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Sammanfattning 

Syftet med följande studie är att undersöka hur begreppet hållbar utveckling tolkas och vidare 

praktiseras i förskoleverksamheter, detta med fokus på köttproduktion och köttkonsumtion som en av 

de största bovarna för klimathotets utveckling. 

Undersökningen sker genom intervjuer av förskolepedagoger och analyseras med kritisk diskursanalys 

som både metod och teoretisk ansats. Resultatet utmynnar i att begreppet är svårtolkat vilket resulterar 

i att pedagoger förmedlar kunskaper gällande begreppet på olika sätt. När inga tydliga riktlinjer är 

kopplade till begreppet så utgår många pedagoger från sina egna erfarenheter och därav resultatet av 

olika fokusfrågor kring hållbar utveckling som begrepp för utbildning i förskolan. Samtidigt hamnar 

köttproduktionen/konsumtionens påverkan på klimatet i skymundan på grund av bland annat åsikten 

att barn inte ska behöva utsättas för de hemskheter som köttproduktionen innefattar. Resultaten 

kopplas till den tidigare forskningen som tar upp ämnen som barns rättigheter, det kompetenta barnet 

och hållbar utveckling som begrepp i läroplanen. 
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Förord 

Fröet som skulle komma att bli denna uppsats såddes tidigt under förskollärarutbildningen på 

Stockholms Universitet när vi upptäckte att vi hade väldigt liknande erfarenheter från förskolan. Vi har 

båda, som outbildade inom förskolan, fått frågor från barn kring varför vi äter vegetariskt och har då 

svarat att vi inte vill äta kött. Varpå vi har fått varnande blickar från pedagoger som senare har 

instruerat oss att inte prata om det med barnen.  

I takt med att vi båda blivit mer och mer intresserade av de ekonomiska och ekologiska samt 

hälsoaspekter som är fördelaktiga med en växtbaserad kost och livsstil, har vi samtidigt fått en allt 

större inblick i förskolläraryrket och reflekterat över hur de största bidragande faktorerna till 

klimatförändringar inte tycks få något utrymme i förskolan. Detta vill vi undersöka och eventuellt 

försöka oss på att ifrågasätta.  

Den här uppsatsen blev helt och hållet möjlig tack vare de personer som valde att ställa upp för 

intervju, stort tack till er! Vi vill även tacka vår handledare, Malena för all konstruktiv kritik och 

uppmuntrande kommentarer, det har gjort stor skillnad för oss och har gjort uppsatsen till vad den är. 

Framförallt vill vi tacka varandra för tilltron, hejaropen och tålamodet. 

 

 (Beskrivning av författarnas insatser i studien) 

De två författarna av denna uppsats, Cornelia Sjöberg & Marcus Jansson, har arbetat parvis. Under 

arbetets gång har arbetet fördelats på ett likvärdigt och överenskommet sätt där vi delat upp uppgifter 

och avsnitt sinsemellan men ingen del kan sägas är gjord av den andre. Vi har på så sätt kunnat gå in i 

de texter och rubriker som den ena börjat på, för att kunna redigera utan att den andre tar det som en 

kritik. Redan innan har vi diskuterat detta arbetssätt och denna arbetsfördelning och att denna kommer 

uppnås genom kommunikation och respekt gentemot varandra. De delar som var och en tagit på sig 

har alltid kontrollerats av den andre för att i slutändan kunna säga att arbetet är gjort tillsammans. Det 

är komplicerat att säga att vi arbetat 50-50 för att det skulle syfta till en uppdelning på hälften. Det har 

mer varit 100-100 där båda parter skrivit lika mycket och tyckt till och avslutat den andres påbörjade 

avsnitt. 
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Inledning 

Antropocen och klimatförändringar 

 

Antropocen benämner en ny geologisk epok i historien och uppmärksammar hur människan har 

påverkat planeten till den grad att denna påverkan nu är vad som styr den vidare utvecklingen 

(Lidskog 2015, s. 9). I 12 000 år har vi levt under Holocen, till skillnad från detta stadie menar 

Crutzen (2000, s. 17) att människans påverkan på naturen och den värld vi befinner oss i idag är, och 

kommer förbli en lång tid framöver, påverkad av människans handlingar. Begreppet Antropocen 

började användas då Crutzen under en konferens i Mexiko irriterat avbröt forskare som presenterade 

resultat gällande miljöförändringar och använde “holocen”. “Vi är inte längre i holocene... Vi är i… 

eh… eh… eh…. the antropocence!” (Sörlin 2017, s. 21). Detta motiveras av att spår av den mänskliga 

påverkan på jorden finns överallt, även på geologisk nivå kan mänskligt avtryck utläsas (ibid s. 26). På 

liknande vis i “The anthropocene: from global change to planetary stewardship” (Steffen et al. 2011, s. 

739) betraktas negativa klimatförändringar som en effekt orsakad av människans handlingar, 

uppvärmningen av vår planet är och har varit påverkad av människans utsläpp av växthusgaser och är 

det största hotet mot jorden sen mitten av 1900-talet. 

 

I “Meat consumption, health and the environment” beskriver Godfrey (et al. 2018, ss. 1, 4) 

köttproduktionen som en av de viktigaste aspekterna i hur människan påverkar klimatet. Detta 

framhålls även av Jonathan Safran Foer (2009, ss. 43, 58) i “Eating animals”, där poängteras att 

konsumtion av fabriksuppfödda djur är den största orsaken till klimatförändringar. Kött producerar 

mer utsläpp per energienhet jämfört med växtbaserade livsmedel eftersom energi förloras vid varje 

trofisk nivå, detta innebär att beroende på hur många producenter som energin färdas genom så går 

viss andel förlorad. Djuret får energi från foder innan vi får vår energi från köttet, i de stegen går vi 

miste om energi i jämförelse med att äta växtbaserade livsmedel direkt. Koldioxid, metan och 

dinitrogenoxid framhålls som de viktigaste växthusgaserna, de släpps alla ut i produktion av kött 

(Godfrey et al. 2018, ss. 1, 4).  

 

Almiron och Zoppeddu (2014, s. 309) skriver i “Eating meat and climate change: the media blind spot 

- a study of Spanish and Italian press coverage” att köttproduktionen och dess biprodukter stod för 

åtminstone 51 procent av de globala växthusgas-utsläppen år 2009. Genom att konsumera mer protein 

än det producerar tar köttindustrin mer från den totala livsmedelstillgången än den bidrar med. Att 

föda upp djur för mat är med andra ord slöseri av land, spannmål, vatten, energi och andra resurser 

medan miljoner människor dör årligen av hunger och dess konsekvenser. Kunskap om köttindustrins 

ohållbarhet kan tyckas nyhetsvärdigt men nyheter kring klimatpåverkan och klimatförändringar liknas 

med ett svart hål i nyhetsrapporteringen.  

 

Därav spekulerar Wallace-Wells (2019) kring orsakerna till att så många människor tycks oförmögna 

att ta klimathotet på allvar inte som aktiva val utan snarare som impulser. Dessa impulser beskrivs 

kunna orsakas av rädsla, okunskap, förvirring, självcentrering, övertro och en rad andra faktorer. “Det 

finns så många aspekter i klimatkalejdoskopet som skapat denna obegripliga likgiltighet inför 

utplåningen av vår miljö att det kan vara svårt att se helheten” (Wallace-Wells 2019, ss. 19-20).  

 

Hållbar utveckling, Läroplanen och Barnkonventionen 

 

Ur klimatkrisen föddes begreppet hållbar utveckling då FN tillkallade en särskild, fristående 

kommission att ta sig an den enorma utmaningen att konfrontera framtiden och säkra den för 
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kommande generationer. Begreppet hållbar utveckling definieras som “sustainable development” av 

Brundtlands kommissionen i “Our common future” (World commission on environment and 

development 1987): “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 30 år senare adresserades hållbar utveckling 

som begrepp i Läroplan för förskolan (Lpfö18, ss. 10, 15) då Skolverket bland annat skrev att: 

“Barnen ska också̊ 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.” Begreppet nämns åtta 

gånger i läroplanen men utöver “att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 

omgivande miljö och till natur och samhälle” så preciseras inte begreppets innehåll eller hur 

undervisningen kring begreppet ska gå till.  

 

Barnkonventionen fastställer barns rätt att bilda och uttrycka åsikter i frågor som rör barnet och barns 

rätt till information samt barns rätt till hälsa- och sjukvård där lämpliga åtgärder ska tas “med 

beaktande av de faror och risker som miljöförstöring innebär” (SFS 2018:1197). Miljöförstöring som 
nämns här tycks vara det enda stället som kan tolkas beröra ekologisk hållbar utveckling. Hur kan vi 

agera för barns bästa utan att ge barn sanningsenlig information om hur världen ser ut, alltså utan att 

nämna klimatförändringar eller hållbar utveckling? Framförallt; hur kan vi förvänta oss att pedagoger 

och personal i arbete med barn har kunskap om vad som är lämpligt för yngre barn att veta om 

klimatförändringar och hållbar utveckling och hur den undervisningen ska gå till om det inte finns 

beskrivet i lagar och läroplaner? 

 

Denna studie kommer att utforska det tomrum som tycks uppta hur hållbar utveckling ska ske i 

förskolan samt köttkonsumtionens plats i hållbar utveckling i utbildning med yngre barn och hur 

läroplanen för förskolans formuleringar kring begreppet kan ha bidragit till detta. Forskning kring 

vikten av barns deltagande i diskussioner kring hållbar utveckling presenteras nedan och agerar stöd 

för senare diskussion kring pedagogers tolkningar av begreppet hållbar utveckling.   

 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med tidigare forskning kring hållbar utveckling i utbildning för yngre barn 

och yngre barns förmåga att förstå klimatförändringar, vidare presenteras forskning kring alla 

barns rätt till deltagande, information och uttryck och slutligen följer en kortare 

sammanfattning av forskningen. Studierna som följer är av relevans då den hållbara 

utvecklingens plats i utbildning för yngre barn behöver poängteras för vidare analys och 

diskussion. 

Hållbar utveckling i utbildning med yngre barn 

Australienska styrdokument och kvalitetsdokument yttrar sig i studien "An international comparison 

of early childhood educators’ understandings and practices in education for sustainability in Japan, 

Australia, and Korea". Studien är medtagen eftersom den visar, i dokument som ser till kvaliteten av 

utbildningen i förskolan och australiensisk läroplan för förskolan, att barn mycket väl är kompetenta 

för inkludering i utbildningen samt att denna utbildning gällande hållbar utveckling inkluderar 

förståelsen om klimatförändringar (Inoue, O’Gorman, Davis & Ji 2017, ss. 355-356). Studien 

sammanställer svar från kvantitativ enkätundersökning som baserar sig på två frågor om eventuella 

skillnader mellan pedagogers förståelse och praktiserande av hållbar utveckling. Resultaten visar bland 

annat att aktiviteter i naturen som odling och utomhuslek är något länderna arbetar med på en lika nivå 

men att utbildningen angående klimatproblem skiljde sig mellan länderna med motivering att det är ett 

relativt nytt och modernt problem (ibid. s. 367). 
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Barns förståelse av klimatförändringar diskuteras vidare i rapporten “Exploring the resistance: an 

australian perspective on educating for sustainability in early childhood”. Elliot och Davis (2009) 

citerar David Orr (1992:83 se Elliot & Davis 2009, s. 68): “Klimatkrisen som vi nu står inför kan inte 

lösas med hjälp av samma utbildning som bidrog till att skapa den” och menar att en grundläggande 

aspekt av utbildning för hållbar utveckling är att utmana utbildningens rådande läge. Vilket går i linje 

med FN:s yttranden om att den redan existerande utbildningen i förskolan bör ses över och utvecklas 

istället för att endast utökas med baskunskaper (UNESCO 2005, s. 29). Varför hållbar utveckling inte 

har fått större plats i utbildning för yngre barn diskuteras och en möjlig förklaring sägs vara 

uppfattningen att barn under sju år inte har den kognitiva kompetens som krävs för att utveckla 

förståelse för klimatförändringar eller växthuseffekten då dessa fenomen inte sägs gå att observera. 

Detta menar Elliot och Davis visar på två missuppfattningar; den första att lärande för hållbar 

utveckling värderar begreppsmässig kunskap högre än värderingar och förmågor som kreativitet, 

samarbete och problemlösning. Detta beskrivs som en snäv uppfattning av utbildning för hållbar 

utveckling. Författarna framhåller även att barns upplevelser och erfarenheter av exempelvis luft och 
vatten måste erkännas som grund för lärande kring abstrakta miljömässiga koncept. Den andra 

missuppfattningen härstammar ur bilden av barn som sårbara och omogna och resulterar i att frågor 

kring klimatförändringar tycks för hemska för att tynga yngre barn med som ändå inte kan 

åstadkomma förändring för att skydda planeten. Detta understryker dock författarna som precis vad 

som kan ske, med lämpliga pedagogiska verktyg beskrivs yngre barn kunna bli nyckelspelare i arbetet 

med att åstadkomma förändring för en hållbar framtid (Elliot & Davis 2009, ss. 67-68, 70-71).  

Elliot och Davis hänvisar till studien “The development of children’s understanding of distant places 

and environmental issues: report of a UK longitudinal study of the development of ideas between the 

ages of 4 and 10 years” av Palmer och Suggate (2004, ss. 235-236). Som genom semi-strukturerade 

intervjuer med barn fann att många barn i väldigt unga åldrar har förmåga för relativt förfinat tänkande 

och resonerande vilket bör utnyttjas i utbildning på organiserat, tilltagande vis. Unga människor 

beskrivs som mycket aktiva tänkare vad gäller klimatfrågor och avlägsna platser, som konstant 

försöker få förståelse för problem som presenteras utifrån egen erfarenhet och förståelse. De 

argumenteras ha en utvecklande förståelse för att deras egna handlingar kan ha påverkan på andra 

levande varelser och miljöer. Många fyraåringar påstås kunna prata om kortsiktiga konsekvenser av 

klimatförändringar. 

 

På liknande vis redogör Borg (2017, ss. 59, 71-72) i ”Caring for people and the planet - preschool 

children’s knowledge and practices of sustainability” för hur alla 53 förskolebarn i studien visste hur 

sortering av olika återvinningsbara material skulle gå till. Genom observationer och intervjuer med 

och av barn fastställdes att hälften av barnen kände till ordet ”miljö” vilket barnen generellt beskrev 

som deras värld, deras hem eller en plats där alla människor kan leva. Barnens beskrivningar 

blandades ofta med en känsla av ansvar för jorden och alla varelser på den. Vidare poängteras även 

hur en väsentlig aspekt i varför utbildning för hållbar utveckling är viktig i förskolan är att utbildning 

för yngre barn är effektivt i utvecklande av barns attityder och beteenden. 

