in i och påverkar varandra i stor 
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utsträckning och i praktiken är det svårt att skilja dessa åt. Eftersom den ekologiska 

dimensionen är den som är ramen för de andra två och en förutsättning för hållbar utveckling 

kändes det som en naturlig del att fokusera på. 

Bell (2006, s.149) beskriver hur man i ett kortare projekt gärna lockas av att skicka i väg sin 

enkät så snart som möjligt. Hon varnar dock för detta och uppmanar till att man, oavsett hur 

kort tid man har på sig, provar sin enkät på några innan – detta för att undvika krångliga 

formuleringar och få en bild av tidsåtgången. Innan jag kontaktade mina informanter valde jag 

därför att göra en pilotenkät på några klasskamrater för att få synpunkter samt för att 

kontrollera formuleringen av mina frågor och hur lång tid enkäten tog att svara på. Resultatet 

av detta visade att frågorna var lättförståliga, vilket ledde till att ingen fråga reviderades. Det 

visade också att enkäten tog mellan 4 – 6 minuter att svara på.  

För att komma i kontakt med alla förskolor inom den valda kommunen valde jag att skicka 

enkäten tillsammans med ett informationsbrev med e-post. Bell (2006, s.151) påpekar att om 

man inte har möjlighet att personligen räcka över en enkät till de svarande gäller det att man 

har ett väl formulerat följebrev. Även Trost (2012, s.110 f.) påpekar vikten av ett inbjudande 

missivbrev, för att locka informanterna att svara på enkäten och undvika bortfall. Se Bilaga 1 

för aktuellt missivbrev. 

Eftersom jag personligen inte hade möjlighet att ta del av något register över verksamma 

förskollärare i kommunen valdes den mer osäkra vägen att skicka mail till förskolors 

gemensamma e-post alternativt till deras förskolechefer. Den stora chansningen med att inte 

kontakta förskollärarna direkt gjorde att jag riskerade ytterligare bortfall, då ett mail lätt blir 

liggandes i inkorgen utan att alla på förskolan tagit del av det.  

Som nämnts ovan valde jag att intervjua de två första förskollärarna som uppgav att de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag tog kontakt via mail där jag ytterligare förklarade 

mitt arbete och syfte samt bestämde tid och plats för intervjun. Båda intervjuerna 

genomfördes på förskollärarnas arbetsplats och intervjuerna tog runt 30 minuter. En fördel 

med att intervjua de två första som svarade på enkäten var att jag kunde genomföra 

intervjuerna så tidigt som möjligt. En nackdel kan vara att det är möjligt att de första som 

svarade på enkäten och kunde ställa upp på en intervju också var de som kände en personlig 

koppling till ämnet hållbar utveckling vilket kan ha en viss påverkan på resultatet.  

6.4 Etiska ställningstaganden 
I samband med både enkäten och intervjuerna finns etiska ställningstagandet att ta hänsyn till. 

Jag använde mig då av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som beskriver fyra 

krav:  

 Informationskravet som kortfattat innebär att alla som är berörda av undersökningen skall få 

information om undersökningen och vilka villkor som gäller för deras medverkan. De måste också bli 

informerade om att deras medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när helst hen vill. 

 Samtyckeskravet som går ut på att samtliga deltagare måste ge sitt godkännande att delta och att de när 

helst kan avbryta sin medverkan utan några negativa följder.  
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 Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter av känslig karaktär inte skall finnas tillgänglig så att 

enskilda personer går att identifiera för utomstående. 

 Nyttjandekravet som betyder att materialet som samlas in inte skall användas i annat än vetenskapligt 

syfte (ibid.).   

För att säkerställa att informanterna var medvetna om de etiska principerna valde jag att 

beskriva dessa i missivbrevet (Bilaga 2), men också kortfattat på första sidan av enkäten 

(Bilaga 1). Likaså beskrevs det ytterligare i samband med ett informationsbrev inför 

intervjuerna (Bilaga 3).  

Bell (2006, s.57) beskriver hur anonymitet ofta är svårt att lova till de som deltar. I syfte att 

kunna kontrollera vilka förskolor som svarat på enkäten fanns det dock en obligatorisk fråga i 

formuläret, vilket var namnet på förskolan där de arbetade. I och med detta kunde inte full 

anonymitet utlovas då jag personligen kunde ta del av vilken förskola den som svarat på 

enkäten arbetat på. Däremot utlovades konfidentialitet med en förklaring att ingen annan än 

jag kommer att ha tillgång till de enskilda svaren och att dessa skulle raderas efter 

undersökningens slut. Se Bilaga 1 och Bilaga 3 för informationen som gavs de som deltog i 

samband med enkäten och intervjuerna.  

6.5 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet och validitet står för hur tillförlitlig och giltig den information man har fått fram är 

i förhållande till det man har undersökt (Bell, 2006, s.117). En faktor som påverkar min 

validitet för studien är det faktum att jag inte har haft möjlighet att kontrollera att de som 

svarat på enkäten verkligen arbetar som förskollärare. Jag har inte heller kunnat garantera att 

de svarande har fyllt i enkäten endast en gång. Det finns inte heller någon garanti för att alla 

har uppfattat frågorna på samma sätt. När det gäller intervjuerna kan det finnas en viss 

påverkan på resultatet då de som svarade först på enkäten också var de som blev intervjuade – 

detta kan vara en faktor som innebär att de svarande hade ett personligt intresse av 

hållbarhetsfrågor, vilket möjligtvis inte skulle ha varit densamma om jag intervjuat de sista 

som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Svaren kan inte ses som allmängiltiga och 

resultatet går inte att överföra till andra kommuner och är inte aktuella när det kommer till en 

helhetsbild av förskolor i Sverige. Dessutom är det värt att påpeka att svaren inte ger en direkt 

bild av hur det går till ute i förskolorna utan det jag har fått reda på är hur förskollärare anser 

att de arbetar i den dagliga verksamheten. 

