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Abstract 
The aim of this essay is to contribute to knowledge about how teaching for sustainable 

development (TSD) in a preschool context is understood by preschool teachers. The new 

curriculum for early childhood education (ECE) in Sweden, Läroplan för förskolan Lpfö 18 

(Skolverket 2018) addresses sustainable development for the first time explicitly as part of the 

ECE program, with all three dimensions (environmental, social and economic) included in the 

description. In a qualitative approach through semi-structured interviews and with inspiration 

from phenomenographic method, this essay is focused on preschool teachers various views on 

their own teaching practices regarding sustainable development. Considerations of ethic matters 

such as confidentiality and informational consent were taken. We built our analysis upon to 

what extent the three dimensions of sustainable development; environmental, social and 

economic, were included in the teachers expressions. What kind of content and activities were 

expressed as a part of their TSD and how they described their own teaching role were explored. 

Three different teaching roles were identified through the material. Together with teachers 

descriptions of content and activities, these were subsequently related to the teaching traditions; 

fact-based, normative and pluralistic, as described by Öhman and Östman (2004). This as the 

third and last step in our analysis. The result shows a variation of teaching roles, content and 

activities, where the three dimensions as well as the teaching traditions are sometimes 

overlapping. Conclusions and implications are discussed. 
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Inledning 

Att sträva mot global hållbar utveckling av vår gemensamma värld är något det råder 

stor konsensus om internationellt. I FN:s globala mål för hållbar utveckling (HU) 

framhävs utbildningens betydelse för att förändra världen mot en hållbar framtid. 

Möjligheten att skapa en trygg och rättvis värld för alla förutsätter utvecklandet av 

bland annat ansvarskänsla, solidaritet och tolerans hos individer, där det livslånga 

lärandet börjar redan i förskolan (UN, 2015). Läroplanen spelar central roll för hur 

undervisningen ser ut i praktiken. Hur texten förstås av förskolläraren utifrån dess 

erfarenheter och utbildning har stor betydelse (Hägglund, Löfdahl Hultman & 

Thelander, 2017; Pramling Samuelsson & Park, 2017). I läroplan för förskolan Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) som träder i kraft 1 juli 2019 förtydligas förskolans uppdrag som en 

del av utbildningen för hållbar utveckling, genom att begreppet HU lyfts in. Nytt är 

bland annat att alla tre dimensioner av HU, miljömässig, social och ekonomisk, skrivs 

fram. Även ett globalt framtidsperspektiv, att ta hänsyn till samtliga dimensioner 

långsiktigt, ska genomsyra utbildningen (Skolverket, 2018). Då utbildning för HU är ett 

globalt projekt beskrivs den också som kontextuell, undervisningen blir olika i olika 

sammanhang efter behov. En bred uppsättning förståelser om fenomen utifrån olika 

kontexter är därför nödvändigt att ge utrymme för att undervisningen ska vara i linje 

med HU (Hedefalk, 2014; Pramling Samuelsson & Park, 2017; Öhman & Östman, 

2004). 

Undervisning för HU (UHU) i förskolan blir värdefull då barn ska tillägna sig 

kompetenser och förmågor vilka kan leda till medvetet handlande för en hållbar livsstil. 

Johan Öhman och Leif Östman (2004) har identifierat en faktabaserad-, normerande- 

och pluralistisk undervisningstradition i förhållande till UHU där syftet för 

undervisning, liksom undervisningsinnehållet och förskollärarens roll som undervisare 

skiljer sig åt. Maria Hedefalk (2014) beskriver hur förskollärarens 

undervisningsstrategier påverkar barns möjligheter att utveckla handlingskompetens. 

Även de handlingar förskollärare lyfter in i UHU får betydelse för detta och vanligast är 

handlingar där individen har direkt påverkan på omgivningen. Dessa berör främst 

miljömässiga aspekter vilket problematiseras i en studie av Ulrika Stagell, Ellen 

Almers, Per Askerlund och Magnus Apelqvist (2014) som menar att handlingar av 

beskriven karaktär sällan medför en förändring på djupet.  
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UHU i förskolan är relativt outforskat, dock har intresset ökat de senaste åren (Borg, 

2017; Ärlemalm Hagsér, Berg & Sandberg, 2018). Generellt kopplas HU i förskolan 

samman med naturvetenskap och miljöfrågor (Hedefalk, 2018; Villanen, 2014). Detta 

kan förklaras genom en lång tradition av naturrelaterat innehåll i förskolan och genom 

lärarutbildningarnas utformning vilka relaterar HU i första hand till naturvetenskap och 

teknik (Hedefalk, 2018; Skolverket, 1998, 2010, 2016; Vallberg Roth, 2011). Utöver en 

miljömässig dimension innefattar HU också en ekonomisk såväl som social dimension, 

även i förskolan. Den ekonomiska dimensionen av HU är sparsamt berörd i forskning, 

dock finns exempel på samtida studier om ekonomisk hållbarhet i förskolan (Borg, 

2017; Ärlemalm-Hagsér, Berg & Sandberg, 2018). En förklaring till detta kan vara att 

ekonomi inte förekommit som begrepp i förskolans styrdokument. Gällande den sociala 

dimensionen kan det i förskolans styrdokument, utläsas vilken roll förskolan har i 

samhället, för barnet samt demokratifostran. Förskolan ska även förstås som en del av 

den globala kontexten och behöver förhålla sig till det större perspektivet och 

samhällets svårigheter. I en föränderlig värld blir förskolans roll som del av 

utbildningskedjan central (Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 2017).  

Syfte och frågeställningar 

I denna studie undersöker vi hur förskollärare beskriver sin UHU i och med det 

förtydligade uppdraget genom att ta utgångspunkt i de tre dimensionerna av hållbarhet; 

ekonomisk, social och miljömässig. Genom att undersöka hur förskollärare beskriver sin 

UHU; innehåll och aktiviteter samt deras roll som undervisare, syftar denna studie till 

att belysa möjliga alternativ och variationer på att bedriva UHU i förskolan. Vid analys 

av resultatet har vi använt oss av Öhman och Östmans (2004) undervisningstraditioner; 

faktabaserad, normerade och pluralistisk. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

● Vad beskriver förskollärare som innehåll och aktivitet i UHU? 

● Hur beskriver förskollärare sin roll som undervisare i UHU? 

● Hur kan förskollärares beskrivningar av sin UHU förstås i relation till 

faktabaserad, normerande och pluralistisk undervisningstradition?  
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Motivering av studien 
Forskningsintresset för HU i förskolan har på senare tid främst varit riktat mot de 

verksamheter som profilerat sig mot HU, exempelvis genom Skolverkets utmärkelse 

Hållbar förskola eller Grön flagg-certifieringen via Håll Sverige Rent (Borg, 2017; 

Stagell, Almers, Askerlund & Apelqvist, 2014). Vidare har även studier genomförts där 

det kollegiala samtalet varit utgångspunkt för utveckling av kunskaper om UHU 

(Mackey & de Vocht-van Alphen 2016; Villanen, 2014; Ärlemalm-Hagsér, Berg & 

Sandberg, 2018). I och med Lpfö 18 (Skolverket, 2018) blir HU som innehåll och 

arbetssätt något svenska förskolor ska arbeta med. Vår studie syftar till att synliggöra 

förskollärares uppfattningar om hur UHU kan bedrivas oavsett profilering eller tidigare 

erfarenheter. Vi menar att vår studie kan bidra med att addera ny kunskap till tidigare 

forskning som relaterar till styrdokument vilka nu hunnit bli daterade.  
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Bakgrund 
Nedan följer en sammanfattning av begreppet HU, dess roll i förskolan historiskt samt 

en beskrivning av undervisningsbegreppet och hur det förstås i ett förskoleperspektiv. 

Därefter behandlas förskolans samtida och kommande styrdokument gällande UHU. 

Slutligen ges en beskrivning av olika undervisningstraditioner gällande miljö och HU. 

HU som begrepp 
HU är ett mångtydigt begrepp. I rapporten Our common future (Brundtland, 1987) från 

FN:s världskommission beskrivs HU som:  

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs (Brundtland, 1987, s. 54).  
 

År 1992 anslöt ett stort antal nationer till FN:s handlingsprogram för ett globalt 

samarbete för HU, Agenda 21, i samband med konferensen för miljö och utveckling i 

Rio de Janeiro (UNCED, 1992). I Agenda 21 identifierades tre dimensioner av HU, 

vilka samverkar och påverkas av varandra. Den miljömässiga dimensionen av HU 

relaterar till klimatfrågor, miljöförstöring och resursanvändning och den sociala 

dimensionen berör bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet och fred. Den 

ekonomiska dimensionen handlar om exempelvis fattigdom, resursfördelning och 

företagens ansvar (Bautista, Moreno-Nuñez, Ng & Bull, 2018; UNCED, 1992). År 2015 

antogs Agenda 2030: Transforming our world (UN, 2015) med 17 globala mål för HU, 

där mål 4 särskilt angår utbildning; vikten av dess likvärdighet och kvalitet för HU och 

livslångt lärande. Fortfarande beskrivs de tre dimensionerna av HU viktiga och som 

utgångspunkt för målen i Agenda 2030. 

De tre dimensionerna har illustrerats på olika vis genom modeller, däribland en holistisk 

modell som visar hur dimensionerna samverkar och överlappar varandra. Denna modell 

använder bland annat Farhana Borg (2017). Dimensionerna har även beskrivits som 

codependent pillars, bland annat av Alfredo Bautista, Ana Moreno-Nuñez, Siew-Chin 

Ng och Rebecca Bull (2018). Översatt till svenska kan uttrycket förstås som tre enskilda 

men likvärdiga pelare genom vilka möjligheten för HU är avhängig. 
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Figur 1. De tre överlappande dimensionerna för HU. Egen illustration inspirerad av Borg 

(2017). Figur 2. HU-pelarna. Egen illustration inspirerad av Bautista et al. (2018). 

HU i förskolan 
Omsorg om, och närhet till natur har varit ett stående innehåll i pedagogiska 

verksamheter för barn alltsedan Fröbelrörelsens barnträdgårdar från slutet av 1800-talet. 

Den sociala dimensionen av HU som berör mänskliga relationer, etik och 

samhällsfrågor på olika vis kan även ses ha en lång historia i förskolan. Normer, 

traditioner, livsåskådning och demokrati är områden som på olika sätt berörts i 

verksamheterna, beroende på tidsepok och i relation till barnsyn, syn på kunskap samt 

på utbildningens syfte och roll (Vallberg Roth, 2011). 

Utbildning har enligt Agenda 21 en betydelsefull roll för att främja HU globalt, 

nationellt och lokalt. I förslaget till läroplan för förskolan Att erövra omvärlden (SOU 

1997:157) omnämns HU och dess dimensioner. Under rubriken för miljöarbete i 

förskolan poängteras hur ett såväl globalt- som helhetsperspektiv där sociala, 

ekonomiska och miljömässiga villkor och aspekter behöver vägas samman. Livsstil, 

vanor och konsumtionsmönster är exempel på innehåll som tas upp i dokumentet. Det 

relateras vidare till förskolans tradition av arbete med miljö- och naturfrågor genom att 

hänvisa till tidigare skrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen, vilka historiskt 

fungerat som styrdokument. I den slutliga versionen som skulle bli förskolans läroplan 

Lpfö 98 (Skolverket, 1998) förekommer emellertid varken begreppet HU eller de 

dimensioner som varit framskrivna i förslaget. I förslag till förtydliganden i läroplanen 

för förskolan som kom 2009 (Skolverket, 2009) återfinns HU som begrepp, under en 

delrubrik för Naturvetenskap och teknik. Livsstilsfrågor och ett helhetsgrepp med 

hänsyn till områdets tre dimensioner benämns. Återigen uteslöts dock begreppet i den 

läroplan som gavs ut (Skolverket, 2010).  
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Undervisning i förskolan 
I samband med förskolans inträde i en tydligare sammanhållen utbildningskedja samt 

utifrån att en läroplan skrevs fram för förskolan förtydligades dess pedagogiska 

uppdrag. Det tidigare omsorgsuppdraget fick stå tillbaka till förmån för barns lärande 

och utveckling (Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 2017). Formuleringar i 

läroplanen har gått från lärande till undervisning i Lpfö 18 (Skolverket, 2018).  

Undervisning beskrivs enligt Skollagen (SFS 2010:800) som utveckling och lärande 

genom att barn tillägnar sig kunskap och värden. Utbildning definieras som 

verksamheten där undervisning bedrivs. En del av utbildningens syfte är att barn ska 

tillägna sig kunskap om, och leva utifrån demokratiska värderingar. De mänskliga 

rättigheterna ska genomsyra verksamheten. Förskollärarens ansvar i samband med 

undervisning i förskolan lyfts fram och undervisning beskrivs kunna ske vid varierande 

tillfällen i förskolan där innehållet varierar utifrån strävansmål (Skolverket, 2018). Detta 

som kontrast till skolan där uppnåendemål och planerad lektionstid ligger till grund för 

undervisningen (Williams & Sheridan, 2018).  

Planerad- och spontan undervisning beskrivs som olika sätt att ta sig an lärandeinnehåll 

i Lpfö 18 (Skolverket 2018). Planerad undervisning har ett tydligt syfte för lärandet och 

sker inom förutbestämda ramar i relation till läroplanens strävansmål. Spontan 

undervisning sker i stunden utifrån barns initiativ (Eidevald, Engdahl, Frankenberg, 

Lenz Taguchi & Palmer, 2018). Embedded teaching, inbäddad undervisning, beskrivs 

av Sara Dalgren (2017). Begreppet innefattar den undervisning som sker i 

vardagspraktiken, exempelvis i rutinsituationer, genom barns och vuxnas samspel. 

Enligt Dalgren (2017) präglas förskolan av inbäddade undervisningen. Inbäddad 

undervisning ses som en förutsättning för att skapa helhetsundervisning där lek, omsorg 

och fostran inkluderas.  

HU i förskolans styrdokument 
I Lpfö 98/16 (Skolverket 2016) finns inte HU som begrepp, dock finns ett 

hållbarhetstänkande som genomsyrar läroplanen, exempelvis illustrerat i detta citat: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 
barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv 
och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 
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(Skolverket, 2016, s. 7). 
 

Natur och naturvetenskap synliggörs i texten, vilket kan förstås som den miljömässiga 

dimensionen av HU. Den sociala dimensionen skrivs i den aktuella läroplanen fram 

genom vardagsliv och arbete som ska utformas för att bidra till en bättre miljö. Det kan 

sammantaget tolkas vara för att införliva ett hållbart förhållningssätt, även om det inte 

uttrycks explicit. Det förekommer även ett framtidsperspektiv i ovan citat från Lpfö 

98/16 (Skolverket 2016), dock ej lika uttalat som i Lpfö 18 (Skolverket, 2018): 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande 
intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – 
såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt 
framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. (Skolverket, 2018, s. 5) 
 

HU skrivs också fram som ett eget avsnitt under rubriken Hållbar utveckling samt hälsa 

och välbefinnande:  

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till 
natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika 
val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social 
som miljömässig. (Skolverket, 2018, s.9).  
 

Då Lpfö 18 (Skolverket, 2018) är ett styrdokument för alla verksamma inom förskolan 

blir det relevant för oss i vår studie att ta hänsyn till. I och med att förskollärare har 

ansvaret för undervisning enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) blir deras beskrivningar av 

UHU av betydelse. Det innehåll som presenteras i förskolans läroplan präglas av en stor 

möjlighet för individuell tolkning i teorin och omsättning till handling i praktiken 

(Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 2017). Läroplanens övergripande 

beskrivningar av HU möjliggör olika tolkningsmöjligheter av UHU, något vi menar är i 

linje med studiens syfte. 

Undervisningstraditioner 
Öhman och Östman (2004) beskriver undervisningstraditioner i miljöundervisning. 

Historiskt har den faktabaserade traditionen varit framträdande, under 1960- och 70talet 

låg fokus för undervisningen på ett vetenskapligt och teknikbaserat innehåll. Läraren 

var drivande och förmedlare av innehållet. Målet för undervisningen var en individ 

vilken skulle besitta viktig information för att hantera en rådande problematik. Denna 

tradition blev så småningom under 1980-talet utmanad av en normerande undervisning, 
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där en miljövänlig livsstil, miljövänliga normer och värderingar skulle förmedlas från 

lärare till barn. Kunskap om problematik sågs inte som tillräcklig. I UHU menar Öhman 

och Östman (2004) det inte räcker med de fakta- eller normerande 

undervisningstraditionerna. Med ett nytt, pluralistiskt perspektiv på undervisning kan 

samhällets mångfald återspeglas och demokratiska arbetssätt där olika perspektiv 

främjas, lyfts och tas tillvara. Med ett problemorienterat förhållningssätt blir lärarens 

roll i UHU att uppmuntra barn att pröva och värdera olika lösningar, samarbeta och fatta 

egna beslut. 

 

Figur 3. De tre undervisningstraditionerna. Egen illustration med inspiration från Öhman och 

Östman (2004). 

Hedefalk (2014, 2018) har i sin forskning tillämpat Öhman och Östmans (2004) 

undervisningstraditioner som analysverktyg. Hon menar att alla traditioner är av 

betydelse i UHU, då de förutsätter varandra; att kunna handla hållbart föregås av att 

kunna kritiskt värdera fakta och handlingsalternativ. 
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Forskningsöversikt 
Nedan följer en forskningsöversikt gällande UHU i förskolan. Inledningsvis beskriver vi 

hur vår sökning av tidigare forskning gått till, hur vi motiverar denna forskning för vår 

studie för att sedan återge vad vi funnit. 

Litteratursökning 
Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en sökning i databaserna ERIC EBSCO, 

Swepub, Primo, samt LIBRIS för att skapa oss en bild av det område vi ville studera 

utifrån tidigare forskning. Exempelvis användes följande sökord, både som descriptors 

och i fritext: sustainable development, preschool teacher, preschool education, social 

justice, social sustainability, early childhood education och/eller preschool. Sökningar 

gjordes även på teaching, teaching methods och instruction i kombination med 

sökorden ovan. Utöver detta har vi granskat referenslistor i studierna för att finna 

ytterligare forskning. Avgränsningar gällande tidsram var max tio år. Samtliga artiklar 

inkluderade i arbetet är peer-reviewed, flera internationellt publicerade. Studierna vi 

valde var från Nya Zeeland, Finland och Singapore, samt Sverige. Antalet träffar var 

relativt låga. Den aktuella forskning vi läste låg vidare delvis till grund för den 

intervjuguide som vi utformade.  

Motivering av tidigare forskning 
I enlighet med studiens syfte blir beskriven forskningsöversikt relevant då den bidrar 

med olika perspektiv på hur undervisningsinnehåll och -aktiviteter för HU tidigare 

beskrivits och har förståtts av förskollärare. Förskollärares förståelse av begreppet HU 

och dess innebörd utifrån en social och ekonomisk dimension har studerats av Mackey 

och de Vocht-van Alphen (2016) och Ärlemalm-Hagsér et al. (2018). I dessa studier 

beskrivs dessutom undervisningsinnehåll och -aktiviteter, vilka även bidrar till 

förståelsen av vårt resultat. Stagell et al. (2014) visade vilka handlingar förskollärare 

lyfte in i undervisningen. Vad förskollärare uppfattade som möjligt 

undervisningsinnehåll studerade Jyrki Reunamo och Liisa Suomela (2013). Vilka 

handlingar och innehåll som bedöms av förskollärare möjliga för UHU blir väsentligt 

att ha förståelse för utifrån studiens första frågeställning. Borg (2017) intervjuade 5-

åriga barn om deras förståelse om HU, där egna erfarenheter betonades vara viktiga av 

dem själva. Malin Ideland och Claes Malmberg (2015) studerade hur barn konstrueras i 
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böcker och spel. Vi menar att förskollärares val av material för olika 

undervisningsaktiviteter säger något om vilka kunskaper och värden barn förväntas 

tillägna sig i relation till HU. Heli Villanen (2014) har studerat vad förskollärare ansåg 

som betydelsefullt för sin UHU i en miljömässig dimension. Ingela Bursjöö (2011) 

undersökte lärarstudenters uppfattningar om sin egen roll i UHU. Bautista et al. (2018) 

studerade hur förskollärares interaktion med barn påverkade undervisningssituationen 

och barns möjligheter till inflytande. För att besvara vår andra frågeställning om 

förskollärares roll som undervisare kan dessa studier ge en god grundförståelse för 

förskollärares förutsättningar för UHU samt hur de kan se på sin egen roll. 