Caiman och Lundegård (2014) presenterar genom videoobservationer av barn i “Pre-school children’s 

agency in learning for sustainable development” att vikten av att erkänna yngre barn som “agenter för 
förändring” är större än någonsin i en oviss och varierad värld. Vidare beskrivs fokus för studien ligga 

i utforskande av agens, hur barn agerar som agenter och hur omvårdnad samt förekommanden 

framträder i varierande former. Vilket sägs kunna beskrivas som en händelse då objekt i miljön och 

subjekt förändras och blir på något sätt annorlunda än de var innan. Med oroande prognoser gällande 

bland annat fattigdom, naturkatastrofer och ökande koldioxidutsläpp kräver situationen att kommande 

generation bemyndigas med en positiv framtidstro och anförtros att delta och bidra på demokratiskt vis 

för framtida hållbarhet (Caiman & Lundegård 2014, ss. 438, 454-455). 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, ss. 50-51) skriver i rapporten ”Early childhood education 

and learning for sustainable development and citizenship” att det utan tvekan finns ett tydligt uttalat 

politiskt och moraliskt behov av att utbildningssystemet tar sitt ansvar när det gäller kunskaper om 

klimatpåverkan och i projektet att ”rädda världen”. Utbildning för att förstå aktuella klimatproblem är 

en viktig aspekt men vidare framhålls att förvånansvärt lite uppmärksamhet givits till på vilket sätt och 

på vilka premisser utbildning för hur yngre barn kan och bör vara involverade. 
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Engdahl (2015, ss. 347, 364) presenterar i “Early childhood education for sustainability: The OMEP 

world project” hur intervjuer med barn upp till åtta år i en global studie, funnit att yngre barn har 

vetskap om jorden, tankar om klimatproblem, det ansvar som människor bär med sig och idéer kring 

vad som kan göras. Även intervjuer med lärare har genomförts och visar på att vuxna allt för ofta 

underskattar yngre barns kompetenser vilket även känns igen i studien “Utbildning för hållbar 

utveckling – förmågor bortom läroplanen” av Bursjöö (2014). Genom intervjuer framkom vissa lärare 

som osäkra på hur ett arbete med hållbar utveckling faktiskt ska gå till. Lärarna framhålls önska att 

elever uppnådde vissa förmågor som inte läroplanen uttalat formulerar. Exempelvis; att kritiskt 

granska något innefattar inte endast att analysera det utan att även kunna agera utifrån det på ett gott 

sätt, att våga förändra världen, att förstå tacksamhet genom att inte ta allt för givet eller att kunna 

utveckla en klokhet och en framförhållning genom att se konsekvenser av människors handlande för 

att kunna bli medvetna om sina egna skyldigheter och rättigheter (ibid. ss. 67-68). Denna studie är 

genomförd i en grundskolemiljö men är medtagen i denna studie med motiveringen att den innefattar 

en viktig aspekt i förståelsen av att begreppet hållbar utveckling kan upplevas överväldigande med sin 
innebörd och därmed kräver förmågor från pedagoger bortom krav från styrdokument. 

 

Barns rätt till deltagande, information och uttryck 

Lansdown (2005, ss. 1-2) diskuterar i rapporten “Can you hear me? The right of young children to 

participate in decisions affecting them” yngre barns rätt att få sina åsikter tagna på allvar oavsett 

barnets ålder och poängterar att alla barn kan såväl ha som uttrycka åsikter, dock nödvändigtvis inte 

alltid genom ord. Vidare förordas barns rätt att bli lyssnad på och tagna på allvar som ett medel för att 

värdera barn som personer idag och inte bara för de vuxna personer de kommer att bli i framtiden, 

detta för att barn är experter på hur det är att vara barn idag. Ingen annan kan beskriva deras tillvaro 

utifrån deras perspektiv och erfarenheter. Yngre barn beskrivs också som aktiva agenter som påverkar 

och interagerar med sin omgivning samt meningsskapare i såväl sina egna som i andras liv. Tilläggsvis 

citeras även Barnkonventionen som i artikel tolv lyder: “Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (SFS 2018:119). Samtidigt 

visar det sig i studien “Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på 

kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras” som kommer fram till att det ställer krav på 

både pedagogers förmedlande och förmågor att kommunicera samt kravet att pedagogen är aktiv och 

närvarande i barns lärande situationer (Jonsson 2016, s. 12). Med hjälp av videoobservationer kommer 

studien fram till att lärare som är övertagande i lärandesituationer genom att kommunicera med tal och 

handling påverkar barns delaktighet negativt genom att begränsa deras möjlighet att uttrycka sig 

medan i situationer där barn och lärare är lika aktiva i en dialog möjliggör för barnen att delta med 

egna uttryck (ibid. ss. 9-11, 13).  

 

Barn beskrivs i rapporten “Engaging children: research issues around participation and environmental 

learning” som miljö-intressenter på såväl lokal som global nivå. En miljö-intressent beskrivs här som 

vem som helst som är eller kan komma att bli påverkad av val gällande miljön. Det är tydligt att barn 

som nuvarande och kommande medborgare är påverkade av beslutsfattningar rörande miljön och har 
rätt att vara involverade. Ansvarsfullt beslutsfattande kring framtida miljöfrågor bör ta alla miljö-

intressenter i beaktande, dock kan vissa intressenter tyckas ha mer makt än andra (Barratt Hacking, 

Barratt & Scott 2007, s. 532). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det kring hållbar utveckling i utbildning med yngre barn 

framhålls att en grundläggande aspekt av utbildning för hållbar utveckling är att kunna utmana 

utbildningens rådande läge. Samtidigt tros en del av anledningen till att hållbar utveckling inte har en 

mer central plats i utbildning för yngre barn vara att yngre barn inte tycks ha den kognitiva kompetens 
som krävs för abstrakta koncept såsom klimatförändringar trotts att det finns högst konkreta aspekter 

som kan tänkas utforskas med yngre barn. Detta framhålls som möjligt och viktigt. En intervjustudie 
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på global nivå har fastställd att barn har vetskap om jorden, tankar om klimatproblem, det ansvar som 

människor bär med sig och idéer kring vad som kan göras samt att vuxna ofta underskattar barns 

kompetens. Vidare poängteras att barn så unga som fyra år mycket väl är förmögna till förfinat 

tänkande och resonerande. Detta argumenteras även för med hjälp av en studie där alla 53 barn hade 

kunskap om hur sortering av olika återvinningsmaterial ska gå till. Utbildning för yngre barn beskrivs 

som väsentligt då det beskrivs som effektivt i utvecklande av attityder och beteenden. Erkännande av 

yngre barn som agenter för förändring understryks som viktigt i en oviss och varierande värld. Barns 

agens samt omvårdnad och förekommanden förklaras på något vis göra att objekt i miljön förändras i 

takt med barnet själv. En positiv framtidstro och förtroende att demokratiskt delta poängteras som 

behövligt idag men samtidigt råder det en oro kring hur utbildningen ska utformas då begreppet har en 

mättande innebörd. Slutligen uttrycks ett politiskt och moraliskt behov av att utbildningssystemet tar 

sitt ansvar i projektet att ”rädda världen”. Frågor som hur och på vilka premisser, framhålls dock fått 

förvånansvärt lite uppmärksamhet. 

 
Kring barns rätt till deltagande, information och uttryck beskrivs alla barn ha förmåga att inneha och 

uttrycka åsikter på varierande vis beroende på ålder. Detta framhåller barnkonventionen som en av 

barns rättigheter. Dock visar det sig att barns rätt att få uttrycka sig är även beroende på pedagogers 

förhållningssätt och kunskap vad gäller kommunikation vilket kan möjliggöra eller begränsa deras 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barn beskrivs även som miljö-intressenter och förespråkas ha talan 

i beslut gällande miljön i egenskap av nuvarande och kommande medborgare.  

 

Syfte och frågeställningar  

Utifrån inledningen och den tidigare forskningen kokas informationen ner till ett syfte och några 

frågeställningar som blir av intresse att utforska. Syftet med den här studien är att, med hjälp av 

intervjuer undersöka hur pedagoger i förskolan tolkar och praktiserar begreppet hållbar utveckling. 

Bland annat utifrån diskursiva föreställningar och läroplanens nya formuleringar kring begreppet samt 

köttkonsumtionens roll i hållbarhetsarbete i förskolan.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar:  

• Hur tolkar pedagoger i förskolan begreppet hållbar utveckling både utifrån läroplanen för 

förskolan och från sina egna föreställningar? 

• Vilka diskurser möjliggör eller omöjliggör för arbete med hållbar utveckling i förskolan? 

  

Teoretiskt perspektiv 

Den här studien har av intresse att synliggöra hur begreppet hållbar utveckling uppfattas, tolkas och 

praktiseras av pedagoger i förskolan. Begreppet är nytt för läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) 

och tycks just nu aktuellt i olika samhällsdebatter vilket gör det intressant att undersöka vilka diskurser 

som begreppet för med sig och hur dessa påverkar pedagoger, därav valet av diskursanalys som både 

teori och metod. Senare fokuseras Norman Faircloughs kritiska diskursmodell för analys av det 

empiriska materialet. Till en början berörs vad diskurser och diskursanalys är för att vidare beskriva 
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hur och motivera varför den kritiska diskursanalysen är användbar samt vilka begrepp som är 

relevanta inom området. 

Diskursanalys 

Begreppet diskurs växte fram från den så kallade språkliga vändningen som myntades av den 

amerikanska filosofen Richard Rorty. Denna vändning syftar på att förstå språket som ett verktyg för 

att skapa och återskapa olika sociala ordningar och se hur det används i bland annat olika sociala 

sammanhang, grupperingar och kulturer (Svensson 2019, ss. 27-28). Språket är centralt i 

diskursanalysen och genom att använda sig av språket så menade Rorty att människan också skapade 

sin egen omvärld. I och med det förstås det att språket också är något som delas med andra då en 

dialog skapas i samspel och därmed också skapar uppfattningen om verkligheten de befinner sig i. Att 

vi människor delar denna förmåga med andra gör att vi kan skapa en gemenskap mellan varandra 

(ibid. s. 28). Språket kan därmed kategoriseras och delas in i olika språkliga domäner som “medicinsk 

diskurs” eller “politisk diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7) eller som i detta fall, 

“pedagogisk diskurs”. Diskurser förklaras som generella sociala praktiker bland annat språkliga 

praktiker, “regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och talar” (Boréus 2015, ss. 177, 

182) men också att diskurser träder fram genom olika typer av praktiker och handlingar (Foucault 

1970/1993 se Boréus 2015, s. 177). Till analys av det empiriska material som genererats utifrån 

studiens frågeställningar (se bilaga 1 ”Intervjuguide”) blir diskursanalys aktuellt för att få fatt vilken 

roll språket spelar i hur intervjupersonerna skapar sin verklighet (Bolander & Fejes 2009, s. 81) och 

därmed möjligtvis är präglade av diskurser. Det är med denna typ av analys diskurser kan belysas och 

då genom att analysera språket som används (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). 

Norman Fairclough, en av utvecklarna av den kritiska diskursanalysen i Storbritannien (Boréus 2015, 

s. 179), beskriver att diskurser i grunden kan förstås på två olika sätt. På det ena sättet förstås diskurser 

som att det är språket som konstruerar bland annat den sociala världen, en åsikt som delas av andra 

diskursanalytiker, men även konstruerar individers identiteter och deras relationer samt 

kunskapssystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Den andra aspekten av förståelsen av 

diskurser är att ett visst språk används inom och tillhör de olika diskurserna som oftast kan 

kategoriseras som tidstypiska eller tillhörande en viss tidsepok (Svensson 2019, ss. 54-55) vilket 

kopplas till att hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp och det blir av intresse att undersöka ifall 

detta är kopplat till en diskurs som tillhör vår nuvarande tidsepok. 

Studien använder sig av Faircloughs kritiska diskursanalytiska modell, CDA (Critical Discourse 

Analysis). Modellen används i studien för att analysera ljudinspelningar och transkriberade svar från 

sex olika intervjupersoner, anställda pedagoger i förskolan, för att få fatt i vad för diskurser eller icke-

diskurser som möjligtvis råder. I avseendet av icke-diskurser så menas i denna studie de diskurser som 

är osynliga genom att de undviks, anses vara tabu som ämne att diskutera och problematisera. 

Specificerat syftar köttnormen som en icke-diskurs i denna studie. Svaren är analyserade utifrån 

gruppen med yrkestiteln pedagog och utifrån pedagogernas personliga åsikter om vad hållbar 

utveckling betyder för dem på ett personligt plan i och med begreppets omfattning. Med hänsyn till 

dessa svar blir det även av intresse att analysera hur de arbetar praktiskt med hållbar utveckling i 

förskolan och hur pedagoger diskuterar aktuella klimatförändringar med barnen.  

Modellen består av tre dimensioner, eller nivåer, som innefattar tre nyckelbegrepp som hör samman 

och påverkar varandra: text, diskursiv praktik och social praktik. Ett annat begrepp som innefattas 

inom den kritiska diskursanalysen är ideologier som kan beskrivas som aktuella och kontextuella 

föreställningar (Svensson 2019, s. 55) och den ideologiska effekten om hur diskursiva praktiker är en 

orsak till skapandet av ojämlika maktförhållanden mellan olika kategorier eller grupperingar som 

mellan kvinnor och män, minoriteter och majoriteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). I 

studien blir det användbart i analysen för att uppmärksamma normer som skapande av obalans i 

avseenden kopplade till makt och möjligen då mellan grupperingarna av vuxna och barn. 

Interdiskursivitet, ett begrepp tillhörande kritisk diskursanalys, används för att få en bredare förståelse 
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för hur talspråk och text hänger samman med andra diskurser (Svensson 2018, s. 56) och används för 

analys i denna studie. 

 

Metod 

Kritisk diskursanalys som metod - Hur används metoden? 

Faircloughs modell är uppbyggd av tre nivåer eller dimensioner. Den första dimensionen handlar om 

texten eller det språkbruk som används. Vilka ord som intervjupersonen använder, hens vokabulär och 

i vilken ordning de används, det vill säga grammatiken. Den andra dimensionen är den så kallade 

diskursiva praktiken och beskrivs som förståelsen kring hur den text som analyseras förhåller sig till 

andra texter och diskurser. Med andra ord betyder denna nivå att texten möjligtvis är uppbygg på 

och/eller är skapad av andra diskurser som grund och att konsumenter av texten, den diskursiva 

praktiken, också är präglade av redan existerande diskurser som påverkar deras uppfattning av den. 

