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Studiens syfte är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling, Education for sustainable 

development (ESD) i ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv. Studien utgår från en 

kvalitativ forskningsansats och använder sig av en induktiv metod med diskursanalys som 

redskap. Empirin består av öppna skriftliga intervjufrågor i en enkät som har besvarats via mejl 

av sju förskollärare i Sverige och Indien, samt en jämförelse mellan de svenska och indiska 

styrdokumenten. Den empiriska undersökningen har besvarat syftet utifrån följande 

frågeställningar: Hur beskriver förskollärare i Indien och Sverige hållbar utveckling och sitt 

arbete med det? Vilken bild av hållbar utveckling framträder i läroplanerna? Vilka diskurser 

framträder i analysen av förskollärarnas svar och de båda styrdokumenten? Återspeglar data 

vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka de producerades och i så fall på 

vilket sätt? 

 

 



 

 

Detta examensarbete ger en bild av komplexiteten i ett lärande för hållbar utveckling i ett indiskt 

såväl som svenskt förskoleperspektiv och föreliggande studie ger exempel på att det finns 

många olika sätt att beskriva, tolka och förstå begreppet hållbar utveckling.  

I analysen framträder skillnader som återspeglar sociala, politiska och historiska förhållanden i 

Indien och Sverige och olika diskurser gällande hållbar utveckling i de båda länderna kan 

urskiljas i analysen av resultatet.  
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Förord 

Under det andra året som förskollärarstudent vid Högskolan Kristianstad gjorde jag min 

VFU på en förskola som ligger i delstaten Kerala i södra Indien. Detta blev upprinnelsen 

till mitt intresse för globala hållbarhetsfrågor i ett förskoleperspektiv. Jag hade förmånen 

att lära känna och komma nära förskollärare som delade med sig av sin kunskap och lät 

mig ta del av hur det är att arbeta som lärare i ett av världens mest folkrika land med helt 

andra förutsättningar och utmaningar än vi har i Sverige. Jag vill tacka rektor, lärare och 

barn vid denna förskola samt de förskollärare i Tamil Nadu och Kerala som har bidragit till 

denna studie. Stort tack för att jag har fått ta del av era tankar och erfarenheter, det har 

betytt väldigt mycket för mig. Ett stort tack även till de svenska förskollärare som har 

deltagit i denna studie under hösten 2019. 

Ett särskilt kärleksfullt tack vill jag också ge till min älskade familj för allt stöd och 

uppmuntran ni har givit mig under resans gång. Min förhoppning är att denna uppsats kan 

ge lite tillbaka för all tid jag har ägnat åt mina studier som jag ibland har önskat att jag hade 

valt att ägna åt er istället. Det här är till er och framtida barnbarn och alla andra barn på 

jorden som jag önskar ska ha en vacker och hållbar värld att leva i.    
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1 Inledning 

 

Sustainable development meets the need of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs       

(World Commission on Environment and Development, 1987:43). 

 

Hållbar utveckling är en global angelägenhet och hur världen kan uppnå en hållbar 

utveckling anses av många vara den viktigaste globala frågan i modern tid.  

Eftersom alltfler barn i världen går i förskola från tidig ålder har förskolan en viktig 

uppgift i att ge barnen en grundläggande utbildning i hållbar utveckling och i hållbara 

livsstilar. I ett Europeiskt förskoleperspektiv talar vi om lärande för hållbar utveckling 

eller Education for sustainable development (ESD). Om och i så fall hur förskolor i 

världen arbetar med ESD kan se väldigt olika ut beroende på bland annat nationella 

faktorer, lokala förutsättningar, styrdokument och lärarnas kompetens inom området. De 

flesta förskolor i Sverige verkar arbeta med hållbar utveckling på något sätt (Ärlemalm-

Hagsér 2013). Hållbar utveckling är dock ett komplext begrepp och begreppet kan 

problematiseras och diskuteras. 

I denna studie undersöks vad begreppet hållbar utveckling innebär i ett svenskt och indiskt 

förskoleperspektiv. Anledningen till att jag har valt att jämföra dessa båda länder är att 

jag har haft förmånen att göra praktik i en indisk förskola vilket innebar att jag fick ta del 

av hur det är att arbeta som förskollärare i Indien. Jag har sedan dess reflekterat mycket 

över likheter och skillnader mellan förskolor i Indien och Sverige och jag har också besökt 

andra förskolor i Kerala i samband med min nästa resa till Indien.  Detta examensarbete 

ger mig möjlighet att öka min kunskap och fördjupa mig i ämnet hållbar utveckling i ett 

svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv vilket intresserar mig väldigt mycket.  I 

föreliggande studie undersöks vilka hållbarhetsfrågor förskollärare i Indien och Sverige 

anser vara mest angelägna, förskollärarnas åsikter angående det indiska och svenska 

samhället idag gällande miljöfrågor samt vad förskolor i Indien och Sverige gör för att 

öka barns kunskap kring hållbar utveckling.  
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Denna studie utgår från diskursanalys som teori och metod och undersökningen innefattar 

en jämförande analys av de indiska och svenska styrdokumenten med utgångspunkt i 

hållbar utveckling. Att jämföra ett av världens mest folkrika länder med Sverige kan ge 

nya perspektiv som kan bidra till en ökad kunskap om ämnet lärande för hållbar 

utveckling i ett svenskt såväl som globalt förskoleperspektiv.   

1.1 Bakgrund 

Den 25 september 2015, vid FN:s toppmöte i New York, antog världens stats- och 

regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att 

världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda 

världen mot en hållbar och rättvis framtid (Regeringskansliet 2016).  

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om utbildning och målet anger bland annat att världens 

länder senast 2030 ska ha uppnått att alla studerande får de kunskaper och färdigheter 

som behövs för att främja en hållbar utveckling.                                         

Målet innebär också att alla flickor och pojkar i världen ska ha tillgång till en förskola av 

god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan 

(Regeringskansliet 2016).  

Enligt UNICEF går 175 miljoner pojkar och flickor i världen inte i förskola alls. I 

låginkomstländer är det nästan 8 av 10 barn, 78 % som aldrig får denna möjlighet 

(United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2019, s. 4).  

1.2 Hållbar utveckling 

Människan har alltid varit beroende av och påverkat naturen och sin omgivande miljö, 

men nittonhundratalet var det århundrade då människan på ett genomgripande sätt 

drastiskt förändrade vår värld och dess miljö. Det finns olika teorier om vilka 

miljöproblem som är mest akuta i världen i dag men faktum är att i många delar av världen 

råder det brist på ren luft, levande hav och skogar, drickbart vatten och brukbara jordar. 

Klimatet påverkas av att människan använder fossila bränslen vilket bland annat är ett 

resultat av industri och konsumtionssamhället. 

Till stor del beror problemet på att människor i vissa delar av världen lever över sina 

resurser och ”lånar” från andra arter, andra delar av världen och från framtida 

generationer (Björklund 2014).  
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Konsumtionssamhället handlar om att allt kan mätas i ekonomiska värden och att även vi 

människor är varor på en marknad, det har med andra ord med mer att göra än att bara 

köpa och förbruka enligt Bauman (2007) vilket beskrivs av Björklund (2014, s. 18). I 

definitionen av hållbar utveckling framgår att det är den utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina, 

men vilka behov är det då vi talar om?  

Björklund (2014) beskriver bakgrunden till den mest refererade definitionen av begreppet 

hållbar utveckling:  

Redan 1983 tillsattes det organ inom FN som skulle utreda och ge realistiska förslag 

på hur världen skulle ta sig an de miljö och utvecklingsproblem som man såg hotade 

människans framtid. Världskommissionen för miljö och utveckling uppmanades av 

FN:s generalförsamling att formulera ’ett världsprogram för förändring’ 

(Världskommissionen för miljö och utveckling 1988:7). Det är från detta 

världsprogram, som senare kommit att kallas för Bruntlandrapporten, eftersom 

kommissionen leddes av dåvarande norska statsministern Gro Harlem Bruntland, 

som den mest refererade definitionen av begreppet hållbar utveckling kommer. 

 

En hållbar utveckling kan definieras som den utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov (Världskommissionen 1988:57). (Björklund 2014, s. 13).  

 

Enligt Björklund (2014) handlar de behov som avses i Bruntlandrapporten främst om att 

människor i stora delar av världen inte har möjlighet att tillgodose sina grundläggande 

behov av mat, kläder och rent vatten och detta har främsta prioritet eftersom ”En värld 

där det finns fattigdom och ojämlikhet också präglas av konflikter och kriser” (Björklund 

2014, s. 19) vilka påverkar samhället ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

För att vara en del av hållbar utveckling måste vi bland annat se till att inte bidra till att 

andra delar av världen inte kan tillgodose sina grundläggande behov och vi måste främja 

andra värden än de som bidrar till överkonsumtion (Björklund 2014). Människans 

påverkan på miljön kan mätas på flera sätt men ekologiska fotavtryck är ett sätt att beräkna 

hur stora resurser varje människa förbrukar i olika delar av världen. Att mäta ekologiska 

fotavtryck är ett sätt att avläsa om vårt sätt att leva tär på livsutrymmet för framtida 

generationer eller om vi bidrar till en hållbar utveckling.  
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Det ekologiska fotavtrycket är storleken på den yta som behövs inte bara för att förse en 

människa med mat och bostad, energi och transporter utan beräkningen innefattar också 

vad som krävs för att ta hand om en människas avfall och utsläpp till mark, luft och vatten 

(Person & Person 2007, s. 102-103). Om alla människor i världen skulle leva som vi i 

Sverige gör, skulle vi behöva drygt fyra planeter (Världsnaturfonden (WWF) 2017). 

Förbrukningen av naturens resurser i industriländerna täcker inte bara de grundläggande 

behoven som vi människor har, som behovet av mat, kläder och bostäder utan den innebär 

även att många människor har utvecklat en livsstil som är bekväm och i vissa fall lyxig. 

En femtedel av människorna som lever på jorden i dag bor i den industrialiserade delen 

av världen och dessa förbrukar fyra femtedelar av jordens resurser. Fyra femtedelar av 

människorna i världens övriga länder förbrukar bara en femtedel (Person & Person 2007).  

Naturen drabbas av vår överkonsumtion, den biologiska mångfalden minskar och 

klimatet förändras drastiskt i hela världen. Temperaturen på jorden stiger vilket medför 

att glaciärer smälter och havsnivåerna ökar. Människor och djur drabbas av katastrofer 

som kan relateras till klimatförändringar och människans negativa påverkan på miljön 

(WWF 2017).  

1.3 Förskola i Indien 

Indien har enligt en rapport från British Council (2019) världens mest komplexa 

skolsystem och stora variationer finns mellan de 29 delstaterna, detta gäller också antalet 

inskrivna barn i förskola och kvaliteten på förskoleundervisningen. Indien uppskattas ha 

1,38 miljarder människor år 2020 och 26,6 procent av dem är barn är i åldern 1-14 år. I 

RTE-lagen i Indien från 2009 föreskrivs att skolan ska vara gratis och obligatorisk för 

alla barn mellan sex och 14 år. I utkastet till NEP (under översyn 2019) rekommenderas 

regeringsbestämmelser om gratis och obligatorisk utbildning för alla barn och ungdomar 

mellan tre och 18 år (British Council 2019, s. 12). Detta innebär bland annat att 

utvecklingen går mot en ökad möjlighet för fler barn att gå i förskola i Indien. I dagsläget 

finns ett brett utbud av olika typer av det vi kallar förskola eller ECE, early childhood 

education. Dessa har stora variationer i Indien och det finns både statliga och privata 

sådana samt Anganwadis som är vanliga på landsbygden och faller under ministeriet för 

kvinnor och barns utveckling.   
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Övriga förskolor i Indien går under betäckningen Nursery schools, Preparatory schools, 

Kindergartens, Montessori schools och så finns det också Pre-Primary avdelningar för 

förskolebarn i statliga och privata skolor (National council of Educational Research and 

Training 2019). Flera stora studier har visat att kvaliteten på förskolorna varierar kraftigt 

i Indien och forskning från 2017 och 2019 visar att det finns många förskolor som inte är 

utvecklingsmässigt lämpliga där det till exempel inte förekommer sång, rim eller lek och 

att barnen undervisas i utantillärande, att straff förekommer och att lärarna inte har någon 

pedagogisk utbildning alls eller kort sådan (British Council 2019, s. 18). Ytterligare ett 

område som har uppmärksammats i rapporter är att det finns förskolor, framförallt 

privata, som bedriver undervisning enbart på engelska, vilket ger de barn som inte har 

detta språk som modersmål sämre förutsättningar för att kunna dra fördel av 

förskoleundervisningen och lära. Med bakgrund av de utvecklingsområden som finns har 

bland annat den nationella läroplanen för förskolan i Indien förbättrats och reviderats i 

augusti 2019 och innefattar nu rekommendationer om exempelvis modersmål (National 

council of Educational Research and Training 2019).  Hela det Indiska skolsystemet har 

utvecklats mycket under de senaste åren (British Council 2019, s. 18).   Men trots att 

Indiens regering erkänner vikten av ECE kvarstår fortfarande utmaningarna i 

genomförandet och det finns ett stort antal barn som inte är inskrivna i förskola i Indien 

(UNICEF, 2019).  

 

Den indiska nationella läroplanen för förskolan utkom i augusti 2019 och den gäller barn 

mellan tre och sex år. Jag har valt att jämföra den nationella indiska läroplanen för 

förskolan med den svenska läroplanen för förskolan eftersom dessa styrdokument utgör 

riktlinjer för förskollärare i de båda länderna och av den anledningen är de mycket viktiga. 

Enligt vad jag har förstått så är den nationella indiska läroplanen för förskolan det enda 

statliga styrdokument som gäller samtliga förskolor i alla delstater i Indien. I praktiken 

tror jag dock att många förskolor inte har implementerat detta styrdokument i sin 

verksamhet och att det används många olika läroplaner i landet.      

Den indiska nationella läroplanen för förskolan är 98 sidor lång och består av nio kapitel. 

Kapitel ett anger de ledande principerna för läroplanen, dess vision, syfte och mål. Kapitel 

två lyfter fram oroande faktorer i relation till tidigt lärande som behöver hanteras för att 

förbättra förskoleutbildningen i Indien.  
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Kapitel tre ger en beskrivning av läroplansmål, nyckelförmågor att utveckla hos barn, 

pedagogiska processer och resultat för förskola 1. (3-4 år) förskola 2. (4-5 år) och förskola 

3. (5-6 år). Kapitel fyra ger information om hur man kan inreda och designa en barnvänlig 

förskolemiljö, hur man till exempel kan skapa olika aktivitetsområden i klassrummet, 

organisera små och storgruppsaktiviteter, arrangera utställningar och platser att sitta vid. 