Avslutningsvis har Maria Hedefalk (2014, 2018) i två studier använt sig av 

faktabaserad, normerande och pluralistisk undervisningstradition som analysverktyg. Vi 

har likt henne använt oss av undervisningstraditionerna för analys av vår empiri där 

hennes tillämpning och beskrivning av dem blev värdefull för att besvara vår tredje 

frågeställning. Hedefalk (2014) studerade hur barn gavs tillfälle att utveckla 

handlingskompetens i förskolans undervisning. Vidare har hon även studerat 

förskollärarsstudenters uttyck om sina didaktiska överväganden i undervisning 

(Hedefalk, 2018). 

Förskollärares förståelse av HU och UHU 
Yngre barns inflytande och agentskap för social rättvisa kunde stödjas och främjas då 

förskolläraren själv upplevde en trygghet i sin förståelse kring vad det kunde innebära, 

visar en nya zeeländsk studie av Mackey och de Vocht-van Alphen (2016). Trygghet 

och förståelse för vad social rättvisa betydde i förskolan formades genom 

förskollärarnas samtal med varandra genom en serie gruppintervjuer. I studien 

definierades social rättvisa för små barn, 3 till 5 år, som tecken på tolerans mellan barn, 

att dela med sig, turas om, hjälpa, samt att kunna sätta sina egna behov åt sidan för att 

det ska bli rättvist för andra. Förskollärarna fann strategier som att presentera alternativa 

perspektiv på samma fenomen; att föreslå två mammor som lösning i en rollek eller visa 

på olika möjligheter relaterat till yrkesval och kön, var sätt att stödja barns utveckling. 

Att som förskollärare ge utrymme för olika åsikter om vad rättvisa kunde vara i samtal 

med barnen var ytterligare en strategi. Att barn vågade uttrycka sin åsikt och stå för den 

beskrev förskollärarna som något de ville uppmuntra. Då barn självständigt valde att 

dela med sig eller satt andras behov framför sina egna, genom att exempelvis ge bort en 
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eftertraktad leksak eller erkänna andra barns rätt att leka ifred, menade förskollärarna 

vara ett sätt att se hur barn utvecklat sin agens för social rättvisa.  

Stagell et al. (2014) beskrev vilka handlingar som främst lyfts i UHU. Lärare1 i studien 

ansåg återvinna, kompostera och utomhusvistelse som mest troligt förekommande i 

undervisningen. Även andra handlingar relaterad till miljömässig medvetenhet, som 

spara vatten och energi, menade lärare inkluderades i större utsträckning. Mindre 

vanligt visade det sig vara att inkludera handlingar vilka ansågs ge mer påverkan ur ett 

samhälleligt perspektiv, exempelvis reducering av kött- och annan konsumtion, odla 

grönsaker eller engagera sig i politiska frågor. Utifrån en miljömässig dimension kunde 

även naturvetenskap anses vara undervisningsinnehåll, vilket beskrevs i en finsk 

enkätstudie av Reunamo och Suomela (2013) som arbetslag i förskolan deltog i. I 

studien uppgavs naturvetenskap vara ett innehåll för undervisning i finska läroplanen, 

HU förekommer inte. Arbetslagen i enkätstudien betonade barns lärande av 

faktakunskap i förskolan som det mest betydelsefulla. Att barn i konkreta situationer 

fick erfarenheter av att deras handlingar hade betydelse och gjorde direkt skillnad 

uppgavs vara viktigt och ett sätt för barn att tillägna sig dessa kunskaper. Även barns 

sociala relationer på förskolan betonades betydelsefulla. Lek, kommunikation och 

ansvar ansågs viktiga för lärandet. I lägre utsträckning förekom etiska aspekter och 

barns inflytande som en del av undervisningen. Handlingar för hållbarhet ur ett längre 

perspektiv uppgavs av förskollärare sällan vara någonting som förekom i 

undervisningsaktiviteterna. En miljömässig- och social dimension av HU förekommer i 

flera studier, medan en ekonomisk dimension av HU var något förskollärare initialt 

hade svårt att beskriva visar en aktionsforskningsstudie av Ärlemalm-Hagsér et al. 

(2018). Ekonomisk hållbarhet förekom oreflekterat som innehåll och förhållningssätt i 

förskolans vardag. Samtal kollegor emellan gjorde förskollärare medvetna om hur en 

ekonomisk aspekt fanns med i vardagen genom förhållningssätt och innehåll dagligen. 

Aktiviteter och samtal: Förskollärare och barn i UHU 

Ärlemalm-Hagsér et al. (2018) beskrev undervisningsaktiviteter för ekonomisk 

hållbarhet, där rutin- och vardagssituationer samt lektillfällen lyftes som betydelsefulla. 

Förskollärarna menade att de i dessa sammanhang kunde föreslå olika strategier för 

                                                
1 I studien deltog både förskollärare och lärare vilket inte särskildes i resultatet.   
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barn som att ta mindre matportion och ta om, att använda en pappershandduk eller att 

när barn ritade uppmuntrade förskollärare barn att rita på papprets båda sidor. I UHU 

menade förskollärare också att de kunde använda verktyg som youtubefilmer i syfte att 

barn skulle tillägna sig faktakunskaper, exempelvis om att papper görs av träd, för att 

öka barns medvetenhet och förståelse för en ekonomisk- liksom miljömässig dimension. 

När förskollärare föreslog strategier för barn att agera ekonomiskt hållbart kopplade de 

agerandet till konkreta situationer för att underlätta barns kunskapskonstruerande i syfte 

att förändra ett beteende. Borgs (2017) studie visade att barns deltagande i aktiviteter på 

förskolan genom exempelvis återvinning beskrevs som positivt av barn själva. I 

intervjuer med barn ställdes frågor som utgick från de tre överlappande dimensionerna 

av HU. Frågorna rörde deras uppfattningar om ekonomisk jämlikhet, resursfördelning, 

transportanvändning och återvinning. Att genomföra praktiska aktiviteter där barns 

personliga erfarenheter och intressen stod som utgångspunkt kunde därför tolkas vara 

betydelse för vilken kunskap barnen utvecklar om HU.  

Förskollärares samtal med barn om att spara på resurser som papper, mat och 

elektricitet var aspekter av UHU som framkom i studien av Ärlemalm-Hagsér et al. 

(2018). Att nyttja naturmaterial var också något förskollärare lyfte som sparande. 

Samtal med barn fördes om att sopsortera, återvinna och återanvända material. 

Förskollärarna menade att dessa aktiviteter möjliggjorde barns delaktighet och lärande 

då de gavs tillfälle för reflektion över exempelvis användande av material i olika 

aktiviteter. En social och ekonomisk dimension av UHU överlappade varandra i 

förskollärares beskrivningar om att alla barn ska kunna delta i förskolans aktiviteter. 

Material för olika aktiviteter skulle finnas tillgängligt för barn att låna om de behövde. 

Detta för att alla skulle få samma möjlighet till deltagande i förskolan och förskolans 

aktiviteter. 

Böcker och berättelser som stöd i samtal beskrevs av Mackey och de Vocht-van Alphen 

(2016) som en strategi för att hjälpa barn utveckla förståelse, och ge utrymme för olika 

åsikter om rättvisa. Bilderböcker och berättelser som verktyg blev ett sätt att bredda 

barns perspektiv genom att vidare föra samtal kring svårigheter eller ämnen som 

behandlats i samtal. Leken sågs som en aktivitet där förskollärare kunde stödja barn att 

lära sig förhandla och samtala med varandra. Att som förskollärare stå inför ett dilemma 

där förmedlandet av faktakunskaper om djur och natur alternativt att samtala om dem 
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utifrån ett omsorgsperspektiv beskrevs också. Förskollärare uppgav i Villanens (2014) 

studie, genom fokusgruppsintervjuer, tidsaspekten som problematisk i arbetet med HU 

då det kunde vara svårt att föreställa sig vad som sker i framtiden och hur verksamheten 

skulle möta det i nutid. Fiktion kunde vara ett sätt att samtala om framtiden tillsammans 

med barn. Genom att låta barn hantera fiktiva problem de annars inte mött kunde de 

utmanas i sin problemlösande förmåga och vidga sina perspektiv. 

Ideland och Malmberg (2015) studerade böcker och spel riktade mot barn och med 

teman relaterade till HU i syfte att undersöka vilken bild av barn som konstruerades. I 

spel och böcker var fokus riktat mot hållbara handlingar och val som barn skulle göra, 

till stor del rörande konsumtion, resursanvändning och annat relaterat till den personliga 

livsstilen. Bilder med kartor av världen där den globalt orättvisa fördelningen och 

förbrukningen av resurser beskrevs vidare förekomma. Sammantaget framträdde en 

individualisering av ett hållbart barn där personligt ansvar och skuld samt globala hot 

var förekommande, men att också personlig aktivitet och påverkansmöjligheter uppgavs 

som svaret på detta. Barnet som konstruerades var ett kunnigt, aktivt och uppoffrande 

barn som gör medvetna, hållbara val för framtidens generationer.  

Förskolläraren som undervisare 
Bautista et al. (2018) studerade förskollärares interaktion med barn i UHU i en 

singaporiansk förskolekontext. Undervisningen bedrevs i ett klassrum med en lärare. 

Bilder användes för att samtala med barn om, och förmedla kunskaper till dem gällande 

handlingar för HU. Bilder illustrerade olika scenarier där frågor kring 

energiförbrukning, hjälpa andra i nöd och konsekvenser av skogsskövling kunde ställas 

av förskollärare. Vilket utrymme barnen fick att pröva idéer och komma med förslag på 

lösningar på olika dilemman förskollärarna gav, påverkades av förskollärarens 

interagerande med barnen och vilken typ av frågor hen ställde. I planerad undervisning 

tog förskolläraren större talutrymme och styrde samtalsinnehållet. Barnen förväntades 

komma till rätt slutsats genom förskollärarens ledande frågor. I spontana samtal gavs 

barn ett större utrymme då förskolläraren ställde öppna, och direkta frågor riktade till 

enskilda barn vilka då gavs möjlighet att reflektera kring sin egna roll och 

handlingsmöjligheter. Författarna menade att lärarens roll i UHU bör vara mer av en 

medkonstruktör av problemlösningar snarare än en väktare om de “rätta svaren”.  
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I Villanens (2014) studie fördes samtal mellan lärare 2 i syfte att utveckla gemensam 

kunskap om UHU. Förskollärare i studien såg miljömässig medvetenhet som kärnan i 

utbildning för HU och målet var att bli en miljömedveten person i sig själv. Att bli 

medveten, både som förskollärare och barn, beskrevs som att förstå något nytt men 

också att vidga en befintlig kunskap. Bekräftelse av kollegor sågs som en betydande del 

i hur undervisningen fortskred, för att antingen fortsätta på samma väg, göra nya val 

eller ta andra vägar. Kollegor uttrycktes som resurs för deltagarnas egna lärande, 

exempelvis utifrån att alla bär på olika kunskaper och erfarenheter. Bursjöö (2011) 

undersökte via enkätfrågor lärarstudenters3 egna uppfattningar om sin UHU. Frågorna 

gällde hur de föreställde sig sin UHU skulle se ut vid obegränsade resurser, vilka hinder 

de såg för deras beskrivna drömvision samt huruvida den egna livsstilen inverkade på 

den egna undervisningen för HU. Studenterna beskrev spänningar mellan privatliv och 

sin professionella lärarroll då de ofta såg sig själva som förebilder och därför hade höga 

förväntningar på sig själva.  

Undervisningstraditioner i tidigare forskning 
Barns utvecklande av handlingskompetens beskrevs som en förutsättning för en hållbar 

livsstil enligt Hedefalk (2014). Genom observation identifierade hon faktorer av 

betydelse för utveckling av barns handlingskompetens. Barn behövde ges mer kunskap 

av förskolläraren för att vidga förståelsen av ett fenomen, och därmed få utökad 

erfarenhet. Förmågan att avgöra kunskap som relevant för sammanhanget var också 

något barn fick stöd att utveckla av förskolläraren. Barns förståelse för vad som skulle 

sättas i fokus kunde förskolläraren stödja genom att rikta deras uppmärksamhet mot en 

del av fenomenet för att på så vis utöka och vidga kunskapen. Detta relaterade Hedefalk 

(2014) sammantaget till att beröra en faktabaserad undervisningstradition. Att utveckla 

sin förmåga att kunna värdera handlingar som exempelvis rätt eller fel i en situation var 

närvarande i undervisningen. Förskollärarens på förhand gjorda värderingar var rådande 

i undervisningssituationen, vilket därmed kunde relateras till en normerande 

undervisningstradition. Enligt en pluralistisk undervisningstradition menade Hedefalk 

(2014) att förskollärarens roll var att skapa förutsättningar för barn att hantera 

                                                
2 I studien deltog både förskollärare och grundskollärare. 
3 I studien deltog lärarstudenter. Studiens resultat ansåg vi kunde appliceras på förskolans verksamhet. 
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sammanhang där exempelvis olika röster fick höras och skilda uppfattningar mötas i 

diskussion. Barns möjlighet att ta ställning till och värdera olika alternativ i 

undervisning kunde förstås i förhållande till såväl en normerande liksom en pluralistisk 

tradition. 

Hedefalk (2018) genomförde textanalyser av förskollärarstudenters didaktiska 

överväganden gällande HU för att studera vad som uttrycktes i relation till 

undervisningstraditionerna. Vanligast förekommande strategier studenter beskrev 

berörde en normerande undervisningstraditionen. Det förekom även en kombination av 

fakta- och normerande undervisning i texterna. Till stor del beskrevs ett förhållningssätt 

där förskollärarens val av handlingar samt bedömning av hållbarhet skulle vara de 

rådande. Enligt den normerande traditionen förekom värderande ord som viktigt, rätt 

eller dumt i relation till undervisningens syfte. Ett faktabaserat syfte beskrevs då barn 

fick vetskap, förståelse och förklaringar av förskolläraren. Då barns inflytande och egna 

val lyftes i texterna som centralt för UHU menade Hedefalk (2018) detta var ett tecken 

på en pluralistisk undervisningstradition. Uttryck gällande barns egna uppfattningar, 

möjlighet att ta ansvar samt att diskutera sågs som ytterligare tecken på detta. Hedefalk 

(2018) fann likheter mellan fakta- och normerande tradition, ämnesinnehållet kunde 

vara detsamma men motiverades på olika sätt beroende på perspektiv. Hon såg vidare 

likheter mellan den faktabaserade och den pluralistiska undervisningstraditionen, där 

barn sattes i centrum när de kunde dra egna slutsatser; antingen utifrån fakta förmedlad 

av förskolläraren eller egen uppfattning. 
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Metod 
Nedan redogör vi för studiens design, urvalsprocessen och studiens urval. Vi beskriver 

genomförandet av datainsamlingen och etiska aspekter. Därefter följer en beskrivning 

av studiens teoretiska ramverk, vilken är inspirerad av fenomenografisk teori. 

Avslutningsvis beskriver vi analysprocessen och det analysverktyg vi utformat. 

Studiens design 
Vi har valt att genomföra en studie med kvalitativ design och utifrån det intervjuat 

förskollärare i syfte att undersöka deras olika uppfattningar om UHU (Bryman, 2018). 

Inför datainsamlingen skapades en intervjuguide baserad på såväl forskning som 

styrdokument. 

Urval 
Val av förskolor baserades på förskolornas geografiska utbredning. Varje förskolechef 

vi kontaktat hade ett antal förskolor kopplade till sig. Ett första utskick gjordes till fyra 

förskolechefer via mail där vi informerade om vår studie och bifogade en förfrågan om 

deltagande (Bilaga 1; Bilaga 2). Då studiens syfte var att undersöka förskollärares olika 

beskrivningar av sin undervisning var förskollärarexamen ett kriterium för medverkan. 

Efter första utskicket kontaktades vi av en intresserad förskollärare. Då ytterligare svar 

uteblev gjorde vi två dagar senare ett andra utskick till två förskolechefer. Ett tredje 

utskick gjordes en vecka senare. I samband med det tredje utskicket tog vi även kontakt 

med förskolechefer över telefon. Därefter blev vi av några chefer hänvisade vidare per 

mail och telefon till utvecklingsledare på olika förskolor där vi kunde ställa frågan om 

deltagande vidare.  

Deltagarna i studien blev slutligen sju stycken förskollärare från sex förskolor i 

centralortens ytterkanter. Samtliga förskolor var i kommunal regi. Två var del av en 

intraprenad, vilket är en verksamhet med mer eget ansvar och befogenheter kring 

exempelvis ekonomi och organisation än en kommunal verksamhet. Alla förskolor var 

knutna till olika förskolechefer. Det var sex kvinnor och en man som deltog i intervjuer. 

Deltagarnas yrkesverksamma år varierade mellan 1-44 år. Deltagarna arbetade med 

olika barngrupper i ålder mellan 1-5 år. Tre av deltagarna var utvecklingsledare på sin 

förskola och en var miljöombud. En av förskolorna hade vid tillfället för intervjun 
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jobbat med ett projekt om miljö sedan ett år tillbaka och två förskolor hade sedan 

ungefär ett år ett pågående arbete om hållbar utveckling. Ingen förskola var uttalat 

profilerad mot HU.  

Kvalitativ intervju och datainsamling 
Intervjuer i kvalitativ forskning beskrivs vara ett sätt att ta del av andra personers 

perspektiv genom deras beskrivningar av sin livsvärld. Olika typer av intervjuformer, 

kan anses lämpliga utifrån exempelvis forskningsintresse och teoretiska utgångspunkter 

(Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med enskilda förskollärare utifrån en intervjuguide som 

stöd (Bilaga 3). Den semistrukturerade intervjun innebär en större frihet för oss som 

intervjuare till skillnad från en strukturerad intervju vilken sker utifrån ett färdigt 

frågeformulär. En semistrukturerad intervju möjliggör ett samtal som kan ta olika 

riktningar utifrån deltagarnas svar inom ramen för vårt område. Fokusgruppsintervjuer 

är exempel på en annan intervjuform där flera personer deltar samtidigt i syfte att föra 

gemensamma gruppdiskussioner om ett förutbestämt ämnesområde. Detta kan vara en 

användbar metod då forskningsintresset är riktat mot hur människor uppfattar och 

resonerar tillsammans kring ett fenomen (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuguiden vi utformade innehåller frågor som formulerats utifrån tidigare 

forskning, Lpfö 18 (Skolverket 2018) och i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna var av både 

allmän och mer specifik karaktär. Några frågor gav förskollärarna möjlighet att fritt 

beskriva vad de såg som UHU i förskolan medan andra frågor berörde enskilda 

dimensioner av HU. Därtill använde vi oss av uppföljningsfrågor som uppmuntrade 

intervjupersonen att utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 2015). Detta för att få 

rika beskrivningar, i syfte att skapa en djupare förståelse för skilda uppfattningar. 