6.6 Bortfall 
Innan studien genomfördes räknade jag med ett omfattande bortfall av potentiella svar. I och 

med att enkäten endast skickades iväg till förskolors gemensamma e-post adress alternativt till 

förskolechefens som i sin tur fick vidarebefordra enkäten till verksamma förskollärare finns 

det inga siffror på hur många förskollärare enkäten nådde ut till. Antalet förskolor som 

kontaktades var dock 58 och av dessa var det hela 30 som blev representerade i studien. 

Antalet förskollärare som deltog i enkäten var 52 stycken. För att studien skulle bli av hade 

jag i förväg bestämt mig för att jag minst ville få in 20 svar från minst 4 förskolor. 

Svarsfrekvensen blev alltså högre än vad jag räknat med.   
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6.7 Analys 
Jag har valt att sammanställa och gruppera resultatet i form av olika typer av diagram som 

skall synliggöra på ett tydligt sätt vad som framkommit ur enkäten. I samband med 

diagrammen finns det också kommenterarer för att klargöra. För att få en tydlig 

sammanställning av resultatet är det uppdelat i fyra delar som bygger på de områden som 

ligger i fokus: allmänt, lärandet i barngruppen, uteverksamhet samt miljöcertifiering. De 

intervjuade förskollärarna har fått benämningarna intervjuperson A och intervjuperson B och 

deras tankar uttrycks som komplement till enkätsvaren. Efter resultatet kommer en analys och 

diskussion där man kan studera resultatet i relation till litteraturgenomgången samt den 

teoretiska utgångspunkten. 
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7. Resultat  
Bland de som har svarat på enkäten finns det förskolor representerade runt om hela 

kommunen, både förskolor som finns i stadsmiljö samt förskolor ute på landsbygden. Det är 

även en blandning mellan fristående verksamheter och förskolor som är kommunala. Totalt är 

det 51 förskollärare som har svarat på enkäten från 30 olika förskolor, vilket innebär att av de 

förskolor som finns i kommunen är det 52 % som är representerade i studien. Barnens ålder 

på de svarande förskolläraras avdelningar varierar från 1 – 5 år, där fördelningen är relativt 

jämn. Nedan redovisas enkätsvaren genom diagram. De förskollärare som var intervjuade 

benämns i följande som intervjuperson A och intervjuperson B. 

7.1 Allmänt 
Diagram 1 visar att majoriteten av de svarande förskollärarna anser att de aktivt arbetar för 

hållbar utveckling på sin avdelning. 72 % ansåg att de gjorde det mot 28 % som inte gjorde 

det. 

 

Diagram 1: Förskollärarnas allmänna uppfattning om de arbetar med hållbar utveckling på sin avdelning eller 

inte 

Av de som valde att kommentera hade flera svarat ”nej” och exempel på de kommentarerna 

var  

Skulle vilja fokusera mer på detta (Enkätsvar 7) 

För sällan! Mycket annat som vi försöker hinna med (Enkätsvar 14) 

Det slängs mer än lagas (Enkätsvar 16) 

På grund av många barn i dag i grupperna måste vi i första hand värna om omsorgen 

(Enkätsvar 47) 

Av de som svarat ja (se Diagram 1), att de aktivt arbetade för en hållbar utveckling var det 

alla utom en som även sopsorterade på förskolan och lät barnen delvis vara med i processen.  

Vid intervjuerna framkom det att hållbar utveckling uppfattas som ett viktigt ämne, men att 

det lätt hamnar i skymundan av andra ämnen. Både intervjuperson A och intervjuperson B 

framhöll att det krävs ett intresse hos samtliga i personalen för att det ska bli meningsfullt för 

72% 

28% 

Ja

Nej
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barnen och de upplevde att det tyvärr saknas hos en del. Det som hindrade arbetet med hållbar 

utveckling inom verksamheten var enligt B förutom bristande engagemang både ekonomi, 

tidsbrist samt praktiska lösningar.  

7.2 Lärandet i barngruppen 

I enkäten undersöktes vilka områden som förskollärarna hade berört i sitt arbete under det 

senaste året. De kunde välja flera eller samtliga områden och fick även en möjlighet att skriva 

i ett eget förslag på hur de arbetat med hållbar utveckling på sin avdelning.  

 

Diagram 2: Det innehåll som förskollärarna arbetat med i barngruppen det senaste året 

I Diagram 2 visas antalet förskollärare som svarat ”ja” på frågan huruvida barnen har fått 

samtala, utforska och utveckla kunskaper om de nämnda områdena det senaste året. Man kan 

utifrån detta utläsa vilket innehåll, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, som är vanligast att 

förskollärarna anser att de har arbetat med tillsammans med barnen. Resultatet visar att det är 

naturkunskap tätt följt av sin närmiljö. På sopsortering och återvinning var det totalt 37 som 

svarade ja, varav nio endast berörde komposten tillsammans med barnen.  

