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Sammanfattning 

 

I denna studie har vi valt att fördjupa oss i förskolans konkreta arbete med utbildning för 

hållbar utveckling och hur den kan kopplas till teoretiska aspekter. Studien fokuserar på 

odlingsaktiviteter i förskolan. Syftet är att analysera och diskutera hur olika synsätt på hållbar 

utveckling kan komma till uttryck i odlingsaktiviteter med förskolebarn. I denna studie 

användes kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer, 

deltagande observationer och informella intervjuer med barn. Vi har intervjuat fem pedagoger 

och ungefär femton barn på två olika förskolor. I resultatet framkommer att pedagogerna 

uttrycker att deras avsikt med odlingsaktiviteter är att barnen får möjlighet att lära sig var 

maten kommer ifrån, att utveckla en lustfylld naturrelation, att ta hand om naturen, att förstå 

ekologiska sammanhang och att utveckla odlingskompetens. Det visade sig i samtalen med 

barnen, att de har tillägnat sig kunskaper om växters namn och utseende samt hur man gör när 

man odlar.  
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1. Inledning 

 

Jorden lider av allvarliga miljöproblem. Människors sätt att använda jordens resurser får 

konsekvenser för människor, djur, växter och ekosystem, nu och i framtiden. Medvetenheten 

om problemen ökar, men samtidigt förvärras problemen. Hoppet sätts ibland till att nästa 

generation utvecklar medvetenhet om att ta hand om den gemensamma miljön, för att 

därigenom kunna få ett bra liv tillsammans. Detta uttrycks i internationella riktlinjer genom 

att utbildning för hållbar utveckling för barn och unga lyfts fram som en viktig samhällelig 

åtgärd (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s.143).  

 

Ett konkret sätt som barnen kan möta naturen och närma sig begreppet hållbar utveckling är 

genom odlingsaktiviteter. Hur vi ser på hållbar utveckling är delvis också kopplat till hur vi 

ser på natur och på vår relation till naturen. Det blir därför intressant vilken syn pedagogerna 

har på hållbar utveckling, på syftet med utbildning för hållbar utveckling i förskolan, och 

vilken sorts relation till naturen de reflekterat eller oreflekterat vill förmedla till barnen. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera hur olika synsätt på hållbar utveckling 

kan komma till uttryck i odlingsaktiviteter med förskolebarn.  

 

1. Vad, med avseende på hållbar utveckling, upplever pedagoger som väsentligt 

utbildningsinnehåll när de genomför odlingsaktiviteter med barn?  

2. Vad uttrycker barnen att de lär sig genom odlingsaktiviteterna?  

 

1.2. Disposition och avgränsningar 

Inledningsvis presenteras en bred bild av hållbar utveckling. Därefter riktas fokus mot 

begreppet utbildning för hållbar utveckling i förskolan. Odlingsaktivitet lyfts fram som ett 

exempel på hur hållbar utveckling kan konkretiseras i förskolan. En översikt ges av tidigare 

forskning där speciellt fokus riktas mot olika perspektiv och synsätt på syftet med utbildning 
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för hållbar utveckling i förskolan, och vilken sorts lärande i hållbar utveckling som kan 

rymmas i odlingsaktiviteter med barn i förskolan. 

Denna uppsats riktar sig huvudsakligen mot den ekologiska aspekten av de tre aspekter 

(sociala, ekologiska och ekonomiska) som brukar nämnas som definition av hållbar 

utveckling. Detta då den litteratur vi valt och de svar vi fått, har fokuserat mest på denna 

aspekt, samt då vi tycker att denna aspekt är viktig och inte bör glömmas bort i och med att 

andra frågor kopplas till den. Ekonomiska frågor berörs också, men ekologi har en något 

tydligare roll som röd tråd i denna uppsats.  
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2. Bakgrund  

 

Inledningsvis ges en introduktion till begreppet hållbar utveckling och olika synsätt på hållbar 

utveckling. Därefter presenteras olika traditioner och strategier inom utbildning för hållbar 

utveckling. Kapitlet avslutas med en inblick i vad läroplanen för förskola säger om utbildning 

för hållbar utveckling.  

 

2.1. Hållbar utveckling 

Nästan alla är nu överens om att samhället behöver ställa om för att bli mer hållbart för att 

möta de omfattande och allvarliga problem som världen står inför (Ärlemalm-Hagsér & 

Sundberg, 2016; Björneloo 2007).  

 

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är från den så kallade 

Brundtlandrapporten ”Our common future” från 1987: 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it 

two key concepts: the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's 

poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by 

the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present 

and future needs (Brundtland, 1987, s.41). 

Här lyfts två nyckelbegrepp fram, det första handlar om behov och den andra om 

begränsningar i möjligheterna att tillgodose dessa behov. Dessa begränsningar beskrivs vara 

relaterade till teknologi, social organisation och till miljö (Brundtland, 1987, s.41).  

 

Begreppet hållbar utveckling beskrivs ofta som tre dimensioner som behöver knytas ihop för 

att vi ska kunna möta de utmaningar som vi står inför. Det är social hållbarhet, ekologisk 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016, s.142). Dessa tre 

dimensioner, hur de ska förstås i relation till varandra och till hållbar utveckling, ses på olika 

sätt. Här beskrivs ett sätt att uppfatta detta: 

… den sociala som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls, den ekologiska som handlar om att hushålla med 

mänskliga och materiella resurser på lång sikt, och den ekonomiska, som utgår från att 

ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en 

förstörd miljö… (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016, s.142).  
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Här beskrivs alltså ett sätt att se på de tre dimensionerna, som kan förstås som att den sociala 

aspekten är den som ges mest positivt egenvärde, därefter den ekologiska och minst 

egenvärde ges här den ekonomiska.  

 

2.2. Agenda 2030 

Hösten 2015 antog FN de 17 Globala målen som kallas Agenda 2030. Det är tänkt att 

varje land ska arbeta med alla målen integrerat (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.98). 

Målen är inte bindande utan frivilliga (ibid. s.99). Alla länder har skrivit under och 

förbundit sig att följa Agenda 2030 (FN, 2015, s.3). 

Hållbar och hälsosam livsmedelskedja är ett av sex fokusområden, som prioriteras i 

regeringens handlingsplan för Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018, s.41). I 

handlingsplanen betonas livsmedelskedjans betydelse för samtliga 17 av de globala mål som 

presenteras i Agenda 2030 (ibid. s.52): 

Vad vi äter och hur livsmedel produceras påverkar människors välbefinnande, miljön, 

klimatet och den ekonomiska utvecklingen. Att skapa en hållbar och hälsosam 

livsmedelskedja kräver förändringar. Om det lyckas får det positiva effekter på 

uppfyllelsen av i princip samtliga mål i Agenda 2030. Alla aktörer i livsmedelskedjan har 

ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Genom medvetna 

prioriteringar vid produktion, inköp och upphandling finns möjlighet att på både lokal och 

global nivå främja en hållbar och hälsosam livsmedelskedja (Regeringskansliet, 2018, 

s.52). 

 

2.3. Olika synsätt på hållbar utveckling, sex motsats-par  

Begreppet hållbar utveckling har kritiserats för att ha en så stor spännvidd att det kan innefatta 

i princip vad som helst, som någon anser är bra. Begreppet kan därmed ses som meningslöst, 

men det kan också ses som en öppning till viktiga diskussioner om de vägval som 

mänskligheten står inför (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.8). 

I boken ”Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar” (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, 

s.81-88) struktureras olika uppfattningar om vad hållbar utveckling är respektive hur problem 

relaterade till hållbarhet kan lösas, i sex motsatspar. Vart och ett av motsatsparen ska 

uppfattas som en skala mellan två ytterligheter. 

De två första motsatsparen fångar in olika syn på vad som är hållbart: 
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1. Antropocentrism – Ekocentrism: Detta motsatspar berör frågan om vad som ges 

moraliska rättigheter. Antopocentrismen tillmäter enbart människan moraliska rättigheter, 

medan övriga naturen inte anses inneha moraliska rättigheter. Ekocentrismen anser istället att 

hela ekosystemet har rättigheter (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.81-82). Det handlar alltså 

om för vem, vad eller vilka det ska vara hållbart. 

2. Hög substituerbarhet – Låg substituerbarhet: Här handlar det om olika åsikter om hur 

lätt eller svårt det är för människan att ersätta (substituera) de tjänster som vi behöver från 

naturen, med sådant som människor skapar. Hög substituerbarhet betyder en stark tilltro till 

att naturens tjänster kan ersättas. Denna uppfattning hänger ofta samman med stark tilltro till 

teknologiska lösningar och teknisk utveckling. Låg substituerbarhet innebär att man vill vara 

mer försiktig om naturen och naturresurser och tillämpa försiktighetsprinciper vid 

introducerande av ny teknologi. Vårt beroende av naturen framhålls, samt att vi inte vet exakt 

på vilket sätt allt i naturen hänger samman och ”att det naturliga kapitalet bör skyddas för att 

förbli så intakt som möjligt, så att nyttor till människor inte äventyras” (Hedenus, Persson & 

Sprei, 2017, s.82).  

 

De fyra följande motsatsparen beskriver olika syn på hur problem relaterade till hållbarhet ska 

lösas: 

3. Effektivitet – Tillräcklighet: I detta motsatspar skiljs olika åsikter ut beträffande energi- 

och resursanvändning. De som tror på effektivitet, uppfattar att lösningen är att vi ska 

effektivisera så att mindre av energi eller andra resurser går åt, till exempel genom att bilarna 

drar mindre energi per mil och att tillverkningen av bilar, hus samt teknologiska prylar blir 

mer effektiv. På så vis behöver vi inte minska på transporterna, byggandet eller produktionen 

av prylar. Tron på effektivitet hänger samman med tro på tillväxt och tro på teknologisk 

utveckling som lösning. Förespråkarna för tillräcklighet menar istället att vi behöver minska 

på transporterna och på produktionen för att någon verklig minskning av energi och 

resursanvändning ska kunna ske (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.83-85). 

4. Tekniska lösningar – Livsstilsförändringar: I detta motsatspar finns, på ena sidan, de 

som uppfattar att de teknologiska lösningarna är det som kommer att lösa de stora utmaningar 

som världen står inför. På den andra sidan finns de som uppfattar att det är vårt levnadssätt 

som behöver förändras så att det har mindre påverkan på miljön. Självhushållning lyfts som 

möjligt levnadssätt. De som ser livsstilsförändringar som lösningen betonar också människans 
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beroende av och starka koppling till naturen. De framhåller också en miljöetik som värderar 

minskad konsumtion och att minska eller helt avstå från att flyga, vilket ses som viktigt för att 

lösa globala miljöproblem (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.85-86). 

5. Individuella lösningar – Politiska lösningar: I detta motsatspar beskrivs skillnader i syn 

på var ansvaret ligger. Hur stor del av ansvaret vi som individer har, eller om det är frågor 

som är så stora att det måste förändras på politisk nivå (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.86-

88). 

6. Reformism – Radikalism: Här handlar det om olika syn på det samhällssystem vi har. Om 

det är möjligt att skapa en hållbar utveckling genom att göra mindre justeringar inom ramarna 

för det rådande systemet (reformism). Eller om det behöver ändras i grunden för att vi ska 

kunna skapa en hållbar utveckling (radikalism). Exempel på reformistiska lösningar av 

jordbrukets problem, är regleringar av det konventionella jordbruket med avseende på hur 

mycket konstgödsel som får användas och vilka typer av bekämpningsmedel som är tillåtna. 

Medan ekologisk odling och självhushållning istället beskrivs som radikala lösningar för att 

lösa jordbrukets problem (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.88-90).  

 

2.4. Relationen mellan människa och natur 

Att skapa det man behöver i samspel med naturen kan ses som betydelsefullt för vår 

upplevelse av meningsfull existens och därmed avgörande för vår hälsa och vår livsvilja 

(Shiva, 2012, 2013, s.3-30). Co-creators och co-producers with nature (Shiva, 2012, 2013, s. 

18) är begrepp som beskriver detta. Vandana Shiva menar att detta är något som fattas oss i 

världen i dag. Hon beskriver att allt mer i vår värld kommit att betraktas som varor och 

tjänster som kan köpas och säljas. Detta benämner hon commodifikation (Shiva, 2013, s.4) 

(varufiering). Vidare menar hon att detta att vi nu i allt högre grad köper det vi behöver, i 

stället för att vi skapar det tillsammans med naturen som finns i vår närhet, förstärker det 

avstånd som präglar vår relation till naturen. Hon talar om Eco-Apartheid (Shiva, 2013, s.11) 

vilket syftar på en åtskillnad mellan människa och natur som hon beskriver som en allvarlig 

kris i sig.  

Liknande tankegångar uttrycks i följande citat: “We abuse land because we see it as a 

commodity belonging to us. When we see it as a community to which we belong we may 

begin to use it with love and respect.” (Boyle, 2015, s.29, citerar Aldo Leopold från 1968). 
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2.5. Traditioner, strategier och etiska förhållningssätt inom 

utbildning för hållbar utveckling  

För att ge ett sammanhang till det som framkommer i vår studie om pedagogernas upplevelse 

av vad som är angeläget utbildningsinnehåll och om hur det kan relateras till olika synsätt på 

hållbar utveckling, väljer vi att lyfta fram traditioner och strategier som tidigare beskrivits 

avseende miljö- och hållbarhets undervisning, Miljöetik för förskolan presenteras i slutet av 

kapitlet.  

2.5.1. Leif Östmans och Johan Öhmans tre miljöundervisningstraditioner 

Tre olika undervisningstraditioner inom undervisning för hållbar utveckling har beskrivits, 

först av Leif Östman och Johan Öhman 2001 (Återges här av Hedefalk, 2014, s.32). Dessa är 

faktabaserad, normerande och pluralistisk miljöundervisningstradition.  

 

1) Faktabaserad miljöundervisningstradition 

Denna tradition fokuserar på naturvetenskapliga fakta som förmedlas från lärare till elever, 

eller som upptäcks av eleverna då de utforskar naturen (Hedefalk, 2014, s.33). Det är till 

exempel kunskaper om ekologiska system. Dessa fakta presenteras som objektivt sanna. Inom 

denna tradition undviks frågor som rör värderingar, då de ses som subjektiva. Syftet med 

undervisningen i denna tradition är att barnen ska lära sig de vetenskapliga förklaringarna till 

fenomen i naturen (ibid. s.33). Denna tradition kritiseras för att den inte problematiserar 

objektivt sanna fakta, och för att den undviker värderingsfrågor (ibid.).  

 

2) Normerande miljöundervisningstradition 

Syftet med undervisningen i denna tradition, är att påverka barnens attityder till miljöproblem 

och påverka barnens handlingar i och utanför skolan (Hedefalk, 2014, s.34). I naturmöten 

uppmuntras barnen att agera hållbart. ”Exempel på detta är att barn plockar upp skräp i 

naturen, sparar el, eller rengör en nedsmutsad strand” (ibid. s.34). Den normerande traditionen 

utgår från att vetenskapliga fakta ger svar på vilka handlingar som är de rätta för att vara rädd 

om miljön (ibid.) Lärare som arbetar inom denna tradition undervisar därför ofta normativt, 

det vill säga lär ut de rätta normerna (ibid. s.34). Lärare inom denna tradition utgår medvetet, 

eller omedvetet, från att om barnen får vetenskapligt baserad kunskap om miljöproblem så 

kommer de automatiskt att förändra sin livsstil. Denna tradition kritiseras för att den 

presenterar vissa fakta som objektivt sanna och vissa normer som objektivt goda (ibid. s.34).  
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3) Pluralistisk miljöundervisningstradition 

I denna tradition uppfattas att kunskap om miljöfrågor kan hämtas från många olika källor 

(Hedefalk, 2014, s.35). Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att förhålla sig kritiskt till olika 

perspektiv och på så vis problematisera kunskap. Deras roll är också att lyfta upp etiska 

dilemman, uppmuntra barnen till undersökningar, till diskussioner där olika åsikter 

respekteras, att dra egna slutsatser och att forma egna åsikter. Det subjektiva ses som viktigt 

och inte bara vetenskaplig kunskap är angelägen. Denna tradition vill att barnen ska få ta del 

av olika perspektiv. Målet för denna tradition beskrivs som: ”en bättre och mer rättvis värld 

för alla, både globalt och lokalt” (ibid. s.35). Syftet är att eleverna ska utveckla förmåga att 

värdera information, göra analyser, tänka ut alternativa lösningar och ta självständiga beslut. 