Intervjuerna ljudinspelades för att kunna återbesöka materialet vid flertalet tillfällen 

(Bjorndahl, 2017). Att den tekniska utrustningen för inspelning ligger synligt kan 

påverka deltagarens känsla av bekvämlighet eller dess svar. Ljudinspelning registrerar 

vidare enbart just ljud och den övriga miljön blir därmed oregistrerad (Bjørndahl, 2017). 

Detta har vi försökt hantera i och med att vi var två intervjuare vilket medförde att vi 

kunde komplettera varandras tolkningar. 
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Epistemologiska ställningstaganden, det vill säga rörande synen på kunskap och hur den 

kan inhämtas, blir avgörande för synen på vilken kunskap som en intervjustudie kan ge. 

Med ett konstruktionistiskt perspektiv på kunskap skapas den gemensamt genom 

interaktion och samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt studiens syfte är vi 

intresserade att ta del av förskollärares uppfattningar om UHU, vilket kan förstås som 

en förväntning från vår sida att kunskapen förskollärare besitter finns för oss att 

inhämta. Dock uppfattar vi intervjusituationen i sig som en potentiell situation för 

kunskapsproduktion, där vi genom frågor och svar skapar en gemensam bild av 

samtalsämnet tillsammans med deltagaren. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

intervjuprocessens potential i att samtidigt vara en lärprocess för deltagarna.  

En pilotintervju genomfördes inför första intervjun varefter vi gjorde justeringar av 

intervjuguiden då vissa frågor var svåra att svara på. Formuleringen på frågorna 

justerades även till att bli mer verksamhetsnära och inkludera begreppet undervisning i 

relation till HU i större utsträckning. Pilotintervjun inkluderades i vår studie då vi 

upplevde att förskollärarens svar var en tillgång utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Genomförandet av intervjuerna skedde på den plats deltagaren 

önskade. Vi föreslog i informationsbrevet att vi kunde komma till förskolan om det 

underlättade för deltagarna, alternativt att det fanns möjlighet att ses på universitet. 

Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats förutom pilotstudien vilken 

genomfördes i privat miljö. Då några förskollärare i samband med samtycke till 

deltagande uttryckte ett pressat tidsschema kände vi oss särskilt manade att respektera 

den tid vi fått. En deltagare önskade få ta del av frågorna innan intervjun, vilket vi ansåg 

vara okej då denne motiverade förfrågan med möjlighet till ett fördjupat samtal om hen 

kunde förbereda sig. Vi betonade vårt syfte att få ta del av förskollärares reflektioner 

kring UHU och att inga egentliga förberedelser krävdes av dem. Vi har tillsammans 

genomfört samtliga intervjuer exklusive pilotintervjun, då bara en av oss medverkade. 

Vid genomförande av de olika intervjutillfällena turades vi om genom att vartannat 

tillfälle inta en aktiv respektive mer passiv roll gentemot respondenten. Den med aktiv 

roll höll i intervjun utifrån intervjuguiden. Den med passiv position var medintervjuare 

och lyssnade in med syfte att ställa kompletterande följdfrågor under samtalets gång. 

Efter samtliga intervjuer diskuterade vi direkt tillsammans vad förskollärarna berättat. 

Då vi utgick från en intervjuguide skilde sig frågornas formuleringar, ordning och 

uppföljningsfrågor åt mellan de olika intervjuerna. 
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Omfattningen på intervjuerna tidsmässigt har varit cirka 20-35 minuter, vilket efter 

transkribering gett 43 datorskrivna sidor. För att underlätta läsning har vi valt att vid 

transkription till stor del utesluta talspråkliga inslag exempelvis omstarter och 

tvekningar för att istället använda mer skriftspråklig form. Vi har markerat ut sådant vi 

uppfattat vara av betydelse i deltagarnas beskrivningar. Exempelvis när deltagaren 

betonade enskilda ord eller pausade längre än cirka 3 sekunder. Detta enligt följande:  

“citationstecken” = personen återger vad den själv eller någon annan sagt/säger 

fetstil = personen betonar ordet 

(...) = paus längre än 3 sekunder 

Varje nytt yttrande har också numrerats i transkripten, i syfte att med enkelhet kunna gå 

tillbaka och läsa ut helheten då vi under analysprocessen klippte ut betydelsefulla citat 

för vår studie.  

Etiska aspekter  
Inför att vi påbörjade vår datainsamling på fältet genom intervjuer läste vi noggrant 

igenom Vetenskapsrådets (2017) dokument God forskningssed för att ha god förståelse 

kring och reflekterat över forskningsetik och forskaretik. Vi har fortlöpande hanterat 

etiska aspekter genom hela arbetsprocessen och kritiskt reflekterat över olika val för att 

säkerställa att deltagare i studien skyddats och respekterats genom exempelvis säker 

hantering av det material vi samlat in, samt studiens kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017).  

I och med Dataskyddsförordningen (GDPR) behövde vi som studenter beskriva hur vi 

kunnat garantera att de insamlade personuppgifterna; namn, yrkesverksamma år i 

förskolan, förskolans namn och inspelade ljudfiler, från deltagare behandlats säkert. 

Ljudinspelning av intervjuerna gjordes med hjälp av privat mobiltelefon. Vi säkerställde 

att automatisk dataöverföring från mobiltelefon till otillåtna och osäkra lagringsplatser 

var avstängd. Lagring av personuppgifter, i och med underskrift på papper och 

ljudinspelning har hanterats säkert. Papper har lagrats i en pärm på säker plats och 

ljudfilen på externt lagringsutrymme som inte riskerat att föra över information till 

molntjänster. Hur vi hanterat personuppgifter har även registrerats i ett formulär via 

universitets hemsida då det formellt har ansvaret för personuppgiftsbehandling. I 

samband med utskick till förskollärare med förfrågan om deltagande fick de information 

om hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR (Bilaga 2). I informationen 
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framgick vilka uppgifter det gällde samt vad de skulle användas till och av vem, det vill 

säga oss författare av detta examensarbete. Vi skrev även fram inom vilken tidsram 

uppgifterna skulle vara lagrade, vilket för detta arbete gällt till och med att kursen var 

fullgjord och avslutad. Därefter skulle samtliga uppgifter raderas. Det framgick också i 

utskicket att förskolläraren hade rätt att ta del av den information vi samlat in om hen, 

samt hur hen hade möjlighet att framföra eventuella klagomål. Deltagarens samtycke till 

att personuppgifterna hanteras var en förutsättning för deltagande; i anslutning till 

informationen gällande vår hantering av uppgifter följde en ruta där förskolläraren 

kunde ge sitt samtycke.  

Enligt forskningsetiska riktlinjer förhöll vi oss även till informerat samtycke, samt 

frågor rörande konfidentialitet och nyttjande av insamlad data (Vetenskapsrådet, 2017). 

Inledningsvis kontaktade vi förskolechefer med information om vår studie och med 

förfrågan om vidarebefordran till förskollärare. I utskicket till förskollärare beskrev vi 

studiens syfte, upplägg och omfattning. Det framgick också att de när som helst hade 

rätt att avbryta sin medverkan utan konsekvenser. Vi försäkrade konfidentialitet 

gentemot deltagarna, att inga uppgifter skulle kunna härledas tillbaka till person och 

berättade att uppgifterna skulle anonymiseras. I samband med intervju försäkrade vi oss 

att förskollärarna tagit del av informationen. Förskollärarna gav sitt skriftliga samtycke 

till deltagande och personuppgiftshantering innan intervjun. 

Under intervjuns genomförande har vi som intervjuare reflekterat över hur vi förhåller 

oss till deltagarna. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) och Alan Bryman (2018) 

lyfter hur intervjudeltagaren kan påverkas av oss enbart genom att vi interagerar med 

dem. Detta skulle kunna leda till att deltagarens utsaga påverkas och i längden även 

studiens resultat. Att vi är två som genomförde intervjuerna skulle eventuellt kunnat 

tolkas som en utsatt situation för deltagaren. Då vi kommit med vår teoretiska 

kunskapsbas ut på fältet och ställt frågor om HU och undervisning finns risk att 

deltagarna kunnat uppleva det som ett förhör med rätt och fel svar. Detta har vi försökt 

hantera genom ett planerat intagande av tidigare beskrivna roller i intervjusituationen, 

betonande av vårt intresse för deltagarens egna uppfattning samt i stunden använt oss av 

ett vardagligt, lättsamt språk vilket också Bryman (2018) förespråkar. En ytterligare 

aspekt som lyfts av Cato R. Bjørndahl (2017) handlar om vilken typ av information som 

delas. Upplever deltagaren informationen som känslig kan detta sannolikt komma att 
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inverka på samtalet och att samtalet vidare spelas in kan medföra att situationen som 

sådan upplevs som obekväm. Vi som intervjuare har med detta i åtanke försökt skapa ett 

tryggt och tillitsfullt samtalstillfälle. Dels genom den information vi givit deltagarna 

inför intervjun och dels genom att vara respektfulla gentemot deras utsagor. Utöver 

detta har vi även betonat vår tacksamhet och betydelsen av deras deltagande i studien. I 

arbetet har konfidentialitet säkerställts genom fingerade namn och uteslutande av 

detaljer vi bedömt kunna riskera att röja deltagarnas identitet eller enskild förskola. För 

att underlätta vårt arbete och säkra konfidentialitet utformade vi en kodnyckel där 

förskolornas namn fingerades efter en logik som är intern mellan oss två författare av 

detta arbete. Detta för att kunna diskutera resultat och analys utan risk att röja några 

uppgifter. 

Att säkerställa studiens kvalitet blev nära sammanhängande med hur vi reflekterat över, 

och hanterat aspekter av etik rörande resultatets tillförlitlighet; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och att kunna styrka och konfirmera (Bryman, 2018). Genom 

att vi under intervjuns gång ställde kontrollfrågor för att säkerställa att vi förstått 

deltagarnas beskrivningar rätt försökte vi skapa trovärdighet i resultatet. Studiens 

överförbarhet har vi försökt eftersträva genom frågor vilka gav deltagarna möjlighet att 

ge uttömmande svar. Detta i syfte att fånga mycket detaljer vilka vidare ger möjlighet 

till läsare att ta ställning till resultatets överförbarhet (Bryman, 2018). Studiens 

pålitlighet säkerställde vi genom att vi med noggrannhet redogjorde för 

forskningsprocessen, se exempelvis avsnitt om dataanalys. Genom hela 

forskningsprocessen har vi dessutom strävat efter att våra egna värderingar inte ska 

färga materialet. Vi har därmed försökt hålla oss kritiska mot oss själva och varandra 

under exempelvis analysprocessen som ett sätt att försöka säkerställa resultatets och 

vidare studiens tillförlitlighet där att kunna konfirmera och styrka blev ytterst relevant.  

Teoretiskt ramverk 
I vår studie har vi inspirerats av fenomenografisk teori. Fenomenografin beskrivs vara 

användbar i analys av empiri vilken samlats genom intervjuer med enskilda deltagare. 

Fenomenografin som metodansats är ett sätt att försöka komma åt, beskriva, söka 

förståelse och analysera individers uppfattningar, olika sätt att förstå ett fenomen. 

Vidare är intresset riktat åt den variation av möjliga sätt att uppfatta något, snarare än att 

söka samförståelse, likheter eller hitta kärnan i ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 
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2015). Vårt val av att inspireras av fenomenografin motiveras utifrån studiens ram att 

undersöka förskollärares beskrivningar av sin UHU och den bredd av möjliga sätt att 

förstå området. Förskollärares uppfattningar menar vi framträder genom deras 

beskrivningar av sin UHU. Användning av begreppen uppfattning och beskrivning i 

studien ska vidare förstås utifrån denna definition.  

Det finns även en tanke om att ett fenomen endast kan uppfattas, och därmed förstås 

eller erfaras, på ett visst antal sätt. Detta utgör utfallsrummet. I studier behöver det 

finnas en strävan mot att fånga in så många potentiella uppfattningar som möjligt vilket 

beskrivs kunna göras genom ett större antal deltagare eller olika undersökningsgrupper 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Inom fenomenografin förstås uppfattningens djup av ett 

fenomen utifrån hur många möjliga perspektiv en individ kan ta utifrån ett och samma 

område. Om en individ kan se ett fenomen på många olika vis finns en fördjupad 

förståelse. I motsats avspeglas den ytliga förståelsen i ett begränsat antal synsätt 

(Dahlgren & Johansson, 2015). 

För att säkra studiens kvalitet och resultatets rimlighet, det vill säga vilka kategorier, 

teman och tolkningar som utkristalliserats och gjorts har samtligt material analyserats 

såväl enskilt som tillsammans. Lars Ove Dahlgren och Kristina Johansson (2015) 

beskriver förhandlad samstämmighet, vilket innebär att båda på egen hand initialt 

arbetat med materialet i syfte att finna kategorier för att sedan dela och diskutera dem 

med varandra. De kategorier vi funnit i det egna arbetet förhandlade vi vidare om för att 

nå samtycke. Detta som ett exempel på tillvägagångssätt inom fenomenografisk 

forskning med strävan mot att kunna genomföra en välgrundad analys och tillförlitligt 

resultat. 

Analysprocessen 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjun i sin helhet omgående i syfte att 

fånga in och skriva fram en så pass omfattande bild som möjligt utifrån de verbala 

beskrivningarna. I processen att överföra talade ord till text kan viktiga aspekter av 

samtalet synliggöras som extra betydelsefulla. Dock är det viktigt att redan under 

transkription av intervjuerna vara medveten om att en viss tolkning och analys sker, 

vilket kan komma att speglas i materialet (Bjørndahl, 2017). För att säkerställa att vi 

återgivit en så korrekt bild som möjligt lyssnade vi efter transkribering återigen på 
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ljudinspelningarna samtidigt som vi läste igenom transkripten och det fanns därmed 

möjlighet att göra viktiga korrigeringar.  

I enlighet med den fenomenografiska analysmodellens första steg, vilken Dahlgren och 

Johansson (2015) beskriver, började vi med att i steg 1 bekanta oss med materialet. 

Detta genom att vi läste varje transkript i sin helhet flertalet gånger i syfte att lära känna 

materialet och även förde individuella anteckningar där vi försökte fånga in och tolka 

vad de olika deltagarna berättade om. Genom att markera ut passager och citat vi 

uppfattade vara av särskild betydelse för vårt syfte kunde vi tidigt börja skapa oss en 

bild av utfallsrummet. Detta inledande analysarbete gjordes parallellt med 

datainsamlingen, dels av tidsmässiga skäl dels för att minnas detaljer från 

intervjutillfället som kunde vara av betydelse och som lätt annars kunde försvinna i den 

alltmer tilltagande storleken på empirin. I nästa steg, steg 2, använde vi oss av utskrivna 

transkript och sax vilket Dahlgren och Johansson (2015) rekommenderar för att vidare 

klippa ut och kondensera materialet för att finna meningsfulla och representativa 

utsagor utefter studiens ram. I samband med det beskrivna steget påbörjade vi också 

steg 3 av den fenomenografiska analysmodellen, jämförelse av de olika passagerna vi 

funnit. Som ett organisatoriskt stöd i detta inledande analysförfarande sorterade vi all 

empiri i grupper som berörde förskollärares beskrivningar om ekonomisk dimension, 

social dimension, miljömässig dimension, överlappande dimensioner samt en grupp för 

övrigt. Dessa gick vi sedan igenom tillsammans i syfte att förhandla utsagornas 

betydelse för våra frågeställningar. Undervisning blev i detta steg en ensam ny grupp 

vilken representerade det centrala i materialet som vi vidare behandlade i resultat och 

analys. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver vidare den fenomenografiska 

analysmodellens steg 4; att gruppera materialet efter likheter och skillnader och steg 5; 

att artikulera kategorier utifrån hur olika beskrivningar kan förstås tillhöra sin 

respektive grupp, och hur stor variation av uppfattningar en kategori kan innehålla. Steg 

6 innebär att namnge kategorierna och steg 7 en kontrastiv fas där samtliga passager på 

nytt granskas i en strävan mot kategorier vilka ska vara uttömmande. En passage ska 

bara återfinnas inom en kategori. Dessa steg, 4-7, innefattades i nedan beskrivna 

analysverktyg och genomförande. 

Steg 1. Urskilj dimensioner: Den nyskapade undervisningskategorin bearbetade vi 

tillsammans och färgkodade efter hur vi ansåg förskollärarnas utsagor om UHU 
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tillhörde respektive dimension, vilka därmed blev de teman resultatet är strukturerat 

efter. Den holistiska modellen över HU:s överlappande dimensioner användes som 

verktyg för strukturering av vår data. Vi sorterade även utsagor vi ansåg tillhörde 

överlappande dimensioner i egna grupper, enligt illustrationen nedan. De överlappande 

dimensionerna fick tillsammans bilda ett gemensamt tema i vårt resultat. Denna 

indelning har delvis gjorts med stöd av deltagarnas egna uttryck då de tillfrågats explicit 

om specifika dimensioner i UHU. Därtill har vi även nyttjat den teoretiska bakgrunden 

vi tillägnat oss i skrivprocessen som stöd för indelning av utsagornas tillhörighet.  

 

 

Figur 5. Illustration av vår analysstruktur. Modell inspirerad av Borg (2017). 

För att kunna förstå förskollärares beskrivningar om undervisning och UHU har det för 

oss varit betydelsefullt att tydliggöra undervisningsbegreppets innebörd då vissa 

förskollärare använde andra ord vid beskrivning av sin praktik. I denna uppsats avser vi 

UHU vara förskollärares spontana som såväl planerade interaktioner och lärtillfällen 

med barn, utifrån ett innehåll som förskollärare själva uppfattar beröra HU. Med hänsyn 

till inträdet av undervisningsbegreppet i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) har vi en vid syn på 

hur det kan beskrivas i praktiken. Följaktligen har vi därför tolkat att när förskollärare 

använt ord som ‘jobb’, ‘arbete’ och dylikt när de berättar vad de gör med barnen som 

beskrivningar av deras undervisning. 

Steg 2. Kategorisering av teman: I nästa steg diskuterade vi tillsammans vilka likheter 

och skillnader vi kunde se i materialet inom respektive tema för att vidare kunna 
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kategorisera vår data. De kategorier vi formulerade var Innehåll för undervisning, 

Aktiviteter för undervisning samt Förskollärarens roll som undervisare.  

Steg 3. Relatera kategorier till undervisningstraditioner: I tredje steget av 

analysförfarandet har vi utgått från Öhman och Östmans (2004) faktabaserad, 

normerande och pluralistisk undervisningstradition, som Hedefalk (2014, 2018) tidigare 

applicerat på följande vis: 

● Inom en faktabaserad undervisningstradition tilldelas förskolläraren rollen som 

förmedlare av kunskap och fakta om världen. Förskolläraren är vidare den 

drivande kraften framåt. Hedefalk (2014, 2018) beskriver hur detta kan synas i 

förskollärares uttryck om sin UHU när de använder beskrivningar som att 

barnen ska få kunskap, vetskap, förståelse för eller medvetenhet om ett fenomen.  

● Den normerande traditionen menar Hedefalk (2014, 2018) kan synas genom 

förskollärares värderande av barns och sina egna handlingar. Hur förskolläraren 

värderar handlingar och aktiviteter påverkas av, ett av hen, på förhand definierat 

synsätt. Även inom den normerande traditionen är det förskolläraren som är den 

drivande kraften. I en undervisningssituation motiveras handlingarna genom 

värderande uttryck som exempelvis bra, dåligt, viktigt, rätt och fel.  

● Enligt en pluralistisk tradition står barns initiativ och intressen i centrum. 