Det område som var mest ovanligt att behandla var konsumtionsmönster, ekologisk och 

närproducerad mat samt energiförbrukning. Enligt intervjuperson A var det svårt att prioritera 

lärandet om hållbar utveckling i och med att det fanns mycket annat att ta hänsyn till. Det 

mesta kom i det vardagliga i verksamheten som till exempel att inte slösa på papper, att slänga 

saker i rätt sopbehållare och att vistas utomhus i naturen. När man arbetade mer aktivt med 

hållbar utveckling tyckte hen att det var viktigt att synliggöra konkret för barnen, som genom 

en maskkompost eller en förmultningsbräda. Även intervjuperson B tyckte att det var svårt att 

planera för hållbar utveckling. Det upplevdes som komplicerat och kunskap om vilket 

material man kan få som inspiration och hjälp hade varit bristfälligt. Det mest kritiska lärandet 

ansåg hen var konsumtionsmönster då dagens samhälle kan symboliseras med slit och släng. 

Att få barnen att förstå att det inte är okej att göra sönder saker var en stor utmaning. 

26 28 41 46 14 10 14 26 

9 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



23 

 

Intervjuperson A framhöll att en viktig förutsättning för att lärandet kring hållbar utveckling i 

barngruppen skulle vara meningsfullt var att personalen föregår med gott exempel och är goda 

förebilder för barnen. Det var även en av kommenteraren från enkäten då en svarande skrev:  

Framförallt är vi förebilder för barnen, hur vi vuxna gör. Barnen lever då med oss 

och ser vad vi gör. Viktigare än massa teoretisk undervisning för små barn 

(Enkätsvar 1). 

Intervjuperson B tyckte att det absolut viktigaste var att lägga grunden till barnens intresse, att 

visa engagemang och att barnen utvecklar en förståelse för naturen och miljön. Hen menade 

att mycket av det som går in under hållbar utveckling är för abstrakt för barnen att ta del av så 

vissa saker ”behöver de bara lära sig”, utan att egentligen ha en förståelse för varför.  

I enkäten fick de svarande möjlighet att ge ett eget förslag på hur de arbetar med hållbar 

utveckling i barngruppen. Det var många som valde att kommentera men alla kommenterarer 

utom en gick att placera in under de alternativ som de svarande kunde välja på, vilket innebär 

att ingen ny kategori bildades. Den kommentar som inte berörde något av alternativen var: 

I 5-årsgruppen är barnen med och påverkar till viss del sin egen utveckling 

(Enkätsvar 47) 

Att man får vara med och ha inflytande över sin egen vardag och utveckling går in under den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling. Intervjuperson A berättade att de hade arbetat med 

livsstil och hälsa, vilket också går in under den sociala dimensionen. 

7.3 Uteverksamhet 
Ett område som behandlades i enkäten var uteverksamheten där förskollärarna fick fylla i hur 

många timmar per dag som de vistades utomhus tillsammans med barnen samt hur ofta de 

lämnade förskolans gård.  

Diagram 3: Antal timmar per dag som barnen vistas utomhus på förskolan 

I Diagram 3 kan man avläsa antalet timmar barnen får vistas utomhus varje dag. Det visar att 

det är absolut vanligast att barnen på förskolorna är utomhus 3 – 4 timmar per dag. 
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17 

31 

Skola för hållbar utveckling 

Ja

Nej

47 

1 

Grön Flagg 

Ja

Nej

 

 

Diagram 4: Hur ofta förskollärarna erbjuder barnen att möta naturen utanför förskolans gränser 

Majoriteten av förskollärarna lät barnen också få möjlighet att gå utanför förskolans gränser 

och möta naturen minst en gång i veckan, vilket kan utläsas i Diagram 4. Kommenterarena 

visar att flera passade på att äta antingen lunch, mellanmål eller frukt på sin utflykt, vilket 

även de intervjuade berättade om.  

Båda de intervjuade förskollärarna ansåg att mötet med naturen har en nyckelroll i förskolans 

arbete med hållbar utveckling. De ansåg att naturen bidrog till att ge barn möjlighet att 

utforska och upptäcka tillsammans med varandra och personalen. Förskollärare A påpekade 

att alla barn inte får möjlighet att möta naturen hemifrån och tyckte därför att förskolan hade 

en viktig roll för att barnen skulle få positiva upplevelser. Hen påpekade dock att det krävs att 

förskollärarna är engagerade och aktiva för att barnen ska bli inspirerade av vad naturen har 

att ge. Genom att få vara utomhus i naturen byggs det enligt intervjuperson B ett naturligt 

intresse och det skapar en djupare förståelse för omvärlden. 

7.4 Certifieringar 
I diagram 5 kan man se huruvida de svarande förskollärarna kände till de olika 

certifieringarna/utmärkelserna Grön Flagg samt Skola för hållbar utveckling.  

0 5 10 15 20 25 30

aldrig

mer sällan

1 gång/månad

2-3 gånger/månad

1 gång/vecka

2-5 gånger/vecka

Diagram 5: Hur många förskollärare som känner till Grön Flagg respektive Skola för hållbar utveckling 
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Har Grön Flagg: 13 
 
Vill ni ha Grön Flagg? 
Ja: 7 
Nej: 1 
Vet ej: 2 
 
Bortfall: 3 

Har ej Grön Flagg: 31 
 
Vill ni ha Grön Flagg? 
Ja: 6 
Nej: 6 
Vet ej: 19 

Nästintill samtliga (98 %) kände till Grön Flagg medan endast 37 % kände till Skola för 

hållbar utveckling. Totalt av de förskolor som medverkade var fem certifierade med Grön 

Flagg och bland dem var det 13 förskollärare som hade svarat på enkäten. Av dessa var det 

dock endast 8 som ansåg att hållbar utveckling var en del av deras verksamhet. Ingen av de 

medverkande förskolorna hade fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.  