De som representerar denna tradition menar att dagens kunskapsläge inte är tillräckligt för att 

vi ska kunna veta hur vi ska handla för en hållbar framtid. Många forskare lägger vikt vid att 

eleverna blir medvetna om de bakomliggande orsakerna – själva problemet, inte bara deras 

symptom (Hedefalk, 2014, s.35, refererar följande: Breiting från 2000, 2006, Jensen från 

2002, samt Lundegård och Wickman från 2007). Forskarna uppfattar också ”att eleverna 

behöver lära sig att deras handlingar har betydelse och att de utvecklar en vilja och mod att 

handla” (Hedefalk, 2014, s.35, refererar följande: Almers från 2009, Breiting och Mogensen 

från 1999, samt Schanack från 1994). Sammanfattningsvis kan sägas att ”Inom denna 

tradition handlar miljöfrågor om konflikter mellan olika mänskliga intressen” (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003, s.137). Denna tradition presenteras som mer problematiserande och 

demokratisk, som ett ideal för miljöundervisning och utbildning för hållbarutveckling.   

2.5.2. Julie Davis tre miljöundervisningsstrategier: i, om och för miljön 

Utifrån sin forskning om miljöundervisning i förskolan, har Julie Davis (2010) beskrivit 

följande tre miljöundervisningsstrategier som kompletterar varandra. Det är utbildning i, om 

och för miljön. På originalspråk, engelska, benämns de Education in, about and for the 

environment (Davis, 2010, s.30). 

 

Utbildning i miljön  

De naturliga omgivningarna används och utomhusmiljöer prioriteras som medel för lärande. 

Odlande, utforskande och lek med naturmaterial ses som sätt att ge barnen möjlighet till 

naturupplevelser och närkontakt med naturen. Detta i avsikt att väcka förundran, empati och 

kärlek för den naturliga omgivningen (Davis, 2010, s.30). 
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Utbildning om miljön 

Denna undervisningsstrategi innefattar naturvetenskapligt lärande och att barnen får möjlighet 

att tillägna sig ett grundläggande naturvetenskapligt förhållningssätt som innefattar 

vetenskapliga processer, så som att observera och att komma med gissningar/hypoteser om 

vad som kommer att hända (Davis, 2010, s.30). Vidare innefattar strategin lärande om 

naturliga kretslopp, till exempel kolets kretslopp genom att följa nedbrytningsprocessen i en 

kompost och vattnets kretslopp genom att spara och återanvända vatten (water conservation). 

Davis (2010) beskriver att lärande om miljön ”hjälper barn att förstå värdet och komplexiteten 

hos den naturliga världen och sambanden mellan människan och naturliga system” (egen 

översättning från engelska, Davis, 2010, s.30). 

 

Utbildning för miljön 

I denna undervisningsform inkluderas även den sociopolitiska dimension som Davis (2010, 

s.31) menar saknas i de två andra beskrivna undervisningsformerna. Denna dimension berör 

gemensam handling för förändring (social action for change). Exempel på detta kan vara att 

kritiskt undersöka rådande praxis för hur vatten hanteras i sandlådan, eller hur skräpet som 

uppstår vid lunchen hanteras, därefter gemensamt söka lösningar på problemet, och sedan 

införa ändrade ordningar för vattenhantering eller skräphantering som är mer 

resursbesparande (ibid. s.31). Davis (2010, s.31) menar att denna undervisningsform bidrar 

med något mycket viktigt genom att lyfta interaktionen mellan människa och miljö, som orsak 

i miljö- och hållbarhetsproblematiken. Vidare menar hon att utbildning för miljön tillskillnad 

från utbildning i och om miljön bidrar med teoretiskt och praktiskt stöd till barn och unga för 

att de både nu och i framtiden ska kunna agera för förändring för hållbarhet, och bli agenter 

för förändring till ett hållbart samhälle (ibid.).  

2.5.3. Etik för utbildning för hållbar utveckling, enligt Julie Davis 

Det som Davis (2010, s.37) avser med ett hållbart samhälle innefattar inte bara människors 

bästa, utan även att övriga levande varelser och ekosystem tillmäts egenvärde och omfattas av 

rättigheter, så som rätt till liv och kontinuitet (ibid. s.37). Davis (2010, s.37) lägger fram ett 

förslag till ett teoretiskt ramverk för utbildning för hållbarutveckling i förskolan där denna 

etik utgör en av grundpelarna. 
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2.6. Utbildning för hållbar utveckling i förskolans läroplan 

I nuvarande läroplan för förskolan (Skolverket, 98/2016) finns begreppet hållbar utveckling 

inte inskrivet, men det finns med beskrivet med andra ord, och i ett kompletterande dokument 

(Regeringskansliet, 2011, s13-14) förtydligas att förskolan ska arbeta med hållbar utveckling. 

I förslaget till ny revidering av förskolans läroplan som skolverket skickade ut på remiss 

hösten 2017 (Skolverket, 2017), finns begreppet hållbar utveckling tydligt utskrivet.  

 

I förskolans läroplan står att vissa värden ska förmedlas, där står också att barnen inte ska 

påverkas ensidigt till vissa värderingar (Skolverket/ Lpfö, 98/2016, s.5). Demokrati omnämns 

på flera ställen och i flera sammanhang i nuvarande läroplanen. Där står till exempel att 

barnen ska uppleva sig respekterade och lyssnade på (Skolverket/Lpfö, 98/2016). Demokrati 

betraktas som en viktig del av ett hållbart samhälle (Björklund, 2014). Det handlar om att 

barnen ska få förståelse för sina rättigheter och skyldigheter, vilket är en bas för att konstruera 

ett samhälle där barnen lär sig ta ansvar för sina egna handlingar och inte kränker andra 

människor eller värden (Björklund, 2014). Normer och värden handlar om etiska värderingar. 

Det medför att förskolan inte endast ska lära barnen visa hänsyn till människas egenvärde 

utan också att visa respekt för allt levande och att ta hand om sin miljö: ”Var och en som 

verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö ” (Skolverket/Lpfö, 98/2016, s.4).  

 

I förskolans uppdrag ingår att arbeta med hållbar utveckling. I läroplanen för förskolan står 

det att ett ekologiskt förhållningsätt ska genomsyra den pedagogiska verksamheten och att 

miljö och naturvårdsfrågor ska prioriteras (Skolverket/Lpfö, 98/2016). Vidare uttrycks i 

läroplanen att det är viktigt att barnen ges möjlighet att utveckla ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö samt får insikt om sin relation till naturens olika kretslopp. I praktiken kan 

det innebära att barnen ges möjligheter att konkret uppleva sin delaktighet i naturens kretslopp 

och att barnen får förståelse för att deras handlingar kan påverka natur, människor och 

samhälle. Det är även viktigt att barnen kan utveckla sitt kunnande om hur jordens resurser 

används och hur naturtillgångar tas till vara så att de räcker både till oss som lever idag och 

till kommande generationer. Detta skrivs fram i läroplanen på följande sätt: 

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

framtid (Skolverket/ Lpfö, 98/2016, s.7). 

På så sätt är det väsentligt att förskolan aktivt arbetar med dessa frågor och ger barnen 

möjlighet att tillägna sig kunskaper och engagemang om hållbar utveckling i tidig ålder. Det 

är också viktigt att de får en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man agerar för en 

bättre hållbar framtid.  

 

 

  



12 

 

3. Tidigare forskning  

 

3.1. Sökstrategi  

Vi valde att använda oss av Libris, Swepub och ERIC (EBSCO) för att söka avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som berör studiens problemområde. Under sökningsprocessen användes 

nyckelord såsom utbildning för hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, 

skolträdgård, förskola, miljöundervisningstraditioner och utomhuspedagogik för att koppla 

till studiens syfte och frågeställningar. På så vis fick vi ett antal artiklar som berör hållbar 

utveckling i förskolan. Efteråt gick vi vidare till att söka vetenskapliga artiklar med hjälp av 

följande nyckelord: Education for Sustainable Development (ESD), Early Childhood 

Education for Sustainability (ECEfS), Early Cildhood Education (EEC), Environmental 

Education, Gardening och Outdoorlearning. Resultatet gav oss många internationella artiklar 

som behandlar lärande för hållbar utveckling. Vi fann också vetenskapliga artiklar på annat 

vis, i tidigare kurslitteratur, genom tips vi fått samt genom att genomsöka referenslistor i 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur.  

 

3.2. Utbildning för hållbar utveckling i förskolan 

I en forskningsöversikt från 2009 över den Australiensiska och den internationella 

forskningen om miljöundervisning för förskolebarn, finner Davis (2009) att det som 

undersöks mest av forskningen är utbildning i miljön, vilket innebär att barns relation med 

naturen undersöks. Färre studier undersöker utbildning om miljön, det vill säga barns 

förståelse av miljörelaterade ämnen. Forskning om utbildning för miljön, som avser barns 

lärande och förmåga att möta hållbarhetsfrågor såsom att hushålla med vatten och energi, 

saknas nästan helt (ibid.). Davis beskrivning av tre olika strategier presenteras närmare i 

uppsatsens bakgrund i kapitel 2.5.2. (sidan 8). 

 

Aktiviteter som är vanligast i förskolan som berör hållbar utveckling är enligt en aktuell 

kvantitativ studie (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016, s. 147-151) de aktiviteter som 

inriktar sig på ekologi och resurshushållning. Naturmöten och källsortering är de allra 

vanligaste aktiviteterna, men även skötsel av växter av något slag och skötsel av kompost är 

ganska vanligt. 65 % av förskolorna i studien har möjlighet till egen odling av grönsaker på 

förskolegården och 23 % har tillgång till kompostering (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016, 



13 

 

s. 147-151). Studiens visade att den undervisning som erbjöds främst motsvarade faktabaserad 

och normerande undervisningstradition, medan den pluralistiska traditionen inte var så vanlig 

i förskolorna (Ärlemalm-Hagsér & Sundberg, 2016). 

 

3.3. Utomhuspedagogik och barns relationsskapande till naturen 

I detta avsnitt tittar vi närmare på några olika forskares perspektiv på barns relationsskapande 

med naturen och hur det kommer till uttryck i odlande med förskolebarn.  

 

Inom ekopsykologin finns begreppet medfödd biofili, som avser att människor/barn ”föds 

med en naturlig känsla av samhörighet med naturen” (egen översättning, artikel från USA, 

Phenice & Griffore, 2003, s. 167). Brister i denna kontakt är en realitet, då många barn i 

städer har få möjligheter att få direkta erfarenheter av naturen. Denna brist utgör en påtaglig 

utmaning för ekopsykologer. De förespråkar att miljöundervisning skall innehålla upptäckten 

av en ekopsykologisk identitet, vilket innebär att barnet får en känsla av sig självt i relation till 

den naturliga världen. De menar att det är viktigt att få uppleva en enhetskänsla, att ens person 

hänger samman med den naturliga världen och inte är separerad från den. Om barnet/ 

människan växer upp med en upplevelse av att vara separerad och fjärmad från den naturliga 

världen, menar de att det får till följd att personen utvecklar ett dominerande och 

kontrollerande förhållningssätt gentemot naturen. Något som de uppfattar som vanligt i det 

västerländska samhället. Interrelatedness with nature (ömsesidigt relationsskapande med 

naturen) ses som viktigt. Ett sätt att hjälpa barnen att skapa denna relation kan vara att vid 

fruktstunden beskriva hur frukten kommit till, eller att ta hjälp av grönsaksplantor för att visa 

varifrån grönsaker kommer (ibid. s.167-170). 

 

Två olika traditioner har urskiljts inom pedagogisk verksamhet utomhus. Den ena är den 

utomhuspedagogiska traditionen, den andra är den friluftspedagogiska traditionen (Johan 

Öhman, från 2003, refereras av Åkerblom, 2005, s.41-42). Den utomhuspedagogiska 

traditionen fokuserar på formellt lärande om naturen. En tydlig åtskillnad görs mellan å ena 

sidan lärandeobjektet som är naturen, och å andra sidan människorna/barnen, som de lärande 

och erfarande subjekten. Den friluftslivspedagogiska traditionen karakteriseras istället av 

helhetsupplevelse och av estetisk och känslomässiga upplevelser. Det huvudsakliga målet är 

att utveckla ”en personlig relation till naturen utifrån de egna upplevelserna” (Johan Öhman, 

från 2003, refereras av Åkerblom, 2005, s.41-42). Detta att skapa personliga relationer med 
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naturen visade sig vara en möjlighet i skolträdgården (Åkerblom, 2005, s.78). 

 

En kritik som riktas mot de gängse definitionerna av hållbar utveckling, är att de är del av de 

idéer som har givit upphov till de problem som nu ska lösas (Sandell & Öhman, 2010, s.125). 

Det är de västerländska moderna idéerna som kritiseras, bland annat med avseende på den 

antropocentrism som genomsyrar dessa idéer, på så vis att ickemänskliga varelsers 

välbefinnande och rättigheter ofta helt förbises. Utifrån denna kritik föreslås en fjärde 

dimension som tillägg till den gängse beskrivningen av hållbar utveckling. Förutom den 

ekologiska, den sociala och den ekonomiska aspekten, föreslås att en existentiell dimension 

läggs till i utbildning för hållbar utveckling “This fourth dimension is not ecological, 

economic or social, but is rather a comprehensive existential perspective that originates from 

aesthetic and emotional relations with nature – the direct encounter with nature” (Sandell & 

Öhman, 2010, s.125). Att få en personlig nära relation med naturen genom naturmöten 

beskrivs som centralt och som viktig grund för att med tiden utveckla ett miljöetiskt 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt som inte bara ser till människors nytta och välbefinnande, 

utan även öppnar för en vidare syn på hållbar utveckling, där naturen i sig blir viktig (Sandell 

& Öhman, 2010, s.125).  

 

Det är svårt att hitta vattentäta bevis för att barns utevistelse leder till ökat miljöengagemang. 

Detta konstaterar humanekolog Ebba Lisberg Jensen (2011) i en rapport från 

naturvårdsverket, där hon granskar forskning och idéer om sambandet mellan utevistelsens 

betydelse för barns miljöengagemang. Barn och unga idag har betydligt mindre av vardaglig 

kontakt med naturen i sin närhet än vad tidigare generationer har haft (Lisberg Jensen, 2011). 

Färre bor på landet och även de som gör det har en mer urban livsstil. När vi inte längre i vår 

vardag måste vara ute för att sköta sysslor i jordbruket eller för att ta oss någonstans, har 

meningen med att vara i naturen reducerats till att i första hand ”tillfredsställa känslomässiga 

upplevelsebehov” och är bara meningsfull om den ”känns bra” (Lisberg Jensen, 2011, s.47). 

Hon beskriver att detta med att den positiva upplevelsen numera ofta är det primära syftet 

med utomhusvistelsen, medför en viss ökad risk för att det istället blir en negativ upplevelse.  

 

En vanlig upplevelse hos lärare är att barn och unga har bristande artkunskaper och bristande 

kunskap om hur naturen fungerar. Det är istället vanligt att naturen uppfattas som 

”oidentifierbar grönska” som är offer för samhällets exploatering (Lisberg Jensen, 2011, s.47). 

I undervisningssammanhang förekommer begreppet ecological literacy eller ekologisk 
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läskunnighet (Lisberg Jensen, 2011). Den strikta betydelsen av ekologi är ”läran om 

sambanden mellan organismerna och deras miljö” (Pleijel, 2013, s.7-8, refererar Smith från 

2011). Håkan Pleijel beskriver vidare att ekologins ”mål är alltså att kartlägga hur väven är 

uppbyggd. Miljön utgörs både av mångfalden av olika organismer och av omvärldens icke-

levande delar – så som jord, berg, ljus, vatten och luft.” (Pleijel, 2013, s.7-8). Artkunskap kan 

därför ses som en förutsättning för att lära sig om ekologi. Begreppet ekologisk läskunnighet 

omfattar ”kunskap om arter, förståelse för ekologiska samband och för miljöproblem och 

hållbarhetsfrågor” (Lisberg Jensen, 2011, s.47, refererar Orr från 1992). I ett samhälle där 

människan lever närmare naturen och beroendet av naturen är mer tydligt, ses artkunskap som 

grundläggande språkkunskap. För att kunna tala, behöver man kunna namnen på växterna i 

omgivningen. Detta var en realitet i Västafrika i mitten av femtiotalet (Lisberg Jensen, 2011, 

s.43, refererar Smith Bowén i Levi-Strauss, från 1984). Lisberg Jensen (2011) avslutar sitt 

bidrag i rapporten om barns utevistelse med att konstatera att ”Vi människor har levt och 

utvecklats i samspel med naturen under hundra tusentals år. Att vi och våra barn ska glömma 

allt vi lärt oss på en eller två generationer uppfattar jag som en stor förlust, som även gör vår 

framtid osäker” (ibid. s.52). 

 

3.4. Odling som ett sätt att konkretisera utbildning för hållbar 

utveckling 

Det finns inte så mycket forskning om odling i förskolan med koppling till hållbar utveckling. 

Här presenteras en avhandling om skolträdgårdar (Åkerblom, 2005) och en text om odling 

med koppling till hållbarhet i primary school i Australien och Nya Zeeland (Kennelly, Elliott, 

2015), samt en artikel om odling med koppling till hållbarhet och den lokala 

ursprungsbefolkningens värderingar på förskolor på Aotearoa i Nya Zeeland (Ritchie, 2015).  