Förskollärarens roll blir därmed att medla och utmana barn till att själva värdera, 

problematisera och diskutera samt ta ansvar för sina handlingar och åsikter som 

ett demokratiskt arbetssätt. Detta syns i undervisning enligt Hedefalk (2014, 

2018) genom förskollärarens skapande av tillfällen för diskussion, interaktion 

och aktivitet mellan barn. Syftet med de tillfällen förskolläraren skapar för 

interaktion är att barn ska lära sig ta ställning till, och dra egna slutsatser om vad 

som är HU. 
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Figur 4. Illustration av vårt analysverktyg och -förfarande i tre steg. Efter modellen av 

överlappande dimensioner (Borg, 2017) och undervisningstraditioner efter Öhman och Östman 

(2004). 

Nedan följer ett exempel på hur vi använt oss av Hedefalks (2014, 2018) tillämpning av 

undervisningstraditionerna vid analys. En förskollärare beskrev i ett projektarbete om 

skogen, utifrån frågan om undervisning i förhållande till HU, hur samtal med barn kan 

föras: 

utifrån projektet så har vi ju pratat väldigt mycket om att man ska värna om, om naturen. Å 
lärt dom begreppet livskraft, att allting har en livskraft. Å att vi måste ta hand om det, å att 
vi är i behov av det (Förskollärare 1, Skosnöret) 
 

Då förskolläraren beskriver skogsprojektet och naturen när denne får frågan om hur hen 

ser på relationen mellan undervisning och HU kan detta tolkas beröra en miljömässig 

dimension av UHU. Förskollärarens sätt att beskriva samtal med barn i UHU tolkas 

vara inom ramen för en normerande tradition. Detta genom uttryck som man ska värna 

om, livskraft och vi måste ta hand om [naturen]. Att använda ordet man i samtal med 

barn kan relateras till ett allmänt förhållningssätt vilket kan ses som uttryck för ett 

normerande tänkande. Ordet vi blir ett sätt för förskolläraren att tilltala, avgränsa och 

ringa in gruppen i sammanhanget där normen ska överföras. Livskraft är inte ett 

naturvetenskapligt begrepp, uttalandet kan därför inte tolkas tillhöra en faktabaserad 

undervisningstradition utan får en mer normerande karaktär. Dock då det uppges vara 

ett begrepp som lärts ut till barnen kan ändå förskollärarens egen syn på sin roll i 

sammanhanget kunna knytas till en faktabaserad undervisningstradition. Uttalandet kan 

således förstås som överlappande av en faktabaserad och normerande tradition. 
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Resultat 
Nedan presenterar vi vårt resultat under följande teman; undervisning i en miljömässig 

dimension, undervisning i en social dimension, undervisning i en ekonomisk dimension 

samt undervisning i överlappande dimensioner. Varje tema följs av kategorier där vi 

presenterar innehåll för undervisning, aktiviteter för undervisning samt förskollärarens 

roll i undervisningen. Avslutningsvis tolkas varje tema med tillhörande underkategorier 

utifrån tidigare beskrivna undervisningstraditioner.  

Undervisning i en miljömässig dimension 
Under följande tema redogör vi för förskollärares beskrivningar vi anser berör en 

miljömässig dimension. Undervisningen relaterades främst till ett naturvetenskapligt 

innehåll. Sopsortering och skräphantering var något flera förskollärare lyfte som 

undervisningsinnehåll och -aktivitet. Även skogen uppgavs som central för aktiviteter 

med barnen. Förskollärarens roll som undervisare visade sig främst vara en förebild, 

men även en medforskande roll uppgavs. 

Innehåll för undervisning: Skräp och naturvetenskap 
Flera förskollärare lyfte skräp- och sopsortering som undervisningsinnehåll för HU där 

syftet uppgavs var att barn skulle tillägna sig kunskap genom förskollärarens 

undervisning. Att barn skulle få kunskap, och utveckla medvetenhet om sopsortering 

och skräphantering beskrev förskollärare dessutom som viktigt innehåll i UHU relaterat 

till ett framtidsperspektiv. Förskollärarna beskrev att de pratade med barnen om 

materials olika nedbrytningsprocesser, vad som försvinner och inte. En förskollärare 

verkade dock tveksam mot att sopsortering kunde ses som innehåll för undervisning, då 

det var något verksamheten tagit hänsyn till under många år och sågs som ett naturligt 

inslag: 

såna där grejer som sortering. Av papper å, plast å... metall. Ja men det ingår. Det är en del, 
utav... verksamheten så att säga, det har det varit i många år. (Förskollärare Svansen). 
 

Flera förskollärare hade svårigheter att relatera begreppet undervisning till sin 

verksamhet. Många uppgav pågående diskussioner om vad begreppet skulle komma att 

innebära för dem i och med nya läroplanens inträde. Kretslopp som naturvetenskapligt 

fenomen berördes av flera förskollärare som innehåll i UHU. Utöver skräpets 
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nedbrytningsprocess relaterades även kretslopp till årstider och vattnets olika faser, 

något en förskollärare beskrev som möjlig undervisning för att väcka nyfikenhet hos de 

yngsta barnen för naturvetenskapliga fenomen: 

Vad fenomen handlar om. Vatten, och sådär, årstider.. [...] Dom förstår att, nu är det is, och 
vatten, och smälter... För dom är det så... att förstå begreppen. Men jag tror iallafall att 
förberedelse, att börja bearbeta. Och nyfikenhet, deras nyfikenhet: “Varför händer det så?” 
(Förskollärare Kistan). 
 

En annan förskollärare berättade om att barns hypoteser och utforskande om 

naturvetenskapliga fenomen fick ta plats i undervisningen: 

“Vad är regnbåge, var kommer regnbågen ifrån”. Då har man gått från deras teorier om 
att... “ja det är enhörningens bajs”. Var det nån som tyckte att det va. Å sen till och med 
“När uppstår en regnbåge, varför uppstår en regnbåge. Hur kan vi göra så att vi kan få en, 
kan vi få en regnbåge inne på avdelningen. Hur kan vi göra för att det ska uppstå” 
(Förskollärare Svansen). 
 

Förskolläraren berättade utifrån ovanstående citat om hur arbetet med regnbågen var en 

del av ett projektarbete där barn fick möjlighet att pröva sina frågeställningar i aktivitet.  

Aktiviteter för undervisning: Naturmöten och mera skräp 
Flera förskollärare beskrev naturmöten i närmiljön och skogen som plats för 

undervisning för HU. De förskollärare som beskrev skogsbesök lyfte dessa som 

rutinmässiga aktiviteter. Vad i mötet med skogen förskollärare lyfte som undervisning 

relaterades dels till barns ålder och dels till deras tidigare erfarenheter. En förskollärare 

beskrev ett skogsbesök med nyinskolade ettåringar, där mötet med skogen blev en 

undervisningsaktivitet i sig: 

Det var en wow-känsla för dom. Vi försökte med, vi tittar på kottar, vi tittar på pinnar, vi 
tittar löv. Nä. Det var inget. Dom bara gick in och tittade på skogen. Bara tittade runt. 
Vissa hade ju aldrig vistats i skogen innan. Och där blev våran roll extra viktig att vi ger 
dom den erfarenheten (Förskollärare Svansen). 
 

Förskolläraren berättade att barnens intresse var utgångspunkten för den fortsatta 

undervisningen. Flera förskollärare beskrev dessutom skogsbesök som en 

återkommande veckoaktivitet. Syftet med besök till skogen uttrycktes variera mellan 

olika förskollärare. Skogen kunde bli ett utökat förskolerum där olika aktiviteter för HU 

lyftes i förhållande till undervisning: 

Vi har varit i skogen idag till exempel, vi plockar alltid skräp när vi är i skogen, barnen 
hittar glas å skräp. Så då får dom säga till oss så plockar vi upp. Fast dom plockar själva 
också fast dom inte ska. Å så slänger vi i papperskorgar eller tar med oss tillbaka hit å 
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sorterar ibland så. Fast vi inte går till skogen för att plocka skräp så gör vi det ändå det när 
vi är i skogen å ser att det är skräpigt å så. Så försöker vi göra fint. Å då pratar vi om det 
givetvis, att man inte ska slänga skräp, å varför man inte ska slänga skräp å att det kan ligga 
där många år liksom utan att det försvinner. Det ligger bara kvar där plast, å cigarettfimpar, 
å glaset också (Förskollärare Hatten). 
 

Undervisning om sopsortering och skräphantering beskrevs av förskolläraren ske i 

gemensam aktivitet där barn var med och plockade samt sorterade skräp. Samtalet 

mellan förskollärare och barn i aktiviteten syftade till att vidga barns perspektiv på vad 

deras handlingar kunde bidra till men också konsekvensen av att slänga skräp i naturen. 

Förskollärarens roll som undervisare: Att vara förebild eller medforskare 
Flera förskollärare använde ordet förebild eller att föregå med gott exempel när de 

beskrev sin roll som undervisare. Ett antal förskollärare fördjupade idén om att vara en 

förebild i UHU då dom relaterade till sitt personliga engagemang och intresse. En 

förskollärare beskrev egna handlingar och vanor i en miljömässig dimension som 

centrala för undervisningens trovärdighet:   

Ja jag tror ju att det hjälper ju ganska mycket om man hemma till exempel inte sopsorterar 
så känns det ju kanske lite konstigt om man skulle komma hit å i princip predika med hur 
viktigt de är att. Å vi läser bamse å skräptjuven “å titta vi kan återanvända gammalt skräp”, 
men om man sen skulle gå hem å dumpa metall tillsammans med glas å sen slänga det i 
komposten då blir ju de lite konstigt (Förskollärare Sångfågeln).  
 

Att vara förebild som en del av sin UHU berördes i denna beskrivning ett miljömässigt 

hållbart beteende genom förskollärarens privata sophantering. Förskollärarens egen syn 

på sig själv och sitt engagemangs betydelse för sin roll som undervisare, liksom hens 

handlingar och vanor inverkade därmed på den undervisning som bedrevs i förskolan. 

Att vara en förebild blev därmed en strategi för undervisning. I kontrast till rollen som 

förebild framkom även bilden av en medforskande förskollärare i undervisning. 

så får man se vad barnen intresserar sig för och om dom hittar ämnet så kanske man inte 
alltid har koll på allting. Jag kan ju typ ingenting vad det finns för trädsorter liksom. Så nu 
har vi börjat med träd å svampar att det varit det här rotsystemet som är mellan, det har ju 
inte jag koll på. Så man lär sig hela tiden ändå, å måste få kunskap (Förskollärare 2, 
Skosnöret).  
 

I relation till naturvetenskapligt undervisningsinnehåll beskrev några förskollärare ett 

behov av att tillägna sig mer faktakunskaper, vilket de uppgav sig göra tillsammans med 

barnen. Barns intresse fick styra vilket innehåll som utforskades vidare som en del av 

undervisningen. 
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Undervisningstraditioner i en miljömässig dimension 
Undervisning för miljömässig hållbarhet enligt förskollärarna i studien berör ett 

naturvetenskapligt innehåll, vilket skulle kunna kopplas till en faktabaserad 

undervisningstradition. I omsättning av innehållet till aktivitet kan vi se samtliga 

undervisningstraditioner. Förskolläraren på Sångfågeln beskriver sitt eget engagemang 

och faktakunskaper vilka påverkar hens handlingar och vanor i sin roll som förebild. 

Enligt en normerande undervisningstradition framhåller förskolläraren vikten av att leva 

som man lär. Detta kan förstås genom uttryck som predika och viktigt vilka värderar 

handlingar för HU och konstigt för att beskriva motsättningen i att inte leva som man 

lär. I citatet beskrivs också barnlitteratur som faktakälla kring handlingar och vanor för 

HU. Detta kan tyda på att både en faktabaserad och normerande undervisningstradition 

finns närvarande i resonemanget. Hattens förskollärare beskriver sin egen roll i en 

skräpplockar-aktivitet som dels överförare av värden, som att inte slänga skräp; men 

också varför, vilket kan vara ett uttryck för ett möte mellan en normerande- och 

faktabaserad undervisningstradition. Konsekvenserna för vad barns olika handlingar kan 

medföra för miljön görs till en del av undervisningen.  

Även en medforskande roll i undervisningen beskrivs av Förskollärare 2 på Skosnöret, 

som berättar hur hen inte alltid sitter på nödvändig kunskap för att kunna bedriva 

undervisning. Utifrån detta kan barns intressen tolkas ge större utrymme än 

förskollärarens förkunskaper, vilket skulle kunna härledas till en pluralistisk 

undervisningstradition. Emellertid pratar förskolläraren uteslutande om faktakunskaper 

för att kunna bedriva undervisning. Att besitta faktakunskap tolkas därför vara viktigt 

för förskolläraren. Sammanfattningsvis kan detta tyda på ett förhållningssätt påverkat av 

en kombination av en faktabaserad och pluralistisk undervisningstradition. 

Undervisning i en social dimension 
Undervisningens innehåll i UHU inom en social dimension relaterades av förskollärare 

till stor del till värdeord och värdegrundsarbete med barngruppen: begrepp som empati, 

integritet, mångfald, demokrati och likvärdighet är exempel på innehåll för 

undervisning som beskrevs beröra HU. Aktiviteter genomfördes i form av samlingar 

och med hjälp av material som sånger, sagor, böcker och spel berörde undervisningen 

det sociala samspelet mellan barn i förskolans vardag, språk och empati. 

Förskollärarens roll som undervisare visade sig som ett stöd för barn. 
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Innehåll för undervisning: Språk, integritet och empati 
Att arbeta med språk och integritet som innehåll i undervisningen lyftes av några 

förskollärare. En förskollärare beskrev undervisning om socialt samspel, exempelvis att 

vara del av en grupp som viktiga delar för barn att utveckla. Språket sågs som en 

förutsättning för barns delaktighet i undervisningen: 

… och nyfikenheten. Och språket också, som underlättar att visa sin nyfikenhet 
(Förskollärare Kistan). 
 

Barns nyfikenhet lyftes som något förskolläraren tycktes vilja ta tillvara på i 

undervisningen. Att stärka språket blev centralt att arbeta med för att kunna ta tillvara 

på nyfikenheten. En annan förskollärare uppgav därtill barns integritet som 

undervisningsinnehåll för HU. Detta som en aspekt av hens resonemang kring sin roll i 

att stödja barns utvecklande till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare: 

Å sen jobbar vi väldigt mycket med att dom ska kunna säga stopp också, när saker och ting 
inte är okej. Å det har ju med det här å göra också. Å både killar å tjejer alltså att dom, är 
det nån som gör nånting emot dom eller så. Å när nån säger stopp då är det stopp, då måste 
man lyssna (Förskollärare Hatten).  
 

Förskolläraren beskrev hur barn oavsett kön skulle lära sig värna om såväl sin egen som 

andras integritet. Detta genom att säga stopp och att lyssna på andra när de uttryckte 

detsamma. Empati och ansvar var också någonting som Kistans förskollärare tog upp 

som innehåll för undervisning i en samling: 

Fem små apor hoppade i sängen å ramla, vad gör, hur gör vi då. “Klappa”, eller “blåsa”. 
Alltså visa empati. Likadant, att hjälpa kompisar när dom behöver. Att ta ansvar för andra 
(Förskollärare Kistan). 
 

Förskolläraren i citatet lät barn möta undervisningsinnehåll genom ramsande, språket 

blev också av betydelse i barns diskussioner med varandra. I diskussion gavs barn 

möjlighet att både uttrycka sig liksom att lyssna på sina kompisar. Barns förslag på 

handlingar gav också utrymme för dem att värdera olika handlingars sociala hållbarhet. 

Samlingen kunde därmed tolkas som en undervisningsaktivitet med olika möjligheter. 

Aktivitet för undervisning: Sagor, lek och barns erfarenheter   
Ett antal förskollärare beskrev användandet av fysiska material i 

undervisningsaktiviteter för HU. En förskollärare beskrev läsandet av böcker 

tillsammans med barnen, exempelvis Alfons Åberg, i syfte att bredda representationen 
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av olika familjekonstellationer. Samma förskollärare lyfte också hur arbetet med 

Babblarna4 utöver språkutveckling även kunde bidra i undervisningen ur ett 

genusperspektiv:  

Man får också vara tydlig, här får han leka hen eller hon, och leka vad hon vill. Det 
är också babblarna, vi tar babblarna för det finns inga kön. Vi vet inte om Diddi är en 
tjej eller kille, eller hen (Förskollärare Kistan). 
 

Att använda kartor i undervisningsaktiviteter beskrevs vara ett sätt att ge barn möjlighet 

att utveckla kunskap om ett globalt sammanhang. En förskollärare gav exempel på 

detta: 

Det man kan göra då det är att man fortsätter bygga upp deras allmänna världsbild å tänka 
på att, ja men det finns länder än Sverige. Det vet dom för det är en ganska mångkulturell 
förskola vi har i och med att vi har barn ifrån flera olika länder å dom har flera olika 
hemmakulturer som det är. Å dom har en förståelse för att “ja men att den pratar arabiska å 
den pratar svenska å den pratar både och”. Men att man liksom bygger upp det på nå vis 
med att det finns en hel värld där ute [...] att man ibland kan visa att här har vi hela världen. 
Här bor vi (Förskollärare Sångfågeln). 
 

Förskolläraren beskrev barns olikheter och mångfald som en resurs i undervisning för 

gruppen. Barns olika språk och hemkulturer kunde användas som utgångspunkt för att 

sedan vidga deras världsbild från det lilla till det stora där förskollärarens undervisning 

beskrevs baseras på barnens erfarenheter. 

Förskollärarens roll som undervisare: Att vara stöd 

Några förskollärare uttryckte i relation till undervisningen inom den sociala 

dimensionen en stödjande roll gentemot barnet. Utifrån ett framtidsperspektiv beskrev 

en förskollärare vikten av att själv bemöta olikheter, gällande exempelvis kön, 

könsuttryck och familjekonstellationer på ett naturligt sätt som en del av 

undervisningen: 

Det måste vi bemöta naturligt. Det är helt okej att vara vem du är. Det är okej att säga vad 
du tycker, vad du tänker. Och dina kompisar får vara som [dom] är. Det är okej att du... 
Ingen sån där, ingen miljö som är, “ja men det där är tjejer, ni får inte leka med bilar”, jo 
självklart, hon får köra med bilar hur mycket hon vill. Hon får köra en lastbil, ett flygplan 
eller vad hon vill. [...] Att det ska inte vara ’wow’. Det ska vara naturligt. Inte “ahaa. Har du 
två pappor?” eller “har du två mammor?” Det är inte konstigt. Det är helt naturligt 
(Förskollärare Kistan). 

                                                
4 Språkpedagogiskt material för förskolan med olika namngivna karaktärer i glada färger. 
https://babblarna.se/om-babblarna/ 

https://babblarna.se/om-babblarna/
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Förskollärarens roll som stöd i undervisningen blev att främja det individuella barnets 

personliga utveckling och uttryck. Genom att som förskollärare försvara och ge 

utrymme för mångfald skulle barnet kunna ges möjlighet att pröva olika roller och lekar 

oavsett kön. Med utgångspunkt i det individuella barnets utveckling och behov beskrev 

en annan förskollärare hur barn kunde stödjas i att hitta hållbara strategier ur ett 

långsiktigt perspektiv:   

Hur kan vi hitta strategier å metoder å situationer å skapa liksom ett sätt för dom å förstå att 
”jag ska ta hand om min kompis på det här sättet när den är ledsen, å det tänker jag göra 
jättelänge. För det har jag märkt nu att fröken tycker jag är jätteduktig som gör det här å 
dom säger bra jobbat när jag visar att, när jag säger förlåt å menar det å inte bara sticker 
därifrån”. Att dom då hittar nånting som fungerar för deras del också tillsammans med vad 
vi försöker lära ut å att dom då hittar en strategi som då håller länge. Å så kommer dom 
under livets gång då ständigt ta in ny information å anpassa det utefter vad som har för 
klimat runt sig… (Förskollärare Sångfågeln). 
 