Hur texten konsumeras eller produceras, förstås, och sedan vidare sprids, exempelvis hur pedagoger 

talar inom olika förskolekontexter utifrån olika styrdokument, präglas av olika rådande diskurser som 

finns i samhället, vilket leder till den sista dimensionen i modellen. I det sista steget beskrivs 

begreppet social praktik alltså som ett sätt att förstå hur större diskurser i samhället påverkar 

människor och deras text. Framförallt så förstås dessa med grund i maktrelationer och ojämlikhet på 

olika samhällsnivåer (Boréus 2015, s. 180; Svensson 2019, ss. 56-57; Winther Jørgensen & Phillips 

2000, ss. 72-75).  

Alla dessa dimensioner är beroende och påverkar eller påverkas av varandra. Exempelvis så arbetar 

man med den diskursiva praktiken när texten behandlas och vice versa men de är fortfarande två olika 

dimensioner och bör därmed åtskiljas i analysen. Ett annat exempel på hur dimensionerna påverkar 

varandra är hur texten är en koppling till den sociala praktiken genom en förmedling av den diskursiva 

praktiken. Det är genom den diskursiva praktiken, om hur människor konsumerar text, som formar och 

formas av den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Ett exempel på hur 

dimensionerna kan kopplas ihop är hur den aktuella klimatdebatten i samhället, sociala praktiken, 

påverkat styrdokument för förskolan, diskursiva praktiken, som senare konsumeras av pedagoger som 

tolkar läroplanen och leder till vad som sker i praktiken, texten eller språkbruket. 
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Kritisk diskursanalys - Hur används metoden i denna studie? 

För att sammanfatta CDA så används den för att ”kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och 

social praktik” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). Denna kartläggning kommer att 

genomföras genom att analysera intervjupersonernas svar för att få fatt i diskurser som förekommer i 

förskolans verksamhet i hopp om att detta bidrar till ny kunskap och tydlighet i vad som påverkar 

barnens inlärning vad gäller pedagogers förhållningssätt och kunskap kring hållbar utveckling. Här 

kommer Faircloughs CDA-modell till användning där de olika dimensionerna kan jämföras. Hur 

talspråket, texten, ter sig som svar till intervjufrågorna (se bilaga 1 “Intervjuguide”) och kopplingen 

mellan denna dimension till den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, om vilka möjliga 

diskurser de producerade svaren är påverkade av. I studien tolkas läroplanen för förskolan som en av 

de diskursiva praktikerna och även de rådande diskurser som existerar på förskolan och då pedagoger 

sinsemellan, exempelvis i arbetslaget, detta med hjälp av begreppet interdiskursivitet. Vidare kan 

observeras i analysen hur både texten och den diskursiva praktiken påverkar eller är påverkade av den 

sociala praktikens dimension, det vill säga rådande diskurser i samhället. Vad rådande diskurser tolkas 

som i denna studie kan exempelvis vara olika normer som intervjupersonerna påverkas av i sitt dagliga 

liv. 

CDA-modellen används i denna studie genom att analysera de intervjuades svar, texten, för att senare 

kopplas till antingen den diskursiva praktiken eller den sociala praktiken för att försöka lyfta fram vad 

som påverkat intervjupersonernas svar. 

  

Intervju som metod - Hur används metoden? 

Intervjuer som metod kan ses som en kvalitativ metod, ett samlingsbegrepp för bland annat olika 

datainsamlingsmetoder som intervjuer och observationer och ses som en motsats till kvantitativa 

metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Intervju beskrivs som ett alternativ för att skapa förståelse 

kring sociala förhållanden samtidigt som olika individers upplevelser och känslor kan vara av värde 

 

1 Egen illustration av Faircloughs CDA-modell 



10 

 

för forskningen. På samma gång säger intervjun något om den specifika tid som den utförs i eftersom 

svaren är präglade av språkliga kontexter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-35) vilket går 

hand i hand med den kritiska diskursanalysen som vald metod och teorier kring språket som en 

kontextuell och tidstypisk faktor. En intervju kan genomföras mer eller mindre strukturerad, från 

tydligt bestämda frågor i en viss följd eller några få frågor i obestämd ordning till bara en fråga eller 

ett tema som ska diskuteras. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 37–38) poängterar att det inte 

går att dra tydliga gränser mellan dessa olika former av intervju kallade strukturerade, ostrukturerade 

eller semi-strukturerade. Samt att det inte finns behov av det då varje intervjutillfälle kan kräva en ny 

form av intervju eller en ny grad av struktur. Valet av intervjutyp kopplas till forskningsområdet för att 

flera av intervjufrågorna knyter an till både intervjupersonens yrkesmässiga roll och till deras privata. 

 

Val av metod 

Valet av kritisk diskursanalys som metod 

I studien används CDA som analytiskt verktyg med motivationen att undersöka vilken påverkan 

språket har och att undersöka om detta ter sig i förskolan kopplat till hållbar utveckling. Fairclough 

menar, som ovan nämnt, att diskurser är skapade av språket och att språk konstruerar bland annat 

identiteter. Modellen och denna teori används som metod för att försöka synliggöra kopplingar mellan 

intervjupersonernas svar och möjliga ideologier som intervjupersonerna omedvetet styrs av. Ideologier 

kan kort beskrivas som normer eller normaliseringar av samhällspopulära föreställningar och kan 

starkt kopplas till analys av maktrelationer (Svensson 2019, s. 55). Det blir betydelsefullt att försöka 

framhäva möjliga ideologier genom att analysera texten från intervjupersonerna och se hur de kan 

kopplas till både den diskursiva och den sociala praktiken.  

Ett mål som CDA har är att kunna frigöra förgivettagna uttalanden, ideologier och ”sanningar” genom 

att ställa dem mot väggen och kritiskt analysera dessa (Svensson 2019, s. 54) vilket stöttar 

användandet av metoden i fallet att undersöka om det finns rådande diskurser kring arbetet inom 

hållbar utveckling, då begreppet är nytt i den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018). När vi 

genomför en analys av texten så synliggörs ideologier och diskurser och öppnar upp för möjliga 

samhällsförändringar vilket kan bli behjälpligt för att uppmärksamma de möjliga problem som kan 

uppstå när hållbar utveckling som begrepp ska tolkas. Detta kritiska synsätt blir användbart i analysen 

av intervjuerna för att se vad pedagoger, som grupp, svarar kring ett så pass brett begrepp som hållbar 

utveckling. 

  

Valet av intervju som metod 

Som ovan nämnt finns det möjlighet att utgå från en specifik intervjumetod men att det samtidigt inte 

går att dra tydliga gränser mellan de olika intervjumetoderna. Med detta som bakgrund utgår denna 

studie från en semi-strukturerad intervjumetod med en tydlig intervjuguide bestående av 13 frågor som 

har följts relativt väl med undantag för fall då frågor redan har besvarats av intervjupersonen i tidigare 

frågor. Ytterligare följdfrågor utöver guiden har också förekommit men de har då dokumenterats i 

transkriberingsprocessen. Detta för att få fatt i både svaren till frågor som ställs men även en möjlighet 

för intervjupersonerna att gå utanför sina yrkesroller och ge uttryck för personliga åsikter. En nackdel 

med denna typ av metod är att det sker en obalans som är svår att undgå. När två individer möts där 

den ena intervjuar så måste den andra komma med svar vilket sätter intervjupersonen i en utsatt 

situation. Denna typ av ojämn maktfördelning sker i intervjuer och kräver en försiktighet från den eller 

dem som utför själva intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 44, 46). Samtidigt finns det 

fördelar med intervjuer då intervjumetoden möjliggör för forskaren att frambringa ett “erfarenhetsnära, 
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nyansrikt och mångfacetterat material /.../ som erbjuder goda möjligheter för tolkning och analys” 

(Fägerborg 2011, s. 85). 

Metodreflektion 

Eftersom syftet grundar sig på att få reda på hur pedagoger tolkar hållbar utveckling blir både intervju 

och diskursanalys användbara metoder. Kritisk diskursanalys och intervjuer valdes för att de skapar en 

symbios i samspelet av varandra. Intervjuerna som genomfördes kunde transkriberas från talspråk och 

med den kritiska diskursanalysen som teoretisk ansats kunde ordval och ordföljd analyseras för att 

synliggöra möjliga underliggande normer och diskurser som influerat pedagogerna. Med vetskapen 

om att intervjuer kan upplevas som en utsatt situation för den som blir intervjuad utfördes dessa med 

stor respekt mot intervjupersonerna i hopp om att få dem känna sig trygga och svara så sanningsenligt 

som möjligt. Syftet i studien har skapats utifrån vårt intresse vilket grundar sig i personliga 

åsikter.  Även vetskapen att diskursanalys är metoden för analys gav oss anledning att reflektera över 

eventuella förgivettagna idéer om diskurser redan vid intervjutillfällena. Därför har vi, i bästa mån, 

avskilt oss från ställningstaganden under utförandet av intervjuguiden, intervjuerna samt under 

analysens gång för att kunna presentera ett objektivt och opartiskt material (Pripp 2011, s. 73). Detta 

etiska övervägande låg som grund för valet av metoderna och visade sig bli en lyckad utmaning. 

 

Urval och avgränsningar 

För att komma i kontakt med intervjupersoner så skickades mail ut till chefer och avdelningar på 

förskolor vi kände till men inte jobbat eller utfört verksamhetsförlagd utbildning på. I mailet valde vi 

att delge ett tema för intervjun men inga fullständiga frågor då vi ville ha en genuin och spontan 

reaktion i intervjun men ändå gärna personer med intresse för ämnet. Samtycket för intervjuerna 

skedde verbalt med motiveringen det inte tvunget skulle vara skriftligt enligt bestämmelser i 

kursbeskrivning men på grund av att de intervjuade personerna alla var vuxna som både verbalt tackat 

ja på förhand och vid inspelningens gång innan frågorna ställdes ansågs skriftlig samtyckesblankett 

överflödig.  

Eftersom vi var intresserade av vilken hållbar utveckling som får utrymme inom förskolan så spelade 

yrkestitlar ingen roll för oss utan såg förskollärare och barnskötare som jämlika. Därför söktes 

intervjupersoner som pedagoger i förskolan. Responsen var dålig då vi enbart fick ett svar på mail. 

Istället gick vi runt och frågade på närliggande förskolor och fick tre intervjuer bokade, som utökades 

till fyra när vi väl var där för intervju. Utöver dessa fyra intervjuer som utfördes på en förskola i 

centrala Stockholm utfördes även två intervjuer med två olika pedagoger på förskolor utanför 

Stockholm. När pedagoger tillfrågades på andra förskolor motiverades det att inte ställa upp på 

intervju av att de jobbade med yngre barn och det gick inte att arbeta med hållbar utveckling med 

yngre barn.  

Genomförande 

Efter att ha fått kontakt genom att fråga i fysisk person och avtala möte för intervju och även att ha 

kontakt med mail till de förskolorna utanför centrala Stockholm så träffades vi och intervjupersonerna 

på de olika förskolorna för att genomföra intervjuerna. Utifrån vad barnen gjorde för stunden, om de 

var ute eller i specifika rum så planerades intervjumiljön därefter. Dessa miljöer blev matsal och 

mötesrum som dåvarande låg avsides från barngrupperna. Intervjuerna följde en intervjuguide (se 

bilaga 1 “Intervjuguide”) skapad för tillfället och inleddes med ett verbalt samtycke och information 

om att den insamlade datan kommer att raderas efter att arbetet är avslutat och godkänt. Vid 

intervjutillfällena använde vi inspelning i våra egna telefoner som vi sedan laddade upp som 

säkerhetskopior i ett gemensamt Google Drive-moln för att den inte skulle gå förlorad. Vi hade 
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frågorna antingen utskrivna på papper, i en telefon eller dator. De genomförda intervjuerna varade 

mellan 10-30 minuter vardera och avslutades i vissa fall att de intervjuade visade intresse att läsa den 

färdiga studien. En problematik som vi stötte på var bland annat konsten att föra intervju och hur man 

bär sig åt i vissa situationer för att ställa relevanta följdfrågor samt att kunna hejda någon, eller rättare 

sagt leda tillbaka den intervjuade på det spår som var aktuellt för själva frågan. Att behålla en vänlig 

ton och lyssna klar på personen var viktigt för att både ge en respekt till den intervjuade men även till 

fördel för oss för att få mer material som kan vara relevant för analys. Det vi märkte var att de 

personer som frångick frågan i sitt svar gjorde det med anledning att vi själva ibland var tysta för att 

låta personen berätta mer. Självklart med aspekten att det inte på något sätt skulle skapa obehag för 

den intervjuade. Den data som tillkom med hjälp av denna metod var svarsmaterial som lutade mer åt 

intervjupersonernas personliga åsikter, vilket var något vi var ute efter, som går att koppla till studiens 

syfte. 

Databearbetning och analysmetod 

Data i form av ljudinspelningar laddades upp i ett gemensamt Google Drive-moln för att vi båda skulle 

ha tillgång till allt och för att inte riskera att någon fil gick förlorad om en telefon gick sönder eller 

liknande. Vidare skedde transkriberingen löpande vartefter att intervjuerna ägde rum, vi försökte dela 

lika på transkriberingarna så vi båda gjorde lika mycket. För transkribering lyssnade vi på 

inspelningen med hjälp av en mjukvaruapplikation med funktion att enkelt kunna stoppa och starta 

uppspelningen samt att kunna sakta ner den för att ha möjlighet att förenklat transkribera vad som 

sades. Vi skrev vartefter ner i ett gemensamt Google Drive-dokument, ett dokument som ger 

användare möjlighet att kunna skriva och se redigeringar i realtid. Vad gällde hur detta transkriberades 

så redigerades mycket av talspråket bort. Talspråk inkluderar småord, ofullständiga meningar och en 

del upprepningar (Fägerborg 2011, s. 107). Många av dessa bortsågs från transkriptionen då vi ansåg 

att de inte tillför något inför framtida analys men några uttalanden i talspråk, de vi ansåg ha väsentlig 

karaktär kopplat till den teoretiska ansatsen, skrevs ut. Anledningen till att redan sortera bort 

fyllnadsord är att under själva processen av transkriberingen har analysen börjat äga rum som senare 

utvecklas efter transkriptionen är utförd (Svensson 2019, s. 124). 

Öhlander (2011, ss. 272-273) beskriver en kvalitativ analys som att materialet sorteras, analyseras och 

därefter tolkas. Själva analysen blir till när datan delas upp och sorteras in i beståndsdelar utifrån 

egenskaper som de har gemensamt, en så kallad kodning, för att i sin nya sortering skapa en ny helhet 

som kallas syntes. Analys i denna bemärkelse utfördes genom att skriva ut transkriberingarna på 

papper som sen klipptes isär fråga för fråga, svar för svar, för att effektivt kunna hitta gemensamma 

nämnare i svaren från intervjupersonerna. Därefter ströks nyckelord, uttryck och meningar under som 

kändes representativa för personens svar samt uttalanden som stack ut eller som var gemensamma för 

fler av intervjupersonerna. Dessa kategoriserades, kodades, för att sammanfatta gemensamma svar, 

syntes, vilket kan sammanfattas som en tematisering av materialet för att sammanfatta gemensamma 

faktorer för att kunna generera analytiska idéer och tolkningar (ibid. s. 275). Datan bearbetades genom 
att införas i ett Excel-dokument som senare konverterades till stapeldiagram (se bilaga 2 

“Stapeldiagram”) för att få en förenklad och överskådlig syn över svaren inför analysdelen. 