Skolträdgårdar ses idag som en pedagogisk resurs för att ”öka förståelsen för ekologiska 

processer och för vår gemensamma miljö” (Åkerblom, 2005, s.72), men var från början 

istället ämnad att ”främja husbehovsodlingen” (ibid.). Skolträdgården beskrivs erbjuda 

möjligheter till både formellt och informellt lärande, till sinnliga upplevelser och beskrivs 

även ha funktionen som social mötesplats.  Även möjligheter till lek, kreativitet, att utveckla 

ansvarstagande och att öva på att umgås, nämns som möjligt lärande i skolträdgården (ibid.). 

”Genom organiserat trädgårdsarbete skapas både möjligheter att uppleva naturens principer 

och att uppleva trädgården som en modell av det producerande kulturlandskapet” (Åkerblom, 
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2005, s.78).  För att denna förståelse ska uppstå, menar Åkerblom (2005, s.75) att eleverna 

behöver hjälp av pedagogerna för att förstå dessa samband. Åkerblom (2005, s.75) beskriver 

att barnen i skolträdgården ”lär sig att odla växter snarare än om hur man odlar växter. Man 

sår, man sköter om och man återkommer flera gånger under säsongen till en och samma plats 

där själva görandet är en av huvudpoängerna – learning by gardening. Detta innebär ett 

deltagande i odlandets sociala praktik[…]” (Åkerblom, 2005, s.75).  Odlandet i 

skolträdgården är en ”resurs för att reflektera över människans förhållande till naturen – där 

miljöresurshantering, matproduktion, folkhälsa och livsstilsfrågor alla ingår bland 

beståndsdelarna i denna tematik” (ibid. s.75).  Kunskaper på olika nivåer kan erhållas: ”fakta- 

och förståelsekunskaper” men också ”färdighets- och förtrogenhetskunskaper” (ibid. s.75). 

Eleverna kan få konkreta kunskaper om hur man odlar, men också mer abstrakta kunskaper 

om hållbar utveckling genom samtal som vidgar förståelsen av det som de är med om i 

odlingspraktiken (ibid.).  

I Australien och på Nya Zeeland är skolträdgårdar populärt (Kennelly & Elliott, 2015). 

Skolträdgårdar ses allmänt som en tillgång, speciellt för lärande om hållbarhet, som är viktigt 

i Australiens läroplan för primary school, och för lärande om ekologisk hållbarhet och 

framtidsfrågor som är prioriterat och ämnesövergripande mål i den Nya Zeeländska 

läroplanen för primary school (Kennelly & Elliott, 2015). ”Odlande av mat på skolan ses i sig 

som förverkligande av ett mer hållbart sätt att leva” (Egen översättning, Kennelly & Elliott, 

2015, s.325). Något av det mest centrala innehållet i vad de vill att barnen ska lära om 

hållbarhet i odlandet är interdependency (ömsesidigt beroende). Det innebär att alla 

livsformer, inklusive människan, är förbundna/sammanlänkade genom ekosystem, som de/vi 

är beroende av för sitt/vårt välbefinnande (ibid. s. 326).  

 

Odlingsprojekten i förskolorna i Aotearoa, Nya Zeeland, är betydelsefulla för hållbarhet lokalt 

och i någon mån också i ett större globalt och politiskt sammanhang (Ritchie, 2015). Barnen, 

förskolans personal och även föräldrar och de boende i lokalsamhället, odlade och lagade mat 

tillsammans. Eftersom det är en region som drabbats hårt av globala ekonomiska svängningar, 

är många med låg inkomst hänvisade till industriellt producerad, färdigförpackad mat som 

inte är så bra för hälsan. Därför finns påtagliga problem med fetma och andra sjukdomar 

relaterade till dålig kost, även bland barnen (ibid.). På så vis är den mat de odlar tillsammans 

viktig för barnens hälsa. Projekten knyter också an till lokala traditioner hos den ursprungliga 

befolkningen i området, maorierna. Traditionella maoriska värderingar är centrala i projektet. 



17 

 

Genom att odla, laga mat och dela med sig av maten, får barnen möjlighet att omsätta 

värderingarna i handling. De visar omtanke om sig själva, om andra och om miljön. Föräldrar, 

andra släktingar och de boende i lokalsamhället bjuds in att delta. Generositeten omfattade 

både människor och andra varelser i området (Ritchie, 2015). Här beskrivs en frustration över 

globala neoliberalistiska storföretag som har en påtaglig makt över människornas 

levnadsvillkor: beträffande om de har pengar till mat, vilken mat som finns att köpa, om det 

finns utbildade lärare i skolan med mera. I detta sammanhang beskrivs projekten med odlande 

i förskolorna som motberättelser (counter-narratives) till den dominerande berättelsen. Barnen 

får möjlighet att återknyta kontakten med källan till varifrån maten kommer ifrån och den 

kommersialiserade ekonomin kringgås (ibid.).  

 

3.5. Summering och konsekvenser för denna studie 

Här summeras Bakgrund och Tidigare forskning utifrån dess betydelse för studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Det finns många olika synsätt på vad hållbar utveckling är, vilket i presenteras i bakgrunden i 

form av sex motsatspar (Hedenus, Person & Sprei, 2017). Oenigheten i de olika synsätten, på 

vad hållbar utveckling är och syftar till, uppfattar vi som en grundläggande motsättning 

mellan helt olika synsätt. Det finns de som anser att det bara är vi människor som är viktiga 

och ska värnas i och med en hållbar utveckling (Antropocentrism), medan andra menar att 

även andra arter, varelser och även ekosystem ska värnas (Ekocentrism). Det finns också 

skarpa skillnader mellan de som anser att människor klarar sig utan övriga naturen, med hjälp 

av till exempel tekniska lösningar (Hög substituerbarhet) och de som menar att vi inte kan 

ersätta allt från naturen som vi är beroende av (Låg substituerbarhet). Synsättet Låg 

substituerbarhet, kan om det dras till sin spets, uppfattas sudda ut motsättningen mellan 

Antropocentrism och Ekocentrism. För om vi uppfattar att vi på allvar är beroende av naturen 

som helhet för vår överlevnad, nu och i framtiden, så finns en stark anledning att värna alla 

arter, varelser och ekosystem.  

 

Att uppleva samhörighet med naturen beskrivs som viktigt i miljöundervisning i många av de 

texter som vi valt att lyfta fram. Det beskrivs av amerikanska ekopsykologer i termer av 

biofili, ekopsykologisk identitet och interrelatedness with nature (Phenice & Griffore, 2003). 

Det ses också som viktigt att barnen får möjlighet att återknyta kontakten med källan till var 
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maten kommer ifrån (Ritchie, 2015; Phenice & Griffore, 2003).). I Australien och Nya 

Zeeland är Interdependency ett centralt utbildningsinnehåll i odlingsaktiviteter kopplat till 

hållbar utveckling. Det innebär att barnen får förståelse för att alla varelser, inklusive 

människan är sammanlänkade och ömsesidigt beroende genom ekologiska system (Kennelly 

& Elliott, 2015). Ett grundläggande sätt att erfara samhörighet med naturen är att vara 

medskapare med naturen, co-creators och co-producers, vilket ställs i motsats till Eco-

Apartheid, separation från naturen (Shiva, 2013). Många av de valda texterna handlar också 

om att skapa känslomässiga relationer till naturen. Exempel på detta är Friluftspedagogiska 

traditioner (Åkerblom, 2005). Ett annat exempel är förslaget på en fjärde dimension av hållbar 

utveckling, som handlar om en existentiell och personlig nära relation till naturen (Sandell & 

Öhman, 2010). Det ekocentriska perspektiv som föreslås av Davis (20110) som etisk grund 

för förskolans utbildning för hållbar utveckling, präglas av ett inkluderande helhetsperspektiv 

som innefattar omsorg om alla varelser och ekosystem, och därmed också uttrycker 

samhörighet mellan människan och den naturliga världen i övrigt (Davis, 2010).  

Vi har också presenterat andra texter som berör utbildningsperspektiv med relevans för 

utbildning för hållbar utveckling och odling. Learning by gardening handlar om att lära sig 

genom att odla (Åkerblom, 2005). Vi presenterar de tre miljöundervisningstraditioner som 

formulerats av Öhman och Östman (Hedefalk, 2014) och Davis tre miljöundervisnings- 

strategier (2010). Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är också Ecological literacy som 

innefattar ”kunskap om arter, förståelse för ekologiska samband och för miljöproblem och 

hållbarhetsfrågor” (Lisberg Jensen, 2011, s.47).  

 

De texter vi presenterat innehåller också politiska och aktivistiska dimensioner av odlande 

kopplat till utbildning för hållbar utveckling. Till exempel ses odling i skolan eller förskolan i 

Australien som en handling som i sig förverkligar ett mer hållbart sätt att leva (Kennelly & 

Elliott, 2015) Odling med förskolebarn på Nya Zeeland beskrivs som en politisk 

motståndshandling och en motberättelse mot globalt dominerande ekonomiska och sociala 

ordningar (Ritchie, 2015). Alltmer i vår värld betraktas som varor och tjänster som kan köpas 

och säljas vilket beskrivs med uttrycket Commodification (Shiva, 2013). Att i stället skapa det 

man behöver i samspel med naturen beskrivs som betydelsefullt för vår upplevelse av 

meningsfull existens (ibid.). Två av de synsätt som beskrivs i de sex motsatsparen är 

Livsstilsförändring och Radikalism. Dessa förknippas med självhushållning och att odla sin 

egen mat (Hedenus, Person & Sprei, 2017).   



19 

 

4. Metod 

 

Syftet med kvalitativa forskningsmetoder är att skildra, tolka, förstå fenomen, erfarenheter 

eller upplevelser så noga som möjligt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Genom språket kan vi ta del av varandras inre världar. I denna studie har kvalitativa metoder, 

i form av intervjuer och observationer, valts för insamling av data. Som analysmetod har vi 

valt kvalitativ innehållsanalys. Vi genomförde denna studie i två sinsemellan väldigt olika 

förskolor där vi visste att pedagogerna var intresserade av odling och har odlat med barnen i 

många år på sina förskolegårdar. Dessa förskolor kallas i studien: Förskola 1 och Förskola 2. 

Etiska överväganden presenteras avslutningsvis i detta kapitel.   

 

4.1. Semistrukturerade intervjuer med pedagoger 

För att få en uppfattning om pedagogernas upplevelser av vad som är väsentligt 

utbildningsinnehåll i odlingsaktiviteter valde vi att göra semistrukturerade intervjuer med 

pedagoger. Inspiration till hur vi kunde genomföra semistrukturerade intervjuer hämtade vi 

från Bryman (2011, s.415). Vi utformade en intervjuguide i förväg (se bilaga 1) för att skapa 

en struktur. Vi avsåg att förhålla oss fritt till denna intervjuguide: lägga till följdfrågor, ändra i 

guiden, samt ge respondenterna utrymme att uttrycka sina upplevelser och delta i formandet 

av samtalet utifrån sina intressen. Att ha en öppen och flexibel intervjuform passade i denna 

studie, då detta ämne inte är så väl beforskat tidigare och vi därför inte visste riktigt vad vi 

kunde vänta oss att få höra. Varje intervju var tänkt att vara i 30 minuter. Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon.   

 

4.2. Informella intervjuer med barn 

Med barn blir det extra viktigt att leva sig in i deras synvinkel för att kunna motivera dem att 

koncentrera sig på intervjun, då de kan ha svårt att sitta still om man inte lyckas fånga deras 

uppmärksamhet (Trost, 2010, s.59). Det är också viktigt i intervjuer med barn att innehållet i 

intervjun är konkret och kopplat till platsen och nuet (Trost, 2010, s.61). Vi planerade därför 

att genomföra intervjuer med barn i form av ”gå-tur” i förskolegårdens odlingar för att fånga 
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barnen uppmärksamhet och fokusera på ämnet för intervjun. Samtalen med barnen spelades in 

med hjälp av mobiltelefon.  

 

4.3. Deltagande observation  

Deltagande observation valdes som en kompletterande metod i denna studie. Detta för att få 

en fylligare bild av de praktiska odlingsaktiviteterna i förskolan. Vi observerade med avsikt 

att se hur förskollärare odlar med barnen, för att få syn på hur odlingsaktiviteter kan kopplas 

till hållbar utveckling. Vi ville också observera vilka möjligheter barnen ges i odlandet, och 

hur barn lär sig i sitt odlande. Vår förhoppning var att kunna jämföra vad pedagogerna 

beskriver att de gör, med vad vi tycker oss se att de gör. För att dokumentera våra 

observationer spelade vi in med hjälp av mobiltelefon, antecknade och fotograferade 

odlingsaktiviteterna samt några av barnens teckningar.  

 

4.4. Urval 

Vi valde att genomföra studien på två förskolor där vi visste att pedagogerna odlade med 

barnen. Vi använde oss av två helt skilda kontaktnät för att finna dessa. Det visade sig att 

dessa förskolor var sinsemellan väldigt olika. På vardera förskola bad vi att få intervjua två till 

tre pedagoger om att odla med barnen i förskolan. Utifrån detta valde pedagogerna själva 

vilka som ställde upp på att bli intervjuade. Vi uppfattar att det var de som var mest 

intresserade av odling. Det var pedagoger med mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan. 

Detta var bra, då det till intervjuer och studier rekommenderas att välja pedagoger som har 

mångårig erfarenhet i sitt yrke, eftersom de har hunnit utveckla praxiskunskap och bra 

strategier i verksamheten (Hjalmarsson, 2014). Vi har valt att intervjua flera pedagoger för att 

det gav oss bredare svar på våra intervjufrågor än om vi hade intervjuat bara en pedagog på 

vardera förskolan. 

För att få svar på vad barnen uttrycker att de lär sig i odlingsaktiviteterna valde vi att 

genomföra informella intervjuer och samtal med cirka femton barn i fyra-femårsåldern i de 

två valda förskolorna. Vi valde barn i denna ålder för att de har bättre möjligheter än yngre 

barn att svara på våra frågor och uttrycka sig kring sina upplevelser av odlandet.  

 

4.5. Genomförande 

Denna studie genomfördes huvudsakligen under våren. Vintern var lång, kall och snörik och 
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våren var sen. Inledningsvis hade vi därför svårigheter att hitta förskolor som kommit igång 

med sitt odlande, men när vårvärmen väl kom, så kom odlandet i förskolorna också igång och 

vi fick tag i förskolor som uttryckte stor odlingsentusiasm.  

Vid arbetets början tog vi kontakt med chefen på förskola 1via mejl angående om vi kunde 

genomföra vår studie i denna förskola. Efter godkännande från chefen gick vi vidare och 

kontaktade pedagoger. De godkände också för vår förfrågan. Till förskola 2 mejlade vi en 

fråga om de odlade med barnen och i fall vi kunde få komma till dem och intervjua 

pedagoger, observera odlingsaktivitet och samtala med barn. En av pedagogerna svarade oss. 

Först tackade de nej, på grund av den sena våren. Då vi inte hittade någon annan förskola, så 

mejlade vi dit igen. Denna gång hade våren kommit, och de tackade ”ja” till att delta i vår 

studie. Fem intervjuer med pedagoger bokades sedan in på dessa två förskolor.  

För att skapa goda förutsättningar för att genomföra kvalitativa intervjuer tillbringade vi lite 

tid i förskolorna före och i början av den egentliga datainsamlingen. Detta för att skapa goda 

relationer med pedagoger och barn. Vi tänkte speciellt på detta i relation till barnen. Fyra 

timmar uppdelat på ett par tillfällen i vardera förskolan ägnade vi åt att bekanta oss med 

barnen, innan vi började med observationer och informella intervjuer med barnen. Detta för 

att barnen skulle känna sig trygga med oss. Innan intervjuerna genomfördes informerades 

förskolan om studiens allmänna syfte och vad studien skulle användas till, hur lång tid 

intervjun skulle vara, och att intervjun skulle spelas in på mobiltelefon. Utifrån detta fick 

intervjudeltagarna möjlighet att förbereda sig på ämnet. Frågorna lämnades inte ut i förväg.  

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer på de två förskolorna. Vi turades om att leda 

intervjun med hjälp av en intervjuguide med 14 öppna intervjufrågor och hjälptes åt att ställa 

följdfrågor, om sådant som vi blev intresserade av eller om sådant som var otydligt.  Intervjun 

spelades in på mobiltelefon och vi antecknade litegrann under intervjun. Ljudinspelningarna 

på mobiltelefonen har sedan använts för att transkribera det som sagts i intervjuerna. 

Intervjudeltagarna fick välja vilken plats de tyckte var lämplig för intervjuerna. De valde 

personalrummet. Varje intervju pågick i cirka 15-30 minuter.  