I förskollärarens beskrivning fick barns egna strategier utrymme att utvecklas, detta som 

en del av undervisningen. Förskollärarens roll som stöd i situationer i det vardagliga 

samspelet på förskolan kunde hjälpa barn att hitta och värdera hållbara handlingar och 

sätt att hantera sociala dilemman. Detta både nu och i framtiden. 

Undervisningstradition i en social dimension 
Undervisningsinnehåll inom en social dimension beskrevs av förskollärare till stor del 

genom att hänvisa till värdeord och värdegrundsarbete. Aktiviteterna som beskrevs 

handlade om att bredda perspektiv hos barnen på olika sätt. Undervisning enligt en 

pluralistisk undervisningstradition beskrivs som ett demokratiskt arbetssätt, där värden 

och samtal om värden är centralt. Att diskutera olikheter och möjliga sätt att hantera och 

lösa problem gjordes i aktiviteterna förskollärarna beskrev, vilket också kan relaterad 

till en pluralistisk undervisningstradition. 

Förskolläraren på Kistan beskriver hur hens roll blev att bemöta olikhet naturligt. 

Förskolläraren kan å ena sidan ge uttryck för en normerande undervisningstradition 

genom sitt sätt att beskriva sitt förhållningssätt. Hen motiverade sitt ställningstagande 

att det ska vara naturligt genom att beskriva hur det inte ska vara, exempelvis wow eller 

konstigt. Syftet för förskollärarens bemötande kan även tolkas vara ett uttryck för en 

pluralistisk undervisningstradition då barns individuella olikheter och mångfald 

försvaras och uppmuntras. Förskollärarens beskrivning kan därmed tolkas vara i linje 

med både en normerande- och pluralistisk undervisningstradition. I citatet från 
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förskolläraren på Sångfågeln beskriver hen strategier barn ska utveckla för att kunna 

agera och hantera situationer i sociala sammanhang. Förskolläraren tolkas ha en bild av 

vilka normer som ska överföras till barn genom uttryck som jätteduktig och bra jobbat. 

Samtidigt tolkas barn ges utrymme i beskrivningen att själva konstruera nånting som 

fungerar för deras del. Utifrån detta kunde beskrivningen relateras till en normerande- 

och en pluralistisk undervisningstradition. Att barn under livets gång fortsätter tillägna 

sig och omvärdera kunskap och strategier kan också tyda på ett pluralistiskt 

förhållningssätt hos förskolläraren, vilket kan relateras till sagda tradition. 

Sammantaget tolkar vi UHU inom den sociala dimensionen utifrån förskollärarnas 

beskrivningar präglas av en såväl normerande- som en pluralistisk 

undervisningstradition. 

Undervisning i en ekonomisk dimension 
Undervisning för ekonomisk hållbarhet i förskolan hade flera förskollärare svårt att 

beskriva. Undervisningsinnehållet handlade främst om att vara rädd om material och ta 

tillvara på resurser. I samtal med förskollärare om UHU ur en ekonomisk dimension 

beskrev de främst aktiviteter rörande återanvändning av material samt samtal med barn 

om resursanvändning och resursförbrukning. Att laga trasigt material togs också upp 

av några förskollärare som en del av UHU inom en ekonomisk dimension. 

Förskollärarens roll som undervisare visade sig som en förebild i en ekonomisk 

dimension. 

Innehåll för undervisning: vara rädd om material och tillvarata resurser  
Några förskollärare beskrev att vara rädd om förskolans material och spara på resurser 

som undervisningsinnehåll i en ekonomisk dimension. Att lära sig hållbara beteenden 

blev undervisningens syfte: 

Den ekonomiska har varit så att vi slösar inte på dom resurserna vi har. Att vi är med 
barnen å... aa. Lär dom. Hur tar man hand om det man har. [...] Vi tar hand om det vi har. 
Vi kastar inte leksaker. Vi förstör inte grejerna. Man är rädd om det man har (Förskollärare 
Svansen). 

Att ta tillvara på föremål och ge dem nya funktioner kunde också bli ett 

undervisningsinnehåll. En förskollärare beskrev hur de tillsammans med barnen 

brukade besöka ett närliggande förråd där andrahandsmaterial, möbler och annat, 

förvarades:  
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Dom kan säga ibland att, dom kan hitta nåt som inte alls är tänkt å ta egentligen. Då kan 
dom säga ”å titta där vilken fin…” vad det nu kan va, fint bord eller nånting. Dom säger det 
kanske vi kan ha användning för. Å så tvättar vi de å gör rent det å sen kanske vi använder 
det. Så där inne har vi byggbord, å det är egentligen en gammal säng, sängbotten så här som 
vi har som byggbord. Å mycket hyllor har vi hittat, lite överallt (Förskollärare Hatten). 
 

I förskollärarens beskrivning lyfts hur barns egna initiativ gavs utrymme när de kom 

med egna förslag, vilka också förskolläraren uppgav sig ta till vara på. Undervisningen 

tolkades syfta till att hjälpa barn se potentialen i att återanvända material på nya kreativa 

vis. 

Aktivitet för undervisning: Återanvända, naturmaterial och laga 
Att återbruka material som undervisningsaktivitet återkom under intervjuerna. En 

förskollärare berättade om återanvändning av hushållsförpackningar samt användandet 

av naturmaterial i undervisningen som en ekonomisk hållbarhetsaspekt: 

Man tänker ju på det när man samlar hushållskartonger å toarullar å hushållsrullar å annat 
material hemma. Eller att man ifrån köket eller man kan få ifrån andra håll å då kommer ju 
den ekonomiska biten in att vi inte nödvändigtvis måste köpa å sen vi tar plockar pinnar å 
stenar å annat naturmaterial som vi också använder i undervisningen (Förskollärare 
Piloten). 
 

Att laga trasigt material tillsammans med barnen beskrevs som en 

undervisningsaktivitet av en förskollärare: 

Sen ekonomiskt, om man säger ekonomiskt hur det kan va i förskolan då. Det jobbar vi 
också väldigt mycket med till exempel att vi lagar grejer som går sönder tillsammans med 
barnen. Hammare å spik å vi limmar å tejpar å vi försöker använda så länge som möjligt 
alla grejer (Förskollärare Hatten). 
 

Aktiviteten kunde tolkas vara ett sätt för förskollärare att undervisa barn och 

medvetandegöra dem kring sitt användande av resurser och material.  

Förskollärarens roll som undervisare: Att vara förebild  
Förskollärare beskrev hur användandet av resurser blev en del av undervisningen i 

vardagen och deras roll i den. Undervisningen var inte planerad utan skedde spontant i 

vardags- och rutinsituationer. Vatten-, mat- och elförbrukning lyftes av deltagarna som 

något återkommande i samtal med barn. En förskollärare relaterade sparsamhet av 

förskolans resurser, målarfärg och papper, som ett ekonomiskt förhållningssätt vilket 

man ville att barn skulle tillägna sig: 
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Det är väl att prata med barnen om att vi tar till vara på det vi har å inte slänger i onödan. 
Till exempel när det gäller ritpapper man kan rita på båda sidor, man kan använda så 
mycket mera. Man spolar inte bort färg ur burkar. Jaa, man ser helt enkelt till att tänka efter 
eller att försöka få barnet att va med i tänket att, att innan man slänger nånting fundera över 
om det går att använda lite till (Förskollärare Piloten). 
 

Förskolläraren beskrev dock sin roll som förebild som något avskilt från samtalandet 

om ämnesinnehåll rörande HU: 

Ja dels så är det ju att vara en förebild. Å sen är det ju att prata med barnen om det här när 
det ges tillfälle att det kommer in som ett naturligt inslag i undervisningen (Förskollärare 
Piloten). 

Undervisningstradition i en ekonomisk dimension 
UHU inom en ekonomisk dimension beskrevs innefatta undervisningsinnehåll som att 

lära sig vara rädd om material och att spara på resurser. Undervisningsaktiviteter för 

ekonomisk hållbarhet handlade vidare om att återanvända, återbruka och att laga trasigt 

material tillsammans med barn. Till stor del handlade undervisningen om att överföra 

hållbara vanor i enlighet med förskollärarens bedömning av hållbarhet. Detta kan 

relateras till en normerande tradition. Förskollärares vetskap om möjliga konsekvenser, 

att saker går sönder eller tar slut, kunde tolkas som styrande för hur samtal med barn 

kunde föras. Vilket därmed kan förstås utifrån en faktabaserad undervisningstradition.  

Det förskolläraren på Piloten uttrycker i form av det värderande ordet onödigt visar på 

ett förbestämt förhållningssätt hen tycks vilja förmedla gällande vanor och handlingar. 

Att det är förutbestämt syns tydligt då förskolläraren beskriver att försöka få barnet att 

va med i tänket som målet med undervisningen. Detta tolkar vi som ett normerande 

tänkande kring undervisning hos förskolläraren. Att prata med barn om HU som 

naturligt inslag lyfts vidare av förskolläraren på Piloten. Att vara förebild handlar om 

förskollärarens personliga kvaliteter i relationen med barn. Att prata om HU är något 

som sker utöver att vara förebild vilket kan tolkas som att förskolläraren ansluter sig till 

en faktabaserad undervisningstradition. Barns handlingar och idéer för hållbarhet i 

återbruksaktiviteten förskolläraren på Hatten beskriver kan samtidigt relateras till en 

pluralistiskt undervisningstradition då barns initiativ fick ligga till grund för vidare 

undervisning. Förskollärarens roll i återbruksaktiviteten på Hatten hade en mer 

medforskande karaktär än den förebildsroll som är framskriven i relation till den 

ekonomiska dimensionen. Den medforskande rollen har tidigare beskrivits utifrån en 

faktabaserad- liksom pluralistisk undervisningstradition vilket också stämmer med hur 
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vi tolkar hur förskollärarens roll i återbruksaktiviteten framstår. Sammantaget syns 

samtliga undervisningstraditioner inom en ekonomisk dimension av HU. 

Överlappande dimensioner i undervisning 
Utöver indelningen av förskollärares uppfattningar och beskrivningar av sin UHU 

utifrån enskilda dimensioner identifierade vi också resonemang hos förskollärare där 

dimensionerna överlappade. Nedan presenterar vi exempel på dessa resonemang om 

innehåll och aktiviteter i UHU. 

Miljömässig- och social dimension: Omsorg om djur och natur i UHU 
En stor andel av förskollärares överlappande beskrivningar berörde aktiviteter för 

omsorg om djur och natur. Att känslomässigt engagera barnen i mötet med djur och 

natur betonade flera förskollärare som innehåll i UHU. En förskollärare berättade om 

förskolans egna trädgård där plantering av blommor, bygga djurhotell och göra 

fjärilsnektar gavs som exempel på aktiviteter. Aktiviteterna beskrevs syfta till att 

bevara, och lära om den biologiska mångfalden samt att skapa känslomässiga band till 

djur och natur: 

Där pratar man ju om livet, om livskraften å hur viktigt det är med dom här små insekterna, 
getingarna, humlorna, bina, allt det här. Hur viktigt det är å att vi också planterar det som 
dom tycker om (Förskollärare 1, Skosnöret). 
 

Genom att börja i det lilla och det som fanns nära barn beskrev en annan förskollärare 

att undervisningstillfällen skapades: 

 Å likadant ute i naturen … Att man är rädd om allting som växer, å alla små kryp. Första 
steget är ju liksom att barn upptäcker, det här naturen, att det finns saker i naturen. Man 
tittar närmare på det å så börjar man prata om det å sen lär man sig att man ska va lite 
försiktigt med det så det inte förstör (Förskollärare Hatten). 
 

I likhet med första citatet beskrev förskolläraren undervisningsinnehållet röra omsorg 

om djur och natur. Undervisningsaktiviteten utgick från barns upptäckter där 

förskolläraren i stunden kunde möta deras funderingar för att vidare utmana och 

utforska samt utveckla ett hänsynsfullt beteende. Förskollärare 1 på Skosnöret beskrev 

sin roll i undervisningen och betonade den egna inre, genuina känslan och förundran för 

de estetiska inslagen i naturen. Att som förskollärare betona sin egen handling gav 

undervisningen om natur och trädgårdsarbete också en social dimension: 
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Å det är ju också jätteviktigt. Att man, att man tycker om att va ute i naturen. Att man 
tycker om å gräva i jorden, å att man visar på dom här vackra sakerna ”titta en fjäril å, vad 
är det för färg” eller ”titta på det där biet, tänk vad det där lilla biet kan, kan göra för vår 
värld” eller, nu har vi lite roligt i skogen. Nu gör vi en liten hinderbana, nu får vi krypa, nu 
får vi klättra. Man ser att rörelsefriheten, asså att det är kul. Det vi gör ska vara roligt, jag 
ska vara en inspiration (Förskollärare 1, Skosnöret). 

Undervisningstradition i överlappande miljömässig- och social dimension 
Undervisningsinnehållet i aktiviteter inom en miljömässig- och social dimension 

tolkades främst beröra omsorg om djur- och natur. Mötet mellan barn och natur 

präglades av förskollärarens betoning på den känslomässiga aspekten för barns 

tillägnande av värden, av naturen som god och vacker samt värd att beskydda. Livskraft 

som begrepp återkom i samtal med förskollärare från Skosnöret. Begreppet kopplar vi 

till en normerande undervisningstradition då det inte är ett naturvetenskapligt begrepp 

utan snarare tilltalar barns vilja att lära sig visa omsorg. En normerande 

undervisningstradition visar sig också genom förskollärares beskrivningar av sin 

undervisning där barn i möte med natur ska tillägna sig värden och beteenden som 

bedöms hållbara av förskolläraren. Förskolläraren på Hatten beskriver hur barns 

upptäckter får styra undervisningsinnehållet, där vi samtidigt tolkar att det finns ett 

förbestämt innehåll som berör undervisning i omsorg från förskollärarens sida.  

Förskollärare 1 på Skosnöret använde ord som jätteviktigt, tycker om och att vara en 

inspiration för att beskriva sin roll som undervisare. Detta kan förstås värdera vikten av 

den egna rollen som förebild i undervisningssammanhanget. Ord som vackra, roligt och 

kul används vidare i beskrivningen av de värderingar som hen uttrycker sig vilja 

förmedla till barn i mötet med natur. Sammantaget ger beskrivningarna intrycket av 

normerande undervisningstradition.  

Social- och ekonomisk dimension: Omsorg om föremål och 
resursfördelning 
Den sociala och ekonomiska dimensionen av UHU överlappade i förskollärares 

berättande om resursfördelning; att dela med sig, som undervisningsinnehåll för såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. En förskollärare beskrev ett hypotetiskt exempel på 

hur tillfällen i barns vardag kunde användas i UHU genom diskussion och förhandlande 

om resursfördelning med och mellan barn:  

Om man lägger märke till till exempel att nån har tio av nånting å nån har två. Att man 
kanske pratar upp det här med att ”nu märker jag att du har jättemycket å så finns det dom 
som inte har nånting alls nästan, vet du vad. Vad sägs om att vi delar med oss?”. Å det kan 
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ju lika lätt bemötas av ett ”ja absolut det är klar att dom ska få, det är ju jätteroligt. Det här 
är ju jättegott det är klart dom ska ha” på samma sätt som att det kan bemötas av ett ”nej 
mitt!”. Å då får man ju liksom va med å liksom försöka argumentera ”ja men varför inte 
dela med sig?” eller ”varför känner du att du ska ha allting? Kommer du orka allting det 
här” eller.. för det är ju som sagt utan att knäppa dom för mycket på näsan å liksom inte 
visa respekt för deras rätt att äga nånting själva. Men att man. Det är lite svårt men att man 
får hitta nåt sätt att liksom pratat om, typ med barnet, inte bara komma in å bestämma att du 
har mer därför så måste du dela med dig (Förskollärare Sångfågeln). 
 

Förskolläraren i citatet tolkades vilja rikta barns uppmärksamhet mot orättvisor i 

vardagliga sammanhang. Genom att föreslå lösningar på ett, av förskolläraren 

identifierat, dilemma kunde barns perspektiv och åsikter vidgas och utmanas. Omsorg 

om föremål framkom också där syftet med undervisning i att hantera material på ett 

hållbart sätt förklarades vara att barn skulle utveckla en medvetenhet i omsorg för nästa 

användare av föremålet:  

Man är rädd om leksaker, man kastar inte sönder dom med flit. Vi går och lånar böcker på 
biblioteket en gång i månaden, då är man liksom försiktig med böckerna så dom inte river 
sönder dom liksom med flit (Förskollärare Hatten).  
 

Biblioteksböcker beskrevs som en resurs viktig att både kunna nyttja och ta hand om. 

Förskolans möjlighet att ur en ekonomisk aspekt kunna låna böcker till undervisning 

utifrån barns intressen gav också biblioteksbesöken ett undervisningsinnehåll mot att 

känna ett ansvar för att böckerna skulle hålla till nästa som ville låna.  

Undervisningstraditioner i överlappande social- och ekonomisk dimension 
Inom en social- och ekonomisk dimension av UHU uttrycks av förskollärare innehållet 

röra resursfördelning och omsorg om material och föremål. Syftet med de 

undervisningsaktiviteter som beskrevs kan tolkas vara barns utveckling av förmågan att 

sätta andras behov framför sina egna. Förskolläraren på Sångfågeln berättade i sitt 

hypotetiska exempel om sina strategier att i vardagen utmana barns perspektiv och 

åsikter kring rättvis fördelning av resurser. Då förskolläraren dels tycktes ha en bild av 

vilka värden hen vill förmedla kan rollen tänkas vara en förebild. Samtidigt 

möjliggjorde hen barns egna ställningstaganden genom att föreslå en mängd olika 

alternativ för barnet att ta ställning till. Förskolläraren beskrev en position som 

undervisare där hen ställdes inför att välja mellan barns rätt att äga eller att utveckla sin 

förmåga att sätta andras behov framför sina egna. Vi tolkar rollen som undervisare vara 

en stödjande förebild. Förskollärarens roll som undervisare tolkas vara i linje med en 

normerande undervisningstradition, då hen identifierade dilemmat och undervisade 
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barnet om att dela med sig genom att argumentera för sin lösning. Vi tolkade därtill 

processen där barn med förskollärarens stöd fick ta ställning till hens olika argument 

som inslag av begynnande pluralism. Barns tänkande och problemlösande gavs i 

dilemmat utrymme.  

Förskolläraren på Hatten beskrev biblioteksbesök och att låna böcker som 

undervisningsinnehåll och aktivitet vilket vi tolkade berörde både en social- liksom 

ekonomisk dimension av UHU. En tydlig förväntan på barns hantering av böcker och 

leksaker på ett omsorgsfullt sätt uttrycktes av förskolläraren. Utifrån förskollärarens 

beskrivning tolkade vi också biblioteket vara en viktig resurs för undervisning och 

därmed något barn uppmanades visa hänsyn till. Förskollärarens uttryck kring hur 

hanteringen av böckerna skulle ske uppfattades inte vara förhandlingsbart, vilket kunde 

förstås då låna böcker på biblioteket innebär ett åtagande med ansvar. Förskollärarens 

utsaga kan relateras till en faktabaserad undervisningstradition, då kunskap och 

medvetenhet om bibliotekets regelverk förmedlas enkelriktat till barnen. Förskollärarens 

roll som undervisare tolkar vi vara en förebild som förmedlar kunskap till barn. Inget 

utrymme fanns för barn att förhandla eller värdera andra möjliga sätt att hantera 

böckerna på. Sammanfattningsvis utifrån ovan överlappande beskrivningar förekommer 

samtliga undervisningstraditioner. Den normerande- och faktabaserade 

undervisningstraditionen framträder tydligast utifrån förskollärares redan gjorda 

bedömningar av handlingar i UHU.  