Kapitel fem diskuterar olika pedagogiska strategier för implementering av läroplanen.  

I kapitel fem nämns bland annat tematiskt arbete och projekt som två av fem 

tillvägagångssätt. Kapitel sex diskuterar olika metoder för observation och bedömning 

och hur det kan länkas till mål för läranderesultat. Kapitel sju ger förslag på olika sätt att 

stödja och utöva tillsyn för att garantera kvaliteten i förskoleprogrammet. Kapitel åtta 

behandlar fördelarna med samarbete med föräldrar och samhället och olika sätt att 

involvera föräldrar i förskoleprogrammet, att undervisa dem i omvårdnad, barns 

utveckling och förskolepedagogik. Kapitel nio belyser vikten av att det finns en länk 

mellan förskola och grundskola och här beskrivs också hur länkar kan etableras för en 

smidig och framgångsrik övergång mellan skolformerna.  

Det finns tre övergripande mål som är lika för förskola ett, två och tre. Mål ett handlar 

om att barnen ska upprätthålla en god hälsa och välmående. Mål två handlar om att barnen 

ska bli effektiva kommunikatörer och som mål tre anges att barnen ska bli involverade 

elever och ”kopplas ihop” med sin omedelbara omgivning. Under målen finns det 

kolumner som beskriver vilka färdigheter som avses för varje åldersgrupp och vad 

pedagogen kan göra eller skapa möjligheter till för att uppnå målen och en annan kolumn 

där läranderesultaten för de olika åldrarna beskrivs. I slutet av den indiska läroplanen ges 

konkreta exempel på en veckas schema, dag för dag, måndag till lördag för förskola ett 

och ett annat schema för förskola två. Där står till exempel vad samlingen kan innehålla 

och hur långa pass av varje aktivitet som rekommenderas (National council of 

Educational Research and Training 2019). 

1.4 Förskola i Sverige 

Sveriges första läroplan för förskolan (Lpfö 98) kom 1998 och har reviderats ett antal 

gånger sedan dess. I dag är läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ett viktigt nationellt 

styrdokument som alla förskolor i hela landet följer. 

Den svenska förskolan är i dag rankad som en av de allra bästa i världen enligt UNICEF 

(2008), vilket beskrivs av Engdahl och Ärlemalm & Hagsér (2015, s. 16).  
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För att förstå vad som ligger bakom denna statistik krävs en tillbakablick på den svenska 

förskolans historia och en reflektion över förskolan som ett samhällsprojekt. Vilket barn 

är det som skapas och formas i förskolan. Vad vill förskolan med barnet?  

 

Den skandinaviska modellen av förskola brukar kallas för en socialpedagogisk 

förskola och den har sina rötter i 1930-talets politiska rörelse som poängterade 

kvinnans rättigheter, föräldrars lika möjligheter till yrkesarbete och barns rätt till en 

stimulerande miljö utanför hemmet. Förskolan sågs som en viktig del av byggandet 

av ett nytt välfärdssamhälle. En av föregångarna var Alva Myrdal som förenade en 

politisk vision om offentlig barnomsorg med ett vetenskapligt synsätt på barns 

utveckling. Under den stora uppbyggnaden av den svenska förskolan som staten tog 

ansvar för under 1970-talet, var det socialpedagogiska syftet att låta barnet vara en 

del av samhällsgemenskapen (Hultqvist, 1990). (Engdal & Ärlemalm-Hagsér 2015, 

s. 44).  

På 1980 talet kom Reggio Emilia-filosofin till Sverige vilken har sin grund i sociokulturell 

teori och temaarbete ges stor plats inom Reggio Emilia. När läroplanen för förskolan kom 

1998 hade många förskolor redan påbörjat ett förändringsarbete inspirerade av Reggio 

Emilia pedagogiken, med en syn på barnet som aktiv och kompetent skapare av sin egen 

kunskap och man började reflektera över sin egen roll som pedagog (Persson & Wiklund 

2017, s. 20).  Det handlade om att utgå ifrån barnens frågor och föreställningar och att ta 

till vara deras tankar samt skapa situationer där olika uppfattningar får mötas. Detta 

förhållningssätt till barns lärande är utmärkande för utvecklingspedagogiken och det 

genomsyrar också förskolans läroplan, betonar Persson och Wiklund. Reggio Emilia-

pedagogiken handlar om vilken barn och kunskapssyn vi har och med vilket 

förhållningssätt vi möter barnen. Det handlar också om demokratiska lärprocesser och att 

förskolan är en demokratisk mötesplats som värnar om värden som oliktänkande, 

lyssnande och delaktighet samt respekt för människors olikheter. Att pedagoger lär sig att 

se på olikheter som en tillgång är nyckeln till ett demokratiskt förhållningssätt. Att arbeta 

tematiskt där barns perspektiv utgör grunden och deras variation i tänkandet blir en 

tillgång handlar också om att utveckla självkänsla, identitet och förmåga att ta andras 

perspektiv samt att utveckla tilltro till sin förmåga och att vara en tillgång för andra skriver 

Persson och Wiklund, och de skriver även att ”Barnens skilda förmågor ska synliggöras 

för att berika hela gruppens kompetens” (Persson & Wiklund 2017, s. 22 - 23). Ur detta 

synsätt har utvecklingspedagogiken vuxit fram och den beskrivs i boken ”Det lekande 

lärande barnet” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014).  
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I utvecklingspedagogiken är barns lärande i centrum och det handlar om att skapa mening 

och förståelse. Det är en pedagogik som handlar om att använda sig av vardagen och 

omvärlden och rikta barns uppmärksamhet och intresse mot det man vill att de ska lära 

sig. Det gäller för förskolläraren att förstå barns olika sätt att tänka och anpassa och 

utmana barn både individuellt och genom att utnyttja den mångfald av sätt att tänka som 

finns i gruppen som helhet. Synliggörandet för barnen av variationen mellan olika 

upplevelser och förståelser är mycket viktig och påverkar vad de lär, eftersom vi lär av 

varandra genom samspel och dialog (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

Pedagogisk dokumentation hjälper oss att få syn på sådant som vi annars inte skulle 

upptäcka och den är en kraft som gör något med verksamheten, sätter igång, väcker frågor 

och får saker att hända. Den blir, som Dahlberg beskriver det, en transformativ kraft i 

arbetet, eller som Lenz Taguchi uttrycker det, en aktiv agent (Skolverket, 2012, s.17).  I 

temaarbeten utgår man från konstruktionistiska teorier som ligger till grund för ett 

utforskande arbetssätt där de vuxna är medskapare av kunskap. Det konstruktionistiska 

synsättet utgår från att kunskap, liksom verkligheten, världen, människorna och 

samhället, är något föränderligt och i ständig tillblivelse, något som vi alla är delaktiga i 

att omskapa (Skolverket 2012, s. 21). Språkets betydelse för produktionen av kunskap 

betonas i detta synsätt; språket är med och skapar tillvaron, vi talar fram världen och 

kunskapen. De pedagogiska miljöerna ses också som mycket värdefulla inom 

sociokulturell teori.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att enligt (OECD, 2006) har den 

socialpedagogiska versionen av förskola i Sverige, under de senaste decennierna, 

utmanats av en modell som internationellt betecknas som skolförberedande. I den 

skolförberedande modellen av förskola är det delvis ett annat barn som ska formas menar 

Engdahl och Ärlemalm Hagsér. Det nya kunskaps och utbildningssamhället ställer andra 

krav på barns förmågor, och detta har betydelse för förskolans uppdrag. Globalt ses 

förskolan numer som första steget i det livslånga lärandet menar författarna. ”På den 

globala utbildningsmarknaden är det stor konkurrens mellan nationer och internationella 

jämförande mätningar och tester görs för att bedöma och ranka de nationella 

utbildningssystemen” skriver Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015, s. 45). 
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1.5 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling i 

ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv.  

1.6 Forskningsfrågor 

Frågeställningar:  

Hur beskriver förskollärare i Indien och Sverige hållbar utveckling och sitt arbete med 

det?  

Vilken bild av hållbar utveckling framträder i läroplanerna? 

Vilka diskurser framträder i analysen av förskollärarnas svar och de båda 

styrdokumenten? 

Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka de 

producerades och i så fall på vilket sätt?  

1.7 Avgränsningar 

Det finns ytterligare ett dokument med riktlinjer för läroplanen för förskolan i Indien, 

förutom läroplanen. I denna studie har enbart den indiska läroplanen för förskolan och 

den svenska läroplanen utgjort de styrdokument som har använts som empiri. Den 

avgränsningen har gjorts för att den indiska läroplanen för förskolan är mycket 

omfattande och att läsa och analysera ytterligare dokument ansågs för tidskrävande för 

en uppsats på kandidatnivå.  

2 Litteraturgenomgång med forskningsöversikt 

samt teoretiskt perspektiv 

Den svenska forskaren Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver att det finns behov av mer 

forskning inom ämnet lärande för hållbarhet, såväl nationellt som internationellt. Denna 

uppsats utgår från det internationella forskningsfältet ”Education for sustainable 

development (ESD) och inom detta fält har jag inte kunnat hitta någon forskning vad 

gäller hållbar utveckling i förskola i Indien. Av den anledningen hänvisar jag istället till 

studier från Korea, Japan och Australien.  
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I denna undersökning bygger jag vidare på befintlig forskning om hållbar utveckling i 

Sverige och jämför svenska förskollärares beskrivningar av begreppet hållbar utveckling 

med indiska förskollärares.  

2.1 Diskursanalys som teori och metod 

I en diskursanalys är forskaren inte fristående från diskursen. ”Det vill säga, forskaren 

kan inte inta en roll utanför diskursen och iaktta och analysera den på avstånd. I stället är 

forskaren ett subjekt bland alla andra inom ramen för diskursen. Den forskning som 

produceras är medproducent till diskursen samt en produkt av diskurs; forskningen skriv 

inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt. Frågan om hur forskaren påverkar det 

som beforskas blir då omöjlig att besvara” (Fejes & Thornberg 2015, s. 92 ). Inom 

diskursanalysen är inte datainsamlingen och analyser så tydligt uppdelade (Fejes & 

Thornberg 2015, s. 93) och det råder inte någon större enighet om vad diskurser är eller 

hur man analyserar dem, men Winther Jorgensen och Phillips (2015, s. 7) inleder sin 

förklaring av det diskursanalytiska fältet med att utgå från att ”en diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Författaren anger vidare 

fyra nyckelpremisser som binder ihop det diskursanalytiska fältet. Ett: En kritisk 

inställning till självklar kunskap, vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas 

som en objektiv sanning. Två: Historisk och kulturell specificitet, vi är väsentligen 

historiska och kulturella varelser och vår syn på världen är alltid kulturellt och historiskt 

präglade. Tre: Samband mellan kunskap och sociala processer, vårt sätt att uppfatta 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Fyra: Samband mellan kunskap och 

social handling (Winther Jorgensen & Phillips 2015, s. 11 – 12). ”De diskursanalytiska 

angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, som 

hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket” (Winther Jorgensen & 

Phillips 2015, s.15). Inom konstruktionismen hävdas det ofta att det inte kan finnas en 

versionsfri eller oberoende verklighet, all kunskap är socialt konstruerad och poängen är 

att vi bara kan tänka genom diskursiva raster, som forskare kan vi bara undersöka olika 

sätt att förstå, uppfatta och förklara. Så snart språk används så har verkligheten 

konstruerats men genom att namnge ting, grupperingar eller händelser så har 

sammanhang skapats och verkligheten producerats (Börjesson & Palmblad 2007, s. 9-

10). I likhet med andra tillvägagångssätt för analys av kvalitativa data håller sig 

diskursanalysen nära data.  
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Diskursanalysen skiljer sig från tillvägagångssätt som innehållsanalys och grundad teori 

genom att den sträcker sig längre än till de ”belägg” som finns i data och tittar lika mycket 

på det som är frånvarande i texten som vad texten innehåller och den tittar lika mycket på 

vad som är underförstått som det som är explicit.  

De forskare som vill genomföra diskursanalys måste sätta ”yttre” faktorer i spel för att 

komplettera bilden och läsa mellan raderna. De måste bygga på befintliga kunskaper om 

samhället, kulturen, politiken etcetera och införliva en mer generell bakgrundskunskap 

för att dechiffrera betydelsen i det meddelande som data inrymmer (Denscombe 2018, s. 

408). ”Det finns inga fastslagna processer att tillämpa i diskursanalys, utan den forskare 

som ger sig i kast med att dekonstruera data måste ha en tydlig föreställning om vad han 

eller hon letar efter och hur detta hänger samman med diskursens mikro och 

makroaspekter” (Denscombe 2018, s. 409-410).  

Denscombe (2018, s. 410) ger exempel på relevanta frågor att ställa som till exempel: 

Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka de 

producerades? Hur definieras och kategoriseras människor, objekt och skeende genom 

talet, texten eller bilden? Vems version av verkligheten skildras genom talet, texten eller 

bilden? Vad saknas i talet, texten eller bilden? Finns det saker som inte sägs, men som 

man hade kunna förväntat sig vara uttryckta?  

”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser som sin uppgift att klarlägga 

den diskursiva praktikens roll i upprättandet av den sociala värld, inklusive de sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social 

förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna 

och i samhället som helhet” (Winther Jorgensen & Phillips 2015, s. 69).  

2.2 Vad innebär ett lärande för hållbar utveckling i förskolan? 

Hållbarhet i förskolan handlar om ett helhetsperspektiv som är flerdimensionellt och 

omfattar ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Kulturer för hållbarhet 

handlar om kritiskt tänkande och omsorg om varandra och jorden samt solidaritet med 

varandra här och nu, men också solidaritet med kommande generationer.  
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Vi behöver bland annat diskutera våra värderingar och attityder, ompröva vår livsstil och 

ta ett holistiskt ansvar för vår gemensamma värld. ”Utbildning handlar grundläggande 

om påverkan och att forma en människa till någon annan än vad den är och därför kan vi 

säga att utbildning i förskolan handlar om att påverka en individ i en viss riktning” 

(Engdahl & Ärlemalm Hagsér 2015, s. 42).  