Tabell 1: Översikt om förskollärarna vill eller inte vill ha Grön Flagg 

Tabell 1 visar huruvida de svarande förskollärarna var intresserade av att ha certifieringen 

Grön Flagg eller ej. Tabellen är uppdelad så att man kan ta del av hur de förskollärarna som 

arbetade på en förskola med Grön Flagg valde att svara respektive hur de som inte arbetade på 

en förskola med Grön Flagg svarade. 

De som blev intervjuade arbetade på förskolor både med och utan Grön Flagg. På den 

förskolan med Grön Flagg hade arbetet för hållbar utveckling varit relativt framträdande men 

på sistone försvunnit allt mer. Funderingar på att gå ur Grön Flagg hade funnits. Den största 

anledningen till att det kommit i skymundan berodde på att det fanns många krav uppifrån och 

att det var svårt att få tid till allt administrativt som Grön Flagg innebär. Andra områden som 

ansågs vara viktigare och som krävde mer tid var jämställdhet och dokumentation. Trots det 

ansågs certifieringen överlag som positiv, när man gav sig in i det ordentligt. Genom att aktivt 

arbeta med Grön Flagg involverades automatiskt alla i arbetet och ett hållbarhetsperspektiv 

fanns med kontinuerligt i verksamheten. Innan de fick certifieringen Grön Flagg arbetade man 

också med miljöfrågor men intervjuperson A påpekade att genom Grön Flagg hade 

medvetenheten ökat i personalgruppen. 

På den förskolan utan certifiering trodde intervjuperson B att en miljöcertifiering skulle ha 

stor påverkan för ens arbete med hållbar utveckling och den största betydelsen skulle främst 

vara för personalen. Hen antydde dock att det mer uppfattas som ett hinder med mer 

administrativa uppgifter att sköta än som ett hjälpmedel mot en mer hållbar förskola.   
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8. Analys och diskussion 

8.1 Hållbar utveckling i förskolans verksamhet 
I och med att hållbar utveckling inte behandlas som ett enskilt ämne i förskolans läroplan gör 

jag tolkningen att det är ett ämne som bör integreras i verksamhetens övriga ämnen och bland 

annat bidra till att barn utvecklar en helhetsbild av hur saker och ting hänger ihop. Just 

ämnesövergripande arbetssätt är väldigt vanligt inom förskolan (SOU 2004:104, s.13) och ett 

temainriktat arbetssätt uppmuntras i läroplanen (Lpfö 98, 2010, s.7).  Deweys världsbild 

karakteriseras av just en holistisk syn (Hartman et al., 2004, s.16) men dock framkom det i 

intervjuerna hur andra ämnen och uppgifter tar större plats och lämnar hållbar utveckling i 

skymundan. Det tycks, enligt intervjusvaren, råda en uppfattning på förskolorna att det är 

svårt att integrera hållbar utveckling tillsammans med andra ämnen, samtidigt som det saknas 

ett engagemang och motivation hos personalen i förskolorna. Det kanske kan höra samman 

med den innehållsdidaktiska osäkerheten som tycks råda enligt Hansson (2004, s.92). 

Majoriteteten av förskollärarna svarade ändå att de berör hållbar utveckling på sin avdelning, 

dock framkommer det inte huruvida ett hållbarhetsperspektiv präglas i hela verksamheten.  

I enighet med Deweys (2004, s.180) tankar om kontinuitet borde hållbar utveckling vara ett 

ämne som är återkommande och finnas införlivat i hela verksamheten. Ingen av de två 

intervjuade tycktes se på hållbar utveckling på detta sätt, utan det var någonting som kunde 

arbetas med mer under en tid och mindre eller inte alls under en annan.  

8.2 Lärandet i barngruppen 
Resultatet visar att det vanligaste innehållet att behandla inom hållbar utveckling tillsammans 

med barnen på förskolorna var naturkunskap, sin närmiljö samt sopsortering och återvinning. 

Dessa delar kan vara vanligast just för att de är verklighetsnära och lättillgängliga. Som en av 

förskollärarna framhöll är framförallt kunskaper om insekter och småkryp fascinerande och 

det väcker ofta barnens intresse, vilket kan vara en av förklaringarna till att naturkunskap var 

så pass vanligt att behandla. Dewey (2004, s.54) påpekar att det är en av lärarens uppgifter att 

uppmärksamma vad som väcker barns intresse och bygga vidare på det. Naturen finns nära 

inpå vilket gör det till ett tacksamt område att undersöka och titta närmare på.  

Enkätsvaren pekar på att majoriteten av förskollärarna också ansåg att de lät barnen samtala, 

utforska och utveckla kunskaper om sin närmiljö. Detta resultat är föga förvånande då ens 

närmiljö ligger nära inpå och är en naturlig plats att utforska. I vilken grad detta görs är dock 

svårt att avgöra. En förskollärare påpekade att det inte räcker med att man vistas i sin närmiljö 

utan att de vuxnas engagemang har stor betydelse för huruvida barnens nyfikenhet och 

intressen tas tillvara. Det här går att återkoppla till det Davis (2010, s.9) säger att ett lärande i 

naturen eller sin omgivning inte räcker när man talar om hållbarhet utan att man även måste ta 

tillvara på lärandet om och för naturen.  