Miljömässig- och ekonomisk dimension: Trädgårdsarbete och mat 
Få tillfällen berörde förskollärares resonemang om överlappning av ekonomisk och 

miljömässig dimension av UHU. Vid ett tillfälle förekom en överlappning då en 

förskollärare berättade om hur trädgårdsarbete kunde få både en miljömässig- och 

ekonomisk funktion för undervisningen: 

Men det är väl lite precis som det här med vatten å mat, att man tänker där att få in att äta 
mer vegetariskt för att kött är en dyrare produkt också å tillverka, medans grönsaker kräver 
ju inte lika mycket. Å att dom också får in det här närodlade. Som vi försöker ju här på 
förskolan så har vi ju en trädgård å vi odlar ju själv för att dom ska också se det. Att man 
ser vad det ger (Förskollärare 2, Skosnöret).  
 

Undervisningen i förskollärarens beskrivning kan tolkas vara att barn ska utveckla 

medvetenhet om hållbara alternativ, vilket i exemplet var att välja mat som producerats 

nära och billigt. Detta som en vinst ur såväl ekonomisk som miljömässig dimension. 
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Genom trädgårdsarbete på förskolan gavs barn möjlighet att genom erfarenhet lära sig 

ett hållbart konsumtionsmönster. En förskollärare berättade om matsituationen som ett 

tillfälle för undervisning rörande ett hållbart beteende och förhållande till mat: 

Men också maten vi äter här är ju också väldigt, väldigt viktigt att barnen lär sig ett 
förhållande till maten på ett rätt sätt. Det är inte bara att ta mat å kasta å slänga å slösa den 
[...] Så det är ju nåt vi pratar jätte, jättemycket om. Bättre att ta lite, vet man att det finns en 
grönsak som man tycker om så tar man utav den, man tar en sked, till exempel en sked 
ärtor inte tre skedar ärtor å så äter man bara lite kanske tre-fyra stycken, utan man. Man 
hela tiden pratar med barnen hur viktigt det är att man inte bara tar och slänger, man får lära 
sig äta upp det man tar också (Förskollärare 1, Skosnöret). 
 

Förskolläraren beskrev hur hen pratade med barn om vikten av att reflektera över sitt 

beteende och handla därefter. Utifrån en ekonomisk och miljömässig aspekt är syftet att 

barn ska tillägna sig medvetenhet om att inte slösa på resurser. Även barns förmåga att 

göra rimliga avväganden kring sitt egna nyttjande av kvantiteter, exempelvis ärtor, syns 

som innehåll för undervisning när förskolläraren föreslår att ta lite för att inte slösa. 

Undervisningstraditioner i överlappande miljömässig- och ekonomisk 
dimension 
Inom den miljömässiga- och ekonomiska dimensionen av UHU beskrevs innehåll 

rörande medvetenhet kring konsumtion, hållbara beteenden och val. 

Undervisningsaktiviteterna var närvarande i såväl planerade- som vid rutinsituationer. 

Förskollärare 2 på Skosnöret verkade genom sin egen roll vilja rikta barns fokus mot 

vinsterna i att odla grönsaker. Genom konkreta erfarenheter, som trädgårdarbete, 

beskrev förskolläraren att barn skulle se vad det ger. Detta kan tolkas som att 

förskolläraren som förebild ville förmedla faktakunskaper om ekonomiska och 

miljömässiga vinster. Detta ger sammantaget intrycket av en faktabaserad 

undervisningstradition. Förskollärare 1 beskrev vidare matsituationen som tillfälle för 

undervisning om sparsamhet och att kunna göra rimliga avväganden gällande sin 

konsumtion. Utifrån hur hen beskriver sig prata med barnen framträder en roll som 

förebild. Förskolläraren framhäver värderande ord som viktigt, rätt och bättre för att 

motivera de handlingar hen menar är av särskild betydelse. Hen lyfter också samtalet 

med barn i syfte att de ska lära sig rätt beteende. En normerande undervisningstradition 

kan därmed tolkas vara närvarande i beskrivningen. Sammanfattningsvis ses i en 

överlappande miljömässig- och ekonomisk dimension genom dessa två citat både en 
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faktabaserad liksom normerande undervisningstradition. Den planerade aktiviteten 

tycks baseras på faktakunskaper medan rutinsituationen präglas av normer och värden. 

Miljömässig, ekonomisk och social dimension: Tvätta händerna 
I liten utsträckning förekom samtliga dimensioner i överlappande resonemang kring 

UHU. I en rutinsituation som att tvätta händerna innan maten kunde förskollärare stödja 

barn i att relatera till såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska konsekvenser av 

sin vattenförbrukning: 

dom står å spolar vatten [och] tvättar händerna, att dom inte bara står å spolar att ”nä men 
tänk nu på miljön, du kan inte bara spola vatten för att alla har inte så mycket vatten. Vi måste 
ta hand om vattnet”. (Förskollärare 2, Skosnöret). 

Genom samtal med barn om hantering av naturresurser, kunde samtliga dimensioner av 

HU beröras i undervisning. Förskolläraren påpekar för barn att de ska tänka på miljön 

och inte spola vatten. Detta motiveras av förskolläraren genom att hänvisa till ett 

ekonomiskt tänkande om sparsamhet; detta också i relation till en social aspekt då alla 

har inte så mycket vatten. Att utveckla medvetenhet om naturresurser och dess 

begränsningar relateras till den miljömässiga dimensionen. 

Undervisningstraditioner i överlappande miljömässig-, social- och 
ekonomisk dimension 
Innehållet för undervisning i ovan citat tolkas beröra naturresursers ändlighet, en 

omsorg om andra utanför förskolan och direkta handlingar för sparsamhet. 

Förskollärarens värderande av handlingar framgår tydligt genom att säga vad barnet inte 

kan göra men också vad det måste göra för att agera hållbart. Förskolläraren använder 

ordet vi för att markera ett gemensamt ställningstagande för hållbarhet där barnet 

inkluderas. Varför handlingen att spola vatten inte är hållbar förklarar förskolläraren 

vara för att alla inte har vatten och lyfter därmed orättvisor i världen för barnet att bli 

medveten om. Förskolläraren tolkas inta en roll som förebild som besitter kunskap om 

både fakta och värden. Citatet ovan är svårtolkat utifrån undervisningstraditionerna. 

Dock tycker vi oss kunna se hur förskolläraren vill förmedla kunskap om världen 

utanför förskolan, där handlingar liksom fakta är av betydelse i undervisningen. Därav 

ses spår av en faktabaserad-, men även en normerande undervisningstradition. 
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Sammanfattning av resultatet 
Miljömässig dimension 

Inom en miljömässig dimension beskrev förskollärare skräp och naturvetenskap, 

exempelvis nedbrytningsprocessen och kretslopp, som innehåll för undervisning. 

Aktiviteter för undervisning bestod till stor del av naturmöten i skogen och aktiviteter 

rörande att plocka skräp. Även naturvetenskapliga undersökningar där barns frågor och 

hypoteser kunde prövas och undersökas beskrevs. Förskollärarens roll som undervisare i 

en miljömässig dimension bestod främst av att vara förebild, men även en 

medforskande roll förekom. Att vara förebild innebar att föregå med gott exempel 

genom sin kunskap, handling och attityd där barn fick möjlighet att bli inspirerade och 

ta efter ett hållbart sätt. Medforskaren som undervisare följde barns intressen i sökandet 

efter kunskap om världen. En faktabaserad-, normerande- och pluralistisk 

undervisningstradition fanns därmed representerade i förskollärares beskrivningar av 

UHU inom en miljömässig dimension. 

Social dimension 

Undervisning inom en social dimension berörde till stor del värdeord och 

värdegrundsarbete. Empati, integritet, språk och mångfald beskrevs som innehåll. 

Aktiviteter för undervisning utgick från användandet av barnlitteratur, sagor, sånger, lek 

och barns erfarenheter. Exempelvis kunde bilder användas för att vidga barns 

världsbild. Förskollärarens roll som undervisare kunde ses genom att hen var ett stöd för 

barn att utvecklas och växa som individer. Genom en stödjande roll kunde 

förskolläraren lotsa barn mellan möjliga handlingsalternativ och perspektiv på olikheter 

som något naturligt. Detta innebar att en pluralistisk- som såväl normerande 

undervisningstradition representerades i förskollärares beskrivningar av UHU inom en 

social dimension. 

Ekonomisk dimension 

Inom en ekonomisk dimension bestod innehållet för undervisning av att vara rädd om 

material och spara på resurser. Som aktiviteter förekom återanvändning av material 

samt användning av naturmaterial i undervisningen. Även att laga trasigt material 

tillsammans med barnen beskrev förskollärare förekom som aktivitet i UHU. Rollen 

som undervisare var en förebild som oftast intogs i spontan undervisning om 

resurshantering, -användning och -förbrukning, vilken kopplades till en normerande 
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undervisningstradition. I planerade aktiviteter sågs även en medforskande undervisare 

som också likt tidigare beskrivet relaterats till en faktabaserad- och pluralistisk 

undervisningstradition. 

Överlappande miljömässig- och social dimension 

I en överlappande miljömässig- och social dimension talade förskollärare i stor 

utsträckning om omsorg om djur och natur som både innehåll och aktivitet i UHU. 

Förskollärarens roll som undervisare sågs som förebild med uppgift att förmedla sin 

egna förundran och omsorg om omgivningen till barn att tillägna sig. En normerande 

undervisningstradition sågs genomgående i denna överlappning av dimensioner. 

Överlappande social- och ekonomisk dimension  

I en överlappning av social- och ekonomisk dimension var omsorg om föremål och 

resursfördelning det undervisningsinnehåll som framkom vid aktiviteter. 

Förskollärarens roll som undervisare visade sig i form av en förebild, alternativt en 

stödjande förebild då även roller överlappade. Mötet mellan förebild och stöd skedde då 

förskolläraren beskrev sig behöva ta ställning till olika perspektiv vilka vidare skulle 

innebära olika konsekvenser för undervisningen. Främst kunde en normerande- och 

faktabaserad undervisningstradition ses i denna överlappning av dimensioner, men med 

inslag av begynnande pluralism.  

Överlappande miljömässig- och ekonomisk dimension  

Då den miljömässiga- och ekonomiska dimensionen överlappade berörde 

undervisningsinnehållet och aktiviteterna trädgårdsarbete och mat i syfte att lära barn 

om hållbar konsumtion och resursförbrukning. Aktiviteter skedde både i planerade- 

liksom vardagssituationer. Rollen som förebild framträdde dels utifrån en faktabaserad- 

men även utifrån en normerande undervisningstradition. 

Överlappande miljömässig-, social- och ekonomisk dimension 

Då samtliga dimensioner överlappade; miljömässig-, social- och ekonomisk, var när 

förskolläraren beskrev undervisning i en rutinsituation, vilken därmed blev aktivitet för 

undervisning. När barn tvättade händerna blev hantering av naturresurser, sparsamhet 

och omsorg om andra undervisningsinnehåll. Förskollärarens roll som undervisare 

syntes genom sitt förmedlande av kunskap och värden och blev därmed en förebild för 
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barn. Vi anande spår av en faktabaserad- och normerande undervisningstradition genom 

förskollärarens beskrivning. 

Avslutningsvis framträder en stor bredd av möjligt undervisningsinnehåll och aktiviteter 

för HU vilka ibland innefattar överlappande dimensioner. Förskollärare tolkades inta 

olika roller i förhållande till vilket innehåll och vilka aktiviteter undervisningen berörde, 

i form av förebild, stöd, stödjande förebild och medforskare. En normerande 

undervisningstradition var mest framträdande i förskollärarnas beskrivningar av sin 

UHU. Även en faktabaserad tradition kunde ses, dock främst i den miljömässiga 

dimensionen eller då miljö överlappade andra dimensioner. Den pluralistiska 

undervisningstraditionen var minst förekommande, men förekom i någon mån inom alla 

dimensioner. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Genom att undersöka förskollärares olika beskrivningar av sin undervisning för HU 

belyser denna studie variationer i att bedriva undervisning. De frågeställningar vi 

besvarat i studien var vad förskollärare beskriver som innehåll och aktivitet i UHU, hur 

de beskriver sin egen roll som undervisare samt hur deras beskrivningar kan förstås i 

förhållande till undervisningstraditionerna. Vår studie blir relevant då den kan bidra 

med olika perspektiv på vad undervisning för HU kan innebära i förskolan. Vårt val i att 

inspireras av fenomenografisk teori, och därmed att urskilja varierande uppfattningar 

och sätt att förstå fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015), menar vi varit användbart då 

vi sökt efter olika sätt att förstå UHU utifrån förskollärares beskrivningar. Hur 

förskollärare uppfattade begreppet HU trodde vi också kunde påverka deras individuella 

beskrivningar av UHU, vilka vidare kan förstås utifrån det fenomenografiska 

utfallsrummet. När förskollärares beskrivningar tolkades ske med överlappning av flera 

dimensioner förstod vi det som fördjupad förståelse. När de inte berättade utifrån ett 

överlappande resonemang utan istället beskrev UHU utifrån avgränsade dimensioner 

tolkade vi det som en mer ytlig förståelse. Tidigare forskning kan vidare ge förklaringar 

till det utfallsrum som bildats genom vår analys. Detta genom att vår egna förståelse har 

vidgats för exempelvis dimensionernas innehåll och möjlighet till överlappningar.  

En del av resultatet i vår studie visar vikten av förskollärarens roll i undervisningen där 

rollen som förebild, medforskare eller stöd kunde påverka undervisningens 

genomförande. Att undervisning vidare beskrevs kunna ske både planerat och spontant i 

förskolan (Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & Palmer, 2018; Skolverket 

2018; Williams & Sheridan, 2018) är också något vi kunnat se utifrån förskollärares 

egna beskrivningar av sin UHU. Undervisningen kunde dessutom ske i vardags- och 

rutinsituationer som vid måltid eller handtvätt, något Dalgren (2017) förklarar utifrån 

begreppet embedded teaching; att undervisning sker inbäddad i vardagen.   

Förskollärares bedömningar av innehåll och aktivitet 

Undervisningsinnehåll och -aktiviteter i en miljömässig dimension av HU beskrevs ofta 

av förskollärarna i vår studie innefatta naturmöten, naturvetenskap och skräpsortering, 

vilket även tidigare forskning visat vara vanligt (Reunamo & Suomela, 2013; Stagell, 
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Almers, Askerlund & Apelqvist, 2014; Ärlemalm-Hagsér, Berg & Sandberg, 2018). Att 

plocka skräp kan ses som en direkt handling med påverkan på omgivningen, vilket 

också framstod vara vanligast att lyfta i undervisningen enligt Stagell et al. (2014). 

Skräp- och sopsortering som undervisningsaktivitet i förskolan beskrevs också av 

Ärlemalm-Hagsér et al. (2018). Borg (2017) menade dessutom att konkreta erfarenheter 

genom aktiviteter bidrog till barns kunskapsutveckling. I relation till sin roll som 

förebild beskrev förskollärare i vår studie ett personligt engagemang, inneboende 

värden och intressen samt faktakunskap hos dem själva viktiga, vilket vi relaterade till 

en faktabaserad- och normerande undervisningstradition (Hedefalk, 2014, 2018; Öhman 

& Östman, 2004). I deras uttryck tolkade vi det finnas en känsla av ansvar att överföra 

sitt engagemang till barn. Detta uppgav en förskollärare i vår studie även gjorde avtryck 

i hens privatliv. Genom att föregå med gott exempel i personliga vanor och hållbart 

beteende tolkade vi förskolläraren uppleva sig kunna stärka sin egen trovärdighet som 

undervisare. I Bursjöös (2011) studie beskrev förskollärare dilemmat av att inneha en 

roll som förebild utan att samtidigt till fullo kunna leva som man lär. Stagell et al. 

(2014) visade på hur olika handlingar bedömdes som möjliga för undervisning. En fråga 

att ställa sig är vilka konsekvenser detta kan innebära i förskolan. Om det personliga 

engagemanget påverkar förskollärares planering av sin undervisning kan innehåll 

därmed också riskeras att väljas bort om förskolläraren inte upplever sig kunna föregå 

med gott exempel. Om förskolläraren som förebild därtill bedömer ett specifikt innehåll 

som oviktigt, genom att välja bort alternativt tona ned barns frågor och inte besvara 

dessa, kan detta även påverka barns värderingar av innehållet som oviktigt. En 

alternativ lösning skulle kunna vara att inta en annan roll som undervisare i dessa 

sammanhang, så den normerande undervisningstraditionen inte blir lika framträdande. 

Som medforskande förskollärare kan ämnen som personligen känns svårtillgängliga 

ändå undersökas i aktivitet. Genom fakta och resonemang utifrån barns intresse och 

hypoteser kan ämnet nyanseras för barn, utan att förskolläraren behöver ta ställning till 

innehållet som något viktigt, oviktigt, bra eller dåligt. Dock kan förskollärares 

personliga engagemang i sin roll som förebild samtidigt ses som en styrka då dess egna 

värden, beteenden och faktakunskaper kan bidra till fördjupade undervisningstillfällen 

för barn att ta del av. Även den kollegiala lärandeprocessen kan stödjas genom 

arbetslagets olika bakgrunder, förmågor och intressen, något även Villanen (2014) visar.  
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Inom en överlappande miljömässig- och ekonomisk dimension beskrev en förskollärare 

trädgårdsarbete och att odla som en del av UHU. Även samtal med barn om 

köttproduktion och -konsumtion kontra grönsaker utifrån deras skilda ekonomiska 

värden beskrev sig förskolläraren ha. Stagell et al. (2014) visade att varken egen odling 

på förskolan eller samtal om reducering av köttkonsumtion var särskilt vanligt 

förekommande som undervisningsinnehåll och aktivitet. Detta då förskollärare bedömde 

andra aktiviteter med direkta resultat som mer lämpliga för undervisning. Utifrån hur 

förskolläraren i vår studie beskrev sin undervisning menar vi emellertid att detta inte 

behöver vara ett svårt innehåll att integrera i verksamheten. Då Pia Williams och Sonja 

Sheridan (2018) beskriver förskollärarens möjligheter att ta tillvara på varierade 

tillfällen för undervisning i förskolans vardag menar vi att konsumtion och hållbara val 

kan bli något naturligt att diskutera, exempelvis vid matsituationen. Då det är sannolikt 

att man som förskollärare kan komma att ställas inför barns svåra frågor blir det av stor 

vikt att besitta olika strategier att möta dessa. Upplever förskolläraren detta som svåra 

ämnen att beröra i undervisning kan det vara till hjälp för förskolläraren att inta en roll i 

linje med en faktabaserad undervisningstradition (Hedefalk, 2014, 2018; Öhman & 

Östman, 2004). Vi anser att förskolläraren måste tillåta och möjliggöra för barn att möta 

olika undervisningsinnehåll. Barn behöver ges tillfälle att skapa sin egen uppfattning 

med hjälp av förskollärarens bidrag av faktakunskap och en öppen attityd som tillåter 

barnet att värdera kunskapen och situationen. Hur förskolläraren genomför sin 

undervisning för HU kan därmed förstås som viktigt för hur barn hanterar och värderar 

kunskap vidare. Då samhället idag präglas av att varje individ ställs inför mängder av 

val och fakta att ta ställning till menar vi att om barn får börja göra detta redan i 

förskolan kan det underlätta för barnet i framtiden. 