 

Dagen efter vi gjort intervjuerna på Förskola 1 fick en av oss möjlighet att observera 

odlingsaktivitet med en barngrupp inomhus i deras ateljé. Observationerna registrerades i 

form av fältanteckningar, med hjälp av penna och papper för att skriva ner vad som setts och 

vad som sagts. Efter att odlingsaktiviteten var avslutad fick vi möjlighet att genomföra en 
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informell intervju med en grupp barn om vad de odlade inomhus i krukorna, vi stod 

tillsammans med barnen vid krukorna. Det var även fem vuxna närvarande, inklusive oss. Vi 

läste frågorna från den intervjuguide som vi förberett till samtalen med barnen. Sedan fick en 

av oss en rundvandring ute på gården med fyra barn. Dessa barn berättade för den av oss som 

gick med dem, om vad de odlade i pallkragarna och hur det smakade och varför de odlade. 

Den av oss som inte varit med på odlingsaktiviteten, bad de barn som varit med, att berätta 

hur man gör när man odlar. Innan vi sa ”tack och hejdå” till barnen och pedagoger fick vi vara 

med i en samling ute på gården. Under samlingen berättade barnen en gång till om sitt 

odlande för oss. Under dessa informella intervjuer och samtal med barnen användes 

mobiltelefon för att spela in vad barnen sade.  

 

På Förskolan 2 fick vi möjlighet att observera och delta i en odlingsaktivitet ute på gården. 

Där stod och satt vi båda två nära dem och kunde se hur det gick till när en pedagog sådde 

salladsfrön i krukor tillsammans med barnen. En av oss koncentrerade sig på att titta och 

lyssna samt göra minnesanteckningar. Den andra av oss spelade in samtalet mellan barnen 

och pedagogen med hjälp av mobiltelefon och fotograferade hur barnen gjorde när de odlade 

(se Forskningsetiska överväganden). När odlingsaktiviteten var färdig fick vi chans att höra 

ett femårigt barn som berättade för oss hur hen odlade sin egen sallad.  

 

4.6. Databearbetning och analysmetod  

På de båda förskolorna fick vi många intressanta svar från pedagogerna som vi intervjuade. 

Första steget i databearbetningen var att lyssna på inspelningarna och transkribera, något vi 

gjorde noggrant och lade mycket tid på. Vi började med att lyssna igenom hela intervjuerna 

och antecknade vilken tidpunkt varje intervjufråga började, för att sedan lätt hitta tillbaka när 

vi ville lyssna om, vilket vi gjorde många gånger under transkriberingen. Vi började med att 

lyssnade och transkriberade vissa delar tillsammans och delade sedan upp ljudinspelningarna, 

så att vi båda transkriberade var för sig. De partier som vi upplevde som svåra att uppfatta, 

återkom vi till och lyssnade på flera gånger tillsammans. Transkriberingarna av intervjuerna 

med pedagogerna blev ca 25 sidor sammanlagt.  

Därefter läste vi transkriberingarna noggrant många gånger, var och en för sig och 

tillsammans. I de intervjuerna som var 30 minuter långa gjordes ett utdrag, där det som inte 

berörde syftet eller den aktuella forskningsfrågan utelämnades. Under processens gång 

övervägde vi olika tolkningar av vår forskningsfråga, varför även det utelämnade materialet 
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undersöktes på nytt. De intervjuer som var kortare och mindre omfångsrika studerades 

noggrant i sin helhet genom hela processen, eftersom vi uppfattade innehållet i sin helhet som 

relevant. Läsningen gick till så att vi noggrant läste upprepade gånger och markerade sådant 

som tydligt rörde den aktuella forskningsfrågan. Vi uppmärksammade speciellt det som 

pedagogerna betonade, upprepade, eller det som många pedagoger berörde, samt det som vi 

upplevde som tankeväckande eller inspirerande. För att göra det överskådligt för läsaren 

skapade vi kategorier som vi gav namn i form av rubriker. Rubrikerna är avsedda att fånga in 

kärnan i det som pedagogerna uttrycker som vi sorterat till respektive kategori. Vi upplevde 

att det var svårt att göra denna indelning i kategorier, då materialet i hög grad präglades av 

sammanhang och av att hänga ihop. De kategorier vi skapade överlappar varandra. I resultatet 

presenteras beskrivningar av kategorierna och citat för att läsaren ska få en direkt upplevelse 

av det som pedagogerna förmedlade och för att tydliggöra de teman vi fått fram. Inspiration 

till denna kategorisering fick vi från en kvalitativinnehålls analys enligt Jens Rennstam och 

David Wästerfors (2015, s. 220-236).  

 

För att besvara den andra frågan ”Vad uttrycker barnen att de lär sig genom 

odlingsaktiviteterna?” så lyssnade vi igenom inspelningar, läste fältanteckningar, gjorde 

transkriberingar som genomlästes, tittade igenom de bilder vi fotat, samt mindes och 

antecknade sådant vi upplevt vid besöken vi gjorde för att bekanta oss med förskolorna. Vi 

identifierade uttryck för barns lärande i vårt datamaterial. Därefter skapade vi två kategorier 

för att beskriva det lärandeinnehåll som barnen uttryckte. Sedan sorterade vi in det 

datamaterial som vi uppfattar som relevant i dessa kategorier. Vi beskriver i presentationen av 

respektive kategori, hur vi kommit till slutsatsen att barnen har tillägnat sig det lärande som vi 

beskriver att de fått. Detta med hjälp av citat som exempel på vad vi menar och vi beskriver 

hur vi uppfattar och tolkar det barnen säger.  

 

Studiens reliabilitet, giltighet och trovärdighet kommer att behandlas i metoddiskussionen. 

 

4.7. Forskningsetiska överväganden 

För att genomföra denna studie har några forskningsetiska principer beaktats i 

forskningsprocessen. Två viktiga principer är informationskravet och samtyckeskravet 

(Bryman, 2011; Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2011, s.7). Informationskravet innebär att de 

som deltar i studien ska informeras om studiens allmänna syfte, och om att deras medverkan 
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är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande om de önskar. De ska också få 

upplysningar om annat som rör studien som kan tänkas påverka deras beslut att delta 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.7). Samtyckeskravet innebär att de som genomför en studie behöver 

inhämta samtycke från de som deltar i studien. Om studien involverar barn under 15 år 

behövs även vårdnadshavares samtycke. Deltagarna ska ges rätt att själva avgöra villkoren för 

sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2011, s.10). Vi skickade ut informationsbrev till 

barnens vårdnadshavare som vi bad pedagogerna att vidarebefordra. Ett snarlikt brev 

formulerades till pedagogerna. Dessa informationsbrev beskriver studiens allmänna syfte, vad 

studien skall användas till och villkoren för deltagande, samt hur huvuddragen i studiens 

genomförande anpassat till vardera förskola. De villkor för deltagande som beskrevs i 

informationsbreven var de villkor som vi hämtat från Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer. Det vill säga att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när helst 

deltagaren så önskar och att alla deltagares namn kommer att anonymiseras, och vi berättade 

att vi ska spela in på mobiltelefon och det skall raderas så snart uppsatsen blivit godkänd. 

Informationsbrevet avslutas med att vi uppmanar deltagarna att kontakta oss om de har några 

funderingar, via våra kontaktuppgifter (Se informationsbrevet, bilaga 1).  

 

Fem pedagoger gav sitt samtycke till att delta i vår studie och pedagogerna godkände att vi 

kunde inspela deras röst på mobiltelefon, vilket vi försäkrade oss om inför varje intervju. Vi 

fick hjälp av pedagogerna att förmedla brevet (se bilaga 2) till barnens vårdnadshavare. I 

brevet informerades vårdnadshavarna om sin möjlighet att tacka nej till barnens deltagande i 

studien och uppmanades att vända sig till oss eller till pedagogerna i den aktuella förskolan. 

Då varken vårdnadshavare eller pedagoger meddelade oss att någon ville tacka nej, så 

uppfattade vi att de givit sitt samtycke. Barnens samtycke fick vi ibland då de ville svara på 

våra frågor, men ibland ville de inte och då respekterade vi det. Vi frågade pedagogerna och 

barnen om lov att fotografera barnens teckningar. 

En annan viktig princip är konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar i studien inte 

presenteras med namn, utan anonymiseras. Detta för att läsaren inte ska veta vilka det är som 

deltagit i studien. Uppgifter om deras identitet skall hanteras så att obehöriga inte kan få 

tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2011, s.12). I vår studie har de deltagande förskolornas, 

barnens och pedagogernas namn anonymiserats för att skydda deras integritet. Vi har också 

eftersträvat att skydda förskolornas identitet genom att kalla dem förskola ett och förskola två 

i samtal mellan oss och i samtal med handledaren, och i våra transkriptioner och andra 



25 

 

processtexter. Detsamma gäller de deltagande personernas namn, som också fått 

sifferbenämningar i arbetsprocessen, för att anonymiseras. När vi fotograferade 

odlingsaktiviteter undvek vi att ta med barnens ansikten, utan fokuserade på deras händer och 

på redskapen. Vi dolde även barnens namn på deras teckningar för att bevara deras 

anonymitet.  

 

Den sista forskningsetiska principen som vi beaktar är nyttjandekravet som handlar om att 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.14). Ljudinspelningarna är enbart för vårt bruk i denna studie och 

efter uppsatsen blivit godkänd ska de raderas.  
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen. I intervjuerna med pedagogerna identifierade 

vi fem teman som svarar mot vår första forskningsfråga: Vad, med avseende på hållbar 

utveckling, upplever pedagoger som väsentligt utbildningsinnehåll när de genomför 

odlingsaktiviteter med barn? Dessa kategorier presenteras först i detta kapitel i form av fem 

kategorier: Var maten kommer från; En lustfylld naturrelation; Att ta hand om naturen; 

Ekologiska sammanhang och Odlingskompetens. Därefter presenteras två kategorier: Hur 

man gör när man odlar och Grundläggande ekologi, som utgår från deltagande observationer 

och från samtalen med barnen, De svarar mot studiens andra frågeställning: Vad uttrycker 

barnen att de lär sig genom odlingsaktiviteterna? Citaten i varje kategori har hämtats från 

intervjuerna och observationerna. Kategorierna är inte tydligt åtskilda utan överlappar 

varandra. Ordet pedagog används om de förskollärare, lärare och barnskötare som arbetar i 

förskolan och intervjuas i denna studie.  

 

5.1. Var maten kommer ifrån  

Denna kategori kännetecknas av att pedagogerna uttrycker att en avsikt med 

odlingsaktiviteterna är att barnen ska utveckla förståelse för var maten kommer ifrån och hur 

den blir till. Det ses som en viktig del i livet att förstå var maten kommer ifrån. Vårt beroende 

av naturen och fungerande jordar för vår överlevnad lyfts i detta tema och det överlappar 

därmed det tema som fått namnet Ekologiska sammanhang och utgör en annan kategori.  

Här följer citat som tydliggör en av pedagogernas uttryck för att, just detta är väsentligt 

utbildningsinnehåll, avseende hållbar utveckling i odlingsaktiviteter med barn.  

 

Pedagogen sätter ord på sin upplevelse av att det är viktigt att förstå var maten kommer ifrån, 

då hen svarar på vår fråga om hur det kommer sig att de började odla:  

[…] att veta varifrån maten kommer, att det är en viktig del i, i livet, att se att den här, den 

här maten, man kan odla mat, och den kommer härifrån. Det är inte bara någonting som 

man köper i konsum, utan det finns faktiskt… Jaa, man kan fixa det hemma.  
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I det här citatet uttrycker pedagogen att denna kunskap är en viktig del av livet och att den 

innefattar förståelse för att man kan odla mat, att man kan göra det hemma, och att maten inte 

bara är något man köper på affären.  

Intervjuaren: Varför odlar ni med barnen? 

Pedagog 5: […] just det att lära sig varifrån maten kommer, att man kan faktiskt sätta ett 
frö i jorden och det blir nånting, […] en väldigt spännande process, å väcka nyfikenhet för 

det hos barnen […] en förståelse för hur världen fungerar […] det växer och så äter vi och 

för djuren dom äter andra saker som växer och så liksom, den här kretsloppstanken blir mer 

förståelig […] 

Här beskrivs ett viktigt utbildningsinnehåll vara förståelse för var maten kommer ifrån och att 

vi är en del i ekosystemet, i ett större sammanhang.  

 

På frågan om vad pedagogen anser att barnen kan lära om hållbar utveckling genom 

odlingsaktiviteter ges följande svar:  

Pedagog 5: […] att vi är på något vis är för våran överlevnad, egentligen är beroende av det 

här, att sätta ett frö som växer, som blir mat, som vi kan äta, vi måste göra det för att vi ska 

bli mätta, även om man kan köpa det i affären, så är ändå processen sån, liksom, nån måste 

göra det, och då måste vi ha jordar som fungerar, som vi kan odla i.  

Här uppfattar vi att pedagogen uttrycker sin upplevelse av att både lust och allvar ryms i 

odlandet. Hen lyfter en aspekt av hållbar utveckling, angående ett av våra grundläggande 

behov, behovet av mat, och hur det är kopplat till ekologiska systemens balans/bärkraftighet i 

form av fungerande jordar. Alltså två av de grundläggande begreppen i hållbar utveckling: 

”Behov” och ”ekologiska…”. Pedagogen uttrycker också att det är ett väsentligt lärande att vi 

människor är beroende av naturen, ekosystemen, jorden och av odlingsprocessen för vår 

överlevnad.  

5.2. En lustfylld naturrelation 

Denna kategori präglas av att pedagogerna ser ett väsentligt lärande i att barnen får en 

lustfylld relation till naturen. Vi har valt att lyfta detta som ett eget tema då det var något som 

flera av pedagogerna speciellt betonade. Detta innefattar att barnen ska få en 

helhetsupplevelse av den natur de möter i odlandet. Helhetsupplevelsen består i att de 

upplever odlingen och odlandet med hela sin kropp och många olika sinnen. Kategorin 

kännetecknas också av att pedagogerna vill förmedla en syn på naturen som källa till sådant 

som människor behöver och har glädje av, såsom mat, livskraft, positiva upplevelser, 

fascination, upptäckarglädje och inspiration. Att uppleva med alla sinnen, se livsprocesser och 

att förstå ekologiska sammanhang, hör ihop med den lust som karaktäriserar denna kategori. 
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Glädjen ses också som en viktig förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig ansvar för 

miljön och naturen. Lust i odlandet, upplevelsen av natur och odlandet beskrivs alltså både 

som viktigt i sig och som en förutsättning för att senare utveckla ansvarskänsla och miljöetik.  

 

På så vis hänger denna kategori ihop med andra kategorier. Lust verkar genomsyra 

odlingsaktiviteterna utifrån vad pedagogerna upplever. De vill dela med sig av sin egen lust 

till odlandet. Barnens glädje och lust beskrivs av alla pedagogerna som en viktig del i 

odlandet. Att uppleva med alla sinnen var något som nästan alla pedagogerna betonade och 

upprepade, det handlade, uppfattade vi, om att skapa en lustfylld relation till naturen och 

odlandet. 

 

Pedagoger beskriver också att odlandet i sig är lustfyllt både för dem själva och för barnen. 

Några pedagoger betonar att de vill väcka barnens lust. Pedagogerna beskriver att de vill att 

barnen ska få positiva upplevelser i odlandet. Ett sätt är att inte ha det som en aktivitet som de 

erbjuds, som inte innefattar tvång. Pedagogen förordar istället att man kan:  

Pedagog 5: låta dom barn som är intresserade få vara med i processen, dom som tycker det 
är kul själva, för om man får med sig några barn som tycker att det är kul, då sprider dom 

den glädjen till dom andra barnen, så att det här inte blir nått, liksom tvång, eller nått man 

måste, eller att man ska, utan att det är, det är kul, så tänker jag.  

Andra pedagoger beskriver att det är barnens val, och barnens lust till odling, som gjort att 

just odling är det som förskolan valt att fokusera på i Hållbar framtid istället för återvinning, 

som först var pedagogernas inriktning. 

Pedagog 2: Vad jag har sett så tycker dom att hela processen är roligt, hämta krukor, hälla i 
jord, så fröna, och sen också se hur det växer, det växer ju olika fort också, speciellt när 

man odlar ute. Och sen gillar de ju både att odla blommor och sånt som man kan äta.  

Pedagog 1:… det som jag ser, har sett så tycker dom att det är lika roligt att hålla på med 

jorden som när det faktiskt växer, så jag vet inte, men det är nog just det här med att få 

stoppa fingrarna i jorden, på den här tanken att det kan bli nånting för att det vet dom ju, 

dom har med sig att det kan växa upp nåt. 

I dessa två ovanstående citat beskriver två pedagoger vad barnen tycker är roligast i 

odlingsaktiviteterna. 