Det tredje vanligaste området att beröra var sopsortering och återvinning, vilket visserligen 

också går in under kretslopp men är mer specificerat. Samtliga förskolor som deltog i enkäten 

sopsorterade och 77 % av dessa lät barnen delta i processen. Dewey (2004, s.50) påpekar att 

man som lärare inte finns till för att forma särskilda vanor hos barnen. Däremot kan man fråga 
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sig om barnen i de aktuella förskolorna får vara med och samtala och diskutera kring varför 

man sopsorterar och återvinner; diskuteras det vad som händer med avfallet eller är det ett 

moment som görs ”bara för att”? De som blev intervjuade ansåg det kan vara för abstrakt att 

tala med barnen om varför man sopsorterar och att det är ett svårt inslag då inte alla i 

arbetslaget gör likadant, vilket kan skapa en förvirring hos barnen. Som nämnts tidigare (jfr 

4.2.2) kan det dock uppfattas som indoktrinering om man uppmanar till ett beteende utan att 

prata om varför man gör så (Björklund, 2014, s.28). 

En av de intervjuade berättade om något som var centralt i deras verksamhet i dagsläget, 

vilket hade koppling till återvinning men framförallt återbruk, vilket i sin tur går in under 

konsumtionsmönster. Konsumtionsmönster var det område som minst berördes i 

verksamheterna enligt enkäten. Det kan bero på att det kan anses vara ett område som inte bör 

behandlas i förskolan utan mer hör till hemmaplanen eller äldre barn. Anledningarna går inte 

att få reda på, dock ansåg en av de intervjuade förskollärarna att detta var ett viktigt inslag i 

förskolan och att det ligger på de vuxnas ansvar att få barn att respektera material och 

leksaker så att det inte bara är ”slit och släng”. Det som sågs som en stor svårighet var att veta 

hur man skulle gå tillväga och redskap för hur man kan göra saknades. Förskollärare B ansåg 

att problemet är större än förskolornas då hen antydde att det är så samhället ser ut idag. 

Barnen bryr sig helt enkelt inte så mycket; de räknar med att de får nytt, kanske till och med 

någonting bättre, om någonting går sönder eller försvinner. Enligt Utbildningsdepartementet 

(2010, s.15) har dock förskolan goda möjligheter till att grundlägga hållbart användande och 

konsumtion som ett led mot en hållbar framtid. En vidare fundering ligger i hur förskollärare 

ute i verksamheterna uppfattar detta och man kan ställa sig frågande till vad det svaga 

intresset för konsumtionsmönster i förskolan som visats i enkäten beror på. Kanske är det för 

att det saknas kunskap och att man inte vet hur man ska gå tillväga. Möjligtvis finns det andra 

saker som värderas högre som gör att man inte vill lägga energi på just detta. 

I och med att de svarande förskollärarna fick ge egna förslag på hur de arbetade med hållbar 

utveckling gavs det en möjlighet för de svarande att uttrycka hur de själva arbetar med 

hållbarhet utan att vara låsta vid fasta svarsalternativ. Däremot visade det sig att det i princip 

inte saknades någon kategori i detta fall. Dock kan man utläsa att majoriteten av de som 

svarade på enkäten kopplade lärandet i barngruppen gällande hållbar utveckling till den 

ekologiska dimensionen, trots att detta inte var uttalat. Endast en svarande gav förslag på ett 

område som mer hör till den sociala dimensionen.  

Sammantaget från intervjuerna och även kommentarerna i enkäten är det absolut viktigaste 

inom hållbar utveckling i barngruppen personalens förhållningssätt och värderingar. De vuxna 

bör föregå med gott exempel och upptäcka tillsammans med barnen olika sätt att arbeta för en 

hållbar framtid. En fråga som är relevant att vidare diskutera är vilket innehåll som räknas när 

man talar om lärandet för hållbar utveckling. Om man arbetar med till exempel naturkunskap i 

förskolan, arbetar man då automatiskt för en hållbar utveckling? Det kanske man gör endast 

när man som vuxen har ett hållbarhetsperspektiv i syftet när man planerar. Det är givetvis en 

tolkningsfråga men man kan också fundera kring hur många olika dimensioner som måste 

integreras för att det ska ses som att man bedriver hållbarhetsutbildning. I 

litteraturgenomgången presenteras prepositionerna om och för hållbar utveckling, men när 
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man talar om förskollärares arbete i barngruppen anser jag att man kan tala om ytterligare en 

preposition, nämligen med hållbar utveckling. För att exemplifiera kan man rent krasst påstå 

att om man arbetar med naturkunskap arbetar man för hållbar utveckling då detta är en liten 

del av det, men om det inte finns ett medvetet hållbarhetsperspektiv kan man inte påstå att 

man arbetar med hållbar utveckling.  

8.3 Uteverksamhet 
Det är tydligt att barnen i dagens förskolor i den berörda kommunen får vistas utomhus flera 

timmar varje dag. Som Davis (1998, s.119) påpekar är det historiskt en naturlig del i 

förskolors verksamhet och av de intervjuade fick man känslan av att det var en självklarhet. 

Likaså var det väldigt vanligt att man lämnade förskolans gränser minst en gång i veckan.  