Analysmetoden valdes för att enkelt kunna kopplas ihop med diskursanalys som vald teoretisk ansats. 

Diskurser ses som språkligt uppbyggda och för att förstå olika sociala sammanhang och grupperingar. 

Att använda sig av denna typ av analysmetod blir därför relevant för att kunna separera och klarlägga 

intervjupersonernas svar. I denna studie presenteras datan genom att både inkludera citat från 

transkriptionen i analys och även genom den bifogade bilagan till stapeldiagrammen för att bidra till 

ett utökat och lättförståeligt underlag.  

Forskningsetiska överväganden  

Intervjumetoden medför etiska ställningstaganden vad gäller samtycke från de enskilda 

intervjupersonerna, konfidentialitet i den mening att alla personuppgifter ska förvaras på ett etiskt 
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försvarbart sätt. Vid intervjutillfället har vi börjat med frågan: “Samtycker du till att delta i denna 

intervju och att bli inspelad?” för att få svaret med i transkriptionen. Vidare informerades om att allt 

material kommer att raderas så snart uppsatsen är godkänd. Även relationer mellan forskare och 

deltagare i studien är en etisk aspekt då dessa kan komma att påverka materialet med förväntningar 

kring den andra personens ställningstaganden eller axlande av vissa roller (Pripp 2011, ss. 71–73, 80–

83).  

Maktrelationer är av etisk vikt och kan komma att påverka forskningen. Exempelvis mellan 

handledare och uppsatsskrivare eller mellan uppsatsskrivare och intervjuperson kan föreställningar om 

makt influera de frågor som ställs samt de svar som ges (Svensson & Ahrne 2015, ss. 29–30).  

Å ena sidan används denna intervjumetod för att komma intervjupersonen på djupet. Å andra sidan 

finns det en viktig etisk aspekt att notera och förhålla sig till. Intervjusvaren kan vara personliga 

åsikter och känslor och att det då gäller att ta hand om materialet samt att under bearbetningen tänka 

igenom vilka och hur mycket av svaren man väljer att presentera. Ett möjligt sätt för att se till den 

intervjuades bästa kan vara att låta denna läsa igenom rapporten innan den publiceras eller görs allmän 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39), visserligen skulle det kunna leda till konsekvenser då 

läsaren tycks sig eller faktiskt blivit missuppfattad och vill avsäga sin medverkan i forskningen men 

utifrån min tolkning blir det av stor relevans för att som forskare “se till att forskningen är god kvalitet 

och moraliskt acceptabel” (Codex 2019). 

Utöver detta exempel så gäller god forskningsetik och forskaretik, där det förstnämnda handlar om att 

skydda de personer som valt att ställa upp i forskningen från skador och kränkningar som därmed 

lägger vikt att som forskare kunna skydda sitt material, innehållande i detta fall intervjusvar. Den 

andra innebär att materialet i sig ska ses med transparenta glasögon, analyseras och presenteras utan 

att förvrängas (Pripp 2011, s. 80; Vetenskapsrådet 2017, s. 12). För den aktuella studien förvaras 

inspelade intervjuer och transkriberingar på lösenordsskyddat moln.  

Ett etiskt övervägande som gjorts var att välja att inte använda materialet från en av intervjuerna då det 

fanns svårigheter i kommunikationen. Trots upprepande och förtydligande av frågor under intervjun så 

tycktes vissa frågor tolkas på andra sätt än vi tänkt. Ett par av svaren kändes som intervjupersonen 

förstått frågan men då helheten inte kändes som det var svar på frågorna så valde vi att inte ta med 

några av dess svar. Samtidigt går det aldrig att veta att en intervjuperson menar det jag som intervjuare 

tolkar men i detta fall kändes det långt mellan mening och tolkning så vi valde därför att utesluta 

denna intervju från analysen. 

Studiens kvalitet 

Metodvalen för denna studie har varit väldigt användbara i koppling till syftet. Att intervjua har varit 

den metod som mest passade till syftet, likaså valet kring analysmetoden, den kritiska diskursanalysen. 
Med det sagt har båda metoderna givit oss stora utmaningar under arbetets gång. En utmaning har 

bland annat varit att utmana de intervjuade med frågor som möjligtvis satt personen i en olustig 

situation, som exempelvis att diskutera köttproduktion med barn. Detta har skapat otydliga svar som 

mist relevans till frågans område, vilket inte är ovanligt (Fägerborg 2011, s. 93). Det kan finnas 

positiva aspekter att dela egenskaper med den man intervjuar exempelvis kön, födelseort eller 

egenskaper kopplat till utseendet. Samtidigt kan detta vara en nackdel och det är viktigt att kunna se 

och granska rollen som intervjuare (ibid. ss. 95-96). I och med det var det en utmaning att se hur 

intervjupersonerna blev påverkade av oss som intervjuare men på samma gång var det svårt att veta 

hur deras upplevelse av oss var.  

Studien strävar självfallet för att se till hög trovärdighet det vill säga att alla påståenden under analysen 

är grundade i det empiriska materialet. Allt i analysen av teorier, spekulationer, tolkningar och 

slutsatser måste ha en grund i det insamlade material från intervjuerna. För att visa en transparens i 

studien redovisas vilka fördelar och brister som studien har (Öhlander 2011, s. 288). En av dessa är 
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kopplat till begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, som syftar på ifall studien kan göras om med 

exakt samma resultat (ibid. s. 290) vilket med metoden intervju ger komplikationer i och med att 

intervjusvaren kan bli olika om intervjupersonerna får möjlighet att själva uttrycka sig, jämfört med 

om det skulle vara en enkät med förberedda frågor likt en kvantitativ studie. Dock finns det möjlighet 

att öka tillförlitligheten genom att utföra flera intervjuer på samma person eller ställa följdfrågor för att 

kunna samla in mer data gällande samma syfte vilket hade utförts ifall mer tid för datainsamling givits. 

Ett annat begrepp som hör till studiens transparens är validitet som syftar på att mäta det man säger sig 

ska mäta, att kunna samla in information genom exempelvis intervju kring ett ämne som ger en 

breddad repertoar av insamlade data gällande intervjupersonens åsikter (ibid. ss. 290-291). I denna 

studies fall gäller det huvudsakligen vad hållbar utveckling betyder för dem och hur det praktiseras.  

Det problem forskningen bland annat stött på är frågan: “hur har du arbetat med hållbar utveckling i 

förskolan” som har tolkats olika. Frågan har tolkats av en eller flera hur pedagogerna arbetat i 

barngrupp i form av aktiviteter eller hur de intervjuade arbetar inom organisationen i form av bland 

annat beställningar av KRAV-märkt material. I vissa fall har denna fråga korrigerats eller utvecklats 

på plats med hjälp av följdfrågor och ibland inte. Anledningen är att det svaret i sig var ett svar om hur 

personerna tolkade hållbar utveckling vilket stödjer tesen om att begreppet kan förstås på olika sätt när 

det inte finns någon enkel förklaring. En annan fråga som misstolkades var “hur arbetar din förskola 

rent praktisk med ekologisk hållbar utveckling” med liknande resultat där, där en intervjuperson inte 

förstod vad begreppet ekologisk hållbar utveckling innebar utan kopplade det till obesprutad ekologisk 

mat. Vi frågar oss om frågan i sig är illa formulerad eller obegriplig men samtidigt ger svaret en 

inblick på vilka olika sätt en pedagog i förskolan uppfattar begreppet som ändå visar på en ärlighet, 

vilket vi i grund och botten är ute efter. Samtidigt frågade vi oss ifall vi skulle lägga till följdfrågor där 

som ledde in intervjupersonerna mer till det vi menade men avböjde den tanken då det skulle kunna 

leda till på något sätt ett fabricerat svar eller upplevas av läsaren som en ledande fråga. Parallellt med 

den tanken så kan original-frågan utan följdfråga tolkas vara ledande med tanke på vårt syfte som 

handlar om att synliggöra begreppets oklara innebörd.  

Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras den empiriska data som intervjuerna genererat sammanhållet 

med de frågeställningar som är relaterade till syftet: med hjälp av intervjuer undersöka hur 

pedagoger i förskolan tolkar och praktiserar begreppet hållbar utveckling. Bland annat 

utifrån diskursiva föreställningar och läroplanens nya formuleringar kring begreppet samt 

köttkonsumtionens roll i hållbarhetsarbete i förskolan. Det insamlade materialet presenteras 

och analyseras utifrån fyra gemensamma teman som löpt genom intervjupersonernas svar och 

korrelerar med frågeställningarna: “Hållbar utveckling i läroplanen för förskolan - vid och 

otydlig definition av begreppet”, “ Förskolans bild av hållbar utveckling: svinn - mat och 

material”, Hållbar utveckling och yngre barn - en fråga och makt och barnsyn” samt 

“Köttkonsumtion som störst bidragande orsak till klimatförändring - en icke-diskurs i 

förskolan”. De intervjuades svar redogörs utifrån ett professionellt etiskt perspektiv där 

pedagogerna benämns som informanten/informanterna, intervjupersonen/intervjupersonerna 

eller pedagogen/pedagogerna. Svaren analyseras utifrån den teoretiska ansatsen och då både 

med teorin om diskursanalys samt med Faircloughs CDA-modell som verktyg.   
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Hållbar utveckling i läroplanen för förskolan - vid och otydlig definition 

av begreppet 

Den första frågan som gällde hållbar utveckling, fråga 4, handlade om vad hållbar utveckling betyder 

för dem själva. När pedagogerna besvarade frågan så tyckte majoriteten att hållbar utveckling handlar 

om miljö och medmänsklighet vilket kan tolkas anses vara två av de viktigaste aspekterna kring 

begreppet: 

Intervjuperson 1: Jag tänker väl att man ska jobba för att jorden ska finnas kvar, alltså att 

man måste värna om den. Och det är ju jättemycket som går in i det tycker jag, både 

miljön och hur man är mot varandra. 

Intervjuperson 2: Jag tänker på miljön men jag tänker också på människor, hållbar 

utveckling för medmänsklighet. 

Intervjuperson 5: Jag tänker mycket... att skapa relationer. Det är både mot varandra och 

mot miljön vi är i och hur vi hanterar det. 

Här berättar pedagogerna om egna tankar och uppfattningar gällande begreppet hållbar utveckling, 

intervjuperson 1 pratar om att “man ska jobba för att jorden ska finnas kvar /.../ man måste värna om 

den”. Informantens användande av ordet “man” kan i text dimensionen med hjälp av CDA-modellen 

tolkas som att pedagogen anser att det är något alla måste göra, att det är allmän kunskap, något “man 

måste” göra. Detta kan, i den diskursiva praktiken tänkas influerat av läroplanens nya formuleringar 

kring hållbar utveckling och förskolans egna ställningstaganden kring hållbar utveckling som kan vara 

en konsekvens av dessa läroplansformuleringar. Samtidigt kan intervjupersonen, i den sociala 

praktiken vara påverkad av mer generella diskurser i samhället gällande hållbarhet och miljöfrågor, 

hur det pratas om och görs bland vänner och bekanta och i media exempelvis. Intervjuperson 2 

använder istället “jag tänker” genomgående i citatet och tycks då istället utgå helt från egna 

föreställningar på textnivå och kan tänkas vara påverkad av samhälleliga diskurser kring vad hållbar 

utveckling bör innebära i den sociala praktiken. 

För att se till text-dimensionen pratar intervjuperson 5 istället om “vi”, “mot miljön vi är i och hur vi 

hanterar det”. “Vi” kan tolkas som den egna förskolan, den egna avdelningen, “vi” som sitter i det här 

samtalet eller vi som människor i världen. Det kan syftas till olika sammanhang och placerar 

samtidigt, oavsett vilket sammanhang, ansvaret på ett större kollektiv. Intervjupersonens “vi” kan i den 

diskursiva praktiken, kopplat till begreppet interdiskursivitet tänkas härstamma från arbetslagets eller 

förskolans tankar och diskussioner som kollektiv i yngre barns utbildning, vilket i sin tur kan tänkas 

vara färgat av den sociala praktikens diskurser gällande förskolan som “vi” i samhället eller 

kommunen. 

Uppföljningsfrågan, fråga 4.1, om hur man skapar förutsättning för barnen att förstå hur deras egna 

handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling och även fråga 5 kring hur man 

arbetat praktiskt i förskolan, ledde till många olika svar men där alla citerade pratar utifrån ett “vi”.  

Intervjuperson 3: Vi jobbar mycket mer med naturmaterial som kartonger som de ofta 

bygger med. Vi arbetar med återbruk som vår pedagogista föreslog där man får sortera 

och plocka men det klistras inte fast utan sorteras tillbaka. 

Intervjuperson 5: Vi är mycket i närområdet i det här “barnen möter staden”, och efter 

någon konsert i stan så var det massa skräp, soptunnorna var överfulla och så och då 

pratade vi hur man hanterar skräp, var ska skräpet ska vara, får det se ut såhär. 

Intervjuperson 6: Vi ser på mycket filmer, UR är fantastiskt. Läser böcker, barnen får 

uppgifter, nu har vi jobbat mycket med en av figurerna som heter ’Klirr’, som samlar in 

glas, då har barnen tagit med sig en burk hemifrån och så har vi gjort ljuslyktor. 
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För att se till text-dimensionen pratar intervjuperson 3 här om “vi och dem”, “vi jobbar mycket mer 

med naturmaterial som kartonger som de ofta bygger med”. Här säger pedagogen att “vi” på 

avdelningen eller på förskolan jobbar med naturmaterial som “de” ofta bygger med, här kan “de” 

tolkas vara barnen. Genom informantens ordval med “vi och dem” skapas här en tydlig distinktion 

mellan grupperna, förslagsvis barn och vuxna. Jämförelsevis använder de andra två pedagogerna 

enbart vi, i tal om vad som görs i verksamheten och vem som gör det. Intervjuperson 5 beskriver 

utforskande i närområdet och diskussion kring skräp som “vi”. På liknande vis berättar intervjuperson 

6 att “vi” ser på UR-filmer och återanvänder glas. Både intervjuperson 5 och 6 beskriver arbetet i 

verksamheten som att “vi” gör det tillsammans, i olika aktiviteter och konstellationer. Detta kan, i den 

diskursiva praktiken tänkas vittna om olika diskurser kring hur hållbarhetsarbete i förskolan kan eller 

bör te sig. Intervjuperson 3 kan tänkas influerad av diskurser kring hållbarhet i förskolan där 

pedagogen har ett ansvar att arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor eftersom det står i 

läroplanen eller är överenskommet på förskolan eller enheten. På samma vis kan intervjupersonerna 5 

och 6 anses präglade av diskurser inom den egna förskolan eller enheten gällande hållbar utveckling. 
Enligt pedagogerna ovan ter sig det praktiska arbetet på olika sätt: sortera sopor, diskutera kring mat- 

och materialsvinn, diskutera ekosystem, var maten kommer ifrån och att återanvända material men 

även genom att vara en pedagogisk medforskare, skapa sociala relationer, arbeta med olika sinnen och 

använda sig av pedagogiskt material som är anpassat och utformat för ett arbete med hållbar 

utveckling (se bilaga 2 ”Stapeldiagram”).  