I vilken riktning är det då som barnen i förskolan ska påverkas? Syftet med denna uppsats 

är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling i ett svenskt såväl som indiskt 

förskoleperspektiv och därför kommer jag i föreliggande studie beröra flera områden som 

kan kopplas till hållbar utveckling i förskolan.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att, enligt Davis (2014a), handlar det om 

att bygga en förskola som stöder utvecklingen av kulturer för hållbarhet och Davis menar 

att tre dimensioner är avgörande för barns möjligheter att arbeta med hållbarhetsfrågor i 

vardagen. Det handlar om en rättighetsdimension, att barn har rätt att göra sin röst hörd 

och uttrycka sin åsikt, en kompetensdimension, att barn är kapabla att forma sin värld, och 

en deltagande aktörsdimension, att barn har betydelse som aktörer, att de har förmågan 

att utmana och agera (Engdahl & Ärlemalm Hagsér 2015, s. 253).  

Björklund (2014) menar att stora förändringar sker snabbt i världen i dag i samband med 

globalisering, miljöförstöring och klimatförändringar och att barn som växer upp i dag 

måste förberedas för de utmaningar som världen står inför. Vilka färdigheter barnen 

kommer att behöva när de blir vuxna råder det olika åsikter om men det talas alltmer om 

att kritiskt tänkande, fantasi och kreativitet utgör viktiga förmågor som kan hjälpa barnen 

att navigera i en alltmer komplex värld. Men Björklund menar också att lärande för 

förändring kräver ett förändrat lärande och skolan och förskolan har vuxit fram ur 

industrisamhället och senare konsumtionssamhället och många menar att det är just detta 

landskap som måste omvärderas och förändras. Svårigheten ligger dock i att vi alla är 

skolade in i ett visst kunskapsparadigm och lärande för hållbar utveckling handlar om att 

skapa något som går bortom detta sätt att tänka.  

Framtiden är för oss oviss på grund av de stora förändringar som sker i världen, bland 

annat vad gäller klimatet och därför måste ett lärande för hållbar utveckling också handla 

om att utveckla barns förmåga till kreativt tänkande skriver Björklund, att sätta igång 

processer som utmanar och ifrågasätter redan känd kunskap kan vara absolut nödvändigt 

för att kunna skapa en hållbar utveckling.  
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Björklund menar också att det finns en risk att vi glömmer bort sökandet efter ny kunskap 

när vi jagar efter ett perfekt sätt att lära ut redan känd kunskap om ekologiska system och 

demokrati till exempel, vilket ju naturligtvis också är viktigt.  

Björklund hävdar att det är det filosofiska tänkandet som måste stimuleras för att vi ska 

kunna gå bortom den kunskap vi har i dag, att barnen måste få tillgång till en verksamhet 

där de kan lära sig nya begrepp men också ges möjlighet att ifrågasätta, filosofera och 

fantisera. Ken Robinsson (2011) menar också, enligt Björklund, att kreativiteten är 

människans största tillgång och att en alltmer komplex värld kräver ökad kreativitet hos 

människor. Enligt Björklund betonar även Lenz Tagutchi (2012:119) vikten av att barn 

lär sig att tänka filosofiskt och kritiskt för att kunna granska och utmana vedertagna 

begrepp och hur de skapar bilder av verkligheten (Björklund 2014, s. 32).  Person och 

Person (2007, s. 7) diskuterar hållbar utveckling och citerar en av vår världs stora 

vetenskapsmän Albert Einstein som ska ha sagt ”Den värld vi skapat, som resultat av vårt 

tänkande hittills, har problem som inte kan lösas genom att tänka på det sätt som vi tänkte 

när vi åstadkom dem.” 

2.3 Lärande för hållbar utveckling i den svenska förskolan 

I de svenska förskolorna uppger pedagoger att de arbetar med ett lärande för hållbar 

utveckling, till exempel genom att barnen deltar i källsortering och naturstädning. Barnen 

utvecklar ett ansvarsfullt förhållningssätt genom att släcka lampor, spara på vatten, 

återanvända och vara sparsamma med material. Förskolebarnen lär sig om natur och miljö 

samt utvecklar en förståelse för kretslopp, årstider och allemansrätten bland annat. Barnen 

får följa årstidernas växlingar, göra upptäckter, experiment, erfara och lära sig att vara 

aktsamma om olika växter och djur genom att man i förskolan bland annat odlar och vistas 

mycket ute i naturen. Pedagoger i den svenska förskolan berättar också att de tänker på 

barns delaktighet och inflytande, demokrati och mänskliga rättigheter samt en gemensam 

värdegrund i relation till ett lärande för hållbar utveckling.  

En viktig uppgift som förskolan har är att ge barnen förutsättningar att utveckla 

grundläggande förmågor som kan bidra till en hållbar livsstil och ”En hållbar livsstil 

ställer inte bara frågor kring natur och miljö i fokus utan sociala, kulturella och 

ekonomiska aspekter är intimt sammanflätade med ekologiska aspekter och bildar en 

helhet.  
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Till detta hör frågeställningar angående konsumtionsmönster, resursanvändningsmönster, 

hälsosamt levnadssätt, arbete för fred och jämlika förhållanden mellan människor” 

(Engdahl & ÄrIemalm-Hagsér 2015, s. 256). 

Ärlemalm-Hagsér vill med sin avhandling ”utveckla kunskap om och synliggöra den 

mångtydighet, komplexitet och de motsägelser som inbegriper lärande för hållbarhet i den 

svenska förskolans praktik” (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 22). Författaren skriver bland 

annat att värdegrund som kunskapsinnehåll har varit och är problematiskt i förskolan:  

 

I förskolans värdegrund och i den förskolepraktik som framträder synliggörs vid en 

närmare granskning en rad problematiska dilemman (Colnerud & Thornberg 2003; 

Orlenius & Bigsten 2006), i form av förtäckta värden som etiska, moraliska och 

ideologiska uppfattningar om människan, samhället och naturen och förhållandet 

mellan dessa (Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 38).  

 

Med anledning av detta och för att öka kunskap om dessa frågor kan det vara intressant 

att jämföra skillnader och likheter i hur förskollärare i olika länder tänker på och arbetar 

med hållbar utveckling.  

I Sverige har det till exempel, under senare tid, uppmärksammats att stillasittandet bland 

barn har ökat dramatiskt under de senaste decennierna och att barn i Sverige ägnar alltmer 

tid vid digitala skärmar som datorer och telefoner. Att barn rör på sig för lite kan ha 

betydande konsekvenser för deras hälsa hävdar många forskare i dag, bland andra 

Sollerhed (2017) som också menar att det finns ett viktigt samband mellan hållbar 

utveckling och rörelse. Oroväckande resultat av många stora studier visar, enligt 

Sollerhed, att barn i dag rör sig för lite. Enligt WHO är färre än en tredjedel av unga 

människor tillräckligt fysiskt aktiva för att kunna dra fördel av aktuell och framtida hälsa 

skriver Sollerhed i sin rapport. Är vi aktiva, har rörelseglädje och en positiv känsla av vår 

fysiska förmåga som barn, så har vi bättre förutsättningar att hålla oss friska såväl fysiskt 

som psykiskt som vuxna menar Sollerhed. ”Habitus skapas i det sammanhang barnen 

växer upp i och gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv etableras” (Sollerhed 

2017, s. 40).  Nu för tiden vistas barn i Sverige i förskola många timmar varje dag och 

utvecklingen i Indien går också mot att fler barn går i förskola en stor del av dagen. 

Förskolan har därför ett viktigt uppdrag i att ge barnen en god grund att stå på när det 

gäller hälsan.  
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Barn bör ges möjlighet till kraftfull rörelse där pulsen går upp och de blir svettiga, minst 

en timme per dag, rekommenderar socialstyrelsen i Sverige enligt Sollerhed (2007). 

Samtidigt som också stillasittandet under hela dagen bör minskas och detta är en viktig 

aspekt av hållbar utveckling och att utveckla en hållbar livsstil menar Sollerhed (2007).  

Det kan vara intressant att reflektera över hur förskoledagen disponeras i olika förskolor 

inom det egna landet och i förskolor i andra länder och att sätta det i relation till hållbar 

utveckling. Hur mycket tid finns det för barnets lek, rörelse, experimenterande och 

utforskande under en förskoledag? Hur mycket inflytande kan barnet ha över sin tid i 

förskolan? Vilket barn är det som ska formas och vad vill förskolan med barnet är frågor 

som kan knytas till begreppet hållbar utveckling.  

Den svenska förskolan är en del av den skandinaviska förskoletraditionen och eftersom 

Indien har varit en Brittisk koloni fram till 1947 finns det anledning att anta att de indiska 

styrdokumenten inom förskolan har kopplingar till den anglosaxiska förskoletraditionen. 

Av den anledningen kan det vara intressant att reflektera över skillnader mellan de båda 

förskoletraditionerna.   

2.4 Den skandinaviska och den anglosaxiska 

förskoletraditionen  

I en publikation som är utgiven av Skolverket 2018 beskrivs skillnader mellan 

undervisning i den skandinaviska förskoletraditionen och i den anglosaxiska av Sheridan 

och Williams på följande sätt:   

Beroende på ett lands övergripande mål och intentioner med förskolan kan 

undervisning ges olika innebörder och ta sig skilda uttryck. Bennett (2010, 2008) 

beskriver den svenska och skandinaviska förskolan som ett socialpedagogiskt 

projekt där barns lek, identitet och demokratiska fostran är i fokus. Han särskiljer 

den skandinaviska traditionen från den anglosaxiska, som är mer akademiskt inriktad 

och har en skolförberedande pedagogisk verksamhet. I dessa olika traditioner 

framträder förskolans mål, innehåll, arbetssätt och hur verksamheten organiseras på 

skilda sätt. Undervisning tilldelas också olika innebörder och begrepp som 

”skolifiering” och ”school readiness” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015; Moss, 

2013). Dessa diskussioner pågår runt om i världen (Kjørholt & Qvortrup, 2012; 

OECD, 2012) och har i Sverige aktualiserats när undervisningsbegreppet för 

förskolan infördes i skollagen 2010. Men polariseringen i form av två traditioner 

fångar inte helt den svenska förskolepedagogiken, som snarare är ett nytänkande där 

sociala, emotionella och kognitiva aspekter integreras i barns lärande och utveckling 

(Sheridan & Williams 2018, s. 31).  
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Det finns troligtvis många skillnader men också likheter mellan de båda 

förskoletraditionerna, men just att den anglosaxiska är mer skolförberedande än den 

skandinaviska förefaller enligt ovanstående citat vara en skillnad.  

Eftersom syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling 

i ett svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv finner jag det relevant att också nämna 

att det finns många organisationer som arbetar med att sprida kunskap om hållbar 

utveckling internationellt. Här nedan följer exempel på några av dem.    

2.5 Organisationer som arbetar internationellt med hållbar 

utveckling för förskolor 

Bland dem som arbetar för att sprida kunskap om hållbar utveckling i förskola och skola 

runt om i världen finns till exempel organisationen Grön Flagg. Grön Flagg finns i både 

Sverige och Indien. Det är ett miljöutbildningsprogram som ingår i Eco Schools-

programmet som leds av den internationella organisationen för miljöfostran FEE 

(Foundation for Environmental Education). Håll Sverige Rent ansvarar för Grön 

Flaggprogrammet i Sverige. De bedriver verksamhet som ger förskolor och skolor 

praktisk kunskap och verktyg att arbeta med lärande för hållbar utveckling (Person & 

Person 2007). 

OMEP, som är en förkortning för Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire är 

en annan organisation som sedan 2009 driver ett världsprojekt som syftar till att öka 

medvetenheten om frågor kring hållbar utveckling med utgångspunkt i ett barnperspektiv. 

Organisationen finns i mer än 60 länder i samtliga världsdelar och har representanter i 

FN, UNICEF och UNESCO som driver frågor för barn 0 – 8 år. Världsprojektet har sju 

ledord som börjar på RE-(ÅTER), som handlar om hur förskolan kan vrida verksamheten 

mot en mer hållbar livsstil (OMEP). 

Ledorden är: Respect - respektera barns rättigheter, Reflect - reflektera över kulturella 

olikheter i världen, Rethink - omvärdera vad som verkligen är viktigt, Reuse - återanvänd 

saker, gör nytt av gammalt, Reduce – minska konsumtionen, Recykle - återvinn produkter, 

Redistribute - omfördela resurser mer jämlikt.  
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Del fyra i världsprojektet handlar om att hälften av FN:s medlemsländer nyligen pekade 

ut kampen mot fattigdom som det viktigaste politiska området, de menar att ett hållbart 

samhälle och en hållbar värld inte kan uppnås i en värld som präglas av stora ekonomiska 

klyftor (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 257–258). 

2.6 Lärande för hållbar utveckling i Japan, Australien och Korea  

I en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson som är forskare vid Göteborgs universitet och 

Eunhye Park som är forskare vid Ewha Womans University i Seoul, Korea (Samuelsson 

& Park 2017), diskuteras hur man utbildar barn för hållbart lärande och för 

en hållbar värld. Författarna skriver bland annat att mål 4,2 i Agenda 2030 som innebär 

att alla barn ska få tillgång till förskola av hög kvalitet och förberedas för grundskolan 

kan tolkas på flera sätt. De menar att det är viktigt att se på vad man menar med förskola 

av hög kvalitet och vad det innebär att vara redo för grundskolan. Det kan till exempel 

handla om hälsa, omsorg, lek och lust att lära medan många människor tänker på att det 

handlar om att träna på vissa förmågor i en förutbestämd läroplan och lära sig saker 

utantill. Detta sägs det inget om i målen menar författarna.  

Hur förskolor i olika länder utbildar barn för hållbart lärande och för en hållbar värld är 

enligt författarna en fråga om vilken slags läroplan, vilken slags pedagogik och lärarnas 

förmåga. Det kan till exempel handla om huruvida läroplanen innefattar aspekter om 

lärande. Detta handlar om självreflektion om vad och hur man lär sig, vilket kan ses som 

en faktor för hållbart lärande. Samuelsson och Park (2017) skriver att enligt OECD (2016) 

är det inte många länder som har faktorer som handlar om lärande i sina läroplaner och 

författarna menar att detta borde vara lika över hela världen. Författarna skriver att barn 

lär på olika sätt beroende av tidigare erfarenheter samt interaktion och kommunikation 

mellan barnen och deras lärare. De menar också att när barn får möjlighet att skapa sin 

egen mening och inte bara lära sig att repetera vad någon har sagt, så integreras kunskapen 

med deras känslor och resultatet blir att barnen äger sin kunskap. De menar att värderingar 

som kan relateras till hållbar utveckling främjas av en särskild slags pedagogik i vilken 

barnet ska kunna ta initiativ, tänka och reflektera. Detta kräver en högkvalitativ 

förskoleverksamhet.  
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Författarna beskriver också att värdegrund och barns delaktighet och inflytande, vilket är 

viktiga aspekter av hållbar utveckling, finns med i den svenska läroplanen vilket de inte 

gör i många andra länders läroplaner. Den svenska, nya zeeländska och australiska 

läroplanen för förskolan beskrivs som ”öppna” vilket bland annat innebär att de 

uppmuntrar lärare att tänka, reflektera och skapa möjligheter, men lärare behöver också 

ha kunskap om hur de kan arbeta med hållbarhet.  