Som svar på vår fråga, om vad barnen tycker är det roligaste i odlingsaktiviteterna, beskriver 

en annan pedagog olika moment i odlandet som barnen upplever som lustfyllda. Pedagog 5 

beskriver att en del barn tycker det roligaste är att ha händerna i jorden, fysiskt, sinnligt:” få 



29 

 

gräva, att få vara med fingrarna i jorden” (Pedagog 5) Pedagogen beskriver vidare att andra 

barn tycker att det roligaste är ”inte bara det här att sätta ett frö, det finns så många processer 

man kan fortsätta processen efteråt, man kan torka blommorna, man kan göra ringblomssalva, 

man kan koka te” (Pedagog 5).  

 

Beskrivningarna av lust som ett väsentligt lärande i odlingsaktiviteterna framkommer i många 

av svaren som vi får av pedagogerna, alltså inte bara i den fråga vi ställer om vad barnen 

tycker är roligast i odlingsaktiviteterna. På vår fråga, om vad som är kärnan i det som barnen 

ska lära sig om hållbar utveckling, svara pedagogen att:  

Pedagog 5: Umm, alltså, jag återkommer till det, och jag tror att det är det, alltså, har man 

inte väckt lusten och har man inte väckt glädjen för naturen, skogen, djuren å och odlandet, 

då, och man förstår att man kan liksom, hämta kraft och energi i det, att man kan hämta 

kraft och energi i skogen och på olika sätt, liksom, genom maten, eller genom att få lugn 

eller, om man inte väckt den nyfikenheten och den glädjen, då blir det svårt med hållbar 

utveckling för då finns inte det, ett intresse, då bryr man sig inte så mycket, tänker jag […] 

Pedagogen beskriver att det är väsentligt att väcka lusten, glädje, nyfikenhet för naturen och 

odlandet hos barnen, och att göra dem medvetna om naturen som möjlig källa till kraft, 

livsenergi och näring. Detta framhålls som en förutsättning för engagemang för hållbar 

utveckling. Samma pedagog uttrycker också att:  

Pedagog 5: […] man kan väcka det som är liksom roligt, det är gott, det är vackert, det är 

kul, det är härligt att stoppa fingrarna i jorden, det finns mycket spännande djur där. Kan 

man väcka en lust, så kan det också sen väcka en ansvarskänsla, det att man kan känna att 

det här vill jag på nått vis bevara och vara ansvarig för […] 

Pedagogen beskriver att de väljer växter som ska attrahera, vara gott, ätligt, vackert, 

tilltalande för sinnena, variation, att barnen får uppleva variationer i form, färg, lukt känsla, 

samt tåligt och lättodlat. 

 

Flera pedagoger vill väcka lust genom vilka växter de väljer: ”Sockerärtor brukar vi ha, för 

det tycker dom är så himla roligt, och det blir så vackert i trädgården” (Pedagog 5). 

 

Här ger en annan pedagog ett exempel på lust förknippad med fascination över livsprocesser 

som blir tydliga när de tillsammans följer utvecklingen i sina odlingar: ”Det man har märkt, är 

väl att [när] det kommer upp någonting. Det är väldigt spännande. Gå varje dag och titta: Har 

det kommit någonting? Vad händer i jorden? ” (Pedagog 3).  

 

Upplevelser av smak, lukt och känsel kopplat till det man varit med och odlat lyfts fram som 
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väsentligt lärande. En av pedagogerna svarar att en viktig anledning till varför hon odlar med 

barnen är för att barnen ska få: ” … smaka och lukta och känna på det man har själv stoppat i 

jorden. Det är mitt syfte.” (pedagog 1). En annan pedagog beskriver att: ”… det är ju trevligt 

både för ögat och upplevelsen, och sen att man kan smaka på det som man har odlat.” 

(pedagog 2).  

 

En pedagog beskriver att de uppmärksammar barnen på nyanser och rörelser ”… att man är, 

går in i lite på djupet, att vad masken har för färg? […] hur rör de sig? (Pedagog 1). 

Pedagogen beskriver här att hen riktar barnens uppmärksamhet på olika nyanser av färg och 

rörelse.  

 

Flera av pedagogerna beskriver att de väljer växter för att barnen ska få positiva upplevelser 

och uppleva med många olika sinnen. Pedagog 2: ”smultrona har vi köpt in och de har vi valt 

det för att det ska vara en upplevelse att få smaka på det de själva har odlat och det är samma 

sak med örterna och potatisarna också.”  

 

5.3. Att ta hand om naturen  

Denna kategori Att ta hand om naturen kännetecknas av att pedagogerna uttrycker att en 

avsikt med odlingsaktiviteterna är att barn ska lära sig visa respekt för och vara rädda om 

levande växter, djur, småkryp, och naturen samt ta hand om miljön, jorden och tillgångarna. 

Flera av pedagogerna uttrycker också att det är viktigt att barn, genom att de får en förståelse 

för var maten kommer ifrån, lär sig att inte ta så mycket mat vid måltiden i syfte att vara 

sparsam för andra dagar, och för att inte slänga mat. Vidare kännetecknas denna kategori av 

ett synsätt på relationen mellan människa och natur som karaktäriseras av människans ansvar 

att vara varsam om naturen. Här handlar det framförallt om att vara försiktig och omtänksam i 

det lilla, i den konkreta odlingspraktiken. Ansvar för naturen, vara rädd om naturen och det 

levande. Att ett varsamt förhållningssätt ska prägla människans relation till naturen och den 

nära miljön. I relationen mellan människa och natur, ses människan som den som påverkar 

naturen, och har ansvar. Denna kategori handlar både om odlarens omtanke om sina odlingar, 

och om en omtanke om naturen för dess egen skull som pedagogerna också uttrycker att de 

vill förmedla till barnen i odlingsaktiviteterna.  

 

På vår fråga om vad det viktigaste syftet till att de odlar med barn är svarade en pedagog att:  
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Pedagog 4: Ja, men det här med att se att det är levande, att vara rädd om det levande, alltså 

vi står ju ändå i det här med att, vi måste lära barnen att vara rädda om miljön, precis som 

vi ska vara rädda om miljön, för att kunna ha något att ge till våra barn, när dom växer upp, 

att källsortera, att kompostera, att vara rädda om tillgångarna, det här är ju en del i det, 

verkligen. 

Pedagogen uttrycker här att ett väsentligt lärande i odlandet är att barnen ska förstå att växter 

och småkryp lever, och att barnen lär sig vara aktsamma om det som lever, om miljön, och om 

gemensamma naturtillgångar. Det långsiktiga syftet med aktsamheten beskrivs vara att det 

levande, miljön och tillgångarna ska finnas även för barnen när de blir stora.  

 

En av pedagogerna beskriver ett skäl till varför de odlar med barn, är att barnen ska lära sig 

visa respekt för maten. 

Pedagog 5: […] att se var maten kommer ifrån, det är viktigt, för det betyder att man visar 

respekt mot maten och det man äter, och att man använder inte så mycket mer än vad man 

behöver kanske, att man inte slänger så mycket. Vi behöver bidra allihopa, till att få en 

hälsosammare jord, på nått vis, så det är ju, att lära barnen är ju ett steg i det […] 

 

Pedagogen uttrycker att ett syfte med att odla med barnen är att barnen, genom att förstå hur 

maten blir till, har möjlighet att lära sig att respektera och hushålla med jordens resurser, i 

detta fall mat. Pedagogen uppmärksammar i sitt svar ”behov” vilket är en del i den mest 

allmänna definitionen av hållbar utveckling.  

 

Avsikten att barnen genom odlandet får möjlighet att lära sig hushålla med resurser och inte ta 

mer mat än de behöver uttrycks av flera pedagoger. Här är ett exempel på hur en pedagog 

uttrycker detta. 

Pedagog 3: det är viktigt hur man tänker, hur mycket mat man tar, hur mycket mat man 
kastar så tror jag att det är bra för barnen att odla det som man själv kan äta för då kan man 

ta, kanske man odlar en gurka, då kan man ta en gurka och skiva och låta dom andra 

gurkorna vara kvar tills man ska använda dom så att det blir som en, aaa de får tänka till 

lite att man behöver inte bara ta, ta, ta. 

 

I detta exempel är det hushållande som beskrivs väldigt konkret och nära. Pedagogen 

beskriver att barnen kan lära sig att bara skörda lite i taget, för att ha till ett senare tillfälle.  

 

Flera pedagoger beskriver en relation till naturen och växterna i odling som präglas att barnen 

ska ta om hand om odlingarna och att barnen får förståelse för växternas behov. Här handlar 

det om växternas behov av vatten som barnen lär sig att tillgodose, som en del i att sköta om 
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växterna. ”Nästa år på det [ året efter], kanske man förstår att den slokar väldigt mycket om 

man inte ger den vatten” (Pedagog 4). 

  

Många av pedagogernas synsätt på människans relation till naturen verkar karaktäriseras av 

att de värdesätter att ta hand om växternas konkreta behov och också en varsamhet i 

förfarandet och omtänksamhet beskrivs också som viktigt.  ”och sen just att man tar hand om 

det också. Man vattnar det, man är omtänksam och att man sköter om dem. Annars blir det 

ingenting” (pedagog 2), Pedagog 4 säger att ”jag kan se hur dom liksom krattar försiktigt i 

jorden, hur dom plattar på marken där vi har sått, hur dom vattnar försiktigt, dom häller inte 

på vatten bara, dom är försiktiga, för att dom har fått lära sig det här”. 

 

En annan pedagog beskriver också att odlingen behöver tas hand om av barnen/människor 

genom att vattna, plocka frukt och bär när man skördar det. Man behöver sköta om 

planteringen. För att växterna ska kunna växa behöver de ha jord, vatten, värme och även sol. 

”Det är väl så att man måste ta hand om sin odling, man måste vattna och måste plocka frukt 

eller bär eller potatisen när det är klart. Man får se efter planteringen […] vi kan få någonting 

att växa, genom att sätta till, det är jord och det är vatten och värme som behövs och så, och 

solen då” sa pedagog 3. 

 

De varelser som omfattas av denna omtänksamhet är djur, växter, småkryp, naturen, 

ekosystemet, och även jorden, trädgården och allt levande.  Pedagog 4 uttrycker att ”… se att 

det är levande, att vara rädd om det levande…” som.  Pedagog 2 säger: ”Det är bra att de lär 

sig att man tar hand om, som dom säger, om naturen och djuren”.  Pedagog 2 uttrycker också 

att ”[…] man lär sig att ta hand om naturen, också, jag menar, på hösten, vi krattar löv 

tillsammans, och, också att man inte slängar skräp […]”. Pedagog 3 uttrycker att det är viktigt 

att barnen ”lär sig så fort som möjligt ta hand om våran natur och jorden”. Samma pedagog 

uttrycker också följande: ”Att man ska ta hand om naturen, det tycker jag är viktigaste, att 

dom lär sig att allting är ju liv, både växter och djur och till och med blommor.”  

 

Pedagog 1 pratar mycket om barnens påverkan: ”… man kan påverka sin miljö och påverka 

vad som växer…”. Denna pedagog uttrycker även att: ”… som barnen själva är inne på nu, att 

vi måste vara rädda om naturen, det är det dom själva återkommer till hela tiden, och att de 

förstår det […] och det är vi som påverkar. Vi påverkar djuren, djuren påverkar varandra, och 

naturen […] Men jag vill ju komma åt liksom hur, barnens påverkan, vad dom gör för nyttan, 
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hur vi kan, men det är väl där planteringen och odlingen komma in så mycket, att där kan vi, 

barnens fingrar liksom påverka miljön.”  

 
Pedagog 1: Dom har jobbat mycket med snigeln och små djur och sånt nu, och det är ju 

samma att man är rädd om den, men med dom äldre så blir det ju lite mer om vi är rädda 

om naturen, dom kan se det i ett större perspektiv, men för dom yngre blir det liksom, ja 

men det är den här lilla snigeln, och vi ska vara rädda om den, eller spindeln, eller så, så 

skiljer ju det sig ganska mycket åt, fast än det ändå är samma värden som vi vill förmedla 

till barnen.  

Pedagog 1: Jag tänker att naturen, miljön och jorden är, det är deras framtid och de behöver 

lära sig precis som oss att ta hand om den fram för allt, vilken nytta dom har, hur dom kan 

påverka det lilla, hur dom kan påverka i det lilla, hur dom kan påverka hur masken lever, 
dom pratar jätte mycket om väder nu. Vi är inte där än men, när deras samtal och arbete 

kommer igång då kan man komma till, hur kan vi påverka vädret?  

 

5.4. Ekologiska sammanhang 

Denna kategori Ekologiska sammanhang handlar om att flera av pedagogerna ser förståelse 

för sammanhang i naturen som ett väsentligt lärande kopplat till hållbar utveckling i 

odlingsaktiviteter. Kategorin innefattar grundläggande ekologiska kunskaper om vad olika 

organismer behöver för sin överlevnad och hur de är beroende av varandra och av den 

omgivande miljöns egenskaper. Här ingår även förståelse för hur människan ingår i detta 

sammanhang. Förståelse för det levande och för växters livsprocesser finns också med som 

kunskapsinnehåll. Även upplevelsebaserad kunskap om naturens och trädgårdens 

variationsrikedom beträffande lukter, smaker, utseende och andra olika egenskaper har lagts 

till kategorin. Artkunskap och kunskap om biologisk mångfald har vi valt att lägga till denna 

kategori. Fascination präglar det lärande om ekologiska sammanhang och livsprocesser som 

pedagogerna beskriver att barnen är delaktiga i.  

 

Detta lärandeinnehåll beskrivs engagerat och entusiastiskt av flera pedagoger. Här beskriver 

en pedagog vad hon ser som kärnan, i hållbar utveckling, i det som de vill att barnen ska 

komma på: 

Pedagog 2: […] komposten där vi slänger maten, att det blir till jord, och att jorden 

används för att maskarna ska kunna leva i jorden och maskarna gör nytta för att jorden ska 

få näring, och jorden gör nytta för att blommorna ska kunna växa, och nu har dom ju börjat 

prata om att det regnar, och vad gör regnet då för nytta? Jo, då växer det, allt växer, till 

exempel, är ett svar. Men dom har inte riktigt kommit på det här med vad jorden gör för 

nytta, att det växer. Men dom har ju kommit på att det regnar, då växer det, men just att 

jorden ger näring till blommor och träd och så, så det är själva kärnan som vi försöker få 
dom att komma på nu, dom har börjat, liksom, maskarna behöver jorden för att kunna leva, 

och så där så att, det håller på att komma […] 
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Pedagogen beskriver ekologiska sammanhang och kretslopp som är betydelsefulla i odlande, 

exempelvis hur matrester och kompost blir jord, som ger näring till växterna. Regnets och 

maskarnas betydelse beskrivs också som viktigt lärande i detta sammanhang.  

 

Flera pedagoger beskriver att det är viktigt att barnen får se processen och förändringen, 

växternas livsprocess, och att få förståelse för det levande. ”… att få se en hård liten ärta, kan 

rätas upp, spricka upp, och det kommer både en rot och en grodd upp.” (Pedagog 4). Pedagog 

4:”Och man pratar om maskarna att dom jobbar med att bryta ned, och bajsar ut jord och så, 

har vi nått att sätta frön och plantor i” 

 

En av pedagogerna beskriver ett kunskapsinnehåll som handlar om att vi är en del i 

ekosystemet och ett större sammanhang: ”en förståelse för hur världen fungerar […] det växer 

och så äter vi och för djuren dom äter andra saker som växer och så liksom, den här 

kretsloppstanken blir mer förståelig” (Pedagog 5). 

 

I lärandet om ekologiska sammanhang inkluderas också medvetenhet om barnens/människors 

beroende av naturen för att få sina behov tillgodosedda. Till exempel för att få mat genom 

odling, vilket förutsätter fungerande jordar och ekosystem.  

Pedagog 5:… jordärtskockor, för dom blir så himla höga och det är också lite spännande 

för det skapar nått med miljön i liksom odlingslådan, att dom blir två meter höga, […] en 

ros mitt bland jordgubbarna […] att det är olika textur på saker alltså, det finns jordgubbar, 

men så finns det rosor, och dom är lite vassa, då får man vara lite försiktig, att man lär sig 

lite att dom växer på olika sätt också, det är långa och det är höga och dom går att äta och 

dom går inte att äta. 