Att möta naturen utanför förskolans gränser i naturlig miljö ger barnen möjlighet att skapa en 

relation till naturen och ett intresse för dess företeelser kan börja gro. Det är som Dewey 

(2004, s.53) framhåller, att information som presenteras utanför sitt sammanhang inte ger 

någon meningsfullhet.  Davis (1998, s.120 f.) framhåller också autentiska miljöer och 

uttrycker att det är värdefullt att möta gröna, naturliga, miljöer. Båda de intervjuade ansåg att 

mötet med naturen var ovärderlig då det blir ett konkret sätt att utforska och upptäcka sin 

omgivning på med alla sina sinnen. Det räckte dock inte med att bara vara utomhus i naturen 

utan återigen spelar pedagogernas funktion stor roll.  De intervjuade ansåg att det vilar ett 

ansvar på att förskollärarna visar engagemang och utforskar tillsammans med barnen olika 

samband och vad naturen har att ge. Det är återigen det som beskrivs i litteraturgenomgången, 

att man inte får glömma bort lärandet om och för naturen. Även Dewey (2004, s.54) lyfter 

fram lärarens roll i att väcka barnens intresse och bygga vidare på det och att skapa positiva 

erfarenheter som blir meningsfulla längre fram. Av enkäten att döma får barnen som sagt 

möta naturen relativt ofta genom förskolan. Hur besöken tas tillvara och vilket engagemang 

som förskollärarna visar framkommer däremot inte utan det är något som måste undersökas 

närmare genom till exempel observationer.   

8.4 Certifieringar 

Som litteraturgenomgången visade hade mer än 2500 skolor i Sverige fått Grön Flagg till 

skillnad från utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som endast 324 skolor fått. Enkäten 

visar även den att Grön Flagg är betydligt mer utbredd. Endast en av de som svarade på 

enkäten kände inte till Grön Flagg medan hela 31 inte hade hört talas om Skola för hållbar 

utveckling (av totalt 48 som svarat på den frågan). Det kan bero på att Grön Flagg har funnits 

sedan 1996 medan Skola för hållbar utveckling bara funnits sedan 2004. Dock verkar det som 

att det administrativa är enklare för att få utmärkelsen från Skolverket än Grön Flagg.  

Av de få som hade Grön Flagg var det en som kryssade i att hen inte ville ha den, två svarade 

att de inte visste om de ville ha det medan tre valde att inte svara på den frågan, vilket 

resulterade i att endast sju kryssade i att det ville ha det (av totalt 13 stycken). Det tycks alltså 

råda blandade meningar kring huruvida Grön Flagg är positivt för verksamheten eller ej. Det 

framkom ur en intervju att överlag är arbetet med Grön Flagg positivt eftersom det gör hela 

verksamheten delaktig i ett arbete med hållbar utveckling men att en negativ faktor är att det 

tar mycket administrativ tid och det blir ytterligare ett krav man måste genomföra. Att arbeta 
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aktivt med Grön Flagg och göra hela förskolan involverad i ett hållbarhetstänkande kan bidra 

till att kontinuitetsaspekten som Dewey (2004, s.180) beskriver blir lättare att få in i sin 

verksamhet då mentaliteten hos samtliga i personalen bör vara densamma.  

Intervjuperson B tyckte att ett arbete med Grön Flagg kunde fungera positivt om alla i 

personalen engagerade sig men att det överlag framstod som ett hinder snarare än ett 

hjälpmedel. Kunskaper kring hur det kan användas som ett verktyg och ett hjälpmedel tycks 

vara liten medan det administrativa framstår som en huvuddel. Utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling behandlades tyvärr inte under intervjuerna.  

Sammantaget kan man säga att Grön Flagg har två sidor: en positiv där arbetslaget och barnen 

blir sammansvetsade, med hjälp av verktyg, i ett hållbarhetstänkande och en annan mer 

negativ sida där det ses som tidskrävande att sköta det administrativa. Frågan är vilken sida 

som är starkast; kan allt det administrativa med Grön Flagg skymmas av allt positivt som 

frambringas av ett aktivt arbete med certifieringen? Kanske är utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling en enklare, men mer okänd, väg att få motivation för utvecklandet av ett 

hållbarhetstänkande. 

8.5 Slutsatser  
Den här studien började med en övergripande forskningsfråga som besvaras genom tre 

kompletterande frågeställningar. En kortfattad slutsats utifrån den övergripande 

forskningsfrågan, ”i vilken utsträckning arbetar förskollärare, inom valda områden, för en 

hållbar utveckling i den dagliga verksamheten?”, är att intresset för att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan är stort. Majoriteten av de svararande förskollärarna anser att de gör 

det, medan de intervjuade upplever att man kan gör mycket mer. För att komma närmare in på 

de områden som studien behandlar följer här nedan mina slutsatser utifrån de tre 

frågeställningar som kompletterar den övergripande:   

 Vilket innehåll inom lärandet i barngruppen är det vanligast att förskollärare beskriver 

att de har arbetat med kopplat till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling? 

De vanligaste områdena att behandla är naturkunskap, sin närmiljö samt sopsortering och 

återvinning. Huruvida dessa områden behandlas utifrån ett hållbarhetstänkande är oklart, men 

upplevelserna hos de intervjuade förskollärarna är att personalens förhållningssätt och 

engagemang är helt avgörande för kvaliteten.  

 I vilken grad används utomhusverksamheten och på vilket sätt kopplar förskollärarna 

det till hållbar utveckling? 