Författarna menar att miljöfrågor är det, som de flesta människor globalt sett tänker på 

när det gäller hållbar utveckling, men hur lärare i förskolan i olika delar av världen arbetar 

med detta skiljer sig åt och olika kulturella preferenser visar sig när förskollärare ger 

exempel på vad de anser vara viktigast när det gäller lärande för hållbar utveckling.  

Park och Pramling Samuelsson (2016) menar till exempel, enligt Samuelsson och Park 

(2017) att svenska förskollärare fokuserar mer på mänskliga rättigheter medan 

förskollärare i Sydkorea fokuserar på biodiversitet och miljöfrågor vilket kan ha att göra 

med politiska, kulturella och historiska faktorer.  

I en internationell jämförelse mellan pedagogers förståelse för och arbete med lärande för 

hållbar utveckling i Japan, Australien och Korea (Inoue, Lyndal, Gorman, Davis, & 

Okjong 2017) framkommer att förskolor i alla de tre länderna framförallt praktiserar 

traditionell natur-baserad undervisning, som till exempel trädgårdsaktiviteter och 

utomhuslek och att pedagogerna undervisar medvetet om naturen. Över 90 % av japanska 

och australiensiska förskolor som deltog i studien svarade att de hade planteringar där 

barnen kan odla blommor och grönsaker, över 70 % av de australiensiska förskolorna 

hade komposter och/eller regnvattentankar och 48 % hade solpaneler.  

Pedagoger i Australien och Korea prioriterade pedagogisk verksamhet relaterad till 

bevarande av resurser och miljöaspekter medan de japanska pedagogernas svar 

indikerade en motvilja mot att fokusera på just dessa aspekter av hållbarhet. De nationella 

styrdokumenten och den japanska läroplanen för förskolan innehåller inte begrepp som 

har att göra med hållbar utveckling vilket kan vara en anledning till resultatet. De japanska 

pedagogerna känner inte till begreppen som har med ämnet hållbar utveckling att göra, 

men miljöaspekter och utsläpp anses vara viktiga frågor och att reducera konsumtion av 

resurser är en del av traditionellt japanskt sätt att tänka. 
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Att det finns nationella riktlinjer menar forskare är viktigt för att öka pedagogers 

förståelse för hållbarhet inom ett specifikt land och de betonar också vikten av en 

standardiserad global nomenklatur, för att öka pedagogers förståelse för nyckel- 

begreppen när det gäller lärande för hållbar utveckling (Inoue, Lyndal, Gorman, Davis, 

& Okjong 2017). 

Det handlar också om vilken barnsyn som är rådande i landet. Japan har till exempel en 

mer traditionell syn på barn vilket kan försvåra arbetet för hållbar utveckling.  

Det handlar också om att pedagoger i världen tolkar hållbarhetsbegreppen olika och för 

att kunna lära av varandra underlättar det om det finns en gemensam förståelse för 

begreppens innebörd (Inoue, Lyndal, Gorman, Davis, & Okjong 2017).  

I en studie från Korea har forskare undersökt vilken förståelse koreanska förskollärare har 

för hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling och bland annat kommit fram till 

att majoriteten av de tillfrågade hade en rimlig förståelse för hållbar utveckling, men 59 

% av dem hade inte implementerat ett lärande för hållbar utveckling i 

förskoleverksamheten. De ansåg dock att ett lärande för hållbar utveckling var viktigt 

eller väldigt viktigt. De koreanska förskollärarna tänkte främst på miljö snarare än 

ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet visar studien och den visar också ett behov 

av att stödja förskollärarna i arbetet med att implementera lärande för hållbar utveckling 

i förskolans verksamhet (Park, Eunhye; Kim, Heejin ; Yu, Sunyoung 2016).  

Den svenska forskaren Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver att det finns behov av mer 

forskning inom ämnet lärande för hållbarhet, såväl nationellt som internationellt.  ”Som 

tidigare beskrivits behövs ytterligare vetenskapligt belagd kunskap om både hur och vad 

samt i vilken omfattning lärande för hållbarhet faktiskt görs i förskolan, ett område som 

både internationellt och nationellt behöver vidareutvecklas” (Ärlemalm-Hagsér 2013, 

s.111). 

2.7 Sammanfattning 

Det finns ett behov av mer forskning inom ämnet lärande för hållbarhet både 

internationellt och nationellt och den forskning jag har läst visar att det finns stora 

variationer i hur begreppet hållbar utveckling tolkas. Att forskare internationellt använder 

olika begrepp för att beskriva hållbar utveckling i ett förskoleperspektiv är också en faktor 

som gör det svårare att få kunskap när man söker efter tidigare forskning.  
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I ett Europeiskt forskningssammanhang används ofta det engelska begreppet ESD, 

Education for sustainable development, men exempel på andra begrepp är learning for 

sustainability, eller bara sustainable development, sustainability, hållbar utveckling, 

hållbarhet, lärande för hållbarhet, lärande för hållbar utveckling och bara hållbar 

utveckling och detta kan vara problematiskt. Jag har inte hittat någon forskning från 

Indien och kanske beror det på att det finns fler begrepp, eller en annan sökmotor än de 

jag har använt.  

Jag utgår från att det finns forskning om lärande för hållbar utveckling i ett indiskt 

förskoleperspektiv, men den är inte lättillgänglig. Den forskning jag har utgått ifrån i 

denna studie kan inte direkt översättas till indiska förhållanden, men den har visat att det 

finns stora skillnader internationellt i hur begreppet tolkas.  

3 Metod och bearbetning av empiri 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats och använder sig av en induktiv 

metod med diskursanalys som redskap. Empirin består av öppna skriftliga intervjufrågor 

i en enkät som besvaras via mejl av förskollärare i Sverige och Indien samt en jämförelse 

mellan de indiska och svenska styrdokumenten.  Dessutom utgör forskningsartiklar från 

flertalet länder empiri som har samlats och använts som underlag för diskussion och 

reflektion.  

Analysen har utgått från följande frågor:  

Hur beskriver förskollärare i Indien och Sverige hållbar utveckling och sitt arbete med 

det?  

Vilken bild av hållbar utveckling framträder i läroplanerna? 

Vilka diskurser framträder i analysen av förskollärarnas svar och de båda 

styrdokumenten? 

Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka de 

producerades och i så fall på vilket sätt? 
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3.1 Insamlingsmetod 

Två metoder har kombinerats i insamlingen av empiri. Den ena metoden bestod i 

mejlkontakt med förskollärare i Indien och Sverige vilka besvarade fyra öppna frågor i 

en enkät. Detta gav mig en möjlighet att jämföra de indiska förskollärarnas svar med de 

svenska och denna metod valdes eftersom det gav respondenterna möjlighet att tänka över 

sitt svar och formulera vad de anser vara viktigt när det gäller hållbar utveckling.  

Data har också utgjorts av de indiska och svenska styrdokumenten eftersom enbart svar 

på frågor inte utgjorde tillräckligt material för att få en helhetsbild av ämnet.  

En jämförande analys av den svenska och indiska läroplanen för förskolan utgör ett 

komplement till mejlsvaren och bidrar till en tydligare bild av ämnet. 

3.2 Urval  

Urvalet bestod av förskollärare i Kerala och Tamil Nadu i Södra Indien och förskollärare 

i Sverige. När det gäller val av informanter menar Denscombe (2018) att det inte finns 

några fasta regler att följa. Det beror på syftet med undersökningen. Ett medvetet försök 

gjordes att finna förskollärare som arbetade i olika typer av förskolor i södra Indien, i 

både land och stadsmiljö och i socioekonomiskt skilda områden, men det geografiska 

avståndet gjorde att det var svårt att komma i kontakt med informanter i Indien. Syftet 

med studien är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling i ett svenskt såväl 

som indiskt förskoleperspektiv, men tidsramarna för ett examensarbete på kandidatnivå 

och de geografiska och språkliga svårigheterna i att genomföra en undersökning med 

informanter i Indien utgjorde en begränsning för möjligheterna att göra ett representativt 

urval och att få tillräckligt många informanter. Därför lades större vikt vid att finna 

indiska förskollärare som ville delta i studien än att söka efter ett representativt urval av 

informanter med en större geografisk och socioekonomisk spridning. Ett 

bekvämlighetsurval har följaktligen gjorts då jag har använt mig av kontakter som jag 

hade sedan tidigare i Indien.   

I urvalet har jag inte gjort någon skillnad i utbildningsbakgrund utan utgått från 

informanter som kallas och kallar sig själva förskollärare, preschool teacher och har det 

formella ansvaret att leda en grupp barn mellan 1–6 år. Jag har inte undersökt vilka och 

hur långa utbildningar de har gått, inte heller hur lång erfarenhet de har av förskolearbete 

eller var de arbetar.    
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Tyngdpunkten har lagts vid att jämföra Indien och Sverige och målet har varit att erhålla 

svar från minst sju förskollärare. För att få en helhetsbild av hållbar utveckling i ett globalt 

förskoleperspektiv ansåg jag det vara nödvändigt att också jämföra de indiska och 

svenska styrdokumenten. Eftersom jag utgår från att läroplanen för förskolan är det 

viktigaste styrdokumentet för förskollärare så valde jag att använda mig av detta 

styrdokument i denna studie.   

3.3 Genomförande 

Denna undersökning började med att en uppsatsplan upprättades, sedan startade 

insamling av empiri med att missivbrev och enkät skickades till två rektorer och fem 

förskollärare i Indien vilket innebar att sammanlagt ett femtontal förskollärare fick 

förfrågan om att delta i studien. Målet var att erhålla minst sju svar men enbart tre 

förskollärare svarade och en av dem svarade enbart på en av de tre ställda frågorna. Detta 

innebar att beslut togs om att ändra undersökningen till att omfatta även svenska 

förskollärare i en jämförande studie istället eftersom det skulle vara genomförbart inom 

ramen för detta examensarbete. Sju svenska förskollärare fick samma frågor på engelska 

via mejl. Tre svarade och likalydande frågor samt en uppdatering av missivbrevet om att 

studien nu innefattade svenska förskollärare också skickades till samma informanter som 

förra gången i Indien. Jag ändrade också så att svaren inte skickades som bilaga utan 

visades direkt i mejlet vilket var ett tips från en av de indiska rektorerna då hen menade 

att flera förskollärare har tillgång till telefon som de läser mejlen i, men inte någon dator. 

Därför var det en större chans att de skulle läsa mejlet i mobilen. Detta resulterade i att 

jag fick in ytterligare ett svar från en förskollärare i Indien. Samtliga sju svar översattes, 

analyserades och jämfördes med varandra och sattes in i ett sammanhang relaterat till 

läroplanen för förskolan i Indien och Sverige samt teori och aktuell forskning.    

3.4 Bearbetning och analys av det insamlade materialet 

Empirin har analyserats med utgångspunkt från diskursanalysens forskningsansats vilket 

bland annat innebär att man analyserar materialet genom att söka efter likheter och 

skillnader, hitta mönster och hitta dolda budskap och se hur det bildar en mening i relation 

till ämnet hållbar utveckling. Inom diskursanalysen är inte datainsamlingen och analyser 

så tydligt uppdelade (Fejes & Thornberg 2015, s. 93). I stället utgick jag från en helhet av 

analys.  
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Jag började med att läsa igenom den indiska läroplanen för förskolan och reflekterade 

över vad som kunde relateras till ett lärande för hållbar utveckling. Sedan läste jag stycke 

för stycke i läroplanen och färgmarkerade de stycken som var intressanta i detta 

sammanhang. Jag skapade sedan ett dokument där jag kopierade in exempel på sådant 

som jag hade reflekterat över. Många gånger under arbetets gång gick jag tillbaka till 

läroplanen och läste, och läste om igen och ändrade översättningar i mitt dokument om 

jag upplevde att jag hade fått en felaktig bild av något på grund av språket.  

Jag relaterade också hela tiden till respondenternas svar och den svenska läroplanen för 

förskolan och ställde mig frågan vilka nyckelbegrepp som finns i den som kan relateras 

till hållbar utveckling. Jag ställde mig också frågan vad som saknas i texterna. Detta 

antecknades och jag letade sedan efter dessa begrepp i den indiska läroplanen för 

förskolan. Jag relaterade också hela tiden till forskningsfrågorna.   

3.5 Etiska överväganden  

I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna beaktats. De forskningsetiska 

principerna innebär att samhällsforskare förväntas genomföra sina undersökningar på ett 

sätt som skyddar deltagarnas intressen, garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat 

på informerat samtycke, undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig 

integritet samt följer den nationella lagstiftningen (Denscombe 2016, s. 428). 

Forskningsetikens övergripande syfte är att skydda individen. Här ges en redogörelse för 

det elementära inom de fyra forskningsetiska principerna och hur principerna har beaktats 

i denna studie.  

Informationskravet innebär att information skall ges om syfte och i denna studie har jag 

tydligt definierat syftet med uppsatsen i ett likalydande missivbrev på engelska till de 

indiska och svenska förskollärarna.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare bestämmer själva över medverkan och jag har 

skrivit i missivbrevet att det är frivilligt att medverka i studien och att informanten kan 

avsluta deltagandet när helst den vill. Jag har inte utövat någon form av påtryckning eller 

lockat med någon belöning för att få förskollärarna att delta. Missivbrevet och 

frågeformuläret har skickats till de som har uttryckt ett intresse att delta i studien. När jag 

senare ändrade metod skickade jag ut ett nytt mejl med rättelse av mejladresser och en 

beskrivning av metod för insamling av empiri.  
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Där stod det att studien även innefattar svenska förskollärare och en jämförelse av de 

nationella styrdokumenten i Indien och Sverige.   

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall skyddas för obehöriga och 

tillgången till mitt e-postkonto är skyddad via brandvägg och personlig kod, vilket innebär 

att enbart jag har tillgång till förskollärarnas mejladresser och svar på frågorna i enkäten. 