En av pedagogerna lyfter också fram, som ett viktigt lärandeinnehåll, att barnen lär sig namn 

på olika djur och växtarter, och lär sig skillnader mellan olika djurarter och växtslag: 

Pedagog 5: […] att man får kunskap, i det här finns det också kunskap, att veta att, ja men 

alla fåglar är inte bara fåglar utan det finns skator, och det finns, alltså benämna dom djuren 

som finns i naturen med, det tror jag är jätte viktigt, och att likadant som man benämner 

växterna, dom här växterna heter det här, och dom heter det här, så det inte bara är ”gröna 

saker” utan det är också, ja, dom är olika, och dom har olika funktioner, och dom ser olika 
ut […]  

Pedagogen beskriver att barnen ges möjlighet att utveckla artkunskap, som innefattar kunskap 

om arters namn, samt variationer mellan olika arter vad gäller utseende och egenskaper. 
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5.5. Odlingskompetens  

Kategorin Odlingskompetens kännetecknas av att pedagogerna uttrycker att en avsikt med 

odlingsaktiviteterna är att barn ska lära sig själva odlandet, inte bara som ett pedagogiskt 

verktyg för att de ska lära om annat, utan att odlandet i sig ses som viktigt, och viktigt i 

relation till hållbar utveckling. Denna kategori innefattar således lärandet av själva 

odlingsförfarandet: hur man sår frön, att växterna behöver tas om hand, att man behöver 

vattna, hur man skördar ätliga delar och tar tillvara frön för att så nytt. Detta är en form av 

handlingskompetens och aktörskap som i detta fall utgår från odlingskompetens: att man kan 

odla maten själv. Kunskaperna i denna kategori som berör det praktiska odlingsförfarandet, 

överlappar i viss mån kategorin ekologiska sammanhang. Då växternas behov av vatten är 

både en ekologisk kunskap om växtens beroende av vissa betingelser i dess livsmiljö 

(egentligen växtfysiologi), men också en grundläggande och avgörande kunskap för den som 

vill odla sin egen mat.  

 

En av pedagogerna uttrycker att, det att odla sin egen mat är ett väsentligt lärande som berör 

att ”rädda världen”, vilket här kan förstås som att bidra till en hållbar utveckling: ”Det är väl 

lite det här klassiska, jag kan inte rädda världen, men jag kan ändå göra nått, […] Det lilla jag 

kan sprida till många, kan dom sprida till fler…” (Pedagog 4). Här framträder ett synsätt som 

handlar om att, det att odla sin egen mat är en handling som i sig främjar hållbar utveckling. 

 

Samma pedagog menar att odlandet är något som alla kan göra hemma. 

Intervjuare: Vad tänker du att barn kan lära sig om hållbar utveckling genom 

odlingsaktiviteter? 

Pedagog 4: Att det är möjligt, att man kan odla, man behöver inte köpa allting, att det 
smakar gott, att det egenodlade är ju någonting som smakar väldigt gott, att få den känslan 

[…] visa att man faktiskt kan odla inne på fönsterbrädan, lite gran, eller i en kruka, man 

kanske ha en balkong, så finns det faktiskt möjligheter att göra det. 

Pedagogen uttrycker, i ovanstående citat, att odlingskompetensen kan göra att man inte 

behöver vara beroende av att köpa mat, och att det är möjligt för alla att göra det hemma.  

 

En annan pedagog lyfter detta med att kunna styra över sin egen mat och att kunna påverka. 

Pedagog 1: jag tycker att det är just den här känslan att kunna plantera något eget, att kunna 

styra över sin egen mat, att kunna veta att man kan påverka, både naturen och jorden och 

sin egen situation, att allt inte behöver att komma från affären, till exempel.  
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En aspekt av ekologiska sammanhang är barnens roll. Den beskrivs dels som att barnen 

påverkar sin omgivning och växterna och deras möjlighet att få sina behov tillgodosedda. 

 

En annan av pedagogerna uttrycker att målet, med barnens lärande för hållbar utveckling 

genom odlingsaktiviteter, är att barnen tillägnar odlingskunskaper så att de kan odla hemma: 

Intervjuare: Vad tänker du att barnen kan lära sig om hållbar utveckling genom 

odlingsaktiviteter? 

Pedagog 2: Jag hoppas att de tar med sig hem, och dom odlar hemma och pratar om hur 

man kan ta hand om växter och det som man odlar själv. 

Ovanstående citat kan förstås som att pedagogerna anser att själva odlandet i sig är ett viktigt 

kunnande. Att det är en kunskap som i sig kan bidra till att man kan leva mer hållbart. 

 

En av pedagogerna beskriver att barnen får möjlighet att följa odlingsprocessen ”.. hur en ört 

eller växt kan komma till, och sen just att man tar hand om det också. Man vattnar det, man är 

omtänksam och att man sköter om dem. Annars blir det ingenting.” (Pedagog 2). Pedagogen 

beskriver att omvårdnaden är en förutsättning för att det ska bli en ört eller en växt.  

 

Ytterligare en pedagog beskriver omvårdnaden om odlingen som viktig:  

Intervjuare: Vad är viktigaste att förmedla till barnen i odlingsaktiviteter, tycker du? 

Pedagog 3: Det är väl så att man måste ta hand om sin odling, man måste vattna och måste 
plocka frukt eller bär eller potatisen när det är klart. Man får se efter planteringen. 

Ta hand om odlingen, se till den och att skörda när det är dags, beskrivs som väsentligt 

lärande.   

 

Att uppfatta och förstå växters behov, ”vi kan få någonting att växa, genom att sätta till, det är 

jord och det är vatten och värme som behövs och så, och solen då” (Pedagog 4). En pedagog 

berättar att ”Nästa år på det kanske man förstår att den slokar väldigt mycket om man inte ger 

den vatten”. (Pedagog 4) Det kan tolkas att förstå växtens fysiologiska behov, växtens 

konkreta behov i dess miljö. Växtens behov av vissa abiotiska förhållanden i miljön, som 

tillgång på vatten. Att barnen genom konkreta erfarenheter successivt kan uppfatta och erfara 

andra livsformer (utom människans) behov. Att barn kan förstå grundläggande principer för 

hur man sköter om odling av ätliga växter, och i förlängningen hur mat till människor blir till.  
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Här nedan är ett exempel på hur en av pedagogerna uttrycker en intention att barnen ska bli 

medvetna om sin roll i ekologiska sammanhang.  

Pedagog 1: Vi påverkar djuren, djuren påverkar varandra, och naturen. Dom [barnen] pratar 

mycket om ekosystem, djuren i ekosystemet och naturen. Men jag vill ju komma åt liksom 

hur, barnens påverkan, vad dom gör för nyttan, hur vi kan, men det är väl där planteringen 

och odlingen komma in så mycket, att där kan vi, barnens fingrar liksom påverka miljön. 

Pedagogen beskriver här odlandet som pedagogiskt verktyg som hjälper till att tydliggöra hur 

barnen kan påverka sin omgivning. 

 

En pedagog beskriver att barnen kan få vara med och uppleva att de kan interagera med 

naturen, sätta igång processer och få något att hända ”vi kan få någonting att växa, genom att 

sätta till, det är jord och det är vatten och värme som behövs och så, och solen då.” (Pedagog 

4)  

 

En pedagog beskriver att en del barn är: ”… väldigt fascinerade av den här processen, att 

stoppa ner ett frö och så blir det nånting, det växer liksom, det blir nått grönt” (Pedagog 5). 

 

5.6. Sammanfattning av resultatet, första frågeställningen 

Resultatet till den första frågeställningen: Vad, med avseende på hållbar utveckling, upplever 

pedagoger som väsentligt utbildningsinnehåll när de genomför odlingsaktiviteter med barn? 

Visar att pedagogernas upplevelser är att barnen ska utveckla förståelse för var maten kommer 

ifrån och hur den blir till. Det ses som en viktig del i livet att förstå var maten kommer ifrån. 

Pedagogerna vill vidare förmedla en syn på naturen som källa till sådant som människor 

behöver och har glädje av, såsom mat, livskraft, positiva upplevelser, fascination, 

upptäckarglädje och inspiration. Genom odlandearbetet uttrycker pedagogerna att barn ska 

lära sig visa respekt för och vara rädda om levande växter, djur, småkryp, och naturen samt ta 

hand om miljön, jorden och tillgångarna. De beskriver också att barnen utvecklar 

grundläggande ekologiska kunskaper om vad olika organismer behöver för sin överlevnad och 

hur de är beroende av varandra och av den omgivande miljöns egenskaper. Även ger 

pedagogerna uttryck för att barnen ska utveckla odlingskompetens såsom hur man sår frön, att 

växterna behöver tas om hand, att man behöver vattna, hur man skördar ätliga delar och tar 

tillvara frön för att så nytt.  
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Nu följer en presentation av resultatet för den andra frågeställningen, som uttrycker barnens 

syn på vad de lärt sig i odlingsaktiviteterna.  

 

5.7. Hur man gör när man odlar 

Här presenteras den första av de två kategorier som svarar mot studiens andra frågeställning 

och beskriver vad barnen uttrycker att de har lärt sig i odlingsaktiviteter. Den första av dessa 

kategorier handlar om hur man gör när man odlar. I samband med odlingsaktiviteterna 

uttrycker barnen hur de gör när de odlar ätliga växter. Odlingsaktiviteterna genomfördes av en 

grupp barn som visade intresse för odlande med handledning av en pedagog på vardera 

förskola. På Förskola 1 fick barnen möjlighet att odla tomater i ateljén och efteråt gavs de 

möjlighet att teckna sin egen odling, och vad de tänkte skulle hända. På Förskola 2 odlade 

barnen sallad ute på gården. Dessutom har vi gjort informella intervjuer med barnen i form av 

rundvandring på förskolegårdarna, då barnen berättade för oss vad de odlat. På Förskola 1 

intervjuade en av oss barnen på tu man hand, och frågade hur man odlar.  

 

De nedanstående bilderna visar att när de odlade på förskolan behövde de jord, tomater eller 

fröer, och vatten, och att de har använt olika redskap så som krukor, skålar, skedar och burkar. 

I bild 1 ser vi tomathalvor i en skål. Under odlingsaktiviteten fick barnen ta av dessa och 

lägga i jorden med avsikt att odla tomater. Genom detta fick barnen möjlighet att lära sig att 

man kan odla tomat utifrån färska tomathalvor som man lägger i jorden. Barnen fick också 

möjlighet att titta på tomathalvorna med hjälp av lupp. Då såg de tomatens frön. I bild 2 ser vi 

hur barnen fyller jord i små krukor. Efter att de gjort det, så fick de lägga i salladsfrön, och 

sedan fick de vattna försiktigt i krukorna. På detta sätt gavs barnen möjlighet att lära sig att de 

kan odla sallad utifrån fröer. I bild 3 och 4 är barnens teckningar från förskola 1. 

Teckningarna visar vad barnen gjort i odlingsaktiviteten och vad de tror kommer att hända 

med deras odling. I bild 3 har ett barn ritat att först behöver man ha en kruka, sedan fylla den 

med jord och lägga i en tomathalva i mitten av krukan. Sedan har barnet ritat att hen tror att 

det kommer upp en växt i form av en grön stjälk och många röda tomater på.  I bild 4 har ett 

barn ritat en röd tomathalva, där man ser svarta prickar som är fröna, uppe på jorden i krukan, 

och en stjälk med blad och allra överst i toppen är en tomat, berättade barnet då hen ritade 

bilden.  
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Under rundvandringen på Förskola 1 uttryckte tre barn följande: ”Man lägger jord först i, och 

sen tomater och sen vatten”, ”man gömmer tomaterna i jorden … man behöver faktiskt ha 

bara vatten”, ”man lägger en tomat i en kruka, sen lägger man jord och vatten, sen växer den”. 

På Förskola 2 fick vi bara möjlighet att prata med ett barn direkt efter odlingsaktiviteten. 

Barnet berättade för oss hur man gör när man odlar: ” först lägger vi i lite jord och sen brukar 

Bild 2: Barnen fyller krukorna 

med jord från en balja 

Bild 1: En skål med tomater och en 

skål med jord och skedar  

Bild 3: En av barnens teckningar 

av tomatplanta och kruka med frö 

i. 

Bild 4: En annan av 

barnens teckningar av en 

tomatplanta  
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vi göra ett litet hål och lägga i fröet på den. Och sen så brukar vi, och sen så vattnar man, sen 

så vattnar vi. Och sen så brukar vi känna om det är vatten”. 

 

Barnens har uppfattat olika moment i odlingsförfarandet, och det är viktigt att ha jord, vatten 

och tomater eller andra frön för att kunna odla. Barnen uppfattar också att jord och vatten är 

en god förutsättning för växters möjlighet att växa.  

 

5.8. Grundläggande ekologi   

Den andra kategorin som beskriver vad barnen uttrycker att de har lärt sig i odlingsaktiviteter 

handlar om grundläggande ekologi. Genom odlingsprocessen tillägnar sig barnen artkunskap 

nämligen arternas namn, variationer i utseende och egenskaper hos olika växtarter. Vissa 

förskolebarn i förskola 1 berättar exempelvis i rundvandring med oss att de hade odlat några 

växter såsom jordgubbar, smultron, rabarber, potatis, lök och ärtor. Dessa olika växter odlades 

i pallkragar ute på förskolegården där har barnen möjlighet att själva plocka och smaka när 

som helst. När de står vid pallkragarna med ätbara växter berättar de att” rabarber smakar surt, 

jordgubbar och smultron smakar gott, lök smakar stark”. Barnen är vidare ivriga att visa oss 

sina odlingar de berättade: ”det här är jordgubbar, det här är smultron, det här är rabarber”. De 

växt namn som barnen säger stämmer med de plantor vi såg i pallkragarna, vilket visar att de 

kan se skillnad på olika växter. Exempelvis har rabarber stora och hjärtlika blad, jordgubbar 

har så större blad än smultron. Därutöver finns det ett barn som förklarar varför man behöver 

odla grönsaker för att man ska odla grönsaker att äta. 

 

Vid trädgårdslandet i Förskola 2 berättar några barn att de odlade jordgubbar, smultron, 

rabarber, jordärtskocka, vitlök och bönor i pallkragar. Då går några barn till vitlökslåda för att 

plocka en bit av vitlök och stoppa i munnen. De här barnen sa att ”det smakar jättestarkt”. 

Nästan barnen i förskolan 2 uttrycker sig att jordgubbar och smultron smakar gott samma som 

barnen i förskolan 1. Ytterligare kan barnen identifiera tomatplantor genom bilder som visas 

av en pedagog då hon ställde en fråga till en barngrupp: ”vad är det för plantor tror ni?” Några 

barn sa: ”tomater”. 

 

Sammanfattning: Resultatet visar att barnen i dessa två förskolor har lärt sig två saker, hur de 

gör när de odlar och grundläggande ekologi i sitt odlingsarbete. De har fått erfarenheter och 

kunskap om hur odlande av ätliga växter går till. De har fått en förståelse för vad odlande är, 
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hur det smakar, vad som behövs för att odla, hur man gör när man sår och att plantorna 

behöver vatten. Detta innebär att barnen tillägnar sig nyttiga och grundläggande kunskaper i 

odlandet av ätliga växter.  

 

5.9. Sammanfattning av resultatet, andra frågeställningen 

Den andra frågeställningen i denna studie är: Vad uttrycker barnen att de lär sig genom 

odlingsaktiviteterna? Slutsatsen till detta visar att de informellt intervjuade barnen berättar om 

vad odlande är, hur det smakar, vad som behövs för att odla, hur man gör när man sår och att 

plantorna behöver vatten. Därutöver uttrycker de att de tillägnar sig artkunskap nämligen 

arternas namn, variationer i utseende och egenskaper hos olika växtarter. 
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer studiens metod att diskuteras. Därefter kommer vi med utgångspunkt i 

vårt syfte och våra frågeställningar att diskutera och jämföra det resultat vi fått fram med 

studiens bakgrund och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och 

vidare forskning.  

6.1. Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer, deltagande observation och informella intervjuer med barn 

användes i denna studie, då vi ser det som lämpliga metoder för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi anser att dessa kvalitativa metoder gav oss många svar på våra 

frågeställningar: Vad, med avseende på hållbarutveckling, upplever pedagoger som väsentligt 

utbildningsinnehåll när de genomför odlingsaktiviteter med barn, och Vad uttrycker barnen 

att de lär sig genom odlingsaktiviteterna.  

 

Vi valde att inte lämna intervjufrågor till respondenterna i förväg. Om respondenterna fått 

tillgång till frågorna i innan intervjuerna, tror vi att de kanske skulle ha förberett sig inför 

intervjuerna, sökt information på olika sätt och tillrättalagt sina svar. Detta kunde ha påverkat 

studiens resultat. Frågorna som användes i intervjuerna var inte ledande utan öppna. Öppna 

frågor ger respondenterna möjlighet att svara med sina egna ord, vilket ger utrymme för svar 

eller reaktioner som vi inte kunde förutse när frågorna utformades (Bryman, 2011, s. 244.) 

Genom dessa frågor fick vi varierande svar och ett rikt material från respondenterna. 

 

I denna studie valde vi att fokusera på två förskolor eftersom vi hade begränsat med tid. 

Intervjuer i ett större antal förskolor skulle ha kunnat ge oss en bredare bild.  