Reunamo och Suomela (2013) visade i sin studie hur faktakunskaper gavs prioriterat 

utrymme i förskolans undervisning. Då detta var en enkätstudie gavs inte arbetslagen 

möjlighet att nyansera sina svar, vilket försvårar vår möjlighet att relatera denna studies 

resultat till vårt. Dock anser vi att delar av resultatet ändå kan förstås i förhållande till 

vår studie. Enligt Reunamo och Suomela (2013) förekommer inte HU i finska 

läroplanen. Naturvetenskap betonas däremot, vilket också kan förklara arbetslagens 

fokus på undervisning av faktakunskaper i förskolan. Då undervisning i svensk förskola 

vid vår studies genomförande fortfarande skedde i relation till Lpfö 98/16 (Skolverket, 

2016) kunde förskollärares beskrivningar i vårt resultat behöva förstås i relation till 
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detta. Deras utsagor tolkades främst beröra UHU utifrån den miljömässiga dimensionen 

genom beskrivningar av undervisningsinnehåll och aktiviteter om naturvetenskap, djur 

och natur. Detta kan relateras till hur miljö- och naturvårdsfrågor betonas i Lpfö 98/16 

(Skolverket, 2016) och i likhet med hur Reunamo och Suomelas (2013) beskriver 

betoning på naturvetenskap i finsk förskola. Till skillnad från deras forskningsresultat 

anser att vi att vår studie visar på ett resonemang där faktakunskap vävs samman med 

sociala aspekter i större utsträckning.  

Globalt framtidsperspektiv 

Ur ett framtidsperspektiv relaterade flera förskollärare aktiviteter för HU och UHU till 

en miljömässig dimension. I Villanens (2014) studie uppgav förskollärare svårigheten 

att skapa förståelse för vilka konsekvenser olika handlingar kan ge långsiktigt. Barn 

uppgavs behöva erfarenheter för att kunna blicka framåt. Fantasi ansågs viktigt i att 

kunna “tänka sig” hur något kan bli och fiktiva scenarier var något förskollärare beskrev 

sig använda i studien för att stödja barn i att vidga sina perspektiv. På liknande sätt fick 

även vi detta beskrivet för oss som undervisningsstrategi. Användandet av bilder, sagor 

och ramsor i undervisningen beskrevs bli ett stöd i barns utveckling av sin förmåga att 

tänka långsiktigt och fantisera om en annan tillvaro. Med stöd av varandras olikheter i 

lek och samspel i barngruppen kunde mångfald bli en resurs för undervisning inom 

såväl en social som social-ekonomisk dimension. Bautista et al. (2018) beskrev vidare 

förskollärares roll i samtal med barn om bilder i en singaporiansk kontext. En skillnad i 

förskolans undervisning mellan Singapore och Sverige är att undervisning i Singapore 

bedrivs med en förskollärare ståendes framför barngruppen. Förskollärare i vår studie 

beskrev istället hur undervisning pågick som en helhet över dagen, i likhet med 

Dalgrens (2017) resonemang. Därmed behövde vi reflektera över huruvida deras 

forskningsresultat gick att överföra på en svensk förskolekontext. Dock menar vi ändå 

att delar av den singaporianska studiens resultat kan förstås i förhållande till vårt syfte 

och resultat, exempelvis vid beskrivning av spontana undervisningstillfällen och 

förskollärares interaktioner med barn. Bautista et al. (2018) beskrev hur förskollärare 

kunde ställa öppna frågor till barn där inga färdiga svar var givna, vilket författarna 

menade kunde stimulera barns förmåga till kritiskt tänkande, samarbete och 

problemlösning. Planerad undervisning skedde däremot ofta i syfte att överföra 

faktakunskaper till barn genom förskollärarens ledande frågor. Detta menar vi kan 

relateras till en faktabaserad undervisningstradition. I en global förskolekontext menar 
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vi att det kan vara gynnsamt att utgå från barns nyfikenhet och spontana frågor; både i 

syfte att möta barns intressen och få dem motiverade i lärandeprocessen men också att 

stimulera deras fortsatta engagemang ur ett långsiktigt perspektiv. En pluralistisk 

undervisningstradition kan därför vara något att sluta sig till som undervisare för HU. 

Inom en social dimension beskrev förskollärare i vår studie barns utveckling till att bli 

samhällsmedborgare. Detta tolkar vi som en tanke om barn i ett globalt 

framtidsperspektiv. Vilket material som valdes av förskolläraren blev betydelsefull för 

vilken undervisning som kunde bedrivas och vad undervisningen tolkades syfta till. 

Ideland och Malmberg (2015) beskrev hur budskap genom material som böcker och 

spel kunde påverka barns utveckling som individer, gällande vilka handlingar som 

gjordes möjliga och vilka perspektiv som kunde intas. I vår studie beskrev en 

förskollärare hur social mångfald kunde kommuniceras genom böcker där olika 

familjekonstellationer fanns representerade. Att förmedla värderingar om hur allas 

olikheter ska ses som en tillgång kan förstås som en del av konstruktionen av ett 

hållbart barn (Ideland & Malmberg, 2015). Dock kan vi inte inom ramen för denna 

studie skapa oss en helhetsbild av detta men vi menar ändå att förskollärares val i 

undervisning i slutänden har en påverkan på barns utveckling till att bli 

samhällsmedborgare. 

Förskollärarens roll som stöd kan relateras till hur förskollärarna i Mackey och de 

Vocht-van Alphens (2016) studie gjorde då de gav förslag på hur barnens lek kunde 

utvecklas på nya sätt. Att ge barn möjlighet att vidga sina perspektiv av vad som var 

möjligt kunde göras i samtal med dem då de gavs utrymme att ge sina åsikter om vad 

rättvisa kunde vara. Därtill att våga stå för dem i gruppen sågs som positivt av 

förskollärarna. Då förskollärare i den nya zeeländska studien tolkades arbeta på 

liknande vis som inom svensk förskola; i arbetslag och med undervisning inbäddad över 

dagen i varierande aktiviteter, ansåg vi forskningsresultaten även kunna appliceras på 

svensk kontext med större lätthet än forskning från Bautista et al. (2018). Mackey och 

de Vocht-van Alphens (2016) forskningsresultat menar vi kunnat styrka det vi funnit 

genom förskollärares beskrivningar av sin undervisning och roll, exempelvis i 

ovanstående resonemang om att vara ett stöd för barn i UHU. I ett vidare och långsiktigt 

perspektiv inser vi betydelsen av att barn redan i förskolans undervisning ges möjlighet 

att lära sig visa respekt mot varandra och känna empati. Två förmågor ett hållbart 
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samhälle är beroende av att varje individ besitter. Att som förskollärare vara ett stöd i 

rollen som undervisare kan vidare förstås som centralt då barn i olika utsträckning kan 

vara beroende av att få hjälp i sitt egna resonerande och att finna hållbara strategier i 

mötet med andra.  

Omsorg i UHU 

En miljömässig- och social dimension överlappade då förskollärare beskrev 

undervisning om omsorg för djur och natur. Att värna och vårda, vara försiktig med 

småkryp och växter beskrevs av förskollärare som handlingar och värden de ville barn 

skulle ta ställning till. I Mackey och de Vocht-van Alphens (2016) studie uppgav 

förskollärare dilemman i undervisning mellan att fokusera på omsorg kontra fakta i 

undervisningen. I vår studie fokuserade förskollärare på omsorgsaspekten när en 

miljömässig- och social dimension överlappade. Värden och normer gavs större 

utrymme i undervisning, medan den miljömässiga faktakunskapen begränsades. Genom 

förskollärarens beskrivning tolkade vi det som att barns engagemang för djur och natur 

behövde börja med en känslomässig anknytning. En normerande undervisningstradition 

lyste därmed starkast igenom (Hedefalk, 2014, 2018; Öhman & Östman, 2004). 

Förskollärares beskrivningar av undervisning i en social som såväl miljömässig- och 

social dimension kan förstås som viktiga ur ett globalt perspektiv. De värden och 

kunskaper barn tillägnar sig genom förskolans undervisning blir vidare betydande när 

barnet ska ta ställning till större frågor i samhället. I såväl Skollag som läroplaner (SFS 

2010:800; Skolverket, 2016; Skolverket, 2018) framhävs utbildningens roll i att hjälpa 

barn utveckla demokratiska värderingar och en känsla av ansvar och intresse för att 

aktivt delta i samhället och världen. I formandet av en hållbar, empatisk 

samhällsmedborgare blir förskolans UHU därmed fundamental. Utbildning ses som 

betydelsefull i strävan mot ett globalt hållbart samhälle. Förskolan uttrycks som starten 

på ett livslångt lärande där barns ansvarskänsla, solidaritet och tolerans för 

medmänniskor ska utvecklas (UN, 2015).  

Hållbara handlingar 

Ärlemalm-Hagsér et al. (2018) visade hur ekonomi i förskolan till stor del var 

spontan undervisning i vardags- och rutinsituationer, oreflekterad av förskollärare. 

I vår studie beskrev några förskollärare planerad undervisning med ekonomi som 

innehåll. Återbruk av material och möbler som fick nya funktioner, samt att laga 
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föremål tillsammans med barn gavs som exempel på undervisningsaktivitet inom 

en ekonomisk dimension av HU. Dock var i vår studie vanligast, likt tidigare 

forskning, att ekonomi uppgavs som innehåll för undervisning inbäddat i 

vardagsrutiner på förskolan (Ärlemalm-Hagsér, Berg & Sandberg, 2018). Rollen 

som medforskare beskrev förskollärare sig inta då barns egna intressen och frågor 

var utgångspunkt för undervisningen. Att utgå från barns erfarenheter beskriver 

flera forskare som nödvändigt för att kunna bedriva UHU (Borg, 2017; Hedefalk, 

2014). De handlingar barn uppgav som viktiga för HU kunde kopplas till barns 

positiva personliga erfarenheter av att utföra dem visade Borgs (2017) studie. 

Ärlemalm-Hagsér et al. (2018) återgav förskollärares förslag på konkreta strategier 

för barn att använda i relation till ekonomisk hållbarhet. Förskollärare i vår studie 

beskrev inom en ekonomisk dimension hur de snarare undervisade barn om 

sparsamhet av resurser genom att berätta hur barnen inte skulle göra. När det 

skedde en överlappning av ekonomisk- och miljömässig dimension uppgav dock 

förskollärare konkreta förslag på handlingar för sparsamhet av resurser, i likhet 

med hur Ärlemalm-Hagsér et al. (2018) beskrev. Som undervisare i förskolan tror 

vi det är bättre att möta barn med strategier om hur man kan hantera något snarare 

än hur man inte ska göra. Detta i syfte att ge barn positiva erfarenheter vilka kan 

blir betydelsefulla i barns egna konstruktion av strategier och verktyg för att kunna 

agera hållbart i en större samhällskontext. 

I en överlappande social-ekonomisk dimension beskrev en förskollärare 

resursfördelning; att dela med sig, som ett innehåll för undervisning. Mackey och 

de Vocht-van Alphen (2016) relaterade detta som en social dimension av HU, 

Ärlemalm-Hagsér et al. (2018) som en ekonomisk medan Borg (2017) beskrev 

detta som ett innehåll rörande bägge dimensioner i en överlappning. Detta kan visa 

på svårigheten att avgränsa innehåll för en enskild dimension i UHU. Värt att 

notera är att när vi såg samtliga dimensioner överlappas visade det sig vara i en så 

‘enkel’ situation som när barnen tvättade händerna. Huruvida barnen lärde sig 

genom denna undervisning framkommer inte av citatet, men det kan ändå tolkas 

vara värdefullt att ta tillvara på situationer likt dessa då de återkommer varje dag 

och görs i ett sammanhang barn kan relatera till. 
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Konklusion 

Denna studies genomförande har medfört och synliggjort vad UHU kan innebära genom 

förskollärares beskrivningar. Centralt blev undervisningens innehåll, aktiviteter och 

förskollärarens roll, vilka alla kan förstås ha olika, men betydande inverkan på vad barn 

lär genom UHU. Vi har i likhet med tidigare studier funnit att visst innehåll och 

aktiviteter förekommit mer frekvent vid UHU inom avgränsade dimensioner. Att laga 

föremål som aktivitet i förskolans UHU inom en ekonomisk dimension var något vi 

uppmärksammade som nytt, i relation till vår läsning av tidigare forskning. Möjligen 

kan detta vara vårt bidrag till kunskap om vad undervisningsinnehåll och -aktiviteter i 

förskolans UHU kan vara. 

Förskollärarens roll har synliggjorts genom deras beskrivningar och vi anser 

förskollärarens roll betydelsefull för undervisningens genomförande, exempelvis genom 

förmedlande av faktakunskap, värdering alternativt hur barn ges utrymme. Detta 

relaterat till de tre undervisningstraditionerna (Hedefalk, 2014, 2018, Öhman & 

Östman, 2004). Vad vi inte kunnat utröna var en kombination av samtliga roller; i form 

av en stödjande medforskare som förebild, vilket skulle kunna tolkas vara en optimal 

roll att inta i UHU då den berör samtliga undervisningstraditioner. Hedefalk (2014, 

2018) menar att barns tillägnande av fakta och värden är en förutsättning för att de ska 

kunna avgöra hållbarheten i olika handlingsalternativ. Även vi sluter oss till detta 

resonemang, vi menar att det inte finns ett sätt att bedriva UHU på. Det är nödvändigt 

att se UHU som en föränderlig process som aldrig slutgiltigt kan besvaras vad det 

innebär då omvärlden är under ständig förändring och framtiden oviss. Emellertid kan 

vi ju ställa oss frågan om det är rimligt att kräva av enskilda förskollärare, att de ska inta 

en roll som stödjande medforskande förebild. Vad som istället kan tänkas möjligt, 

kanske till och med att föredra utifrån hållbarhetssynpunkt, är att kunna inta olika roller 

i olika sammanhang då alla fyller sitt syfte i strävan mot HU. Därtill är inte att 

förglömma att förskolans undervisning och verksamhet bedrivs i arbetslag där olika 

personer tillsammans tillför sina kunskaper och erfarenheter till helheten. Variation och 

mångfald kan förstås bidra i såväl förskolans undervisning som utbildning i stort, för det 

livslånga lärandet och en hållbar framtid. 
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Metoddiskussion 
Tidigare forskning  

Genom att vi använde descriptors och sökte i fritext i våra databassökningar fann vi 

forskning relevant för vårt intresseområde. Dock blev antalet framsökta artiklar i 

sökmotorerna relativt låga vilket kan ha påverkats av våra avgränsningar. Vi kan inte 

utesluta att vi kunnat finna ytterligare relevant forskning om vi även genomfört 

sökningar i andra databaser. Även de sökord vi använde kan ha inverkat. Då vi var 

intresserade av forskning vilken handlade om UHU sökte vi efter studier vilka 

inkluderade begrepp som teaching, teaching methods eller instruction i kombination 

med HU och förskola. Flera av de artiklar vi fann berörde dock skolan. Detta kan vara 

beroende av att undervisning ännu inte har implementerats som begrepp i förskolan och 

att forskning därmed inte genomförts där, utan att andra begrepp möjligen förklarat 

praktiken. Vid läsning har vi ändå bedömt vissa resultat från studier rörande lärare från 

andra stadier i utbildningskedjan kunnat vara av betydelse för vår studie. Därav har vi 

valt att inkludera dessa. Därtill uppges i flertalet studier att HU i förskolan är ett relativt 

underforskat fält, varför det finns behov av ytterligare forskning.  

I vårt urval av relevant bakgrundsforskning förekommer studier av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Syftet för det breda urvalet av forskningsansatser i 

forskningsöversikten var att finna forskning relevant för vår studie. Flertalet studier 

fokuserade enbart på någon eller ett par av de tre dimensionerna av HU. Då syftet för 

studien behandlar förskollärares olika uppfattningar om vad UHU kunde innebära i 

förskolan, där samtliga tre dimensioner kan vara närvarande, behövde tidigare 

genomförd forskning täcka in området. Vi menar att inkluderandet av studier 

genomförda enligt olika metoder stärker vår forskningsöversikt då olika perspektiv på 

HU fångats in. Vi valde en kvalitativ forskningsdesign för studien, samt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod utifrån vårt syfte.  

Urvalsprocessen och urval 

Det urvalskriterium vi bestämde inför sökning av intervjudeltagare var att samtliga 

skulle inneha en förskollärarexamen, vilket vi ansåg nödvändigt i förhållande till 

undervisningsbegreppet som vi inkluderat i våra frågeställningar. I processen att finna 

deltagare mötte vi inledningsvis svårigheter att nå förskollärare. Då vi enligt riktlinjer 

först behövde godkännande från förskolechefer att ta kontakt med förskollärare var vi 
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hänvisade till dem för att ge en första information. Vårt val att kontakta förskolechefer 

via mail baserade vi på en idé om att underlätta processen att läsa igenom och 

vidarebefordra förfrågan om deltagande i studien. Dock insåg vi snart att vi behövde 

inta en mer aktiv roll i sökandet av deltagare och vi började ringa upp förskolechefer då 

vi märkte att svar uteblev. Några förskollärare hörde av sig under urvalsprocessens gång 

och avböjde medverkan på grund av tidsbrist. Processen att finna deltagare för intervju 

tror vi, trots den svårighet det innebar, inte påverkat studiens resultat. 

I enlighet med hur vi genomgående under studien inspirerats av fenomenografi 

(Dahlgren & Johansson, 2015) var vi intresserade av att undersöka förskollärares olika 

uppfattningar och varierande beskrivningar av UHU. Urvalet av deltagare tror vi kan ha 

stärkt studiens resultat då de bidragit med en bredd av varierande uppfattningar. Även 

en bredd i yrkesverksamma år bland deltagarna kan ha bidragit till variation. Dock är 

det svårt att uttala sig huruvida det tämligen homogena könsurvalet med sex kvinnor 

kontra en man kan ha haft en inverkan på det slutliga resultatet. Då vi i enlighet med 

studiens syfte inte haft som avsikt att ta hänsyn till könstillhörighet som en faktor blir 

det därmed inte relevant. De olika deltagarnas bakgrunder och ansvarsområden bedömer 

vi stärkt trovärdigheten i vår studie då det skapat en bredd i materialet. Att tre av 

deltagarna var utvecklingsledare och en var miljöombud på sina respektive förskolor 

tror vi kan ha inverkat positivt på resultatet. Att vara miljöombud kunde vara relaterat 

till det personliga engagemanget vilket vi tror kan ha gett mer omfattande 

beskrivningar. Detta är dock inget vi kan uttala oss om med säkerhet utan endast 

spekulera kring. På liknande vis tror vi de förskollärare med en roll som 

utvecklingsledare kan ha bidragit med fördjupade beskrivningar av sina uppfattningar. 

Deras roll som utvecklingsledare tolkades av oss medföra ett ansvar att vara mer insatt i 

den kommande läroplanen.  

Vidare hade vi även en tanke om att finna deltagare vilka representerade förskolor 

utifrån geografisk utbredning. Inledningsvis förhöll vi oss relativt strikt till detta. I och 

med svårigheten att finna deltagare insåg vi att vi inte enbart kunde sluta oss till tanken 

om att förskolornas geografiska läge skulle ge bredd. Att vi har två deltagare från 

samma förskola kan vi inte utesluta har påverkat resultatet. Dock menar vi ändå att 

deras beskrivningar blev av värde då det var förskollärares egna beskrivningar av UHU 

vi varit intresserade av utifrån studiens syfte. Att de andra fem förskollärarna arbetade 
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på olika förskolor och inom olika förskoleområden anser vi vidare stärkt vårt resultat då 

samtliga förskollärare bidragit med beskrivningar i relation till både sin egen förståelse 

men också den egna verksamheten. Då vi endast träffat förskollärare från förskolor i 

centralortens ytterkanter kan vi inte utesluta att vårt resultat blivit annorlunda om vi 

även kunnat inkludera deltagare från exempelvis landsbygd. Förskolorna bedrevs i 

kommunal regi, två var delar av en intraprenad. Möjligtvis kan förskollärare inom 

intraprenaden uppleva sig som del av en större arbetsgrupp med fler tillfällen till 

kollegial utveckling. Hur detta kan ha påverkat deras beskrivningar av sin undervisning 

är dock svårt för oss att uttala oss om.   