Nyttjandekravet innebär att nyttjandet endast får vara för forskningsändamål och jag har 

i missivbrevet informerat informanterna om att deras svar kommer att raderas efter att 

studien är avslutad och att inga uppgifter om vem som har deltagit i studien kommer att 

sparas.   

Tystnadsplikt/sekretess gäller all information som kan hänföras till enskilda personer 

enligt förvaltningslagen och därför har jag avidentifierat och anonymiserat deltagarna 

genom att inte nämna namn, ålder eller kön i min studie (Denscombe 2016). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) får data bara användas för angivet syfte och jag kommer 

enbart att använda den information jag har fått av förskollärarna till att skriva detta 

examensarbete.  

Handledare och examinator kan få tillgång till grundmaterialet, informanterna har inte 

tydligt fått veta detta men ändå indirekt informerats om det eftersom jag i det nya 

missivbrevet som skickades ut till samtliga informanter angav att metoden har ändrats i 

samråd med handledare vilket torde indikera att han har tillgång till information om 

grundmaterialet. Jag har också skrivit i missivbrevet att denna studie ska publiceras vid 

Högskolan Kristianstad. Handledarens mejladress finns angiven i missivbrevet vilket 

anger att handledaren är insatt i arbetet och därför även kan ha insyn i grundmaterialet.  

4 Diskursen om hållbar utveckling  

I detta kapitel presenteras ett urval av jämförelse mellan de indiska och svenska 

styrdokumenten och svar på enkätfrågor som grundar sig i syftet och forskningsfrågorna. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om lärande för hållbar utveckling i ett 

svenskt såväl som indiskt förskoleperspektiv.  
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Empiri har samlats in och tolkats och resultatet har analyserats utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv och i ljuset av att ”diskursanalys hjälper oss att förstå 

språkets roll i hur vi skapar vår verklighet ” (Fejes & Thornberg 2015, s. 90) har materialet 

bidragit till att olika begrepp och kategorier som behandlar ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekter av hållbar utveckling har kunnat urskiljas. I materialet har det blivit 

synligt att de indiska och svenska förskollärarna använder olika begrepp när de skriver 

om hållbar utveckling. Vilka begrepp och hur de används i de indiska och svenska 

styrdokumenten skiljer sig också åt. I materialet har olika diskurser kunnat urskiljas, 

bland annat den skandinaviska förskoletraditionen och den anglosaxiska.  

4.1 Hur beskriver förskollärare i Indien och Sverige hållbar 

utveckling och sitt arbete med det?  

Både de indiska och svenska förskollärarnas svar handlar till stor del om de problem som 

de beskriver finns i samhället. De indiska informanterna nämner fattigdom, 

miljöförstöring, klimatförändringar och global uppvärmning. Till exempel att människor 

har identifierat gifter som den viktigaste anledningen till sjukdomar. Sopsortering, 

återvinning, solpaneler, biogas, att hålla naturen ren, bli självförsörjande genom att odla 

i hemmet samt förbättrade vattensystem och vattensparande åtgärder beskrivs som sätt att 

hantera hållbarhetsproblemen i samhället.  

De svenska förskollärarnas svar handlar till stor del om konsumtionssamhället och 

värdegrund men de svenska informanterna ger också många exempel på hur de arbetar 

med hållbar utveckling i förskolan på olika sätt.  

4.1.1 Miljöfrågor, klimatförändringar och global uppvärmning 

Den vanligast förekommande aspekten av hållbar utveckling i de indiska förskollärarnas 

svar kan relateras till miljöproblem, vilket flera av informanter beskriver på olika sätt.  

De svenska informanterna tar inte upp vilka miljöproblem som finns i det svenska 

samhället, men deras svar handlar om vad de gör i förskolan för att motverka 

miljöproblem, att de lär barnen att återvinna till exempel.   

Tre av de indiska förskollärarna beskriver att Indien har en mängd miljöproblem och att 

detta är en viktig fråga i Indien. 
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Recent developments have forced environmental issues to be a major concern to the 

Indian society. 

 

Luftföroreningar, brist på rent vatten, dålig hantering av avfallsvatten, bevarande av skog 

är några få av dem menar en informant: 

 

India currently face a lot of environmental issues, pollution of air, water, poor 

management of waste water scarcity, preservation of forests are a few among them. 

 

En av de indiska förskollärarna menar att det är varje människas plikt att göra sitt bästa 

för att hålla miljön ren, så alla måste göra sitt bästa. Att skylla på andra är bara att dra 

bort sitt ansvar skriver informanten:  

It is the duty of every individual and from every cross section of the society. "Every 

drop of water makes the mighty ocean". So everybody should do their might to keep 

the environment clean. Blaming others is just to shrug away ones responsibility. 

  

Miljöutbildning har införts som ett eget ämne i skolor för att ge mer tid till att utbilda 

elever i konsekvenserna av mänskliga handlingar skriver den indiska förskolläraren. 

Klimatförändringar, global uppvärmning och att ”bevara ekologi” är den viktigaste 

hållbarhetsfrågan anser en av de indiska informanterna.   

Mitigate global warming in climate change processes considering the protection of 

ecology of environment of planet earth.  

En av de indiska förskollärarna beskriver att det görs mycket i det indiska samhället, som 

att gå över till solpaneler och biogastillverkning till exempel. 

Begreppen klimatförändringar, global uppvärmning och ekologi använder inte de svenska 

informanterna när de beskriver hållbar utveckling och förskolors arbete med det men en 

svensk förskollärare skriver om att åka mer kommunalt eller promenera och inte ta bilen 

när man inte behöver. 
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4.1.2 Fattigdom 

Fattigdom och problem som kan relateras till detta som näringsbrist och bristande 

sjukvård beskrivs som en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna av en indisk förskollärare. 

Detta nämns inte som en viktig hållbarhetsfråga av någon av de svenska förskollärarna 

vilket kan bero på att dessa problem inte förekommer i samma utsträckning i Sverige. Det 

är en aspekt av hållbar utveckling som inte syns, visar sig och utgör en faktor som svenska 

förskollärare behöver förhålla sig till på samma sätt som de indiska förskollärarna. I 

Indien finns mycket större socioekonomiska skillnader än i Sverige och många människor 

lever under fattigdomsgränsen.  

4.1.3 Konsumtionssamhället 

Den vanligast förekommande aspekten av hållbar utveckling i de svenska förskollärarnas 

svar, kan relateras till konsumtionssamhället som samtliga informanter beskriver på olika 

sätt.  

En svensk förskollärare skriver om livsstil och prioriteringar på flera ställen i sina svar: 

          Jag tycker att mycket fokus ligger på att vi ska kunna behålla en livsstil som vi vant 

oss vid, och att vi skulle behöva utbildning som också förändrar människors 

prioriteringar.           

 

          Det får inte vara viktigt för någon att ha mycket pengar eller saker, utan vi behöver 

lära oss att vara nöjda när vi har det som behövs.  

 

Alla människor behöver få utbildning som också förändrar deras livsstil och 

prioriteringar. 

Vi är ett rikt samhälle som har mycket mer materiellt än vi behöver, de flesta av 

oss, men kanske för lite omtanke och omsorg.  

En annan svensk förskollärare svarar på frågan om vad hen anser om det svenska 

samhället och miljöfrågor. Förskolläraren skriver att vi har kommit långt i Sverige 

men fortfarande har mycket att göra för att förbättra och sakta ner vårt 

materialistiska land.  

 

I think our country has come far but still has a lot to do to improve and slow down 

our materialistic society. 
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En annan av de svenska informanterna skriver att:  

          Vårt land bara är ett frö i en ocean och att hela världen måste göra verkliga 

förändringar för att vi ska kunna hjälpa jorden. Allt börjar med oss människor och 

hur vi behandlar oss själva och alla djur. 

Den tredje svenska förskolläraren skriver följande: 

          Samhället måste vakna och ta ansvar och ta ett större ansvar och verkligen tänka på 

att konsumera mindre. 

          Vi sorterar våra sopor men vi använder bilar och har fabriker som förstör våra hav 

och naturen. Vi behandlar vår natur som om den är oförstörbar. 

Det blir synligt att de svenska informanterna reflekterar över konsumtionsvanor och hur 

det materialistiska samhället påverkar jordklotet i ett hållbarhetsperspektiv.   

4.1.4 Återvinning och kretslopp  

Vikten av att sopsortera har lyfts i samhället skriver en indisk förskollärare. Människor 

har tagit till sig mottot av tre R: Reduce, Reuse och Recycle, att reducera, återanvända och 

återvinna. Användandet av plastflaskor och plastbehållare har minskat och glas och 

metallflaskor och behållare används mer skriver den indiska förskolläraren, men i 

informantens svar framgår det inte att detta är något som förskolor gör: 

 

Importance of waste segregation has been upheld. People adopted the motto of three 

R-s: Reduce, Reuse and Recycle. Use of plastic bottles and containers have been 

reduced and glass and metal bottles and containers are widely used. 

 

En svensk förskollärare skriver: 

Vi lär barnen tidigt att vara varsamma med vårt material och att plocka undan efter 

sig. 
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Samma förskollärare skriver också: 

Vi lär barnen sortera en del avfall, och lär dem var olika saker kommer ifrån. De får 

lära sig hur saker hänger ihop, att allt kommer nånstans ifrån och att det tar vägen 

nånstans. 

Detta svar tolkar jag som att informanten menar att barnens uppmärksamhet riktas 

mot kretslopp och ekologiska samband vilket kan anses vara viktiga aspekter av ett 

lärande för hållbar utveckling i ett förskoleperspektiv. 

Den andra svenska informanten skriver: 

De viktigaste hur vi jobbar med miljöfrågor i förskolan är med hur vi har för 

förhållningsätt mot naturen och djuren. Att vi tänker på att vi inte slösar papper när 

vi ritar, tänker på att inte låta vattenkranar stå på för länge. Att vi slänger skräpet i 

papperskorgen. Återanvänder och använder återbruksmaterial i förskolan och som 

en del i barnens lekmaterial. 

 

Detta svar visar kopplingar till aspekter av hållbar utveckling som handlar om att reducera 

konsumtion och människans negativa påverkan på miljön. Svaret handlar också om 

värdegrund eftersom informanten skriver om förhållningssätt. 

Den tredje svenska förskolläraren svarar att de använder hållbara material i de 

dagliga rutinerna som att skapa eller leka: 

 

We use sustainable materials in our daily routines such as in creating or playing. 

 

Samma informant skriver också att en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna är att 

återanvända och att vara eftertänksam när det gäller att köpa och kasta material.  

 

Re-use and be thoughtful about buying and trashing materials. 

 

Detta svar tolkar jag som ett sätt att inte bidra till de negativa konsekvenserna av 

konsumtionssamhället.  
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4.1.5 Ekologi, djur och natur  

En svensk förskollärare skriver följande om djur och natur, förhållningssätt, hänsyn och 

respekt, barns delaktighet, ekologi, odling och kretslopp:  

De viktigaste miljöfrågorna i förskolan är vad vi har för förhållningsätt mot naturen och 

djuren. 

När vi besöker naturen att vi tar hänsyn och visar respekt för djur och växter men vi 

tycker det också är viktigt att barnen får vara med och plantera, se det växa och se det 

förändras för att få en förståelse för det som växer och följa naturens kretslopp. 

 

Informantens svar tolkar jag som ett exempel på att svenska förskolor har en tradition av 

att vistas mycket ute i naturen vilket många svenska förskollärare anser vara viktigt för 

barn ur flera hållbarhetsaspekter såsom rörelse och hälsa till exempel. Att barn får 

möjlighet att se, upptäcka, uppleva, känna och komma nära djur och natur menar många 

svenska förskollärare är en grundläggande förutsättning för att barn ska ges möjlighet att 

utveckla en förståelse för ekologiska samband och vikten av att värna om biologisk 

mångfald till exempel, vilket, av många, anses vara viktiga aspekter av hållbar utveckling.  

Ingen av de indiska informanterna skriver något om att de besöker naturen med barnen, 

men en indisk förskollärare, som nämndes tidigare i inledningen av kapitlet uttrycker i 

sitt inskickade svar att: ”bevara ekologin”, det vill säga värna om samspelet mellan 

organismer och den miljö de lever i, är den viktigaste hållbarhetsfrågan: 

 

Mitigate global warming in climate change processes considering the protection of 

ecology of environment of planet earth. 

 

Två indiska förskollärare beskriver vattenfrågor som ett av de stora problemen i Indien, 

att de undervisar barn i att vara sparsamma med vatten, det byggs vattenbevarande system 

och regnvatten samlas. En svensk förskollärare skriver, som nämndes tidigare, att de lär 

barnen att inte låta vattenkranar stå på för länge. 

Jordbruket har nyligen genomgått en stor förändring skriver en indisk förskollärare. 
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Små grönsaksodlingar har poppat upp i nästan alla hem och terassodlingar har blivit en 

trend berättar informanten, men de indiska förskollärarna skriver inte något om att de 

odlar med barnen i förskolan:   

Agricultural practices have also recently undergone a major change. Small vegetable 

gardens have popped up in almost all homes and terrace farming has become a trend. 

 

Människor har identifierat bekämpningsmedel som den främsta orsaken till många 

sjukdomar och många strävar efter att bli självförsörjande i att odla sin egen mat i hemmet 

skriver en indisk förskollärare: 

 

People have identified pesticides as the major cause of many diseases and aim to be 

self sufficient in attaining their food from their homes itself. 

 

I Sverige går allt fler förskolor och skolor över till att servera barnen ekologiskt odlad mat 

som är närproducerad och innehåller så få tillsatser som möjligt. Det är mycket vanligt att 

förskolor serverar vegetarisk mat minst en gång per vecka och antalet förskolor som enbart 

serverar vegetariskt alla dagar i veckan har börjat komma i Sverige.   

En svensk förskollärare skriver att hen anser att vi ska använda mer ekologiska varor och 

samma förskollärare skriver också: 

Vi använder inte saker som fjädrar och plast av giftig natur.  

I den svenska förskolan har det på senare år blivit alltmer uppmärksammat att många 

leksaker, möbler och material innehåller eller har tillverkats med hjälp farliga ämnen eller 

metoder som inte är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Förskolor går över till mer 

miljövänliga material i utrustning och användandet av starka kemikalier vid exempelvis 

rengöring och lokalvård är det många förskolor som undviker.   