Resultatet visar att barnen i förskolorna får många möjligheter att vistas utomhus flera timmar 

per dag och att de dessutom får möjlighet att möta naturen utanför förskolans gränser minst en 

gång i veckan. Här betonas pedagogernas engagemang som central då det är deras ansvar att 

följa upp barnens intresse och ha ett hållbarhetsperspektiv i bakhuvudet.  

 Hur utbrett är miljöcertifieringar i förskolorna och hur kan de enligt förskollärarna 

påverka ens verksamhet? 
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Av de berörda certifieringarna är Grön Flagg den som är mest utbredd medan utmärkelsen 

Skola för hållbar utveckling är relativ okänd i den aktuella kommunen. Trots att nästintill 

samtliga kände till Grön Flagg var det få förskolor som hade certifieringen. Upplevelserna av 

en miljöcertifiering tycks vara blandad i både positiv och negativ bemärkelse. Grön Flagg 

upplevs visserligen som ett gediget verktyg som ger en bra hjälp att få alla involverade i 

hållbar utveckling, men det medföljande administrativa arbetet kan ha avskräckande effekt. 

8.6 Vidare forskning 
Det som skulle vara intressant att forska vidare om inom detta område är att gå in djupare på 

det som tagits upp i denna studie. Det skulle till exempel vara intressant att undersöka mer 

konkret hur förskollärare integrerar hållbar utveckling i sin verksamhet eller vilken betydelse 

förskolans egen utemiljö kan ha i arbetet med hållbar utveckling, men också hur de andra 

dimensionerna (den sociala och ekonomiska) kommer till uttryck i den dagliga verksamheten. 

Det skulle också vara intressant att undersöka en viss situation på förskolan utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Man kan även lyfta blicken från den vardagliga verksamheten och fokusera närmare på hur 

förskolans ledning arbetar för hållbar utveckling. Där kan man undersöka vilket ansvar 

förskolechefen har, men även vilken betydelse till exempel inköp av material har eller vad 

maten man serverar har för påverkan på miljön. 

8.7 Slutord 
I det här arbetet har jag fått fördjupa mina kunskaper i hållbar utveckling i förskolan och 

framförallt hur förskollärare arbetar med det ute i verksamheterna. Jag har fått en del insikter 

men även frågor som finns att bygga vidare på (jfr 8.6). Det som jag definitivt tar med mig, 

vilket jag även hoppas att övriga läsare gör, är att hållbar utveckling i förskolans verksamhet 

bör vara en central del och att det inte behöver innebära att man arbetar med det som ett 

enskilt ämne, utan att det går att integrera i hela förskolan. Deweys idéer om att erfarenheter 

ska bidra till en djupare förståelse av tidigare erfarenheter och hur de ska fungera i en 

kontinuitet är något som bör finnas i bakhuvudet hos förskollärare som vill bygga vidare på 

ett arbete med hållbar utveckling. Man får vidare fundera kring hur man kan arbeta för att 

barnen ska få dessa positiva erfarenheter av hållbar utveckling som skapar medvetenhet och 

bidrar till en känsla av delaktighet. Detta kommer i sin tur förhoppningsvis leda till en hållbar 

förskola och framtid.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
Hej, 
Mitt namn är Karin Richson och jag är förskollärarstudent på Uppsala Universitet 
Campus Gotland. Under hösten skriver jag mitt självständiga arbete (motsvarande 
examensarbete) om hållbar utveckling i förskolor xxxxxxxxxxxxx. Jag skulle bli oerhört 
tacksam om ni kunde hjälpa mig. Nedan finns en länk till en kort enkät som tar cirka 5 
minuter att svara på. Denna enkät är skickad till samtliga förskolor xxxxxxxxxxxxx och 
för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt vore jag tacksam om minst en från er 
förskola/avdelning kunde ta er tiden att svara på den. Er medverkan är värdefull för 
mig! 
 
Alla som är anställda som förskollärare och deltar i den dagliga verksamheten får 
svara.  
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen mer än jag 
kommer ha tillgång till svaren och efter sammanställandet kommer de att raderas. 
Informationen som lämnas kommer endast att användas som en del av resultatet i 
mitt arbete och inte lämnas vidare. Hela arbetet kommer efter examinatorns 
godkännande publiceras och vara tillgänglig för den som vill ta del av den. 
 
Det finns en fråga där ni skall ange förskolans namn, denna information kommer 
endast att användas i syfte för att se vilka förskolor som har svarat men kommer 
aldrig att publiceras någonstans eller användas i annat syfte. 
 
Tänk på att ingen utom jag kommer att få ta del av enskilda svar, så svara så ärligt ni 
kan. Det finns inget rätt eller fel. Mitt mål är att få en uppfattning kring i vilken 
utsträckning förskollärare arbetar med hållbar utveckling tillsammans med barnen i 
den dagliga verksamheten. 
 
För att komma till enkäten klicka på länken: 
ht tps : / /www.webbenkater .com /s /7353f5e  

 
Har ni några frågor, tveka inte att kontakta mig! 
 
Tack på förhand, 
 
Med vänliga hälsningar, 
Karin Richson 
Mail: Karin.Richson.6084@student.uu.se 
Telefon: XXX XXXXXXX  

https://www.webbenkater.com/s/7353f5e
mailto:Karin.Richson.6084@student.uu.se
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Bilaga 2. Enkät 
Observera att layouten har sett annorlunda ut då enkäten har funnits på internet. 