 

Vi var ovana att intervjua och vi hade planerat in flera intervjuer i tät följd på den ena 

förskolan. Detta medförde att vi inte hade möjlighet att dra lärdomar, som vi kunde använda i 

intervjuerna på den förskolan. Tillföljd av detta gavs pedagogerna på den ena förskolan inte 

samma möjligheter att fördjupa sina svar, som pedagogerna på den andra. Det kunde varit 

intressant om fler pedagoger hade utvecklat sina tankar och det kunde ha givit en större bredd 
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i deras svar. Vidare har vi använt flera metoder i denna studie (semistrukturerade intervjuer, 

deltagande observationer och informella intervjuer med barn), vilket gjorde att vi kände oss 

splittrade. Det kunde ha varit bättre att fokusera på en eller två metoder. Nackdelen med 

kvalitativa metoder är att man inte får möjlighet att samla in data från många olika förskolor 

kring hela landet (Bryman, 2011).  

 

Vi håller med Kvale (2014)  om att det är bra att intervjua barn i naturliga miljöer och gärna 

när de håller på med någonting. Detta är ett sätt att överbygga klyftor mellan barn och vuxna. 

I detta fall har vi intervjuat barnen när de var ute på sina förskolegårdar och stod nära sina 

odlingar, samt när barnen odlade sallad. 

 

6.1.1. Studiens kvalitet 

Reliabilitet är angeläget i all forskning (Roos, 2014, s. 51). Begreppet reliabilitet handlar om 

att studiens datainsamling är utförd på ett tillräckligt noggrant sätt för att det ska vara möjligt 

att dra några slutsatser utifrån resultatet. Det gäller också att studiens struktur görs noggrant så 

att man får möjlighet att få svar på sitt syfte (ibid.).  

 

Semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in data i detta arbete. Vi har inspirerats 

av Bryman (2011) i denna metod. Under intervjuns gång kunde vi hjälpa intervjudeltagarna 

genom att förklara om de undrade något eller inte uppfattade intervjufrågorna. Vi hade även 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till pedagogerna för att fördjupa deras svar. Denna 

metod gav kunskap kring vad pedagoger tänker, känner, upplever och erfar som väsentligt 

lärande för hållbar utveckling när de genomför odlingsaktiviteter med förskolebarn. Vi valde 

att göra intervjuer, då vi ansåg att det skulle ge oss bättre möjligheter att få svar på våra 

frågeställningar och på vårt syfte, än om vi valt att göra enkäter. I enkäter ges respondenten 

inte möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter (ibid.).  

 

För att få en tydligare bild av vad barnen verkligen lär sig och för att få med barnens 

perspektiv, valde vi att ställa frågor även till barnen. Samtalen med barnen utgör ett 

komplement till intervjuerna med pedagogerna och observationerna. Genom att använda 

deltagandeobservation och informella intervjuer med barn kunde vi närma oss barnens 

upplevelser och erfarenheter.  
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Vi upptäckte att det var svårt att genomföra intervjuer med små barn. Vi lärde oss mycket av 

de misstag vi gjorde. På Förskola 1 prövade vi den intervjuguide vi hade gjort i förväg. Vi var 

vid deras odlingar så som vi planerat, men vi var inomhus vid krukorna istället för ute. I 

samma rum var flera barn, vi två, två pedagoger och förskolechefen. Alla var förväntansfulla 

inför vad barnen skulle svara när vi intervjuade dem. Det blev stelt, barnen svarade inte på 

våra frågor. Eftersom det inte fungerade som vi tänkt pratade vi ihop oss och prövade ett annat 

sätt. Vi kom på att eftersom en av oss missat odlingsaktiviteten tidigare på morgonen, på 

grund av missförstånd om tiden, så kunde hon be barnen berätta för henne hur de hade gjort 

när de odlade tomater. Barnen gick ut och hon följde med dem en i taget och frågade dem hur 

man gör när man odlar. Då ville barnen berätta för henne hur odlandet går till. Hon gick också 

till odlingarna på förskolegården tillsammans med tre barn och frågade vad som växte i 

odlingslådorna, hur det smakar och varför man odlar. Genom att använda ett mer lämpligt sätt 

fick vi mycket fler svar från barnen.  Roos (2014, s.54) menar att man behöver ha en annan 

teknik för att få svar på det man vill och detta kan kopplas till begreppet validitet. Detta 

begrepp är relevant för studiens kvalitet. Det handlar om att välja en lämplig metod, lämpliga 

frågor och lämpliga ord för att få en ökad förståelse för det man vill veta (Roos, 2014, s.55). 

För att uppnå vårt syfte som är ”att analysera och diskutera hur olika synsätt på hållbar 

utveckling kan komma till utryck i odlingsaktiviteter med förskolebarn”, har vi letat efter svar 

som är relevanta för detta syfte och för våra frågeställningar som formulerats för att besvara 

syftet, inte något annat än detta. Detta är det man kallar giltighet eller validitet i en studie 

(Roos, 2014, s.53).  

 

När vi sedan kom till Förskola 2, där ingen av oss kände barnen sedan tidigare, blev det 

tydligt att vi hade tillbringat för lite tid med att lära känna barnen och pedagogerna. Barnen 

där var mer reserverade och försiktiga med att svara på våra frågor. Vi tror att intervjuerna 

med dessa barn hade varit mer avspända, och därmed mer givande, om vi hade haft mer tid att 

lära känna barn och pedagoger innan vi genomförde intervjuerna med barnen. Vi hade också 

svårare att få möjlighet att intervjua barnen utan en pedagog närvarande kanske för att vi inte 

kände barnen och pedagogerna så väl och för att vi inte var där så länge.  

 

Vi dokumenterade våra observationer med hjälp av fotografier, ljudinspelningar på 

mobiltelefon och anteckningar om vad som skedde, vad som sades och vad som gjordes.   

En stor mängd citat redovisas i resultats avsnitten för att läsaren själv ska kunna få en 

uppfattning om vad pedagogerna gav uttryck för i intervjuerna beträffande väsentligt lärande 
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avseende hållbar utveckling i odlandet med förskolebarn. Under forskningsprocessen lade vi 

stor vikt vid att ha kontroll över att alla delar stämmer överens med studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten kontrollerades även för att se till att det förankrats med tidigare 

forskningen. Vi bedömer att detta har bidragit till ökad reliabilitet i arbetet. 

 

Generalisering är ett av de meningsfulla begreppen som Robert Thornberg och Andreas Fejes 

(2015, s.270) vill betona i kvalitativ forskning därför att det handlar om i vilken utsträckning 

studiens resultat kan tillämpas på personer och händelser som inte har ingått i studien. Ifall 

någon annan upprepar denna studie och använder samma urval, genomförande och val av 

metod såsom intervjuer med fem pedagoger, observationer i odlingsaktiviteter och informella 

intervjuer med fyra-femåriga barn är det inte säkert att samma resultat framträder. Vi tror till 

exempel att resultatet skulle bli annorlunda, ifall studien genomfördes på en annan förskola, 

med yngre barn och med pedagoger som inte har mångårig erfarenhet och som inte har 

intresse och engagemang för odling av ätliga växter. De svar vi fick och de iakttagelser vi 

gjorde på Förskola 1 och Förskola 2, skiljde sig något, därför tror vi att om vi hade utvidgat 

studien till att omfatta även Förskola 3,4 och 5, så hade det antagligen också varit viss 

skillnad på vad vi fått för svar där och vad vi observerat.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Här kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till studiens bakgrund och tidigare 

forskning samt i relation till studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis diskuteras 

resultatet som svarar mot studiens första frågeställning: ”Vad med avseende på hållbar 

utveckling, upplever pedagoger som väsentligt utbildningsinnehåll när de genomför 

odlingsaktiviteter med barn?” Därefter diskuteras studiens andra frågeställning: ” Vad 

uttrycker barnen att de lär sig genom odlingsaktiviteterna?” Resultatet diskuteras också i 

relation till metod, med avseende på vilka slutsatser vi kan dra. 

6.2.1. Miljöetik och pluralism 

I vårt resultat kan vi se att de intervjuade pedagogerna gav uttryck för att de ville förmedla en 

etisk grund. Den beskrivs huvudsakligen i kategorin Att ta hand om naturen. Här uttrycks till 

exempel att man ska vara sparsam om maten och rädd om naturen. Detta kan kopplas till 

Ekocentrism, Låg substituerbarhet och Tillräcklighet (Hedenus, Person & Sprei, 2017) och till 

läroplanens ord om att barnen ska lära sig ”ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö”  

 



46 

 

(Skolverket/ Lpfö, 98/2016, s.7) och att alla i förskolans verksamhet ”ska främja […] 

respekten för den gemensamma miljön” (Skolverket/Lpfö, 2016, s.4).  

 

I läroplanen (Skolverket/Lpfö, 2016) uttrycks både att vissa värden ska förmedlas, men också 

att barnen inte får utsättas för ensidig påverkan. De tre miljöundervisnings- traditionerna 

(Hedefalk, 2014) beskrivs på så vis att förmedlandet av färdiga normer kritiseras och ses som 

förlegat, medan en pluralistisk tradition beskrivs som ett ideal. Davis (2010) presenterar ett 

förslag på ett teoretiskt ramverk med en tydlig etisk grund som präglas av ett ekocentriskt 

förhållningssätt. Samtidigt lyfter hon vikten av att barnen får utveckla sitt självständiga 

tänkande i hållbarhetsfrågor. I Davis (2010) texter framstår det inte som problematiskt att 

utifrån en etisk grund främja barnens möjligheter att utveckla självständiga åsikter.  

I vårt resultat ser vi tydligt att pedagogerna uttrycker att de vill förmedla vissa miljöetiska 

värden till barnen. I vårt resultat framkommer inte lika tydligt att de ville att barnen skulle 

utveckla självständigt tänkande i hållbarhetsfrågor. Vi vill dock inte utifrån vår empiri och 

vårt resultat dra slutsatsen att pedagogerna inte eftersträvar även detta. Detta eftersom det 

ämne vi intervjuade pedagogerna om var stort, tiden för intervjuerna begränsad, intervjuerna 

inte hade fokus på detta och vi inte ställde följdfrågor som kunde ha fångat upp sådant som 

kanske antydde att de såg detta som viktigt.  

Vi tycker att det känns viktigt att ha en värdegrund att utgå från i utbildning för hållbar 

utveckling i förskolan. Vi instämmer här med i vad som uttrycks i läroplanen (Skolverket/ 

Lpfö, 2016), av Davis (2010) och av pedagogerna som vi intervjuat i denna studie. Vi 

ifrågasätter, utifrån vår studies tidigare kapitel bakgrund och tidigare forskning samt utifrån   

vårt resultat, den värdering som görs av de tre mijöundervisningstraditionerna (Hedefalk, 

2014). Förmedlandet av normer ses som något negativt och pluralism ses som det rätta. 

Möjligen har vi övertolkat pluralismens frihet från grundläggande etik, eller missförstått 

kritiken av den normerande undervisningstraditionen. Kanske är det så att värderingen av 

dessa traditioner var mer adekvat då dessa skapades och att de sedan dess varit del i en kritik 

som påverkat förhållningssätten i så stor utsträckning att den gjort sig själv inaktuell. Kanske 

har pluralismen i dag slagit igenom i så hög grad och att det är grundläggande normer som 

blir bristvara och behöver stärkas. Vi tycker att Davis (2010) ger bra stöd i att finna etiska 

grundpelare i utbildning för hållbar utveckling i förskolan.  
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6.2.2. Relation till naturen 

I vår studies resultat framkom flera kategorier som berör människans relation till naturen. Vår 

kategori En lustfylld naturrelation handlar specifikt om det. Denna kategori har stora likheter 

med Davis (2010) miljöundervisningsstrategi Utbildning i miljön där målet med odling, 

utforskande och lek i naturen är att väcka förundran, empati och kärlek för den naturliga 

omgivningen. Vidare finns likheter mellan denna kategori och den friluftspedagogiska 

traditionen som beskrivs av Johan Öhman (refereras av Åkerblom, 2005). Den 

friluftspedagogiska traditionen skiljer inte så skarpt mellan lärandets objekt (naturen) och 

lärandets subjekt (barnet) utan betonar upplevelse av helhet, skönhetsupplevelser, 

känslomässiga upplevelser och betydelsen av att utveckla en personlig relation till naturen. 

Detta fann vi även i vårt resultat och beskriver i kategorin Lustfylld naturrelation. Även den 

existentiella dimension, som förordas som ett tillägg till definitionen av hållbar utveckling i 

utbildningssammanhang (Sandell & Öhman, 2010) har likheter med vår kategori Lustfylld 

naturrelation. Den existentiella dimensionen beskrivs som en känslomässig relation till 

naturen som utgör en grund för att utveckla ett miljöetiskt förhållningssätt där naturen i sig 

blir viktig. Det liknar resonemanget som finns i kategorin Lustfylld naturrelation. För att 

problematisera ovanstående kan jämförelse även göras med Lisberg Jensens (2011) 

beskrivning av att det i strävan efter positiva upplevelser i naturmöten, finns en risk att kraven 

på positiva upplevelser kan försvåra för positiva upplevelser att infinna sig. Vidare klargör 

hon utifrån sin genomgång av forskning, att det inte har gått och kanske inte går att 

vetenskapligt bevisa att barns naturupplevelser leder till att de senare engagerar sig för miljön.  

Ur ett ekopsykologiskt perspektiv på miljöundervisning kan det ändå vara viktigt att barn får 

möjlighet att utveckla en identitet som innefattar upplevelsen av samhörighet med den 

naturliga världen (Phenice & Griffore, 2003). Detta för att undvika att de får en upplevelse av 

avskildhet från naturen, vilket Phenice och Griffore (2003) menar leder till att de utvecklar ett 

dominerande och kontrollerande förhållningssätt till naturen (ibid.).  

Den andra kategorin Lustfylld naturrelation kan förstås delvis utifrån perspektivet att vi 

kommit allt längre ifrån en tvingande vardaglig kontakt och samverkan med naturen, att vi 

inte har samma självklara hemvist i naturen (Lisberg Jensen, 2011). 

 

Kategorin Var maten kommer ifrån kan tillsammans med kategorierna Odlingskompetens 

Ekologiska sammanhang ses som viktig för att skapa en ömsesidig relation med naturen 

”Interrelatedness with nature” (Phenice & Griffore, 2003, s.167-170). Ett sätt att hjälpa 
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barnen att skapa denna relation beskrivs vara att vid fruktstunden beskriva hur frukten kommit 

till, eller att ta hjälp av grönsaksplantor (ibid.). 

Lärandet som avses i kategorin Var maten kommer ifrån innefattar medvetenhet om 

människans beroende av ekosystem för att få mat, och kan därför förstås som uttryck för 

synsättet Låg substituerbarhet. Detta synsätt innebär uppfattningen att människan har små 

möjligheter att klara sig utan de tjänster och nyttor som naturen erbjuder, att det är svårt för 

oss att skapa lösningar som ersätter dessa nyttor, och att vi därför behöver vara försiktiga och 

inte äventyra naturens balans (Hedenus, Persson & Sprei, 2017, s.82). I vårt resultat uttrycks 

det att vi är beroende för vår överlevnad av att någon odlar vår mat och för att det ska vara 

möjligt måste vi ha fungerande jordar.  

 

6.2.3. Kunskap om naturen 

I förskolans läroplan (Skolverket/ Lpfö, 98/2016) står att barnen ska tillägna sig kunskaper 

om samband i naturen ”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar intresse och 

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

varandra” (ibid. s.10). Detta motsvaras av vår studies kategori Ekologiska sammanhang som 

bland annat kännetecknas av att pedagogerna ser det som väsentligt att barnen genom 

odlingsaktiviteterna får förståelse för ekologiska sammanhang där även människan ingår. 

Även undervisningsstrategin Utbildning om miljön (Davis, 2010) har stora likheter med vår 

kategori Ekologiska sammanhang. Exempel på likheter är utbildningsinnehåll så som 

kännedom om kretslopp, hur människan hänger ihop med de naturliga systemen och att pröva 

grundläggande naturvetenskapligt förhållningssätt så som att observera och komma med 

hypoteser eller gissningar. Kategorin Ekologiska sammanhang ligger också nära den 

faktabaserade miljöundervisningstraditionen (Hedefalk, 2014), men i utbildningsinnehållet 

som beskrivs i denna kategori eller i resultatet överlag, uppfattade vi inte att det fanns det 

fokus på objektiva fakta som kritiskt beskrivs i den faktabaserade miljöundervisnings- 

traditionen. Vår kategori Ekologiska sammanhang har inte en skarp avgränsning till vår 

kategori Lustfylld naturrelation och är på så vis mer lik den friluftspedagogiska traditionen 

(Åkerblom, 2005) än den utomhuspedagogiska traditionen (ibid.).  