4.1.6 Värdegrund och barnsyn 

I förskollärarnas svar framträder skillnader i vilka begrepp som används och hur de 

används, bland annat när förskollärare i de båda länderna beskriver aspekter av hållbar 

utveckling som kan kopplas till värdegrund och barnsyn.  
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En indisk förskollärare använder till exempel begrepp som disciplin, medvetenhet och 

moral som viktiga egenskaper som barnen ska utveckla genom till exempel interaktion, 

och hen beskriver att samtal, skapande verksamhet, sång och konstprojekt samt interaktivt 

lärande med sagor används som metod:  

Preschools should aim to instill a sense of discipline. Only a disciplined mind can 

be educated. It would in turn help the student to have the necessary focus for life 

and also help them understand the importance of studying. Furthermore, it helps 

them work better as part of team by having proper interactions with their peers. 

I den svenska läroplanen för förskolan och av de svenska förskollärarnas svar används 

inte begreppet disciplin. Detta svar är ett exempel på skillnader mellan de båda 

förskolediskurserna eftersom informanten också skriver att disciplin kan hjälpa barn att 

förstå vikten av att studera. Den anglosaxiska förskoletraditionen är mer inriktad på att 

förbereda barn för skolan än vad den skandinaviska förskoletraditionen är.  Men jag tolkar 

det också som att detta svar har att göra med barnsyn och lärarens roll. Övriga 

formuleringar som används av den indiska informanten kan kopplas till en syn på barnet 

som en ”tom bägare” som ska fyllas av läraren: 

Awareness: children often do not understand the severity of their actions or about 

things happening around them. Therefore, educators must convey the importance 

of these events to kids in layman terms to help them make sense of the world 

around them. 

Morality: Children cannot differentiate between what is right or wrong. Teachers 

must instill a sense of morality in young people. This would help them have deep 

rooted ideals and help shape their character as they grow. This can be achieved by 

sharing stories with a good moral or by showing examples of things happening 

around them. 

I Sverige har den synen alltmer övergått till en diskurs av ett barn som är kompetent och 

förskolläraren har blivit mer av en ”medupptäckare”. I Sverige talas det om det livslånga 

lärandet, att både barn och vuxna lär i alla sammanhang samtidigt som begreppet 

undervisning har gjort sitt inträde läroplanen för förskolan i samband med den senaste 

revideringen och många förskollärare känner en osäkerhet i samband med detta.  
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Man menar att undervisning är något som ”hör hemma” i skolan, inte förskolan. Men i 

förskollärarutbildningarna i Sverige utbildas pedagogerna i en förskolemetodik som utgår 

från barnet. Lärarens roll är att rikta barnens uppmärksamhet mot olika lärandeobjekt i 

läroplanen för förskolan med bland annat lek och estetiska lärprocesser som verktyg. 

De svenska förskollärarna skriver i sina inskickade svar att vi lär barnen att visa respekt 

mot varandra och hjälpa varandra, diskutera gemensamma regler, varför de är viktiga 

och varför det är viktigt att vi följer dem, att prata om hur vi är mot varandra och 

behandla andra med respekt och ta tillvara på varandras kunskaper.  

Att vara försiktiga och snälla mot alla djur och varandra och att vara respektfulla beskrivs 

som viktigt och även hur vi behandlar oss själva och alla djur samt empati gentemot alla 

levande varelser anser de svenska förskollärarna vara viktiga aspekter av hållbar 

utveckling.  

En svensk förskollärare svarar till exempel att en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna är 

empati gentemot alla levande varelser.  

Samma förskollärare beskriver att de i förskolan pratar med barnen om att vara försiktiga 

och snälla mot alla djur och varandra samt att vara respektfulla. De är uppmärksamma 

och uppmuntrar till att vara ”mild” beskriver informanten: 

          In our preschool we talk to our children about being careful and nice to all animals, 

eachother and being respectful. We are taking notice and encourage to be gentle. 

 

En indisk informant beskriver samtal som något som lärare bör göra för att öka barnens 

självförtroende och uppmana barnen att uttrycka sig själva på ett sunt, eller friskt sätt:     

Interaction: Kids express themselves in all sorts of manners. Teachers should aim 

to have conversations with kids about whatever topic they feel the need to discuss. 

This could help boost their confidence and urge them to express themselves in a 

healthy manner. 

En svensk informant svarar på frågan om vad svenska förskolor gör för att öka barnens 

kunskap om hållbar utveckling, att förhållningssätt är det viktigaste:  

De viktigaste hur vi jobbar med miljöfrågor i förskolan är med hur vi har för 

förhållningsätt mot naturen och djuren.  
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En svensk förskollärare skriver att det behövs utbildning som förändrar alla människors 

prioriteringar och livsstil. 

 

En av de svenska informanterna skriver att vi behöver kunskap om hur vi kan leva 

miljömedvetet. 

Alla behöver också veta hur man lever miljömedvetet och göra det. 

Ett begrepp som används av både indiska och svenska förskollärare är ansvar men de 

skriver om ansvar på olika sätt. En svensk förskollärare skriver att samhället måste ta ett 

större ansvar:  

Samhället måste vakna och ta ansvar och ta ett större ansvar och verkligen tänka på 

att konsumera mindre. Bara att åka mer kommunalt eller promenera och inte ta bilen 

när vi inte behöver. Använda mer ekologiska varor och minska på köttet. 

 

4.1.7 Osäkerhet omkring begreppet hållbar utveckling   

Både de indiska och svenska förskollärarna skriver att de behöver mer kunskap om hur 

de kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan men de beskriver det på olika sätt: 

En indisk förskollärare skriver som svar på vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast, att 

hen undrar hur hållbar utveckling kan läras ut och vilka hållbarhetsfaktorer som ska 

prioriteras:  

How do we teach the concept of sustainable development? 

What are the objectives of sustainability, to prioritise the work? 

 

Jag tolkar det som att informanten känner en osäkerhet kring begreppet hållbar utveckling 

och de didaktiska huvudfrågorna om hur och vad som ska läras ut. Varför det ska läras ut, 

verkar informanten mena, är för att hållbarhet är viktigt. Citatet kan också tolkas som att 

informanten problematiserar begreppet hållbar utveckling och menar att det finns olika 

tolkningar av vilka objekt eller faktorer som är viktigare än andra när det gäller hållbar 

utveckling. 

Ovanstående citat kan, liksom andra citat och beskrivningar som utgör empiri i denna 

uppsats, tolkas på flera sätt. 
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En svensk informant skriver till exempel att vi behöver kunskap om hur vi ”skapar” och 

påverkar jordklotet.  

Knowledge about how we create and affect the earth. 

Detta svar tolkar jag som ett uttryck för att informanten upplever en osäkerhet som kan 

bero på att vi inte kan se och förstå konsekvenserna av våra handlingar och hur de 

påverkar här och nu men även i ett större perspektiv. Kanske med tanke på kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det kan också handla om hur det vi i 

Sverige gör påverkar andra länder. Kanske handlar det om konsumtionssamhället?  

Men det kan också tolkas som att det som förskolläraren menar att det behövs kunskap 

om, när hen skriver ”how we create”, kan handla om att hen menar att allt är i ständig 

förändring, att det är en slags skapandeprocess som förekommer hela tiden och att vi inte 

är medvetna om ”hur vi skapar”. Detta tolkar jag som ett mer filosofiskt sätt att reflektera 

omkring begreppet hållbar utveckling.    

4.1.8 Sammanfattning 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan vilka begrepp de indiska och svenska 

förskollärarna använder när de beskriver hållbar utveckling och hur förskolor i de båda 

länderna arbetar med det. Informanterna i båda länderna uttrycker att det finns stora 

problem i respektive land. I de indiska förskollärarnas svar är problem relaterade till 

fattigdom, miljöförstöring, klimatförändringar och global uppvärmning mer 

framträdande och i de svenska informanternas svar är det konsumtionssamhället som 

framträder som det största problemet.    

De svenska informanterna beskriver tydligare hur förskolor arbetar med hållbar 

utveckling och de svenska förskollärarnas svar visar fler kopplingar till läroplanen för 

förskolan än de indiska informanternas svar. En möjlig analys av varför det är så kan vara 

att svenska förskollärare har mer kunskap om ämnet hållbar utveckling i ett 

förskoleperspektiv och att de har implementerat läroplanen i verksamheten i större 

utsträckning än de indiska förskollärarna har. Ytterligare en tolkning kan vara att det beror 

på hur frågorna i enkäten var ställda men det kan också finnas andra skäl. Resultatet visar 

att förskollärarnas beskrivningar av hållbar utveckling kan analyseras och tolkas på flera 

sätt beroende på många olika faktorer.     
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4.2 Vilken bild av hållbar utveckling framträder i läroplanerna?  

Resultatet visar att den svenska läroplanen för förskolan använder begreppet hållbar 

utveckling på ett flertal ställen och begreppet omnämns inte alls i den indiska läroplanen 

för förskolan.  

En utmärkande skillnad mellan den indiska läroplanen för förskolan och den svenska är 

att den indiska omfattar 98 sidor och den svenska bara 20. Den svenska läroplanen för 

förskolan gäller alla barn i svensk förskola dvs. barn mellan 1 och 6 år. Den indiska gäller 

barn mellan 3 och 6 års ålder.  

Den indiska läroplanen för förskolan innehåller bilder på barn i olika aktiviteter, det finns 

inte i den svenska läroplanen för förskolan. Jag reflekterar över att detta kan bero på att 

det är stora skillnader mellan hur förskolor är utformade och inredda i Indien och att 

bilderna förtydligar den pedagogiska miljö som läroplanen för förskolan vill uppmuntra 

till. Det finns till exempel bilder på barn som leker ringlekar, klättrar i en klätterställning 

utomhus och grupper med barn och deras lärare utomhus där det förefaller som om de 

upptäcker naturen tillsammans samt en bild på barn som vattnar och tar hand om växter. 

Dessa bilder har, enligt min tolkning, kopplingar till hållbar utveckling genom att de visar 

barn i lek, samspel, interaktion och naturstudier.    

I både den indiska och svenska läroplanen för förskolan står det om interaktion eller 

samspel mellan barnen och lärare-barn, samarbete med hemmen, jämlikhet mellan könen, 

inkludering, kritiskt tänkande, modersmål, delaktighet, digital kompetens, natur, 

matematik och teknik, skapande, rörelse och att barnen ska få möjlighet att utveckla alla 

sina förmågor.       

I både den indiska och svenska läroplanen för förskolan poängteras vikten av 

undersökande och experimenterande.  

Både den indiska och svenska läroplanen för förskolan innefattar vikten av lek och en 

svensk förskollärare skriver att ”vi använder hållbara material i våra dagliga rutiner som 

att skapa eller leka.”  
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Att både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i förskolan finns 

med i båda läroplanerna fast med olika formuleringar, och i den indiska såväl som den 

svenska poängteras att barnet ska få möjlighet att utveckla alla sina förmågor och att 

förskolan ska främja det livslånga lärandet. Detta är exempel på aspekter av hållbar 

utveckling som framträder i de båda styrdokumenten.  

I kapitlet som handlar om visioner för förskoleutbildning i den indiska läroplanen för 

förskolan kan man läsa att förskolan ska främja en holistisk utbildning, att den avser att 

utveckla en hälsosam attityd, goda värderingar, förmåga till kritiskt tänkande, samarbete, 

kreativitet, kommunikation, teknik, literacy och socioemotionell utveckling och att 

förbereda barnet för skolan. Detta finns också i den svenska, men den svenska har också 

ett inledande kapitel som handlar om värdegrund och demokrati, det har inte den indiska 

läroplanen för förskolan. Detta kan tolkas som ett exempel på att data återspeglar sociala, 

politiska och historiska förhållanden som skiljer de båda länderna åt.  

Sverige har haft demokrati under en lång tid och även om Indien kallas för världens största 

demokrati så sker många brott mot mänskliga rättigheter och diskriminering i landet. 

Detta förekommer även i Sverige, men i den svenska läroplanen för förskolan omnämns 

begreppen demokrati, hållbar utveckling och solidaritet, inte i den indiska. Där nämns 

inte heller mänskliga rättigheter och barnkonventionen till exempel, vilket det gör i den 

svenska läroplanen för förskolan och detta är en viktig skillnad mellan styrdokumenten 

som har att göra med sociala, politiska och historiska förhållanden i de båda länderna. I 

Sverige har barnkonventionen blivit lag från den första januari 2020 vilket innebär att alla 

måste respektera att: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa skall 

beaktas i alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling, alla barn har 

rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Detta är de fyra grundläggande 

principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. 

 

En indisk förskollärare skriver i sitt inskickade svar att hen saknar en ”precisering” av 

omsorg och utbildning av barn i förskoleåldern i Indien och förskolläraren beskriver att 

det finns förskolor i Indien där barnen undervisas med metoder som ”utantillärande” som 

inte är meningsfullt för dem. Den indiska informanten skriver: 

  

Often children are taken through the rigours of rote learning, merely memorising 

sound with a little word to meaning. 
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Under kapitel två i den indiska läroplanen för förskolan står det att lärare bör undvika 

tidiga formella instruktioner, att ett för tidigt fokus på att uppnå kunskap, förmågor och 

kognitiva förmågor skadar deras förmåga att utveckla en positiv attityd gentemot lärande, 

att vara reflekterande, ifrågasättande, kreativa, resursfulla och problemlösare. 

Det står också att utantillärande som inte utgår från en meningsfull kontext för barnet där 

läraren sätter barnet under press att prestera, är farlig (National council of Educational 

Research and Training 2019, s. 5).  

Detta är ett exempel på att den indiska läroplanen för förskolan också ger viktiga riktlinjer 

för förskollärare, men riktlinjerna ser olika ut i de båda länderna beroende på sociala, 

historiska och politiska förhållanden i länderna. Att det finns nationella riktlinjer menar 

forskare är viktigt för att öka pedagogers förståelse för hållbarhet inom ett specifikt land 

(Inoue, Lyndal, Gorman, Davis & Okjong 2017).  

Jag reflekterar över att empiri i denna uppsats också visar att det är viktigt att 

styrdokument är anpassade för den plats och i den kontext där de ska användas, att de 

återspeglar de sociala, historiska och politiska förhållanden som finns i landet. Den 

svenska läroplanen för förskolan skulle inte fungera på samma sätt i Indien som den gör 

i Sverige och vice versa.   