Välkommen 
 
Hej! 
Denna enkät fungerar som underlag i min (Karin Richson) undersökning angående 
hållbar utveckling i förskolan. 
 
För att få ett så reliabelt resultat som möjligt, vänligen svara som du verkligen tycker 
och gör, inte hur du skulle vilja göra. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, ingen mer än jag kommer ha tillgång 
till dem och de kommer att raderas efter att undersökningen har avslutats. Rapporten 
med ett sammanställt resultat kommer att vara offentlig och publiceras efter 
godkännande av 
examinator. 
 
Tack för att du tar dig tid! 
 
Allmänt 
Förskola: 

Förskolans lokalisering:  xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

Barnens ålder: 

Verksamheten är  Kommunal 

 Fristående 

Övergripande 

Anser du att ni aktivt arbetar för en hållbar utveckling i förskolan? Ja Nej 

Kommentar: 

Övergripande 

Sopsorterar ni på förskolan? Ja Nej 

Om ja, är barnen med i processen? Ja Nej 

Kommentar: 
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Tänk tillbaka ett år 

Anser du att ni under det senaste året har gett barnen möjlighet att utforska, samtala och 

utveckla kunskaper om… 

… kretslopp och ekosystem Ja Nej 

… sopsortering Ja Ja fast endast kompost Nej 

… sin närmiljö Ja Nej 

… naturkunskap (ex. artkunskap, fotosyntes etc.) Ja Nej 

… klimatförändringar Ja Nej 

… ekologisk mat Ja Nej 

… konsumtionsmönster  Ja Nej 

… sin egen roll i förändringsarbete Ja Nej 

… energibesparingar Ja Nej 

… allas gemensamma ansvar och påverkan för en hållbar utveckling Ja Nej 

… eget förslag på ett område som ni arbetar med tillsammans  

med barnen som berör hållbar utveckling: 

Kommentar: 

Uteverksamhet 

Hur många timmar per dag är barnen utomhus? Mindre än en timme 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 7 eller fler 

 

Hur ofta får barnen möjlighet att möta naturen utanför förskolans gränser i naturlig miljö? 

 2-5 gånger /vecka 

 1 gång /vecka 

 2-3 gånger / månad 

 1 gång / månad 

 mer sällan 

 aldrig 
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Miljöcertifiering 

GRÖN FLAGG 

Känner du till miljöcertifieringen Grön Flagg? Ja Nej 

Har förskolan du arbetar på Grön Flagg? Ja Nej Vet ej 

Vill ni ha Grön Flagg? Ja Nej Vet ej 

Utmärkelsen SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Känner du till utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”? Ja Nej 

Har förskolan du arbetar på fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”? 

 Ja Nej Vet ej 

Vill ni ha utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”? Ja Nej Vet ej 

Snart klar! 

Skulle du kunna delta i en intervju efter inlämnande av enkät? Ja Nej 

Om ja, vänligen ange telefonnummer eller mejladress som jag kan nå dig på: 

OBS! informationen kommer inte att lämnas ut till någon annan. 

Vill du ej ange telefonnummer eller mejladress i denna enkät kan även du kontakta mig på 
XXX XXXXXXX eller karin.richson.6084@student.uu.se 
 
Vill du inte delta i någon intervju får du såklart ändå höra av dig om du har några frågor! 

 
TACK 
Tack för din medverkan, dina svar är värdefulla för mig! 
 
Tryck på pilen för att avsluta enkäten. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Karin Richson 
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Bilaga 3. Informationsbrev intervju 
 

Hej! 

Här kommer information om intervjun som ska äga rum Xdagen den XX oktober, 2014 

 

Mitt självständiga arbete som jag skriver i höst behandlar i vilken utsträckning förskolor 

arbetar för hållbar utveckling och vilka attityder som förekommer hos förskollärare gällande 

hållbar utveckling i den dagliga verksamheten.  

 

Du har fått svara på en övergripande enkät angående hur du anser att ni arbetar med hållbar 

utveckling på din förskola. Den här intervjun syftar till att fördjupa resonemangen genom att 

diskutera hur du upplever arbetet med hållbar utveckling i förskolan.  

 

Intervjun kommer ta cirka 30 minuter och kommer efter ert samtycke att spelas in. Jag 

kommer följa vetenskapsrådets etiska principer för insamlandet av material vilket innebär att 

jag aldrig kommer nämna ditt namn eller vilken förskola du arbetar på för att undvika 

identifiering av utomstående. Det inspelade materialet kommer också förvaras så att ingen 

annan kan komma åt det och kommer inte användas i annat syfte än till mitt självständiga 

arbete. När arbetet är färdigt och godkänt blir det en offentlig handling som vem som helst 

kan ta del av.  

 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Det vore toppen om vi kunde sitta på en plats på förskolan där vi får sitta i fred. 

. 

Har du några funderingar innan intervjun är det bara att höra av dig! 

 

Jag ser fram mot att träffa dig, 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Karin Richson 

XXX XXXXXXX 

Karin.Richson.6084@student.uu.se 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vad innebär hållbar utveckling (i förskolan) för dig? 

3. Berätta om hur du upplever arbetet med hållbar utveckling i förskolan i förhållande till 

barns lärande. 

4. Hur anser du att mötet med naturen bidrar till hållbar utveckling? 

5. Vilken betydelse tror du att en miljöcertifiering har för förskolans arbete med hållbar 

utveckling? 

 