 

Pedagogers syn på barns upplevelser av hållbar utveckling 

När pedagogerna frågades hur de tror att barn upplever begreppet hållbar utveckling så är de flesta 

ense om att det är ett väldigt avancerat och svårt begrepp/uttryck att förstå och en del har själva svårt 

att tolka vad begreppet betyder och hur det ska användas i praktiken och privat: 

Intervjuperson 1: Själva ordet tror jag är för avancerat, det vet jag knappt själv vad det är. 

Jo det vet jag, men då tror jag man får ändra om lite, jag tror att det är lite för svårt. 

Intervjuperson 3: Jag tror att det är svårt för dem att veta vad det här handlar om. /…/ Det 

krävs också att vuxna inte slösar på el till exempel genom att ha lampor tända. Nu finns ju 

Greta Thunberg så kanske de får vuxna att vakna lite mer. 

Intervjuperson 5: Jag tror inte att dem har förståelse för begreppet. Om barnen skulle få 

frågan själva, kunde de nog inte svara på det. Jag kan också tycka att det är svårt att veta 

vad det är. 

  

I CDA-modellens textdimension kan intervjuperson 3 tolkas beskriva hur innebörden i hållbar 

utveckling är svår för barn att ta till sig samt att vuxna måste föregå med gott exempel. Samtidigt 

beskrivs Greta Thunbergs arbete som bidragande till att vuxna får mer insyn i vad hållbar utveckling 

innebär. Intervjuperson 3 beskriver hur barns förståelse för hållbar utveckling är beroende av vuxnas 

agerande samtidigt som vuxnas agerande är påverkat av Greta Thunberg. Greta kan benämnas som ett 

barn, i den betydelsen att hen är omyndig (under 18 år). 

I likhet med svaren i föregående fråga så kan följaktligen pedagogen som medforskare inom ramarna 

för hållbar utveckling tolkas som föredömligt.  
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Utbildning som en diskurs, en normalisering? 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018, ss. 9, 12) stipuleras det att barnen ska ges möjligheter att 

utveckla kunskaper, ansvar och intresse för hållbar utveckling men inte rent konkret hur detta ska gå 

till vilket speglas i pedagogernas svar. Däremot framhåller en informant att hållbar utveckling är ett 

ämne som nu för tiden är ett måste att arbeta med: 

Intervjuperson 3: Pratet kring hållbar utveckling har ju pågått men nu måste alla göra 

något. Pratet har funnits och för vissa som är ”gamla i gården” så kanske dom tänker att 

”det här behöver vi inte förändra, de är en fin tanke MEN...”. Nu kan du inte bara tycka, 

du måste jobba. Det känns som man har mer bakom sig att säga att det står faktiskt så här 

i läroplanen. Men som sagt så är vi många som behöver lära oss för det finns många som 

kanske inte är så duktiga på det hemma heller. Samtidigt så är det en tolkningsfråga, hur 

tolkar man läroplanen och hur ska man göra rent praktiskt med den? Vad är rätt och vad 

är fel? 

Intervjuperson 3 vittnar om sin tolkning av läroplanen då hen beskriver hållbar utveckling i 

verksamheten med: “nu måste alla göra något”. Informanten säger att “pratet kring hållbar utveckling 

har ju pågått”, ordet “ju” i det här utdraget kan på text-nivån tänkas innebära att något är en 

självklarhet, att pedagogen understryker det som allmän kunskap. “Pratet” kan innebära dialog kring 

hållbar utveckling i olika forum, inom avdelningen, förskolan eller enheten, möjligtvis på politisk nivå 

eller i media, sannolikt en kombination där dialogen pågår inom många forum samtidigt och upplevs 

därför som att “pratet har pågått”. Vidare beskriver pedagogen hur “vi är många som behöver lära 

oss”, pedagogen pratar om “vi” som personer som “behöver” lära sig om hållbar utveckling. Genom 

att använda “vi” istället för “jag” blir ansvaret genast placerat på en större grupp. Vidare beskriver 

intervjupersonen läroplanen som öppen för tolkning “hur ska man göra rent praktisk” tycks vara något 

som efterfrågas men som saknas i läroplanen. Pedagogen tycks bedöma läroplanen, som text-

dimension som svår att omvandla till diskursiv praktik, “vad är rätt och vad är fel?”. Möjligen kan en 

konsekvens av det som pedagogen ställs inför med otillräckliga praktiska instruktioner göra att 

diskurser i den sociala praktiken får mer gehör, normer kring hållbarhet som är enkla att realisera och 

göra med yngre barn blir “tillflyktsort”.  

Utbildning var något som nämndes ordagrant två gånger i föregående läroplan för förskolan (Lpfö 98 

2016) medan i den senaste versionen (Lpfö 18 2018) dyker upp 70 gånger. Detta indikerar på vikten 

av utbildning som begrepp och att det nu blivit något som faktiskt måste praktiseras och inte bara talas 

om, som pedagogen i föregående citat uttrycker sig. Möjligtvis finns en tyngd bakom begreppet och 

situationens aktuella allvar: ”nu kan du inte bara tycka, du måste jobba”. Följaktligen kan förskolan 

diskuterats tagit steg närmre skolvärlden med hjälp av utbildningsbegreppet men även att hållbar 

utveckling är något som är typiskt för den tid vi lever i nu.  

  

Förskolans bild av hållbar utveckling - svinn: mat och material 

Ett frekvent svar som återkom till viss grad på alla frågor, i alla intervjuer, berörde svinn av mat och 

material i förskolan. Återanvändning, återvinning och kompostering nämns upprepade gånger i det 

transkriberade materialet. Fråga 5 berörde hur pedagogerna arbetat med hållbar utveckling i förskolan, 

här svarade fem av sex att de arbetade med svinn i olika former.  

Intervjuperson 3: Vi arbetar med återbruk som vår pedagogista föreslog där man får 

sortera och plocka men det klistras inte fast utan sorteras tillbaks. 

På liknande sätt beskrev fyra av sex pedagoger svinn i form av återbruk och/eller återvinning på fråga 

8: “Kan du beskriva någon/några aktiviteter i förskolan som du tänker berör hållbar utveckling?” Ett 

av svaren löd:  
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Intervjuperson 5: Vi har gjort racerbilar tex i kartong och vi jobbar mycket med om, och 

om, och om, och om igen att man kan fortsätta med det som man gör att man inte alltid 

behöver slänga utan det går att använda på nytt och man kan göra om och lägga till och, 

lite så. 

En pedagog återkommer i svar på flera frågor till ett material från “Församlings- och 

tidningsinsamlingen” kallat “Materialisar”, det beskrivs som olika figurer som alla vill äta ett 

återvinningsmaterial, exempelvis glas, plast eller metall:  

Intervjuperson 6: Till exempel när vi klipper i papper så vet barnen att vi återanvänder det 

som går och det vi inte vill ha det lägger vi till “Prasslis”, för han vill äta upp det.” “Vi 

försöker vara rädd om sakerna, alltså att vi försöker ha det med i vår dagliga undervisning 

i utbildningen med barnen att vi pratar på det här sättet att, kan vi laga det? Nej det går 

inte, okej om det inte går att laga och vi inte kan använda det en gång till då går det till 

våra “Materialisar” för återvinning på nåt vis, det som går. 

  

Alla intervjupersoner nämner någon gång i sin intervju att de på något vis jobbar eller har jobbat med 

återvinning, att inte slänga, med andra ord svinn. Med hjälp av CDA-modellen benämns därför att 

detta som en “svinndiskurs” för analys. 

Den diskursiva praktiken syftar i denna studie antingen till läroplanen och/eller arbetslaget och den 

egna förskolans diskurser som påverkar beslut i arbetet. I text-dimensionen blir det synligt i varje 

presenterat svar att det uttalade ”vi”-et är en del av det kollektiv pedagogerna placerat sig själva och 

barnen i. Mycket av det barnen utför i form av aktiviteter och lek tolkas inkluderas i detta “vi” och då 

med både barn och vuxna. Intervjuperson 6 arbetar med ”Materialisarna” och säger att barnen är 

medvetna om att “det som går att återanvända ska återanvändas” och att vara rädd om sakerna strävas 

vara en del av utbildningen för barnen. Här synliggörs den diskursiva praktiken som en del av det som 

styr arbetet i vad den vuxne anser vara hållbar utveckling och därmed vad som förmedlas till barnen. 

På samma sätt beskriver intervjuperson 5 hur de arbetat med racerbilar i kartong och att de arbetar med 

att “göra om”. Hen benämner det som att ”man kan göra om” där detta ”man” kan tolkas syfta på 

barnen och att barnen får lära sig hur man arbetar med återbruk för att motverka svinn. Pedagogernas 

olika svar visar hur den diskursiva praktiken i detta fall utgår från vad de själva anser vara viktigt i 

kunskapsförmedlingen till barn då aktiviteterna ter sig olika. Att utgå från sig själva innefattar här de 

andra faktorerna som inte inkluderar läroplanen, det vill säga förskolans och arbetslagets egna tankar 

och idéer om ämnets innebörd. 

På samma sätt ser vi hur pedagoger präglas av svinndiskursen när det kommer till matsvinn i frågorna 

som gäller både diskussion kring livsmedel och matvanor samt ursprung av dessa: 

Intervjuperson 5: Att jobba med att barnen ska få testa nya smaker för att lära sig att hitta nya 

favoriter eller vad det nu kan vara, och allt är inte ens favorit, jag kan ju också tycka att vissa 
saker inte är så gott men om det är det som serveras så äter jag ju det för att jag vet att det är 

vad som serveras, annars kommer jag ju bli hungrig. 

I detta citat utgår pedagogen från sig själv genom att använda ordet “jag” istället för “vi”. Hen 

uttrycker att det som serveras är det som ska ätas med motivationen att annars kommer man bli 

hungrig. Måltidssituationer är situationer där det inte finns några direktiv från läroplanen om hur den 

ska gå till vilket kan leda till att pedagoger får utgå från den diskursiva praktiken genom att pedagogen 

utgår ifrån eventuella regler som finns på förskolan eller vad för eventuella föreställningar hen har 

kring matvanor privat. 

Intervjuperson 5: Man får jättegärna smaka, man behöver inte ta jättemycket så att vi slipper 

slänga det, att man kanske tar många små portioner, än att ta stora och inte äta upp. och så att 
det är den här maten som serveras, och ibland kanske man inte tycker att det är jättegott, det är 

inte ens favorit men det är det som mättar ens mage idag. 
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Här utgår pedagogen inte från sig själv utan använder ordet ”man”. “Man” i denna mening kan tolkas 

användas för att beskriva “barn” ihopkopplat till att beskriva de regler som gäller vid matsituationer 

och hur man då som barn ska göra för att följa dessa regler på just den här förskolan eller att detta 

”man” beskriver att såhär gör vi alla på denna förskola eller i samhället. 

Hur denna svinndiskurs tagit form och påverkat kan tolkas genom att kopplas exempelvis till den 

sociala praktiken, hur kommunen jobbar; vilka diskurser som råder kring hållbarhetsarbete från 

politiskt håll. Samt diskurser i samhället kring hållbarhet i vardagen, hur hållbar utveckling görs av 

individer där kan tolkas utifrån dessa intervjusvar att många som tänker på vad de själva kan göra för 

en hållbar utveckling väljer att försöka minska sitt svinn. Detta påverkar åter hur exempelvis 

läroplanen tolkas och efterföljs av pedagoger i den diskursiva praktiken vilket tycks resulterat i svinn 

som arbetssätt och därav intervjusvar som synliggör vikten att äta upp det barnen tagit. Detta kan även 

tänkas påverkat av pedagogers uppfattning av barn och barns förmåga att förstå och uttrycka hållbar 

utveckling vilket diskuteras vidare under nästa rubrik.  

  

Hållbar utveckling och yngre barn - en fråga om makt och barnsyn 

Under denna rubrik analyseras pedagogers svar om vad barn kan om hållbar utveckling. Detta för att 

synliggöra en möjlig differensen mellan och vad denna kan innebära. Följande analys presenteras med 

två grupperingar, Grupp 1 och Grupp 2 (G1, G2) för att underlätta att visa på likheter och skillnader 

mellan dessa. Vid frågan om vad pedagoger tror vad barnen upplever när de hör begreppet så beskriver 

de flesta gemensamt att barn inte helt förstår innebörden av hållbar utveckling: 

Grupp 1 

Intervjuperson 1: Själva ordet tror jag är för avancerat, det vet jag knappt själv vad det är. Jo 

det vet jag, men då tror jag man får ändra om lite, jag tror att det är lite för svårt. Man får 

liksom stycka ner det, vad menas med det här, utveckling tror jag inte att många förskolebarn 

vet vad som menas med. 

Intervjuperson 5: Jag tror inte att det har förståelse för begreppet. Om de skulle få frågan 

själva kunde de nog inte svara på det. Jag kan också tycka att det är svårt att veta vad det är. 

  

Grupp 2 

Intervjuperson 2: Alltså begreppet är ju ett lite vuxet uttryck men man kan vara kompisar med 

miljön och material. Vi tänker att man bryter ner det till det perspektivet. /…/ Att vara rädd 

om naturen och uppmärksamma naturen och dess skiftningar, bland annat regnbågar. Allt 

håller ihop och det kan bli väldigt mycket. Men i grunden ska det vara positivt och att man ska 

vara rädd om det. Att visa omsorg för naturen. Det är barnen som får leva i det men vi vuxna 

har ansvar att barnen lever ett bra liv i det. 

Intervjuperson 3: Det är svårt för barn, kanske kommer mer i skolan, men tror att det är ett 

svårt begrepp att förhålla sig till. Jag tror att det är svårt för barn att förstå helt enkelt. Det 

krävs också att vuxna inte slösar på el till exempel genom att ha lampor tända /…/ Men som 

sagt, sitter det hos oss vuxna kommer barn ha ännu lättare att förstå. 