 

Vår kategori Ekologiska sammanhang vill vi också jämföra med begreppet Ecological literacy 

(Liseberg Jensen, 2011) då dessa båda innefattar kunskaper om arter och förståelse för 

ekologiska samband. Begreppet Ecological literacy innefattar därutöver även kunskaper om 
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miljöproblem och hållbarhetsfrågor. Vad gäller dessa kunskaper innefattas de även i andra 

kategorier. Det är svårt att bevisa att naturkontakt ger ökat miljöengagemang, men för de som 

utvecklar ett miljöengagemang blir kunskap om naturen en viktig tillgång för ett fördjupat 

engagemang och förståelse för nyanser (ibid.). Lisberg Jensen (2011) lyfter också betydelsen 

av att de som är unga nu och kommande generationer får del i den kunskap som människan 

under årtusenden utvecklat i samspel med naturen. Om dessa kunskaper förloras, så förlorar vi 

också möjligheter att klara oss i framtiden (ibid.). Detta knyter an till förskollärares uppdrag 

(Skolverket/Lpfö, 2016) att ge vidare kulturarv till barnen. Vi anser att Ekologiska 

sammanhang och Odlingskompetens är sådana viktiga kunskaper som under lång tid har 

utvecklats i samspel mellan människa och natur och som är viktigt för att människor även i 

framtiden ska få sina grundläggande behov tillgodosedda.   

 

6.2.4. Aktörskap och självhushållning 

Vår kategori Odlingskompetens överensstämmer delvis med Davis (2010, s.31) beskrivning 

av utbildning för miljön, som innefattar att interaktionen mellan människa och miljö ses som 

orsak i miljö- och hållbarhetsproblematiken. Vi uppfattar att pedagogerna i vårt resultat 

uttrycker detsamma som Kennelly och Elliott (2015) nämligen att odlande i skolan eller 

förskolan i sig är en handling som förverkligar ett mer hållbart sätt att leva. I resultatet 

framkommer också att flera av pedagogerna ser det som viktigt att barnen får erfarenhet av att 

man inte måste gå till affären för att få mat utan att man kan odla sin egen mat hemma. Detta 

stämmer överens med Ritchies (2015) beskrivning av odling med förskolebarn som en 

politisk och ekonomisk motståndshandling. Vidare är Livsstilsförändring och Radikalism två 

av de synsätt som beskrivs av Hedenus, Person och Sprei (2017) och som de kopplar till 

självhushållning genom odling av egen mat och med konsumtionskritik.  

 

6.2.5. Allt hänger ihop  

Vi har skapat några kategorier för att strukturera det empiriska materialet. Dessa kategorier 

går i hög grad in i varandra: de handlar ju alla om att odla och om hållbar utveckling. Att 

skapa kategorier är ett viktigt sätt att bringa ordning i kaos och presentera empirin. Kategorier 

särskiljer och delar upp. Det har varit påtagligt att vårt ämnesområde är präglas av att vara 

sammanhängande. Då vi uppfattar att materialet gör motstånd mot att särskiljas i tydligt 

åtskilda kategorier så vill vi i diskussionen lyfta fram detta karaktärsdrag: Det hänger ihop. De 

pedagoger vi intervjuar beskriver just detta hur det hänger ihop, både det som de framför som 

väsentligt utbildningsinnehåll och också hur de menar att barnen lär sig om detta. Själva 
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kunskapsperspektivet, hållbar utveckling, beskrivs ofta som att det handlar om att se 

sammanhang. Att odla med barn i förskolan kopplat till utbildning för hållbar utveckling 

verkar fungera som ett konkret sätt att förtydliga de sammanhang som barnen/människor 

ingår i tillsammans med naturen och andra levande varelser.  

 

6.2.6. Vad uttrycker barnen att de lär sig genom odlingsaktiviteterna? 

I studien har det framkommit att förskolebarnen har uppfattat olika moment i 

odlingsförfarandet och har tillägnat sig artkunskap såsom arternas namn, variationer i 

utseende och egenskaper hos olika växtarter. Dessa kunskaper har vi kategoriserat som 

”Grundläggande ekologi”. Att barnen uppfattar olika moment i odlandet har vi kategoriserat 

som ”hur man gör när man odlar”. Vi tänker att det är viktigt att barnen görs delaktiga i 

odlingsaktiviteter för att deras odlingskompetenser skall kunna utvecklas i praktiken.  

 

Samtidigt kan barnen lära sig hur deras egna handlingar kan påverka deras närmiljö och hur 

de kan lösa detta problem för att få en bättre hållbar värld i framtiden. Således behöver vi 

blivande förskolelärare ge förskolebarn goda möjligheter att utveckla odlingskompetenser 

liksom att barnen görs delaktiga samt att deras röster blir hörda och att de tas på allvar. Detta 

arbete bör dras igång så snart som möjligt i förskolan för att barnen är vår framtid.  

 

Vi anser att resultatet i fråga två, det vill säga vad barnen uttrycker att de lärt sig i 

odlingsaktiviteter delvis stämmer överens med det pedagogerna uttrycker att de vill att barnen 

ska lära sig. Kategorin ”Grundläggande ekologi” som svarar på den andra frågeställningen 

motsvarar delvis första frågeställningens kategori ”Ekologiska sammanhang”. Kategorin 

”Odlingskompetens” motsvarar ”Hur man gör när man odlar”. De övriga kategorierna som vi 

fick fram som svar på vår första frågeställning, har vi inte fått någon motsvarighet till i andra 

frågeställningen. Vilket troligen främst beror på vilka frågor vi ställde till barnen och hur vi 

utformat vår metod, vilket närmare har beskrivits i metoddiskussionen.  

Resultatet för frågeställning två är helt i linje med Åkerbloms (2015) resonemang som 

presenteras i stycke 3.4. (sidan 16) om att barnen i skolträdgården ”lär sig att odla växter 

snarare än om hur man odlar växter. Man sår, man sköter om och man återkommer flera 

gånger under säsongen till en och samma plats där själva görandet är en av huvudpoängerna – 

learning by gardenning. Detta innebär ett deltagande i odlandets sociala praktik…” 

(Åkerblom, 2005, s.75). Kunskaper på olika nivåer kan erhållas: ”fakta- och 
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förståelsekunskaper” men också ”färdighets- och förtrogenhetskunskaper” (Åkerblom, 2005, 

s.75). Vår uppfattning är att barnen har utvecklat kunskaper som motsvarar en del av 

innehållet i begreppet Ecological literacy nämligen kunskap om arter, vilket beskrivs av 

Lisberg Jensen (2011).  

 

6.3. Uppsatsens bidrag  

Denna uppsats bidrag är att koppla ihop teoretiska aspekter av hållbar utveckling med 

aktiviteter i förskolans vardag. Vi hoppas att läsning av denna uppsats kan vara ett stöd i att 

närma sig ämnesområdet hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling i förskolan. 

Vår uppsats skulle kunna användas som utgångspunkt för diskussioner i arbetslag i förskolan. 

Vi hoppas att uppsatsen kan bidra till ökad reflexion och medvetenhet om egna och andras 

åsikter kring hållbar utveckling, samt inspirera till att söka ytterligare kunskap och utveckla 

sina åsikter. Nyanserade samtal och fördjupad reflexion kring frågor om hållbar utveckling 

och hur dessa kan komma till uttryck i konkret förskoleverksamhet kan i sin tur bidra till att 

kvalitén på förskolans utbildning för hållbar utveckling höjs ytterligare. Detta 

utbildningsperspektiv är ännu ganska nytt. Att odla med barn i förskolan, kopplat till 

utbildning för hållbar utveckling, verkar fungera som ett konkret sätt att förtydliga de 

sammanhang som barnen/människor ingår i tillsammans med naturen och andra levande 

varelser. Det är därför betydelsefullt om uppsatsen kan bidra till att ge en grund och 

inspiration till att ta tillvara förskolans möjligheter att odla med barnen. Odlandet kan utgöra 

en konkret utgångspunkt för att lyfta frågor som rör hållbar utveckling.  

 

Denna studie bidrar också med erfarenheter om att planera och genomföra intervjuer med 

pedagoger och barn, vilket beskrivs närmare i metoddiskussionen.  

 

6.3.1. Studiens relevans för förskolan och samhället  

Utifrån studiens resultat anser vi, blivande förskollärare, att det är viktigt att barn görs 

delaktiga i odlingsarbetet. Det betyder att barnen får vara med, hämta krukor, hälla i jord, så 

fröer, vattna, se hur det växer, få bestämma var de vill ställa sina odlingar, skörda tillsammans 

och få uppleva med olika sinnen såsom känsel, lukt, smak, syn och även hörsel. Dessutom 

skulle förskollärare välja något ätliga växter som växer fort (gula ärter) och har olika smak 

(mynta, vitlök, rabarber, potatis, jordgubbar, smultron, jordärtskocka och så vidare). Vi tycker 

att förskollärare kan sätta igång att odla med några barn som visar intresse och engagemang i 

odlandet, då sprider barnen den glädjen till de andra barnen. Genom detta får förskolebarn en 
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ökad förståelse för var maten kommer ifrån eftersom vi går ifrån jord till bord. Om barnen 

tillägnar sig lust, glädje och intresse för att odla ätliga växter då behöver de inte att komma till 

affären för att handla mat. Det betyder att deras levnadsätt förändras och det bidrar till att vår 

miljö påverkas mindre. Detta stämmer överens med ett av de synsätt på vad lösningen är på 

frågor som rör hållbar utveckling, som presenteras av Hedenus, Persson och Sprei (2017, 

s.85-86 ). Det synsätt som de benämner ”Livsstilsförändringar” och som innefattar en 

miljöetik som värderar minskad konsumtion och att minska eller helt avstå från att flyga, 

vilket ses som viktigt för att lösa globala miljöproblem. 

 

I odlingsarbetet kan förskollärare även lära barn att visa respekt för och vara rädda om 

levande växter, djur, småkryp och naturen samt ta hand om miljön, jorden och tillgångarna. 

Detta kan kopplas till förskolans läroplan som föreskriver på följande sätt: ”Var och en som 

verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö ” (Skolverket/Lpfö, 98/2016, s.4). Därutöver är det viktigt att 

förskollärare samtalar med förskolebarn angående verklighetsnära frågor som man kan koppla 

till miljö- och naturvårdsfrågor. Därigenom skall de få en förståelse för hur deras egna 

handlingar skulle kunna påverka människor, natur och samhället. Det innebär att förskollärare 

lär barn om vad som är rätt om man vill skydda och värna om naturen (Äremalm-Hagsér och 

Sundberg, 2016) 

 

Slutligen vill vi påpeka att det är väsentligt att förskollärare förmedlar grundläggande kunskap 

om hållbar utveckling genom odlingsaktiviteter med förskolebarn så snart som möjligt, därför 

att de är vår framtid. Dessa kunskaper kan vara användbara för förskolebarn att ha med sig i 

livet. Därmed behöver förskollärare praktiskt stödja barn och unga för att de både nu och i 

framtiden ska kunna agera för förändring för hållbarhet, och bli agenter för förändring till ett 

hållbart samhälle (Davis, 2010, s.31).  

 

6.4. Vidare forskning 

Det var verkligen intressant att ta reda på vad pedagoger upplever som väsentligt lärande för 

hållbar utveckling när de genomför odlingsaktiviteter med barn. Beträffande studiens andra 

frågeställning så fick vi svar på barnens upplevelse av vad de lärt sig, som delvis motsvarade 

två av de kategorier som vi fick fram att pedagogerna såg som väsentlig lärande avseende 

hållbar utveckling i odlingsaktiviteter. Det var Odlingskompetens och Ekologiska 
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sammanhang. Det vore intressant att även undersöka barnens förståelse för 

utbildningsinnehållet i kategorin Att ta hand om naturen. I intervjuerna ger pedagoger uttryck 

för att barn ska lära sig att visa respekt för och ta hand om miljön, vara rädda om levande 

växter, djur, småkryp och att hushålla med jordens resurser, som papper och vatten.  En metod 

för att undersöka barnens förståelse för miljöetiska frågor, kopplat till hållbar utveckling, 

skulle kunna vara att samtala med barn i åldrarna fyra till sex år. Denna åldersgrupp skulle 

vara lämplig, för att dessa barn har ett mer utvecklat språk och de kan uttrycka sina egna 

åsikter.  

 

En viktig fråga som inte har fått utrymme i denna studie är frågan om hur barn görs delaktiga 

i odlingsaktiviteter. Det kunde vara del i en undersökning som fokuserar på lärandets hur-

fråga, vilket vi anar att vi hade kunnat få fram mycket intressanta svar på.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 

 

Ursprunglig intervjuguide. Några frågor lades till guiden, några frågor dök upp spontant eller 

som följdfrågor utöver guiden.   

Intervju med pedagoger 

 

1-    Vad brukar ni odla med barnen på förskolegården? Varför har ni valt just dessa växter? 

2-    Hur kommer det sig att ni börjar odla? 

3-    Hur tänker ni när ni planerar för odlingsaktiviteter med barn? 

 

 

4-    Vad tycker barnen är det roligaste med odlingsaktiviteter tror du? 

5-    Vilka möjligheter, tycker du, att ni ger till barnen i odlingsaktiviteterna? 

6-    Utforskar barnen odlingen på egen hand eller med pedagogens handledning? 

7-    Hur gör ni för att barnen ska bli delaktiga i sin odling? 

8-    Vad är viktigaste att förmedla till barnen i odlingsaktiviteter, tycker du? 

 

 

9-    Vad är syftet med att barn lär sig om hållbar utveckling i förskolan, tycker du? 

10-    Vad tänker du att barnen kan lära sig om hållbar utveckling genom odlingsaktiviteter? 

11-    Hur diskuterar ni om hållbar utveckling i arbetslaget? Har ni olika åsikter? hur skiljer de 

sig åt? 

 

 

12-    Vad tycker ni är det viktigaste i relationen mellan barn och natur? 

13-    Vad ges barn möjlighet att utveckla sin relation till naturen? 

 

 

14-    Kan ni ge oss tips för att odla med barn? 

 

 

Intervjufrågor för barn 

 

1.    Vad odlar ni här? 

2.    Vad tycker ni är det roligaste att odla? 

3.    Hur gör ni när ni odlar? 

4.    Får ni välja vad ni vill odla? 

5.    Är det viktigt att odla? Varför? 

6.    Hur smakar det? 
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Bilaga 2: Brev till barnens vårdnadshavare 

Hej Föräldrar med barn på förskolan XXXXX i XXXX och XXXXX grupp 

 

Hej, vi är två förskollärarstudenter, xxx och xxx, som är intresserade av odling (speciellt av 

ätliga växter) och hur vi kan odla med barn i förskolan i vårt framtida yrkesliv. Vi är också 

nyfikna på hur odlingsaktiviteter kan kopplas till hållbar utveckling, som finns med i 

läroplanen för förskola. Detta är näst sista termin på vår utbildning, vi har valt att undersöka 

dessa frågor i vår c-uppsats/självständigt arbete. Då vi fått veta att på er förskola finns det 

pedagoger och barn som gillar att odla, vill vi gärna komma och intervjua pedagoger och även 

barn, samt observera odlingsaktiviteter och aktiviteter kopplade till odling. Studien genomförs 

under handledning av universitetslektor xxx vid institutionen för naturvetenskap och teknik. 

 

Anledningen till att ni får det här brevet är att ni ska få information om studien och få 

möjlighet att tacka nej till att ert/era barn deltar i studien. För att få lov att observera och 

intervjua barn behöver vi föräldrars och barns informerade samtycke. Det är viktigt att ni får 

information om vår studie, att det är frivilligt att delta i denna studie, därmed har ni möjlighet 

att tacka nej om ni inte vill att barnen ska vara med. Inspelningar och anteckningar ska 

förstöras och makuleras så snart uppsatsen blivit godkänd. Den färdiga uppsatsen kommer att 

finnas tillgänglig för den som vill att ta del av.  Förskolans namn, pedagogers och barns namn 

kommer vi att anonymisera.  

 

v. 16 kommer vi att besöka förskolan för att presentera oss och bekanta oss med barn och 

pedagoger, det blir på tisdag förmiddag.  Studien kommer att genomföras huvudsakligen i 

vecka 17, då vi tillsammans med xxx planerat för att följa barngruppen på skogsutflykt och 

påbörja att göra observationer, anteckna, och ljudinspelningar med hjälp av mobiltelefon. 

Samt bekanta oss med barngruppen. Under torsdagen kommer vi och observerar en kortare 

odlingsaktivitet som xxx och xxx planerat, göra en intervju i form av en rundvandring på 

förskolegården med några av barnen, eller intervjua dem utifrån att titta på bilder från tidigare 

odlingssäsonger. 

Dra er inte för att kontakta oss, eller prata med [pedagog] eller [pedagog] om ni har några 

funderingar.  
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Era barns medverkan är mycket värdefull för vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefina Jansson & Cam Ngo 

xxx@xxx 

xxx@xx 