 

I den Indiska läroplanen för förskolan kan man läsa vad läraren kan göra för att ge barnen 

möjligheter att bli involverade i sin miljö. Ett exempel är att läraren kan samtala med 

barnen i samlingen om att inte slösa på vatten, att stänga av vattenkranen när den inte 

används medan man borstar tänderna, att kasta skräp i papperskorgen och att ställa 

tillbaka leksaker efter att man har lekt med dem:  

Talking about environmental concerns during circle time activities e.g., not wasting 

water, closing the faucet when not in use while brushing teeth, throwing the litter in 

dustbins, keeping back the toys to the storage after the play, etcetera (National 

council of Educational Research and Training 2019, s.31). 

Detta citat visar skillnader mellan de båda läroplanerna eftersom den svenska läroplanen 

för förskolan inte ger konkreta exempel på hur något ska utföras.  
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Det är upp till förskolläraren att tolka läroplanens intentioner och strävansmål och skapa 

lärandesituationer efter barnens intressen och de projekt eller teman man för tillfället 

arbetar med. Detta kan tolkas som ett exempel på att den svenska läroplanen för förskolan 

beskrivs som ”öppen”.  

I den svenska läroplanen för förskolan finns följande citat som har likheter med 

föregående citat från den indiska läroplanen för förskolan: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra 

 

 förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling 

(Skolverket 2018, s. 14). 

 

Att berätta för barnen att det är bra att stänga av kranen är ett sätt att rikta barnens 

uppmärksamhet mot en aspekt av hållbar utveckling, det vill säga vattnets kretslopp och 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra eftersom människan är beroende av 

vatten och på många platser i världen råder det brist på rent vatten. Det är viktigt att vi inte 

slösar med det, men för att barnen ska utveckla en förståelse för detta fenomen finns det 

många olika sätt att arbeta med vatten och vattnets kretslopp, i projekt och olika estetiska 

lärprocesser bland annat.      

Att rikta barnens uppmärksamhet mot att det är ett bättre val att stänga av kranen än att låta 

den fortsätta att rinna medan man borstar tänderna kan vara ett sätt att ge barnen möjlighet 

att förstå hur deras egna och andra människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar 

utveckling.   

I den svenska läroplanen för förskolan kan man läsa att: 

 Utbildningen ska ge barnen en möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt 

förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle  

 Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras 

intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik (Skolverket 2018, s. 9). 
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Dessa båda citat kan också relateras till den indiska läroplanen för förskolans citat om att 

”stänga av kranen” eftersom det handlar om att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt 

och det kan också vara ett sätt att ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för natur, 

samhälle och teknik.     

De svenska förskollärarnas svar som har redovisats i kapitel 4.1.6 visar kopplingar till de 

normer och värden som anges i den svenska läroplanen för förskolan.   

I läroplanen för förskolan i Sverige står det:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra 

 respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna  

 ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

(Skolverket 2018, s. 12).  

 

Varken de indiska eller svenska förskollärarna skriver något om rörelse och hälsa i 

förhållande till hållbar utveckling och jag ställde heller inga frågor om det i enkäten. Men 

det kan ändå vara viktigt att reflektera över rörelse och hälsa när vi diskuterar och 

analyserar begreppet hållbar utveckling, anser jag. Därför vill jag nämna att det i den 

svenska läroplanen för förskolan står att: 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer  

          (Skolverket 2018, s. 9).  

I den indiska läroplanen för förskolan står det att barnen ska ha möjlighet att leka utomhus 

varje dag, men om detta inte är möjligt ska barnen ges möjlighet till grovmotoriska 

aktiviteter inomhus. Den föreslår också att man besöker parker och naturmiljöer och 

odlar, tar hand om djur etcetera (National council of Educational Research and Training 

2019).  

När det gäller de olika problem som informanterna nämner i relation till begreppet hållbar 

utveckling, som fattigdom, miljöförstöring, klimatförändringar, global uppvärmning och 

konsumtionssamhället så finns det följande citat i den svenska läroplanen för förskolan 

som jag anser är viktiga att reflektera över.  
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I den svenska förskolans läroplan, i kapitlet värdegrund och uppdrag står det att:  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och 

omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation (Skolverket 2018, s. 5).   

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan 

människor (Skolverket 2018, s. 5).  

Jag reflekterar över betydelsen av dessa citat och tänker att det kan vara viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv att ge barnen en möjlighet att utveckla solidaritet till exempel. 

Kanske genom att de får kunskap om vilka problem som finns i olika delar av världen, att 

människors livssituation kan se väldigt olika ut.  

Men jag anser också att det är viktigt att rikta barnens uppmärksamhet mot det som 

förenar oss människor, att de grundläggande behoven är lika hos alla, oavsett var på 

jordklotet vi befinner oss.     

4.3 Vilka diskurser framträder i analysen av förskollärarnas svar 

och de båda styrdokumenten? 

4.3.1 Den anglosaxiska och skandinaviska förskoletraditionen 

Den svenska läroplanen för förskolan innehåller inga mål för vad barn ska ha uppnått vid en 

viss ålder, det gör den indiska. Detta kan tolkas som ett exempel på en skillnad som kan ha att 

göra med att den anglosaxiska förskoletraditionen har en mer skolförberedande pedagogisk 

verksamhet, än vad den skandinaviska förskoletraditionen har enligt Sheridan & Williams 

(2018, s. 31).                                                                                                 

Min tolkning av det jag har läst om den anglosaxiska förskoletraditionen är också att den är mer 

inriktad på resultat än den skandinaviska förskoletraditionen är.  
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Disciplin är ett begrepp som används av en indisk förskollärare i den inskickade enkäten. 

Begreppet disciplin i nämnda sammanhang, har jag beskrivit i avsnittet om värdegrund, 

att jag tolkar som ett exempel på skillnader mellan de båda förskolediskurserna eftersom 

informanten också skriver att disciplin kan hjälpa barn att förstå vikten av att studera. Den 

anglosaxiska förskoletraditionen är som beskrivits ovan, mer inriktad på att förbereda 

barn för skolan än vad den skandinaviska förskoletraditionen är.  

4.4 Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska 

förhållanden under vilka de producerades och i så fall på 

vilket sätt? 

Det finns naturligtvis stora skillnader mellan Indien och Sverige, att Indien har över en 

miljard invånare och Sverige bara drygt tio miljoner är till exempel en stor och viktig 

skillnad. Men i denna uppsats kan jag bara utgå från det som har framkommit i empirin 

och vad förskollärarna har skrivit om sina samhällen.  

 

En indisk förskollärare skriver i sitt inskickade svar att miljöfrågor är ett viktigt problem 

i Indien idag och detta är ett exempel på att data återspeglar den tid i historien då det blir 

alltmer tydligt att det finns stora miljöproblem i hela världen som måste hanteras för att 

vi ska uppnå en hållbar utveckling: 

 

Recent developments have forced environmental issues to be a major concern to the 

Indian society. 

 

Men i vår tid pågår också stora förbättringar och många människor, företag och 

organisationer arbetar för en hållbar utveckling på många olika sätt. En indisk 

förskollärare beskriver till exempel att förskolor i Indien moderniseras, att institutioner 

har kombinerat uppfinningsrika undervisningsmetoder med toppmodern infrastruktur för 

att skapa en atmosfär som är unikt anpassad för att bedriva undervisning. Förskolor 

designas med en ny avdelning för hållbarhetsundervisning och 

undersökande/experimenterande för att inspirera till nya sätt att tänka om miljö i en större 

värld skriver informanten.  
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Exempelvis att tillföra kompost i trädgårdar för att reducera vattenåtgången och att 

installera en regnvattentank för vattenlek samt att undervisa barn i att vara sparsamma 

med vatten.  

 

          Preschools are designed with a new section exploring sustainability education, to 

inspire new ways of thinking about the environment wider world. Example - add 

mulching to gardens to reduce water needs- install a rain water tank for water play - 

educate children on water saving.  

 

Samma indiska förskollärare skriver också att de viktigaste hållbarhetsfrågorna handlar 

om att regeringen behöver reglera brott och överträdelser av regler samt hantera 

socioekonomiska förhållanden och detta är ett exempel på att data återspeglar politiska 

förhållanden under vilka de producerades, informanten skriver: 

We need something that regulations and a policy from goverment to control the 

crime and violation of rules and socio economic conditions to be monitored. 

 

Underförstått i de data som jag har analyserat är att det finns stora politiska och historiska 

skillnader mellan Indien och Sverige som avspeglar sig i de nationella styrdokumenten 

och förskollärarnas svar.   

Exempel på begrepp som inte används av de indiska eller svenska förskollärarna men 

som kan vara viktiga när vi reflekterar över hållbar utveckling är demokrati, solidaritet, 

mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. I den svenska läroplanen för förskolan 

står det: 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor 

(Skolverket 2018, s. 5).   

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett 

växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en 

hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig (Skolverket 2018, 

s. 5).    
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5 Diskussion 

De svenska förskollärarnas svar visar att svenska förskolor arbetar med hållbar utveckling 

på flera sätt, de återvinner och använder hållbara material i verksamheten, de går ut i 

naturen, de talar om kretslopp och att barnen får lära sig att allt hänger ihop, att allt 

kommer någonstans ifrån och att det tar vägen någonstans. Denna undersökning visar 

också att svenska förskollärare beskriver aspekter av hållbar utveckling som kan kopplas 

till värdegrunden.  

Att svenska förskollärare tänker på värdegrunden stöds av tidigare forskning av Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) som i sin studie menar att pedagoger i den svenska 

förskolan tänker på till exempel barns delaktighet och inflytande, demokrati och 

mänskliga rättigheter i relation till ett lärande för hållbar utveckling.  

Det finns begrepp som används av de indiska informanterna också som kan kopplas till 

värdegrunden, som interaktion till exempel. Begreppet disciplin används av en indisk 

informant och begreppet kan tolkas på många olika sätt och härledas till värdegrund 

också, även om jag har valt att ge det som ett exempel på skillnader mellan den 

anglosaxiska och skandinaviska förskoletraditionen. Men här är det också viktigt att 

reflektera över att innebörden i begreppet tolkas olika i olika kontexter och att det inte 

finns rätt eller fel, bara olika. Men att begreppet inte används i de svenska styrdokumenten 

gör att det finns anledning att reflektera över vad vi menar med det och även vilka metoder 

som används för att uppnå disciplin. Är metoderna förenliga med våra styrdokument och 

barnkonventionen till exempel som anger att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och 

få den respekterad, är frågor vi kan ställa oss.   

De indiska förskollärarna beskriver de problem som de uppger finns i det indiska 

samhället vad gäller fattigdom, miljöförstöring, klimatförändringar och global 

uppvärmning och de svenska förskollärarna skriver om konsumtionssamhället. Här finns 

en skillnad men också ett viktigt samband som det kan vara intressant att reflektera över 

eftersom klimatförändringar och miljöförstöring kan tolkas som konsekvenser av industri 

och konsumtionssamhället. De svenska informanterna beskrev mycket tydligt att vi i 

Sverige är en del av konsumtionssamhället, men vi drabbas inte av de negativa 

konsekvenserna av vår livsstil. Det är andra delar av världen som gör det, bland annat 

Indien.  
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När jag har gjort denna undersökning har jag återkommande reflekterat över vikten av att 

barn ges möjlighet att vistas i naturen. Detta är något som jag själv och många 

förskollärare i Sverige ser som en grundläggande faktor för att barnen ska få möjlighet 

att utveckla en förståelse för ekologiska samband, biologisk mångfald, kretslopp och 

människans beroende av och förhållande till naturen.  

De indiska förskollärarna beskrev många problem som kan relateras till de negativa 

konsekvenserna av industrisamhället och faktum är att Indiens huvudstad New Delhi har 

så dålig luftkvalitet att människor ibland rekommenderas att stanna inomhus.  

Skolor stängs i perioder och man försöker hantera problemet genom att begränsa 

fabrikernas utsläpp, flygtrafiken och antalet bilar som får köra i staden, men det är mycket 

svårt. När vi utgår från att det är en självklarhet att förskolebarn i Sverige ska vistas ute 

varje dag så reflekterar vi sällan över hur fantastiskt det är att de flesta barn i Sverige har 

den möjligheten. Det finns många barn i världen som inte har det.    

Vilka konsekvenser det har bland annat för barns möjligheter att uppleva rörelseglädje 

och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva vilket främjar deras hälsa och möjlighet 

att utveckla en hälsosam livsstil är en annan fråga som viktig att reflektera över när vi 

diskuterar hållbar utveckling. En svensk forskare (Sollerhed 2017) visar i sin studie att 

för lite rörelse för barn är ett problem i vårt land. Enligt WHO är färre än en tredjedel av 

unga människor tillräckligt fysiskt aktiva för att kunna dra fördel av aktuell och framtida 

hälsa (Sollerhed 2017). Förskolan har ett viktigt uppdrag i att ge barnen en god grund att 

stå på när det gäller hälsan eftersom alltfler barn vistas i förskola en stor del av dagen. 

Detta är också en viktig aspekt av hållbar utveckling menar Sollerhed. Rörelse och hälsa 

är därför något som jag anser att det är viktigt att reflektera över och ha i åtanke när vi 

diskuterar hållbar utveckling.  

I de svenska och indiska läroplanerna för förskolan framträder olika bilder av hållbar 

utveckling och i min analys har jag kommit fram till att det finns skillnader i 

styrdokumenten som återspeglar sociala, politiska och historiska förhållanden under vilka 

de producerades. Jag har reflekterat över vikten av att styrdokument är anpassade efter 

den plats och kontext som de ska användas i. Även hur vi nationellt tolkar begreppet 

hållbar utveckling måste återspeglas i styrdokument och därför behöver läroplaner 

innehålla de delar av hållbar utveckling som är mest angelägna i varje land, sett till det 

landets sociala, politiska och historiska kontext.  
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I förskollärarnas svar och den jämförande analysen av läroplanerna har jag också 

reflekterat över skillnader mellan länderna som delvis kan bero på att svensk förskola är 

del av den skandinaviska förskoletraditionen, som Bennett (2010, 2008), enligt Sheridan 

och Williams (2018) beskriver som ett socialpedagogiskt projekt där barns lek, identitet 

och demokratiska fostran är i fokus (Sheridan & Williams 2018, s. 31). Den indiska 

förskolan tolkar jag mer som en del av den anglosaxiska förskoletraditionen som är 

akademiskt inriktad och har mer av en skolförberedande pedagogisk verksamhet.  