Svaren i G1 visar att båda pedagogerna tycker att hållbar utveckling är ett svårt begrepp och de anser 

att det är både ett svårtolkat för barnen och även för dem själva. Utifrån CDA-modellens text-

dimension tydliggörs en koppling mellan svaren i G1 och det som svaren har gemensamt är att 

intervjupersonerna berättar utifrån “jag”-form. Om den diskursiva praktiken i denna studie specificeras 
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som pedagoger som kategori, läroplanens riktlinjer eller hur man specifikt arbetar ”på den här 

förskolan” så går det att tolka i detta exempel att pedagogerna i G1 varken utgått från läroplanen eller 

från den gemensamma roll som pedagog, i och med deras uttalanden i jag-form till skillnad från 

svaren i G2. Där anser de, som tidigare pedagoger, att begreppet är avancerat men i detta fall berättar 

pedagogerna i ”vi” eller ”oss”-form och kan tolkas referera till rollen som pedagog eller vuxen med 

utgångspunkt i den diskursiva praktiken och interdiskursiviteten om hur en vuxen eller pedagog bör 

handla. Det visar sig i svaren att det är vuxna som har ett ansvar för att både se till att barn lever ett 

gott liv och att de måste föregå med gott exempel för att åstadkomma detta, vilket förtydligar en 

skillnad mellan barn och vuxen. “Det är barnen som får leva i det men vi vuxna har ansvar att barnen 

lever ett bra liv i det” och “sitter det hos oss vuxna kommer barn ha ännu lättare att förstå”. 

 

En åldersdiskurs 

Vad det innebär att vara vuxen har vi valt att definiera med egenskaperna ålder och mognad utifrån 

uppslagsverksdefinitionen av ordet: någon som vuxit och blivit fullt utvecklad på ett fysiskt, mentalt 

och känslomässigt plan (Nationalencyklopedin u.å). Med det sagt krävs det i detta fall att man är mer 

utvecklad för att förstå begreppet och om så är fallet bekräftas detta först av intervjupersonerna 1 och 2 

som beskriver att det krävs en vuxen som förenklar hållbar utveckling så barn kan förstå. Sedan även 

av intervjuperson 3 som påpekar att hållbar utveckling kanske kommer mer i skolan, vilket kan tolkas 

som att ämnet är mer anpassat för äldre barn, som då bekräftar att det är en ålders-/ mognadsfråga.  

Om förståelsen för begreppet i sig är kopplat till mognad blir det relevant att undersöka varför G1 

skiljer sig från G2 utifrån de ovan nämnda skillnaderna. En anledning kan vara att de arbetat olika 

länge vilket speglas i deras svar. Intervjupersonerna i G1 har arbetat en kortare tid: >1 år, jämfört med 

intervjupersonerna i G2 som arbetat 22 respektive 34 år vilket kan vara en orsak till hur svarsresultaten 

yttrar sig. Pedagogerna i G1 har mindre arbetslivserfarenhet och därmed utgår från en jag-form till 

skillnad från de två pedagogerna i G2 som har betydligt längre erfarenhet i yrket och därmed utgår 

från en "vi"-form. Samtidigt har båda i G1 uttryckt sig att de inte förstår innebörden själva vilket kan 

tolkas som en diskurs mellan grupperna där G2 har kunskap om begreppets innebörd och den andra 

inte. Detta kan tolkas och förklaras genom den diskursiva praktikens påverkande roll. De två första 

pedagogerna som arbetat mindre än ett år har kanske inte fått tillfälle att tolka läroplanen tillsammans 

med andra. En annan faktor skulle kunna vara att pedagogerna i G1 är nyexaminerade och därmed inte 

än fått möjlighet att påverkas av den diskursiva praktik som präglar deras arbetsplatser, där erfarenhet 

är faktorn. 

Om förståelsen av begreppet hållbar utveckling är en ålder- /mognadsfråga möjliggör detta för en typ 

av, vad vi här valt att benämna som en åldersdiskurs. Denna diskurs innebär att det finns en tydlig 

skillnad mellan åldrarna eller mognadsnivåerna mellan vuxna och barn på grund av olika ideologier 

och förutfattade meningar, både på en större samhällsnivå och inom en mindre som i ett arbetslag. Det 

skulle innebära att det finns olika underliggande ideologier som ger uttryck på olika sätt och hur den 
ideologiska effekten, som beskriver en obalans och ojämlikhet mellan grupperingar. Ett exempel på 

detta är hur ansvar ses som en skyldighet av vuxna vilket kategoriserar barn till en minoritet då det 

tillför mer makt till vuxna. Det visar sig genom hur pedagogerna ordagrant använder ordet ansvar som 

både går att koppla till den diskursiva praktiken om läroplanens riktlinjer gällande ansvar samt den 

sociala praktiken där samhället ska fostra goda medborgare med grunder i bland annat solidaritet. Att 

det blir obalans visar sig i nästa exempel. 

I fråga tio tillfrågades pedagogerna hur hållbar utveckling förknippas med diskussion kring livsmedel 

och matvanor varpå en pedagog beskriver att det är viktigt att barnen får utmanas i att testa nya 

smaker: “/.../ Man vet att barn kan vara lite kinkiga när det gäller grönsaker och är lite rädda för det 

men om de i alla fall får testa det så kan de ju hitta nya favoriter.” I text-dimensionen kan här tolkas att 

personen har en förutbestämd förväntning att barn inte gillar grönsaker och att det aktivt måste jobbas 

med. Pedagogens beskrivning av att “man vet” kan tolkas vara allmän kunskap, något som alla vet. I 
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den diskursiva praktiken och den sociala praktiken kan detta tolkas vara en del av denna ålders-diskurs 

kring barn som ovetande om vad som är bäst för dem själva, att pedagogen i egenskap av både 

pedagog och vuxen måste visa och lära barn att grönsaker är bra och kan smaka gott. Här kan både den 

diskursiva och den sociala praktiken ses som bidragande faktorer till diskursen. 

På fråga fyra där intervjupersonen frågas om och hur hen arbetat med hållbar utveckling med barnen 

beskriver en pedagog barnen som delaktiga i arbetet med att återanvända gamla teckningar för att måla 

vidare eller vika flygplan utifrån en bok de läst på ämnet. “/.../ Det är något barnen köper också, hur 

kan man bygga vidare på en annan kompis teckning och hur blir den då? Så det är ett sätt som vi 

jobbar med, så barnen är delaktiga.” Pedagogens tolkning på textnivån, av barnen som delaktiga för att 

det är något de “köper”, kan här förklaras med att pedagogen möjligtvis uppfattar barnen som 

delaktiga i hållbarhetsarbete för att de återanvänder papper istället för att ta nya. Utan att veta mer om 

situationen än denna pedagogs perspektiv kan analyseras att synen på delaktighet innefattar att barn 

går med på att handla på ett överenskommet vis. På samma sätt som i fråga tio kan detta tolkas vittna 

om denna ålders-diskurs som innefattar en obalans i makten, som skapar en ideologisk effekt där 

vuxna i egenskap av att vara vuxen automatiskt har tolkningsföreträde och därmed företräde att ta 

beslut kring vad som ska ske i verksamheten och att barnen, i egenskap av att vara barn, förväntas 

”köpa” det. Genom interdiskursivitet i den diskursiva praktiken kan yttrandet förstås genom 

läroplanen om ansvar för barn vilket gör vuxna till en kategori och barn till en annan.  

 

“Barn är ju barn” 

Vidare, i fråga elva frågas pedagogen om de tror att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och 

klimatpåverkan genom att diskutera köttproduktion/konsumtion med barn. Här svarade flera 

intervjupersoner att de inte visste, att det kändes etiskt svårt, att de inte tänkt på det. Ett par pedagoger 

svarade att de inte hade gjort det tidigare, men att det kanske låg i framtiden. En pedagog svarade 

såhär: 

  

Intervjuperson 5: /.../ Men jag tänker att man vill ju heller inte avskräcka det för barn, 

utan barn är ju barn och det känns ju som att de ska få möjligheten att ta det beslutet och 

jag vet inte om de är tillräckligt stora för att kunna göra det riktigt, eller det är väl klart att 

de kan men. 

  

Här kan på text-nivå tolkas som ett beskyddande av barn, “man vill inte avskräcka det för barn”, “barn 

är ju barn”, “jag vet inte om de är tillräckligt stora”. Pedagogen tycks utifrån det här utdraget, 

värdesätta att skydda barn från hemskheter där ”man” möjligtvis kan tolkas som grupperingen 

pedagoger eller vuxna människor. Detta kan återkopplas till den diskursiva och sociala praktiken och 

föreställningar kring vad barn kan eller bör veta om världen samt överväga i vilken ålder det är 

lämpligt att få reda på vissa fakta. Pedagogen uttrycker sig att hen inte vet om de är tillräckligt ”stora” 

vilket vi här kopplar till definitionen av vuxen som innefattar tillräcklig fysisk och känslomässig 

mognad. Att barnen inte är tillräckligt stora, eller vuxna, att få reda på vissa fakta visar igen på den 

ideologiska effekten mellan vuxna och barn där vuxna kan undanhålla vad de själva anser passa till en 

viss mognad eller ålder.  

“Utan barn är ju barn”, här kan informanten i textdimensionen tolkas beskriva en allmän 

kunskap kring barn, “barn är barn” vittnar om en självklarhet i tolkandet av ordet barn, ordet 

barn beskrivs av ordet barn, ordet tycks oberoende av förklaring eftersom det förklaras av sig 

själv. Genom att lägga till “ju” i meningen kan pedagogen tänkas understryka en självklarhet i 

uttalandet, “barn är ju barn”. Betydelsen av uttrycket kan tänkas tydlig men beroende på vad 

som innefattas i ordet barn kan uttryckets syfte variera. En möjlig definition är distinktionen till 

vuxen, omyndig, följaktligen skulle definitionen kunna bli “barn är ju inte 18 år gamla”. Denna 
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väldigt bokstavliga tolkning kan tänkas väldigt öppen, någon som är under 18 år kan vara nästan 

hur som helst, det tycks inte vara så begränsande. “Barn är barn” kan tänkas innefatta en 

personlig association eller erfarenhet som påverkar den individuella uppfattningen av vad ett 

barn är. Att säga barn är barn kan därmed diskuteras intetsägande.  

 I det här fallet kanske pedagogen resonerar att det på förskolan är hens ansvar att barnen äter för att 

orka med dagen i likhet med citatet ovan att barn tycker att grönsaker är läskigt så finns eventuellt en 

rädsla för att barnen inte skulle äta alls om de visste vad korven eller köttbullarna innehöll och hur de 

var gjorda.  

  

Köttkonsumtion som störst bidragande orsak till klimatförändring - en 

icke-diskurs i förskolan 

Syftet med studien är att synliggöra vad pedagoger anser är viktigt i lärandet av hållbar utveckling 

med inriktning på att köttproduktionen bevisligen är en av de största bidragande faktorerna till negativ 

klimatpåverkan. I intervjuguiden finns två frågor som berör denna aspekt av hållbar utveckling, fråga 

elva: ”Kan du se att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och klimatpåverkan genom att 

diskutera köttkonsumtion/produktion med barn och på vilket sätt” samt fråga tio: “Förknippar du 

hållbar utveckling med diskussion kring livsmedel och matvanor?”. Nedan presenteras ett urval av 

svar gällande dessa frågor: 

  

Från intervju 2: 

Intervjuare: Kan du se att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och 

klimatpåverkan genom att diskutera köttkonsumtion/produktion med barn och på vilket 

sätt? 

 

Intervjuperson: Man får fråga sig om de äter bra, tallriksmodellen är viktig. Det är inte 

kött i sig men får dom i sig proteinet. Man måste se hela tallriken och om det äts upp. 

  

Intervjuare: Okej. Pratar ni något om ursprung och var maten kommer ifrån? 

  

Intervjuperson: Absolut! Det är viktigt, det är viktigt att prata om var kycklingen kommer 

ifrån, var grisen kommer ifrån, var mjölk kommer ifrån. /.../ Så ursprung är jätteviktigt, 

och förståelse. Men framför allt det man ska ta på tallriken ska ätas upp.  

Intervjupersonen berättar hur “man får fråga sig om de äter bra” vilket, i text-dimensionen kan tolkas 

som att “man” i egenskap av vuxen eller ansvarig i förskolan, ska se till att “de”; barnen “äter bra”. 

Bra definierar pedagogen vidare med hjälp av tallriksmodellen, köttet i sig beskrivs inte som viktigt 

men att hela tallriken äts upp är fokus. Informanten beskriver även hur det är “viktigt att prata om var 

kycklingen kommer ifrån, var grisen kommer ifrån, var mjölken kommer ifrån”. Betydelsen av detta 

kan förstås på olika vis, eventuellt menar personen var “kycklingkött” kommer från och inte var djuret 

kyckling kommer ifrån, på samma sätt kan informanten tänkas mena var fläsk kommer ifrån då 

personen säger “var grisen kommer ifrån”. Detta kan vidare tolkas i den sociala praktiken som en 

personlig åsikt eller uppfattning av de normer i det samhälle hen växt upp i. Samma intervjuperson 

uttrycker i svaret på fråga tio: ”/.../ Livsmedel är viktigt för mig eftersom jag haft en sån barndom där 

man hämtade kött och mjölk från bonden /…/ och pappa som var fiskare och jag gick och plockade 

lingon”. Pedagogens beskrivning av sin barndom kan med hjälp av CDA-modellen förklaras utifrån 

dimensionen social praktik vilken vidare kan diskuteras påverka den diskursiva praktiken i förskolan 

när pedagogen ytterligare påverkar verksamheten med medhavda uppfattningar och normer.  
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Fortsättningsvis sammanfattar pedagogen att “ursprung är jätteviktigt, och förståelse”. Förståelse kan 

tänkas svårt att definiera, därmed svårt att tolka. Kunskap om att mjölk kommer från en ko, och att 

fläsk kommer från en gris kan tänkas definieras som förståelse. Samtidigt kan den förståelsen tänkas 

vara begränsad då det enbart är vetskap om fakta. Nationalencyklopedin definierar förståelse bland 

annat som “inställning som innebär ett erkännande av att något kan vara berättigat på ett djupare plan 

ofta åtföljd av sympati” (Nationalencyklopedin u.å). Kunskap om att fläsk kommer från en gris skulle 

i denna kontext kanske snarare beskrivas som en förklaring än en förståelse. Definitionen av förståelse 

kan i linje med flera citat ur intervjuerna tänkas saknas vad gäller barns förståelse kring 

köttkonsumtion eller hållbar utveckling i förskolan då alla informanter invänder mot att prata 

köttkonsumtion med barn i förskolan. Slutligen framhåller informanten matsvinn som prioritering trots 

att frågan specifikt berör köttkonsumtion. Därmed används begreppet icke-diskurs som beskrivning av 

hur köttkonsumtion som ämne tycks saknas i förskolan.  