Forskningsetik, forskaretik och datainsamling  

Genomgående i processen av sökning och läsning av tidigare forskning, liksom 

insamling, hantering och analys av empiri har vi reflekterat över etiska aspekter i syfte 

att säkerställa studiens kvalitet och trovärdighet. I samband med intervjuer har vi 

försäkrat oss om att samtliga deltagare fått information om studiens syfte och 

genomförande. Detta då vi initialt kontaktat förskolechefer och inte med säkerhet 

kunnat veta att all information nått berörda deltagare. Vi reflekterade inför utskick av 

information till potentiella deltagare över hur den information vi valt att skriva fram 

skulle påverka deras beskrivningar. Den information vi valde att ge deltagarna om 

studien inför datainsamling (Bilaga 2) menar vi ändå har varit nödvändig för dem att ta 

del av i syfte att säkerställa deras informerade samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Att vi 

även inhämtat skriftligt samtycke, både i förhållande till deltagande i studien liksom 

lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR, menar vi blev ytterligare ett sätt för 

oss att säkerställa deltagarnas aktiva samtycke. Vi försäkrade samtliga deltagare om att 

alla uppgifter i studien skulle hanteras konfidentiellt, vilket vi gjorde genom en 

beskriven kodnyckel. Namnuppgifter i och med underskrift och ljudfiler har vi förvarat 

säkert i enlighet med hur det tidigare beskrivits. 

Intervjuguide och intervjusituation 

Att vi utgått från de tre dimensionerna vid formulering av frågor i intervjuguiden och 

vid intervju uppfattade vi gett en bredd åt materialet. Vi tror deltagarna kunnat ge rikare 

beskrivningar med vidare innehåll genom att samtala om en avgränsad dimension i taget 

(Bilaga 3). Vi har dock undvikit att ge deltagarna beskrivningar om vad som ryms som 

innehåll inom respektive dimension då vi var intresserade av att höra deras 
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uppfattningar om dimensionernas innehåll i relation till undervisning. Dock har vi insikt 

i att vårt val att utgå från dimensionerna kan ha varit ledande, alternativt abstrakt och 

svårrelaterat till förskolans verksamhet. Vi menar ändå att då dimensionerna skrivits 

fram i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) är det något samtliga förskollärare kommer behöva 

reflektera över, flera av förskollärarna kände därtill igen dem. 

Inför första intervjun genomfördes en pilotintervju i syfte att pröva frågorna. Vissa 

justeringar gjordes därefter. Då förskolläraren gav rika svar valde vi att inkludera denna 

intervju. Vi kan inte utesluta att förskollärarens svar vid pilotintervjun hade kunnat bli 

annorlunda med större bredd om vi genomfört en ny intervju efter frågejustering. Dock 

tror vi inte studiens slutliga resultat påverkats i stor utsträckning. Att endast en av oss 

medverkade vid pilotintervjun var ett medvetet val då förskolläraren uttryckt nervositet 

inför deltagande och inspelning. Bjørndahl (2017) beskriver intervjusituationen som 

potentiellt obekväm om deltagaren känner sig utsatt. Den som intervjuade hade en 

etablerad relation med hen och vi tror därmed deltagaren upplevde större trygghet. Vi 

har dock båda bearbetat och analyserat materialet från intervjun, vilket hen samtyckte 

till. Detta menar vi upprätthållit trovärdigheten vid analys av material. Vid resterande 

intervjuer har båda deltagit i syfte att konstruera en helhetsbild av 

intervjusammanhangen samt kunna komplettera varandras tolkningar av utsagorna, 

verbala som icke-verbala. I likhet med hur Kvale och Brinkmann (2014) beskriver ett 

konstruktionistiskt perspektiv menar vi att vid varje enskild intervju har kunskap 

konstruerats i sitt sammanhang. Vi tror att vårt val i att inta en aktiv och passiv position 

som intervjuare i samtalet tonat ned känslan av förhör ur deltagarens perspektiv. 

Bjørndahl (2017) beskriver hur intervjusituationen kan påverka vilken typ av 

information som delges. Vi har på deltagarna inte märkt att våra frågor upplevts 

obehagliga eller svåra att besvara, eller att deras svar varit påverkade av kontexten. Att 

vi även genomfört resterande intervjuer på deltagarnas arbetsplatser tror vi kan ha 

upplevts som tryggare, då de befann sig i en välbekant miljö där de var experterna. 

Dock kan vi inte utesluta i vilken grad frågorna eller kontexten ändå påverkat 

deltagarnas svar. 

En deltagare önskade få tillgång till intervjuguiden inför intervjun. Att dela med sig av 

intervjuguiden inför intervjutillfället efter önskemål tror vi bidrog till en positiv 

atmosfär under samtalet. Vi såg det som ett sätt att tillmötesgå deltagaren och bygga 
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tillit. Det finns förstås en risk att deltagarens svar påverkats av att i förväg ha fått ta del 

av frågorna. Dock menar vi att då vi redan innan tagit ställning till att se 

intervjusituationen som ett lärtillfälle för samtliga deltagare (Kvale & Brinkmann, 

2014), och att vi såg deltagarens svar utifrån hens uppfattningar som en tillgång utifrån 

studiens syfte, baserades vårt beslut på de fördelar vi tyckte oss se. 

Inför intervjun uttryckte några deltagare ett tidspressat schema vilket kan ha haft en 

påverkan på deras svar. Dock upplever vi att inom ramen för vår studie fått adekvata 

svar. Studiens resultat anser vi därför inte vara påverkat av detta. Däremot kunde vi 

möjligtvis ha fått ytterligare fördjupade svar utan tidspress. Då vi använt oss av en 

semistrukturerad intervjuguide som stöd vid samtal har vi varit fria att lyssna in och 

anpassa oss efter hur UHU i förskolan uppfattats av enskilda förskollärare. Följdfrågor 

har därför formulerats i stunden utifrån samtalets innehåll. Att frågor till viss del skilt 

sig mellan intervjuerna anser vi inte påverkat resultatet negativt då vi varit ute efter en 

bredd och variation av beskrivningar. Samtliga deltagare har fått möjlighet att besvara 

viktiga frågor inom ramen för vår studie. För att säkra resultatets trovärdighet ställde vi 

kontrollfrågor till deltagare för att försäkra oss om att vi uppfattat dem rätt (Bryman, 

2018). I och med undervisningsbegreppets inträde i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) har 

detta delvis inneburit en svårighet för oss vid intervjuer med förskollärare. Flera av 

förskollärarna uppgav under intervjuerna ett pågående arbete med att implementera 

styrdokumentet i sina verksamheter och hade stort fokus på undervisningsbegreppet. 

Även inom forskning är undervisningsbegreppet uppe för diskussion, vad det kan 

innebära i förskolan (Dalgren, 2017; Hedefalk, 2014; Eidevald, Engdahl, Frankenberg, 

Lenz Taguchi & Palmer; 2018). Vissa förskollärare hade svårt att relatera delar av 

verksamheten som undervisning, och behövde tid att fundera över sina svar. Vi 

hanterade det genom att i stunden tona ned användandet och istället anpassade ordval 

till de som användes av deltagaren, exempelvis jobba eller arbeta. 

Att ha genomfört semistrukturerade intervjuer menar vi har bidragit till vårt syfte. 

Inledningsvis var vi intresserade av att genomföra fokusgruppsintervjuer. I svensk 

förskola arbetar förskollärare sällan ensamma; planering och genomförande görs 

tillsammans i arbetslag (Skolverket, 2016; Skolverket 2018). Därför bedömde vi till en 

början fokusgruppsintervjuer lämpliga för att kunna få en inblick i hur samtal och 

reflektioner om HU och UHU kunde föras i arbetslaget på förskolan (Bryman, 2018). 
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Dock kände vi oss nödgade att välja bort detta till förmån för enskilda intervjuer, av 

praktiska skäl som begränsad tidsram. Enskilda intervjuer i vår studie kan ändå ses som 

ett komplement till forskningsfältet där fokus varit riktat mot gruppintervjuer. En 

begränsning i studien kan vara att vi endast pratat om HU och UHU. Det hade kunnat 

fördjupat vår analys samt stärkt resultatet ytterligare om vi även hade varit på plats och 

observerat där ytterligare innehåll, aktiviteter och undervisarroller kunnat identifierats. 

Då Lpfö 18 (Skolverket, 2018), som studiens syfte till viss del utgått ifrån, ännu inte 

trätt i kraft vid studiens genomförande hade dock inte förskollärare ännu något ansvar 

att bedriva undervisning i linje med detta; exempelvis genom att ta hänsyn till HU:s tre 

dimensioner. 

Analysprocessen: Transkription och fenomenografisk analysmodell 

Inför transkription utformade vi ett stöd för hur vi skulle markera ut betoningar, pauser 

samt deltagarnas återgivanden av andras utsagor. Det har kunnat styrka våra tolkningar 

när vi lyssnade på ljudfilerna och läste igenom transkripten. Då vi endast spelat in ljud 

kan det inte garanteras att detaljer av betydelse kan ha gått förlorade (Bjørndahl, 2017). 

I transkripten har vi vidare numrerat samtliga repliker. Detta har underlättat 

analysprocessen och samtidigt stärkt trovärdigheten i våra tolkningar då vi tagit hänsyn 

till sammanhanget för utsagorna; vad vi talat om innan, och vilka frågor som förelåg 

deras svar (Bryman, 2018). Genom förhandlad samstämmighet har vi strävat mot att 

göra rimliga tolkningar för att nå ett rimligt resultat (Dahlgren & Johansson, 2015). Att 

inledningsvis arbeta enskilt i analysprocessen gav oss utrymme att bilda egna 

uppfattningar om förskollärares beskrivningar. När vi kondenserade och jämförde 

materialet fann vi att vi var relativt samstämmiga kring hur materialet skulle sorteras. 

Undervisningsbegreppets innebörd diskuterade vi då det blev grunden för hur materialet 

fortsättningsvis grupperades. De tre dimensionerna av HU och dess överlappningar blev 

de teman materialet sorterades under där tolkningen av vilka utsagor som berörde vilken 

dimension av HU kan diskuteras. Undervisning innebär alltid social interaktion, vilket 

medför att en social dimension alltid är närvarande. Förskollärares och barns 

interaktioner i undervisningsaktiviteter inom miljömässiga och ekonomiska dimensioner 

skulle därmed alltid kunna anses överlappa med en social dimension. Då vår avsikt varit 

att få möjlighet till ett överskådligt resultat har undervisning i en miljömässig- och 

ekonomisk dimension i vårt resultat inte beskrivits som överlappande med en social 

dimension. Då social dimension överlappar med annan dimension i vårt resultat är då vi 
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tolkar undervisningsinnehållet uttryckligen beröra sociala aspekter. Vid kategorisering 

av material strävade vi efter medvetenhet om vår egen förkunskap och våra 

förväntningar för att inte övertolka materialet. Genom samtal, kritiska diskussioner och 

återläsning av transkripten i sin helhet har vi försökt säkra tolkningarnas rimlighet samt 

styrka och konfirmera varandras tolkningar i stunden (Bryman, 2018). Då vi relaterade 

kategorierna till undervisningstraditionerna var vi fortsatt medvetna om detta och 

arbetade på samma sätt. 

Bildandet av utfallsrummet hade eventuellt sett annorlunda ut vid större empiri. Enligt 

fenomenografisk analysmodell och teori beskrivs att det förväntas finnas en begränsad 

uppsättning av uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015), vilket vi inte med säkerhet 

kan säga att vi sett. Vid fortsatt insamling hade möjligtvis ytterligare uppfattningar av 

UHU kunnat identifierats. Denna studie är av kvalitativ art, vilket brukar anses bidra till 

djup snarare än bredd (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Vårt val att 

inspireras av fenomenografi kan emellertid ändå anses bidra till att belysa variation 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Vi har försökt säkra bredd i uppfattningar genom att 

vara lyhörda för nyanser och skillnader i deltagarnas uttalanden. Då vi redogjort för vårt 

resultat har vi genomgående strävat efter att förklara kontexten kring deltagarnas 

beskrivningar i syfte att möjliggöra för läsaren att avgöra resultatets överförbarhet 

(Bryman, 2018). Avslutningsvis har vi med noggrannhet försökt redogöra för studiens 

genomförande i sin helhet för att säkerställa dess pålitlighet. Genom redogörelse av 

processens olika delar ges läsaren möjlighet att förhålla sig kritisk (Bryman, 2018). Vi 

hävdar inte att vårt resultat är generaliserbart, dock kan det anses vara överförbart till 

andra verksamheter då studiens resultat legat i linje med tidigare forskning i ämnet.  
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Bilaga 1 Brev till förskolechef 
Ämnesrad: Förskollärarprogrammet självständigt arbete 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter, Ida Nielsen och Isabelle Strömberg, som läser 
förskollärarutbildningen vid Örebro universitet och som nu ska skriva vårt självständiga 
arbete. Vi är intresserade av att prata med förskollärare om deras erfarenheter och tankar 
angående Hållbar utveckling. Vi undrar därför om du kan hjälpa oss att dela den här 
informationen till förskollärare som du tror kan vara intresserade av att prata med oss? 

Vi har bifogat ett brev till förskollärare med information om studiens upplägg. Vi 
önskar träffa förskollärare så snart som möjligt för att hinna skriva vårt arbete. Senast 
3:e maj behöver vi ha genomfört våra intervjuer.  

Vi vore mycket tacksamma om du vidarebefordrar vår förfrågan samt den information 
vi bifogat. Som blivande förskollärare, och för vår studie, vore det värdefullt för oss att 
få ta del av förskollärares röster och erfarenheter! 

Vänligen 

Ida Nielsen       

Mail: xxx 

Isabelle Strömberg 

Mail: xxx  
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Bilaga 2 Information till förskollärare 
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter, Ida Nielsen och Isabelle Strömberg, som läser 
förskollärarutbildningen vid Örebro universitet. Vi skriver nu vårt självständiga arbete. 
Vi är intresserade av att prata med dig som förskollärare om dina erfarenheter och 
tankar angående Hållbar utveckling.  

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019 har området Hållbar 
utveckling förtydligats under egen rubrik där det beskrivs bestå av tre dimensioner; 
miljömässig, ekonomisk och social. Vi är intresserade att ta del av dina reflektioner om 
vad Hållbar utveckling kan innebära i det pedagogiska arbetet, och frågar därför om du 
vill träffa oss för en intervju.  

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och vi önskar din tillåtelse att ljudinspela samtalet. 
Alla uppgifter kommer att anonymiseras. Materialet kommer inte kunna härledas till 
förskola eller person och kommer raderas efter avslutad kurs. Den information som vi 
får kommer endas användas i detta examensarbete. Deltagandet i studien är frivilligt och 
du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Utöver ditt samtycke att delta i studien 
behöver du enligt GDPR även ge samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter. Se 
nästa sida med information angående detta. 

Datum för intervjun får gärna ske så snart som du har möjlighet. Dock senast fredagen 3 
maj (vecka 18) behöver vi träffas för att hinna skriva vårt arbete. För att underlätta din 
möjlighet att delta besöker vi gärna din arbetsplats en tid som passar dig. Om du hellre 
önskar kan vi givetvis mötas upp på universitetet för intervjun. 

Som blivande förskollärare, och för vår studie, vore det värdefullt för oss att få ta del av 
dina tankar! 

Är du intresserad eller har frågor så kontakta någon av oss via mail eller sms.  

Våra kontaktuppgifter finns nedan 

Vänligen 

Ida Nielsen & Isabelle Strömberg 

Ida Nielsen      Isabelle Strömberg   

tel: xxx      tel: xxx 

mail: xxx       mail: xxx 

 

 

 

  

mailto:iom@kaffi.se
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Hantering av personuppgifter 

Detta examensarbete bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. 
Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte behandlas 
vidare. De insamlade uppgifterna som består av ditt namn och yrkesverksamma år i 
förskolan, förskolans namn, samt ljudinspelningar av vårt samtal kommer enbart 
användas av oss Isabelle Strömberg och Ida Nielsen som är studenter vid Örebro 
universitet, för att skriva uppsats på Förskollärarprogrammet. Uppgifterna kommer att 
användas tills dess att kursen är avslutad, varefter de raderas. Du kan ta del av de 
uppgifter som registreras om dig, återta ditt samtycke till att vi behandlar 
personuppgifterna eller lämna synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som 
samlats in genom att kontakta oss studenter Isabelle Strömberg och Ida Nielsen eller vår 
handledare Nicklas Lindgren. Frågor om hur Örebro universitet behandlar 
personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan 
lämnas till Datainspektionen.  

Jag har tagit del av skriftlig forskningspersonsinformation och haft möjlighet att ställa 
frågor. Mitt samtycke lämnas till deltagande i studien. Samtycket gäller mitt deltagande 
i uppsatsen om Hållbar utveckling i förskolan av Isabelle Strömberg och Ida Nielsen. 

 

Datum: _______________________ 

 

Underskrift: ___________________    Namnförtydligande: ______________________ 

 

 

Studenter 

Ida Nielsen      Isabelle Strömberg   

tel: xxx       tel: xxx 

mail: xxx       mail: xxx 

 

Handledare 

Nicklas Lindgren    

Mail: xxx 

 

  

mailto:dataskyddsombud@oru.se
mailto:xxx
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Bilaga 3 Intervjuguide 
● Hur länge har du jobbat i förskolan? 

● Har du hunnit titta på den nya läroplanen som snart träder i kraft? 

● Vad tänker du på generellt/spontant när jag säger hållbar utveckling? 

● I samband med hållbar utveckling brukar man prata om att det finns tre dimensioner 

inom området; en social, ekonomisk och miljömässig. Är det något du känner igen? 

- Vad får du för tankar om dem? 

● Vad kan hållbar utveckling innebära i förskolan? 

- Vad är det viktigaste barn behöver utveckla i förhållande till hållbar utveckling 
skulle du säga? 

- Hur kan du som förskollärare stödja barn i den utvecklingen i undervisningen? 

● Skulle du säga att ni idag arbetar med hållbar utveckling på er förskola? 

- (Nej) Hur kommer det sig? 

→ Skulle du vilja arbeta med hållbar utveckling? 

→ Vad skulle du säga att du behöver för att kunna arbeta med hållbar 
utveckling i din undervisning?  

- (Ja) Kan du beskriva på vilket sätt du arbetar med det i undervisningen? 

 

● I nya läroplanen står att det i utbildningen ska finnas ett långsiktigt framtidsperspektiv, 
vad får tänker du att det kan innebära i förskolan? 

● Det står också om ett globalt perspektiv, har du nån tanke om vad det kan vara i 
förskolan? 

● Avslutningsvis, utifrån vad vi har pratat om, vad tror du att den nya läroplanen kommer 
innebära för dig i ditt arbete med hållbar utveckling?  

○ Känner du att du kommer behöva fördjupade kunskaper inom området i och 
med den nya formuleringen om hållbar utveckling i förskolan? 

○ Hur tänker du att du kan tillägna dig den typen av kunskap? 

 Vad kan ekonomisk hållbarhet innebära i förskolan? 
- Är detta något du som förskollärare jobbar med i undervisningen?  
- I så fall på vilket sätt?  
- Om inte → Har du nån tanke om vad undervisning för ekonomisk hållbarhet skulle kunna innebära 

i förskolan?   
 Vad kan social hållbarhet innebära i förskolan? 

- Är detta något du som förskollärare jobbar med i undervisningen?  
- I så fall på vilket sätt?  
- Om inte → Har du nån tanke om vad undervisning för social hållbarhet skulle kunna innebära i 

förskolan?   
 Vad kan miljömässig hållbarhet innebära i förskolan? 

- Är detta något du som förskollärare jobbar med i undervisningen?  
- I så fall på vilket sätt?  
- Om inte → Har du nån tanke om vad undervisning för miljömässig hållbarhet skulle kunna 

innebära i förskolan?   
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