Det pågår diskussioner runt om i världen i dag om för och nackdelar med dessa båda 

undervisningstraditioner men i en OECD rapport (2013) framhålls, enligt Sheridan och 

Williams (2018) att den svenska läroplanen för förskolan kan vara en förebild för andra 

länder. ”Den sätter barnets lek och aktörskap i centrum, är holistisk och balanserad genom 

akademiska och socioemotionella mål för barns lärande och utveckling och tar tillvara 

föräldrars åsikter och inflytande” (Sheridan & Williams 2018, s. 31). Men som jag har 

skrivit tidigare så har jag också reflekterat över vikten av att styrdokument är anpassade 

till varje enskilt land och till de specifika sociala, politiska och historiska förhållanden 

som finns i just det landet.  

När jag har läst den indiska läroplanen för förskolan så har jag reflekterat över att det 

också finns många likheter med den svenska förskolan, inte minst då man tittar på 

bilderna som visar barn i olika aktiviteter i en förskolemiljö som liknar vår svenska, med 

kapplastavar i en bygghörna och barn som bygger tillsammans på golvet till exempel.  

Min känsla är att den indiska läroplanen för förskolan har influerats av länder som Sverige 

till exempel genom UNICEF och andra organisationer som stödjer regeringar i 

läroplansarbetet. Det finns också forskare som menar att den svenska förskolan närmar 

sig den anglosaxiska genom att till exempel undervisningsbegreppet har införts i 

läroplanen för förskolan, men detta faller utanför ramarna för denna uppsats.  

Jag har också reflekterat över lekens betydelse och att forskning har visat att det finns 

förskolor i Indien som inte är utvecklingsmässigt lämpliga, där det inte förekommer lek, 

att barnen undervisas i utantillärande och att straff förekommer (British Council 2019 s. 

18). Detta är oroväckande tycker jag och en indisk förskollärare skrev också om det i sitt 

svar, men hoppfullt är att i läroplanen för förskolan i Indien diskuteras detta och det står 

att straff inte får förekomma och att utantillärande utan meningsfull kontext för barnet är 

skadligt.  
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Lekens betydelse poängteras också på flera ställen i den indiska läroplanen. Pramling 

Samuelsson och Park (2017) diskuterar hur man utbildar barn för hållbart lärande och för 

en hållbar värld. Författarna skriver bland annat att mål 4,2 i Agenda 2030, som innebär 

att alla barn ska få tillgång till förskola av hög kvalitet och förberedas för grundskolan, 

kan tolkas på flera sätt. De menar att det är viktigt att se på vad man menar med förskola 

av hög kvalitet och vad det innebär att vara redo för grundskolan.  

Det kan till exempel handla om hälsa, omsorg, lek och lust att lära medan många 

människor tänker på att det handlar om att träna på vissa förmågor i en förutbestämd 

läroplan och lära sig saker utantill. Detta sägs det inget om i målen menar författarna.  

Jag har reflekterat över att resultat av skillnaden mellan de indiska och svenska 

förskollärarnas svar och jämförelse mellan de båda läroplanerna kan tolkas som att det 

finns behov av en standardiserad global nomenklatur. Det vill säga att det finns ett 

gemensamt system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde, för att 

öka pedagogers förståelse för nyckelbegreppen när det gäller lärande för hållbar 

utveckling. Detta stöds av tidigare forskning (Inoue, Lyndal, Gorman, Davis, & Okjong 

2017). Resultatet av denna studie kan förstås som att förskollärare i Indien och Sverige 

har olika preferenser och sätt att beskriva hållbar utveckling, samt att de tänker på olika 

saker när det gäller hållbarhetsfrågor. Min tolkning är att det bland annat kan ha att göra 

med att utbildningssystemen mellan de båda länderna skiljer sig åt och 

förskollärarutbildning i Indien och Sverige ser väldigt olika ut både vad gäller omfattning, 

innehåll och pedagogik. Konsekvenserna av att det inte finns en gemensam nomenklatur 

och likvärdig utbildning av förskollärare i de båda länderna kan vara att samarbete mellan 

förskollärare i dessa båda nationer försvåras tänker jag.  

När det gäller hållbar utveckling som är en mycket komplex global fråga som innefattar 

så många aspekter av samhället, där länder påverkar och påverkas av varandra är det 

särskilt viktigt att vi kan bygga goda relationer, lära av varandra och samarbeta över 

landsgränser. För att detta ska vara möjligt behöver vi ett gemensamt språk med 

gemensamma nyckelbegrepp så att vi vet vad vi talar om och kan föra diskussioner.  

Utbildning i hållbar utveckling och hållbara livsstilar är väldigt viktigt i ett globalt 

framtidsperspektiv och därför borde begreppet hållbar utveckling finnas med i alla 

läroplaner i hela världen vilket det inte gör.   
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Inoue, Lyndal, Gorman, Davis, & Okjong (2017) beskriver till exempel att Japans 

läroplan för förskolan inte innehåller begreppet hållbar utveckling eller nyckelbegrepp 

som har med hållbar utveckling att göra och de menar att pedagogernas motvilja till att 

fokusera på bevarande av resurser och miljöaspekter i sina svar i studien, kan bero på att 

pedagoger inte känner till begreppen som har med hållbar utveckling att göra. Men 

miljöaspekter och utsläpp anses vara viktiga frågor och att reducera konsumtion av 

resurser är en del av traditionellt japanskt sätt att tänka menar forskarna.  

De indiska förskollärarna beskriver också att de behöver mer kunskap om hur man kan 

arbeta med hållbar utveckling i förskolan och deras svar visar också att de inte arbetar 

lika medvetet med flera aspekter av hållbar utveckling i förskolan som de svenska 

förskollärarna i denna studie beskriver att de gör. Detta kan bero på att den indiska 

läroplanen för förskolan inte ger de riktlinjer som den svenska läroplanen för förskolan 

gör, men samtidigt så har jag också reflekterat över att styrdokument måste anpassas till 

varje enskilt land och även nyckelbegreppen för hållbar utveckling kanske inte kan vara 

desamma i alla länder. Vissa begrepp kanske, men olika nationella variationer måste 

också finnas tror jag.  

Slutligen vill jag nämna att jag har reflekterat över att hållbar utveckling är ett komplext 

begrepp och forskning om hållbar utveckling kanske inte når människor i alla länder. 

Därför är det viktigt att det finns internationella organisationer som arbetar praktiskt med 

hållbar utveckling i ett förskoleperspektiv, som OMEP eller Grön flagg till exempel.  

5.1 Metoddiskussion  

Giltighet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Detta resultat är baserat på ett mycket lite empiri och kan därför inte ge en övergripande 

bild av detta komplexa ämne och reliabiliteten är låg med tanke på antalet informanter 

bland annat. Men jag har försökt att öka tillförlitligheten genom att också analysera 

läroplanerna. 

Resultatet av jämförelserna mellan läroplanerna visar inte hur det faktiskt förhåller sig i 

förskolorna i Sverige och Indien när det gäller hållbar utveckling, bara vad min tolkning 

är av vad dessa länders styrdokument vill leda förskollärare mot. Resultatet kan därför 

inte generaliseras.  
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Det är också viktigt att komma ihåg att jag har analyserat dessa styrdokument och kommit 

fram till resultat som är baserat på enbart text och till stor del text på engelska och även 

om jag har strävat efter att översätta korrekt så kan resultatet ifrågasättas av den 

anledningen.  

De indiska informanterna kommer från de södra delarna av Indien där bland annat andelen 

läskunniga i befolkningen är som störst jämfört med andra delstater i Indien. Kerala och 

Tamil Nadu är de delar av Indien som anses ha mest likheter med Europa. Därför är det 

indiska urvalet av informanter inte heller representativt för Indien.  

Men de informanter som har deltagit i studien har fått möjlighet att ge sin syn på hållbar 

utveckling genom de enkäter som jag har samlat in och det finns tendenser i materialet, 

skillnader som har framträtt, som är intressanta att diskutera.  

Att jag använde mig av öppna intervjufrågor via enkät istället för intervjuer gjorde att 

undersökningen var genomförbar inom ramen av ett examensarbete på kandidatnivå. 

Att spela in, transkribera och översätta intervjuer skulle ha tagit för lång tid men det hade 

antagligen gett en tydligare bild av hur man arbetar med hållbar utveckling i förskolorna 

i de båda länderna.    

5.2 Resultatets konsekvenser för yrkesrollen 

De konsekvenser jag tänker att resultatet har på min yrkesroll är att jag har utvecklat min 

förmåga att relatera hållbar utveckling till fler aspekter av förskolans verksamhet, jag har 

reflekterat över hur ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer påverkar vad som kan 

bidra till en hållbar utveckling globalt sett.  

Begrepp som mänskliga rättigheter, solidaritet, demokrati, jämställdhet och jämlikhet har 

fått en annan innebörd och vikten av att det finns styrdokument som leder utvecklingen i 

rätt riktning har blivit tydligare för mig. Jag kommer att arbeta mer konkret för att ge de 

svenska förskolebarnen en möjlighet att utveckla solidaritet genom att ha utbyte med 

vänförskolor i andra länder, läsa böcker om hur barn i andra länder har det, skaffa 

fadderbarn till förskolan och arbeta mer medvetet med fler aspekter av hållbar utveckling 

än jag har gjort förut. Jag vill också verka för att förskolor går med i grön flagg som är en 

organisation som verkar i många länder.  
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Att förskolor gör en handlingsplan för hur man kan arbeta med hållbar utveckling och att 

det blir en prioriterad del av verksamheten i förskolan som dokumenteras, analyseras, 

utvärderas och följs upp kontinuerligt och systematiskt det vill säga att det blir en del av 

det systematiska kvalitetsarbetet upplever jag också som mycket viktigt.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Björklund (2014) menar att stora förändringar sker snabbt i världen i dag i samband med 

globalisering, miljöförstöring och klimatförändringar och att barn som växer upp i dag 

måste förberedas för de utmaningar som världen står inför.  

Vilka färdigheter barnen kommer att behöva när de blir vuxna råder det olika åsikter om 

men det talas alltmer om att kritiskt tänkande, fantasi och kreativitet utgör viktiga 

förmågor som kan hjälpa barnen att navigera i en alltmer komplex värld och detta område 

är något som behöver utforskas mer tror jag.   

Aktionsforskning i ett samarbete mellan förskollärare och forskare i Sverige och Indien 

är ett sätt att bygga broar och utbyta erfarenheter och kunskap om hållbar utveckling och 

hållbara livsstilar. 
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Bilaga 1.     Stockholm 2019-10-05 

Hello!  

I am a teacher student from Sweden and my name is Thina Roobol. I am studying to 

become a preschool teacher (Bachelor of Arts in Early Years) at the University of 

Kristianstad in Sweden. During autumn/winter 2019 I am going to write my Bachelor 

thesis and in my study I will do research on Education for sustainable development (ESD) 

in Sweden and India. The aim of this study is to gain knowledge about ESD in India and 

to reflect on how this can be understood from Swedish preschools point of view with the 

purpose of increasing the knowledge about Education for sustainable development in a 

Swedish as well as a global preschool perspective. To collect data for my study I am going 

to do interviews by mail with preschool teachers in India. The study will be published at 

the University of Kristianstad in Sweden. 

My questions to the respondents are:  

1. What sustainability questions do you consider most important and why?  Please 

prioritize on a scale of importance. Number 1, number 2 and so on.   

2. What do preschools in India do to increase children’s knowledge about sustainable 

development? Please give examples of what, why and how.  

3. What is your opinion about the Indian society today concerning environmental issues? 

Please develop your answer. 

All information will be treated confidentially and in accordance with the Swedish ethical 

regulations for conducting research. This means among other things that you have the 

right to cancel your participation in the study at any time.  

I hope that you will participate in my research and share your thoughts and experiences 

in order to enrich my study.  

The questionnaire is attached to this letter and you can answer anonymously in English 

or your native language. Please send/give your answers to your principal or send them to 

me at: thina.roobol0012@stud.hkr.se   as soon as possible or before 2019-10-26 

If you have any questions, please feel free to contact me at:  

Thina Roobol: thina.roobol0012@stud.hkr.se                                                                                        

Supervisor: Bertil Rosenberg: bertil.rosenberg@hkr.se 

mailto:thina.roobol0012@stud.hkr.se
mailto:thina.roobol0012@stud.hkr.se
mailto:bertil.rosenberg@hkr.se
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Bilaga 2.    Stockholm 2019-12-10 

Dear Preschool teacher  

I am a teacher student from Sweden and my name is Thina Roobol. I am studying to 

become a preschool teacher (Bachelor of Arts in Early Years) at the University of 

Kristianstad in Sweden. During winter 2019 I am going to write my Bachelor thesis and 

in my study I will do research on Education for sustainable development (ESD). The aim 

of this study is to gain knowledge about ESD in a global preschool perspective by 

comparing which sustainability questions preschool teachers in India and Sweden 

consider most important and what preschools in India and Sweden do to increase the 

children’s knowledge about sustainable development. To collect data for my study I will 

send a questionnaire to preschool teachers in India and Sweden and also compare the 

National Swedish preschool curriculum with the Indian. The study will be published at 

the University of Kristianstad in Sweden. My questions to the respondents are:  

1. Which sustainability questions do you consider most important and why?  Please 

prioritize on a scale of importance. Number 1, number 2 and so on.   

2. What do preschools in India/Sweden do to increase children’s knowledge about 

sustainable development? Please give examples of what, why and how.  

3. What is your opinion about the Indian/Swedish society today concerning 

environmental issues? Please develop your answer. 

All information will be treated confidentially and in accordance with the Swedish ethical 

regulations for conducting research. This means among other things that you have the 

right to cancel your participation in the study at any time and all data will be treated 

confidentially. All information will be destroyed after the study has ended and no records 

will be held. You can take part in the results of the study that will be published at 

Kristianstad University. I hope that you will participate in my research and share your 

thoughts and experiences in order to enrich my study. The questionnaire is attached to 

this letter and you can answer in English or Swedish.  

Please send your answers to me at: thinaroobol@gmail.com as soon as possible or 

before 2019-12-20. If you have any questions, please feel free to contact me or my 

supervisor at: Thina Roobol: thinaroobol@gmail.com                                                                                     

Supervisor: Bertil Rosenberg: bertil.rosenberg@yahoo.se 
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Bilaga 3. 

Questionnaire  

1. What sustainability questions do you consider most important and why?  Please 

prioritize on a scale of importance. Number 1, number 2 and so on.   

 

2. What do preschools in India do to increase children’s knowledge about sustainable 

development? Please give examples of what, why and how.  

 

3. What is your opinion about the Indian society today concerning environmental issues? 

Please develop your answer. 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 