 

Från intervju 1: 

Intervjuare: Förknippar du hållbar utveckling med diskussion kring livsmedel och 

matvanor? 

 

Intervjuperson: Det är nog det jag tänker att det är mest, jag är kanske lite dåligt insatt i 

vad det mer kan vara /.../ Och sen har jag också tänkt, fast det känner jag kanske inte 

riktigt är min grej att ta, till exempel när jag var på min förra VFU, hade jag vegetariskt 

då var det många som frågade varför jag åt något annat och jag kände, ska jag säga; jag 

vill inte äta kött. Jag tyckte det var så himla svårt för det är också en miljögrej men då 

kände jag såhär, ska de komma hem till sina föräldrar och säga; fröken säger att… 

(tystnad) jag vet inte, jag tyckte att det var svårt. Självklart hade jag kunnat nämnt det 

men jag tyckte det var svårt, det kan ju vara lite känsligt. Så jag kände bara, naej jag ska 

nog vara tyst.  

 

Intervjuare: Kan du se att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och 

klimatpåverkan genom att diskutera köttkonsumtion/produktion med barn och på vilket 

sätt? 

 

Intervjuperson: Jag vet inte, förskolan jag är på nu är det många barn som äter vegetariskt 

men av religiösa skäl. Och så tänker jag ’ska jag vara den som säger till den här 

fyraåringen som bara älskar korven, vet du att du äter en gris nu?’ Jag vet inte… men man 

kanske kan säga att det är bra för miljön att äta vegetariskt ibland. Lite så, men jag tror att 

med mat ska jag nog vara tyst. Jag ska nog inte predika jättemycket. 

Pedagogen i intervju 1 beskriver i svaren på fråga tio och elva sin osäkerhet kring hur diskussion om 

köttproduktion med barn skulle se ut, vid tre tillfällen i utdraget säger pedagogen “jag vet inte” och vid 

ytterligare tre tillfällen “jag tyckte det var svårt”. Vidare berättar intervjupersonen att diskussion kring 
köttkonsumtion “kanske inte riktigt är min grej att ta”. I CDA-modellens textdimension kan här 

utläsas att informanten inte tycker att köttkonsumtion är hens uppgift att föra på tal; “min grej att ta”. 

En viss tvekan kan tolkas då pedagogen berättar att “Jag tyckte det var så himla svårt för det är också 

en miljögrej men då kände jag såhär, ska de komma hem till sina föräldrar och säga; fröken säger att… 

(tystnad) jag vet inte, jag tyckte att det var svårt”. Intervjupersonen uttrycker ambivalens kring ämnet, 

“det är också en miljögrej” kan tänkas syfta till köttkonsumtionens miljöpåverkan och hur den i så fall 

skulle vara anledningen till att diskussion med barn ägde rum. Därefter beskriver informanten hur det 

skulle kunna resultera i att diskussionen kom på tal mellan barn och vårdnadshavare och att det i så 

fall möjligtvis inte skulle uppskattas; “ska de komma hem till sina föräldrar och säga; fröken säger 

att… (tystnad) jag vet inte, jag tyckte att det var svårt”. Pedagogen beskriver det som känsligt, “jag ska 

nog vara tyst”.  
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Från intervju 5: 

Intervjuare: Kan du se att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och 

klimatpåverkan genom att diskutera köttkonsumtion/produktion med barn och på vilket 

sätt? 

 

Intervjuperson : Oj oj oj, det är faktiskt något som jag inte har tänkt på riktigt.  

Intervjuare: Har det dykt upp någon fråga någon gång, till exempel var livsmedlet 

kommer ifrån? 

Intervjuperson: Nej, jag har faktiskt aldrig fått någon fråga om det heller, och som sagt 

jag har inte jobbat så länge så. Men nej inte om kött. /…/ Jag vet inte egentligen hur jag 

skulle prata om det heller. Faktiskt. Jag vet inte. Jag vet ju själv att när man gick i skolan 

så fick man titta på sådana hemska videoklipp och sånt där hur egentligen kött hanteras 

och sånt där. I sexan kanske, men jag tänker att man vill ju heller inte avskräcka det för 

barn, utan barn är ju barn och det känns ju som att de ska få möjligheten att ta det beslutet 

och jag vet inte om de är tillräckligt stora för att kunna göra det riktigt, eller det är väl 

klart att de kan men. (tystnad) Jag vet ju att det finns barn som har sagt att jag vill inte, 

om de har kommit nära en gris att jag tänker inte sitta och äta det djuret. Så jag är lite 

tveksam, det är så svårt tycker jag för man vill inte avskräcka eller få barnen att bli rädda, 

man vill ju att de ska kunna tänka vad som är bäst. 

Informanten beskriver förvåning över frågan; “oj, oj, oj, det är faktiskt något som jag inte har 

tänkt på riktigt”. Hen beskriver vidare hur frågor kring var kött kommer ifrån aldrig har dykt 

upp samt att en sådan diskussion skulle vara oförberedd. “Jag vet inte egentligen hur jag skulle 

prata om det heller. Faktiskt. Jag vet inte”. Pedagogen beskriver vidare den egna upplevelsen av 

att se köttets ursprung som barn “jag vet ju själv att när man gick i skolan så fick man titta på 

sådana hemska videoklipp och sådant där hur egentligen kött hanteras och sådant där. I sexan 

kanske”. “Men jag tänker att man vill ju heller inte avskräcka det för barn, utan barn är ju barn”. 

Ordet “men” kan i textdimensionen tänkas betyda att det finns en motsats eller en motsättning, 

“hur egentligen kött hanteras men man vill ju inte avskräcka barn”. Kunskap kring korvens 

ursprung skulle avskräcka barn från att äta korv kan pedagogen tänkas resonera.  

Pedagogen fortsätter “utan barn är ju barn och det känns ju som att de ska få möjligheten att ta 

det beslutet och jag vet inte om de är tillräckligt stora för att kunna göra det riktigt, eller det är 

väl klart att de kan men. (tystnad)”. Fortsättningen av citatet kan i textdimensionen tänkas 

exemplifiera intervjupersonens egen definition av ordet barn, “de ska få möjligheten att ta det 

beslutet själva” kan i den diskursiva praktiken tänkas tyda på en diskurs kring barn som kapabla 

att ta beslut gällande sig själva. “Jag vet inte om de är tillräckligt stora för att kunna göra det 
riktigt, eller det är väl klart att de kan men. (tystnad).” Samtidigt kan, i den sociala praktiken 

finnas diskurser gällande exempelvis barns kunskaper om kostval och köttkonsumtion, här kan 

pedagogen möjligtvis mena att det är svårt för barn själva att veta vad som är bäst för de. “Jag 

vet ju att det finns barn som har sagt att jag vill inte, om de har kommit nära en gris att jag 

tänker inte sitta och äta det djuret. Så jag är lite tveksam, det är så svårt tycker jag för man vill 

inte avskräcka eller få barnen att bli rädda, man vill ju att de ska kunna tänka vad som är bäst.” 

Pedagogen berättar vidare hur barn som “kommit nära en gris” och haft kunskap om att kött kan 

komma från gris har sagt att “jag tänker inte sitta och äta det djuret. Så jag blir lite tveksam”. 

Här kan pedagogen tolkas tveka kring att berätta för barn var kött kommer ifrån för att det skulle 

kunna resultera i att barnet skulle välja att inte äta det. Intervjupersonen berättar vidare att “man 

vill inte avskräcka eller få barnen att bli rädda, man vill ju att de ska kunna tänka vad som är 

bäst”, här använder, i textdimensionen informanten ordet “man”, möjligtvis i den mening att det 

är allmän kunskap; ingen vill avskräcka eller få barn att bli rädda. Vidare kan även tolkas ett 
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motstånd mot att skapa rädslor hos barnet. Informanten kan diskuteras framhålla att barn får lära 

sig att resonera och ta informerade beslut, “man vill ju att de ska kunna tänka vad som är bäst”.  

 

Diskussion  

I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit i analysen och knyts samman med den tidigare 

forskning som presenterats och de slutsatser som kan dras från detta. Utifrån detta besvaras slutligen 

studiens frågeställningar innan betydelse för professionen diskuteras och avrundas med avslutande 

reflektion och vidare forskning. 

 

Alla aspekter av hållbar utveckling i förskolan - en rättighet  

Analysen visar att hållbar utveckling som begrepp är svårtolkat vilket även kan läsas i “Utbildning för 

hållbar utveckling – förmågor bortom läroplanen” där studien, precis som titeln, syftar att förmågor 

bortom läroplanen krävs för att kunna ge barnen den kunskap som lärare anser hör till begreppet 

hållbar utveckling. Bursjöö (2014, ss. 67-68) framhåller här att det är svårt för lärare att veta vad en 

sådan utbildning ska innefatta vilket också kan tolkas ur analysen ovan. Det blir tydligt att olika 

förskolor och olika pedagoger kopplar begreppet hållbar utveckling till en rad olika aktiviteter i 

förskolan. Dock ofta utifrån vad de själva tycker eller vad resten av förskolan arbetar med som 

framträtt i analysen tack vare CDA-modellen. 

Med modellen kan uppmärksammas hur sociala samhällsdiskurser varit en grund för hur pedagoger 

handlat i förskolan när rådande diskurser kring hållbarhetsarbete på den egna förskolan har fått 

komplettera och förklara läroplanens formuleringar i den diskursiva praktiken. Detta tycks resultera i 

att begreppet hållbar utveckling ser olika ut i vilken kunskap som förmedlas till barnen. En annan 

orsakande faktor till att olika förskolor handlar väldigt olika när det kommer till hållbar utveckling kan 

vara begreppets komplicerade innebörd.  

”Exploring the resistance: an australian perspective on educating for sustainability in early childhood” 

(Elliot & Davis 2009) lyfter argument för att klimatbegrepp som växthuseffekten är för abstrakta eller 

att barn är för sårbara och omogna att förstå klimatförändringar. Detta framkommer även i analysen 

där pedagoger yttrar sig om att innebörden i hållbar utveckling är svår för barn att förstå, att “barn är 

barn” och att vuxna vet bäst, om bland annat matsvinn och pappersåtervinning vilket barnen ”köper”. 

Lansdown (2005, ss. 1-2) understryker dock barns förmågor att forma åsikter och uttryck samt vikten 

av att erkänna barn som experter på hur det är att vara barn idag och därmed kan argumenteras att 

vuxna inte alltid har vetskap om barns bästa, denna kunskap kan ge uttrycket “barn är ju barn” 

varierad innebörd. Palmer och Suggate (2004, ss. 235-236) beskriver unga människor som mycket 

aktiva tänkare vad gäller klimatfrågor med förmåga för relativt förfinat resonerande och tänkande. 

Dessutom framhåller Borg (2017, ss. 59, 71-72) utbildning för hållbar utveckling som viktig då 

förskolan är effektiv för utveckling av barns beteenden och attityder.  

Studien "An International Comparison of Early Childhood Educators’ Understandings and Practices in 

Education for Sustainability in Japan, Australia, and Korea" tar upp att styrdokument för förskolan ser 

barn som kompetenta för inkludering i arbetet med klimatförändringar dock att arbetet skiljer sig 

mellan länderna och en möjlig anledning till detta är att hållbar utveckling och klimatproblem är ett 

nytt problem (Inoue et al. 2017, ss. 355-356).  
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Med Barnkonventionens formuleringar i artikel tolv i åtanke: “Konventionsstaterna ska tillförsäkra det 

barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet” 

(SFS 2018:119) samt Lansdowns (2005) slutsats att alla barn oavsett ålder är kapabla att inte bara ha 

åsikter utan även, i varierande form uttrycka dessa. I kombination med Barratt Hacking, Barratt och 

Scott (2007)’s benämning av barn som miljö-intressenter i bemärkelsen att vara påverkade av val 

gällande miljön, kan resultatet av studien diskuteras med fokus på barns rätt att få vara miljö-

intressenter då det är deras rättighet som medborgare. En distinktion kan dock tänkas restera då 

maktförhållandet mellan barn och vuxna kvarstår. För att koppla till artikeln “Utbildning för hållbar 

utveckling – förmågor bortom läroplanen” (Bursjöö 2014), där lärare beskriver att de bland annat ville 

att eleverna skulle utveckla förmågor som att kunna agera på ett godhjärtat sätt som skulle gynna en 

utveckling och bidra till ett bättre samhälle. Därmed kan diskuteras att barn har all rätt att få vara 

miljö-intressenter och därmed vara medvetna och få förståelse för olika människors handlingar och hur 

dessa påverkar miljön, som är en riktlinje i läroplanen: “Barnen ska också ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö 18 2018, 
s. 9). Dock behövs en lyhördhet och en fingertoppskänsla av pedagoger beträffande kommunikationen 

i utbildningssituationer med barn för att gynna lärandet (Jonsson 2016, ss. 9-13) och därmed utveckla 

dessa kunskaper i ovanstående läroplanscitat. 

 

En svinndiskurs i förskolan  

Medialt kan debatten kring hållbar utveckling tänkas vara mer aktuell nu än tidigare men ämnet har 

varit aktuellt de senaste 40 åren (Ärlemalm-Hagsér & Hedefalk 2018, s. 7) vilket kan härledas till 

intervjuperson 3’s svar på frågan om begreppets tillkomst i läroplanen: “pratet om hållbar utveckling 

har ju pågått men nu måste alla göra något”. Innebörden i hållbar utveckling är avancerad vilket kan 

läsas ur analysen, det finns en otydlighet i vad begreppet syftar till och därmed vad det innebär att 

arbeta med barn inom ämnet hållbar utveckling. För att börja från grunden kan 

Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling möjligtvis utgöra ett första steg i 

utformningen av utbildningen “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World commission on 

environment and development 1987). Hur detta konkret ska gå till har visat sig på olika sätt i olika 

verksamheter med olika pedagoger och då huvudsakligen i form av att praktisera mat- och 

materialsvinn samt återvinning. Resultatet av analysen blir att begreppet, som enligt 

intervjupersonerna grundar sig på miljö och medmänsklighet och som i sin tur innehåller en rad olika 

fokusområden, gör att förmedlandet av kunskap skiljer sig och skulle kunna resultera i att arbetet i 

verksamheten blir olikvärdigt.  

Att hållbar utveckling som begrepp har funnits länge men aktualiserats i takt med utvecklingen av 

klimathoten gör det aktuellt för utbildningen att diskutera alla faktorer som leder till en försämrad 

miljö, inklusive köttproduktion. Hållbar utveckling är en utbildningsfråga och en rättighet för barn att 

få ta del av (Kamara 2008, s. 102). Empati, respekt för andra och en kärlek för naturen borde läras ut 

till barn i väldigt unga åldrar för att kunna skapa en hållbar värld (Kaga 2008, s. 53) men att det inte 

utförs till 100% då majoriteten av fokus läggs på matsvinn och återvinning. En anledning kan tänkas 

vara att det är ett enkelt och konkret sätt att praktisera hållbar utveckling utan att behöva ta svåra 

etiska ställningstaganden. I jämförelse med till exempel val av livsmedel för hållbar utveckling, vilket 

kan diskuteras kräva en större etisk avvägning. Detta kan möjligtvis vara en bidragande orsak till att 

mat- och materialsvinnet har en stark majoritet i det insamlade materialet. Borg (2017, ss. 59, 71-72) 

framhåller däremot att återvinning är något som alla förskolebarn i studien hade stor kunskap om. 

Detta påpekas även i FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kulturs plan tas det upp att 

utbildningen i förskolan inte anses behöva utökas kring baskunskaper vad gäller hållbar utveckling 

utan att ifrågasätta och utveckla den redan existerande utbildningen för att få mer kunskap och 

förståelse om ämnet (UNESCO 2005, s. 29).  
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Trots att många intervjupersoner arbetar med att återanvända material så finns det några som inriktar 

sig på att diskutera nedskräpning och hantering av skräp medan andra fokuserar mer på pedagogiskt 

material som filmer och böcker. Visserligen finns det en chans att de tillfrågade arbetar med det mesta 

som andra intervjupersoner nämnt kring det praktiska arbetet men detta styrker tesen att begreppet är 

brett och går att förstå på flera olika sätt. Detta kan återkopplas till frågorna som studien grundar sig på 

om vad inom ämnet som är viktigt att fokusera på och hur den kunskapen ska förmedlas. Om 

köttproduktionen ses som ett av de största klimathoten så bidrar barn därmed till ett sämre klimat 

genom att inte ges möjligheten till att själva välja kost med bland annat grunden att vuxna försöker 

skydda dem från den process som köttproduktion innebär. Dock går det argumentera för att en god 

framtidstro kan skapas genom att få information om de faktorer som bidrar till ett förvärrat klimat och 

leda till att deras kompetens tillsammans med pedagogers bidrar till en inställning om att alla kan göra 

skillnad oavsett ålder. Om barn ses som för “små” för att veta sanningar om exempelvis var kött 

kommer från så kan det även tänkas följa med upp i åldrarna, det blir svårt att dra en gräns för när 

barnen i så fall är “stora nog”, med andra ord går det att ifrågasätta när barn är tillräckligt vuxna.  

Köttkonsumtion som störst bidragande orsak till klimatförändring - en 

icke-diskurs i förskolan 

Det framgår tydligt av analysen att diskussion om köttproduktion med barn helt undviks i likhet med 

hur Almiron och Zoppeddu (2014, s. 309) beskriver nyhetsrapporteringen gällande köttindustrin som 

ett svart hål. Därmed kan frånvaron av denna diskussion, då den tycks undvikas så pass systematiskt, 

benämnas som en icke-diskurs i förskolan. Hägglund och Pramling Samuelsson (2009, ss. 50-51) 

framhåller i ”Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship” 

behovet av att utbildning för yngre barn innefattar arbete med hållbar utveckling men poängterar att 

frågan om hur det ska gå till har getts förbluffande lite utrymme. Detta trots att Caiman och Lundegård 

(2014) i “Pre-school children’s agency in learning for sustainable development” betonar att vuxna 

måste involvera barn i arbetet med framtidens hållbara utveckling. För att kunna ge dem en positiv 

framtidstro genom att visa på hur barn kan förstå och själva resonera kring klimatfrågor samt hur barns 

egna handlingar kan göra skillnad nu och i framtiden. Vilket även understryks av Palmer och Suggate 

(2004, ss. 235-236) som framhåller fyraåringar som kapabla att resonera kring kortsiktiga 

klimatförändringar. Även Engdahl (2015, ss. 347, 364) framhåller att yngre barn har vetskap om 

jorden, tankar om klimatproblem, det ansvar som människor bär med sig och idéer kring vad som kan 

göras.  

Sammanfattning 

Det framgår av intervjuerna att begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. Varför det tolkats 

på olika sätt kan delvis bero på bredden i begreppet då det innefattar många olika aspekter av miljö 

men även ekonomiska och sociala aspekter. Samtidigt har pedagoger ett uppdrag att följa dessa vida 

begrepp vilket, utan specifika instruktioner resulterar i att de utgår från vad de själva tycker är viktigt, 

detta visar sig, i analysen ovan i flertalet olikartade aktiviteter baserade på vad som anses vara viktigt 
inom ramarna för begreppet. Problematiken i detta arbetssätt är att olika pedagoger har olika 

föreställningar om vad som är bäst för miljön och vad som är bäst för barnet när det kommer till vad 
barn behöver och inte behöver veta. Detta har ifrågasatts i analysen samt i artiklarna som berörs i 

tidigare forskning gällande barns kompetens och rättigheter. En möjlig orsak till att begreppet hållbar 

utveckling genererar så olika resultat behöver inte endast bero på otydliga definitioner det kan även 

vara beroende på negativa aspekter som klimathot och att handlandet sker impulsivt utifrån rädsla och 

förvirring som Wallace-Wells (2019, s. 19-20) spekulerar kring, vilket kan påverka den 

kunskapsförmedling som förskolan på olika sätt tillhandahåller i utbildningssyfte. 

Studien har ställt följande frågeställningar: 

• Hur tolkar pedagoger i förskolan begreppet hållbar utveckling både utifrån läroplanen för 

förskolan och från sina egna föreställningar? 

• Vilka diskurser möjliggör eller omöjliggör för arbete med hållbar utveckling i förskolan? 
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Genom de pedagoger som har intervjuats kan begreppet hållbar utveckling, baserat på analys och 

diskussion i förskolan beskrivas som brett och otydligt att tolka utifrån läroplanens formuleringar. 

Därmed tycks pedagogerna influeras av egna föreställningar kring vad som är viktigt och 

genomförbart med yngre barn kring hållbar utveckling, vilket i det transkriberade materialet har yttrat 

sig bland annat i diskurser om svinn. Social- och diskursiv praktik har diskuterats influerande genom 

diskurser på arbetsplatsen och i samhället som påverkat vilken hållbar utveckling som görs i 

verksamheten. Diskurser kring ålder, mognad och kompetens kring yngre barn kan tänkas vara en 

förutsättning för denna svinndiskurs då den kan tänkas ligga inom ramarna för vad yngre barn har 

förståelse för utifrån denna åldersdiskurs. Samtidigt hamnar då diskussioner kring mer abstrakta 

fenomen som klimatförändringar, globala företeelser och växthusgaser utanför ramarna för vad som är 

genomförbart med yngre barn baserat på denna diskurs kring ålder och mognad. Trots att världen idag 

kan tänkas kräva ett involverande av miljö-intressenter i alla åldrar.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Studien har resulterat i att förståelsen om ekologisk hållbar utveckling varit enligt pedagoger ett brett 

och svårt ämne att förstå innebörden av. Samtidigt är det något som aktualiseras i den nya läroplanen 

och därmed en riktlinje för pedagoger att följa. Genom läroplanens införande av hållbar utveckling kan 

behovet av undervisning inom ämnet diskuteras erkänt. Dock kan mer utförliga instruktioner 

efterfrågas om utbildningen ska göra den skillnad som krävs för att klimatförändringarna ska saktas 

ned. Förskolan kan tänkas vara en effektiv plattform för att etablera en hållbar livsstil för framtida 

generationer. Då måste tydligare riktlinjer finnas att tillgå för att en förändring ska ske i bredare 

bemärkelse än kring de enstaka pedagoger som har personligt intresse.  

Intervjupersonernas svar kan, i social- och diskursiv praktik tänkas färgade av tidigare erfarenheter 

och att svaren är ett försök till svarande ur en professionell yrkesroll men kan tolkas som att deras 

egna föreställningar om hållbar utveckling lyser igenom den fasad som bör vara en objektiv pedagog. 

 

Avslutande reflektion 

Distinktionen mellan vuxen och barn har uppmärksammats i denna studie och visat hur det skiljer sig 

mellan dessa två kategorier.  Det görs skillnad på barn och vuxna i hur pedagogerna svarar utifrån sina 

personliga erfarenheter och i sina yrkesroller där det står klart att det är den vuxna ansvarar både för 

omsorgen av barn men även förmedlandet av kunskap. Det visar sig i svaren där de pronomen som 

används mestadels är “vi”, “man”, “de” där “vi”-et och “man”-et står för hur barnen får lära sig hur de 

ska göra på den förskolan och “de”-et hur de faktiskt gör. Den kritiska diskursanalysen används för att 

kritisera och klarlägga diskurser som härleder till sociala relationer som kan innebära ojämlika 

maktförhållanden, en så kallad ideologisk effekt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69) och blir 

användbar för att exponera den ojämlikhet som kan uppstå i relationen mellan barn och vuxen. I 

tidigare forskning presenterar Elliot och Davis (2009, s. 71), i artikeln “Exploring the resistance: and 

australian perspective on educating for sustainability in early childhood”, hur barn missuppfattas vara 

sårbara och omogna att förstå innebörder av hållbar utveckling vilket i denna studie visar sig när 

pedagogerna inte vill utsätta barn för hemskheter som köttproduktionen innefattar men har samtidigt 

inga problem att diskutera ekosystem och odling: 

Intervjuperson 2: Vi odlar en del på förskolan. Exempelvis odla tomater från kärnor för 

att barnen får se att det växer. Vi diskuterar varför maskarna finns och varför blad är 

bruna nu och varför försvinner träden. 
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Lär man barn, som i detta fall, den objektiva processen från jord till bord att kärnor gror till att man 

senare kan konsumera produkten och samtidigt ser ett djur som livsmedel, kan man argumentera för 

att även objektivt kunna diskutera processen gällande köttproduktion eller andra animaliska produkter. 

Läroplanen för förskolan framhåller dessutom att “Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv 

ska synliggöras i utbildningen.” (Lpfö 18 2018, s. 5). Detta förutsätter då att barn ses kompetenta nog 

att förstå abstrakta fenomen som framtiden och globala företeelser. Men ur den aspekten ses barn som 

“barn” och anses därmed inte tillräckligt vuxna att utsättas för information kring köttproduktion och 

klimathot. Utifrån definitionen av en människa som är fullt utvecklad fysiskt och mentalt 

(Nationalencyklopedin u.å), blir detta motsägelsefullt i kopplingen till Greta Thunberg som en av 

tidernas största miljökämpar och samtidigt inte definieras som vuxen utan istället då kan klassas som 

barn. Om barn heller aldrig får veta vilken påverkan produktionen av kött har på vårt klimat så 

kommer barn med stor sannolikhet växa upp till vuxna som äter kött utan att veta vilken effekt deras 

matvanor har på vår planet och då är det mycket svårare att ändra på.  

Med stöd från både Barnkonventionen och artikeln gällande barns rätt till information (SFS 2018:119) 

och “Can you hear me? The right of young children to participate in decisions affecting them” 

(Lansdown 2005) där barn har rätt att få sina åsikter tagna på allvar oavsett ålder eller förmåga att 

uttrycka dessa, yttrar sig här en ideologisk effekt som framhäver den ojämlikhet som kan ske mellan 

den vuxne och barnet på förskolan. 

 

Vidare forskning 

Studien har fokuserat på hållbar utveckling som ett svårtolkat begrepp med tesen att eftersom det är 

svårtolkat leder det till olik kunskapsförmedling i förskolan beroende på pedagogers förkunskaper och 

ambitioner. Denna uppsats skrevs med anledning av att bristfälliga instruktioner uppfattats kring hur 

arbete med hållbar utveckling ska se ut i förskolan, därav skulle mer forskning på detta ämne kunna 

utveckla verksamhetens innehåll och utformning. Framtida frågor för forskning: hur barn tar emot 

fakta kring processen bakom animaliska livsmedel, om vetskap om animaliska livsmedels ursprung 

faktiskt resulterar i att barn väljer bort kött, om arbetet om hållbar utveckling skiljer sig mellan olika 

förskolor i olika städer, om matvanor grundläggs i förskolan eller hemifrån. 

Det till synes ensidiga fokus i arbetet med hållbar utveckling som framkommit i analysen kan 

ifrågasättas och blir relevant att ta upp i vidare forskning eftersom det finns andra faktorer som 

påverkar miljön på ett negativt sätt, exempelvis köttproduktion. Detta återfinns även i “Eating meat 

and climate change: the media blind spot – a study of Spanish and Italian press coverage”, där 

köttproduktionens del i klimatförändringar beskrivs synonymt med ett svart hål i samhället (Almiron 

& Zoppeddu 2014, s. 309).  

Hade denna studie haft mer tid och resurser hade en kombination av observationer av pedagogers 
arbete med hållbar utveckling i förskolan kombinerat med intervjuer av dessa pedagoger och 

eventuellt även barn möjligen kunnat ge fler och tydligare förklaringar inom detta område. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide för intervju med förskolepedagog 

1. Samtycker du till att delta i denna intervju och att bli inspelad? 

2. Hur länge har du arbetat som pedagog i förskolan? 

3. Vad har du för utbildning och i så fall var utbildade du dig? 

4. Vad tänker du när du hör begreppet hållbar utveckling? 

4.1. Vad tänker du kring läroplanens formuleringar kring begreppet? 

“Arbetslaget ska: skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan 

påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” (lpfö18 s. 15). 

5. Har du arbetat med hållbar utveckling i förskolan? 

- Vad gjorde du med barnen?                                     Om nej: varför inte? 

 6. Hur tror du barns upplevelser av det vi benämner hållbar utveckling ser ut? 

7. Hur arbetar din förskola rent praktiskt med ekologisk, hållbar utveckling? 

- Hur tänker du att ett idealiskt arbete skulle kunna se ut? 

8. Kan du se någon större skillnad i verksamhetens utformning av hållarbetsarbete sen den nya 

läroplanen kom? 

“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.” (Lpfö18, s. 9). 

9. Kan du beskriva någon/några aktiviteter i förskolan som du tänker berör hållbar utveckling? 

För att återgå lite till vad vi pratade om vi början; mer generellt om hållbar utveckling … 

10. Förknippar du hållbar utveckling med diskussion kring livsmedel och matvanor? 

Varför? Hur? 

 11. Kan du se att det är möjligt att jobba med hållbar utveckling och klimatpåverkan genom att 

diskutera köttkonsumtion/produktion med barn? Hur? 

 12. Hur ser du att ett hållbarhetsarbete kan skapa en positiv framtidstro? 

 13. Personligen: Hur skulle du beskriva din egen kosthållning? Tar du själv aktivt avstånd från kött? 

Alt fråga. Chansen är stor att vi inte behöver ställa den här frågan för att vi redan fått svaret eller redan 

vet vad det är. 
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Bilaga 2 - Stapeldiagram  
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