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Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknik företaget 
Raybased finansierat och genomfört detta forskningsprojekt om energibesparing. Syftet med 
riktade samverkansprojekt är att främja forskning och/eller utveckling i nära samarbete mellan 

forskare och externa aktörer. I ett samverkansprojekt är det forskaren och den externa verksamheten/
aktören som tillsammans formulerar de frågeställningar som ska studeras, och undersökningens 
upplägg och metod arbetas fram i dialog mellan forskaren och samverkansparten. Avsikten med 
samverkans projekt inom CHU på Högskolan Väst är att de ska främja kunskapsutveckling kring 
hållbarhets frågor.

Det här forskningsprojektet syftar till att få fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl 
implementering som användande av ett nytt energisparsystem på en förskola i Trollhättan. Systemet 
installerades av Raybased och omfattar belysning, värme och ventilation på förskolans samtliga tre 
avdelningar. I samband med installationen byttes armaturerna ut, och dimrar och rörelsevakter 
för belysningen installerades i vissa utrymmen. På varje avdelning finns numera också en display 
(läsplatta) med hjälp av vilken personalen kan reglera belysning, värme och ventilation samt avläsa 
statistik över energiförbrukningen på de olika avdelningarna.

Studien undersöker även om energisparsystemet kan knytas till den pedagogiska verksamhetens 
innehåll. Det görs i form av en lärstudie (delstudie 2) med fokus på hållbar utveckling där vi prövar om 
förskolebarn kan utveckla en förståelse för hur vatten kan omvandlas till elenergi.

Vi vill tacka förskolans personal för att ni delade med er av era erfarenheter av såväl installationen 
av energi sparsystemet som det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling. Tack också till alla barn 
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för att ni med sådan stor entusiasm deltog i lärstudien (delstudie 2). Det var roligt och lärorikt för oss 
forskare också! Vi vill även tacka den pedagogiska personalen för att ni så generöst lät oss genomföra 
lärstudien på er förskola och på andra sätt var oss behjälpliga i allt det praktiska kring undersökningen. 
Vårt varmaste tack vill vi ge till studenten Johanna Karlsson som, under vår handledning, genomförde 
delstudie 2 inom ramen för sitt examensarbete på förskollärarutbildningen på Högskolan Väst. Så här 
i efterhand kan vi konstatera att det blev ett omfattande arbete, men också många roliga stunder – inte 
minst under undersökningens genomförandedel. Till sist vill vi också tacka teknik företaget Raybased 
och Centrum för hållbar utveckling på Högskolan Väst som har bi dragit till att denna undersökning 
har kunnat genomföras.
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Vår undersökning är en kvalitativ studie, vilket 
i det här fallet innebär att dess fokus dels ligger 
på brukarnas beskrivningar av sina erfaren

heter av det energisparsystem som installerats på en 
förskola, dels är inriktat mot om systemet kan kopplas 
till barns förståelse av produktion och konsumtion 
av energi i relation till hållbar utveckling och därmed 
användas i den pedagogiska verksamheten.

Studien genomfördes i form av fokusgrupps
intervjuer med samtlig personal på förskolan (del
studie 1) samt av en lärstudie med sex barn på samma 
förskola (delstudie 2). 

Syfte, frågeställningar 
och mål
Projektets syfte är att få fördjupad kunskap om bru
karnas upplevelser av implementering och användning 
av ett energisparsystem i den dagliga verksamheten. 
Dessutom är syftet att undersöka om detta energispar
system kan knytas till den pedagogiska verksamhetens 
innehåll. Mer specifikt tar studien sin utgångspunkt i 
följande frågeställningar:

•  Vilka upplevelser har brukarna av energispar
systemet?

•  Hur kopplas energisparsystemet till den 
pedagogiska verksamheten?

•  På vilka sätt kan energisparsystemet bidra till 
barns förståelse av energiförbrukning i relation 
till hållbar utveckling?

Målet med studien kan därmed beskrivas som två
faldigt. För det första ska den bidra med kunskaper 
om brukarnas användning av ett energisparsystem ur 
arbetsmiljösynpunkt och de yrkesverksammas erfaren
heter av att använda sig av ett energisparsystem i en 
pedagogisk verksamhet. Därför är det betydelsefullt 
att synpunkter från samtlig berörd personal på för
skolan får komma fram. För det andra ska den bidra 
med kunskap om energisparsystemet och hur det kan 
användas i den pedagogiska verksamheten på en för
skola. Rapporten kan på så vis ge underlag för samtal 
om betydelsen av ett långsiktigt arbete för hållbar 
utveckling ur arbetsmiljö synpunkt, men också utifrån 

UNDERSÖKNING

ett pedagogiskt perspektiv som bör implementeras 
redan i förskolan. 

Delstudie 1: 
Fokusgruppsintervjuer
Med syfte att skapa en utgångspunkt kring persona
lens upplevelser av energisparsystemet och hur de såg 
på möjligheterna att använda det som ett pedagogiskt 
verktyg i verksamheten hölls fokusgruppsintervjuer. 
Fokusgruppsintervjun är en intervjuform där en grupp 
människor samlas för att på forskarens upp maning 
diskutera en given fråga eller ett problemområde 
(Wibeck, 2010). Metoden syftar således till att genom 
gruppinteraktion (cirka 3–4 deltagare) samla in data 
inom ett bestämt ämne (fokus) för forskningsändamål. 
En rekommendation är att intervjua minst tre grup
per för att upptäcka mönster och tendenser i intervju
materialet. 

I vår studie genomfördes intervjuerna i fyra grupper 
och samtliga intervjuer varade cirka 50–60 minuter. 
Sammanlagt deltog 12 personer, varav tio förskollärare/
barnskötare, en kokerska och en lokalvårdare. Tiderna 
för intervjuerna och indelningen av grupperna fast
ställdes av förskolechefen och personalen. De två första 
intervjuerna hölls i september 2016, en hölls i november 
samma år och den sista hölls i februari 2017. Sprid
ningen på intervjutillfällena beror på att en av avdel
ningarna byggdes om och att det sista intervjutillfället 
hölls efter avslutad renovering.

Inför intervjuerna utformades två intervjuguider, 
en för den pedagogiska personalen och en för service
teamet (kokerska och lokalvårdare). Guiderna basera
des på de tre ovan redovisade frågeställningarna. Innan 
intervjuerna informerades personalen om att det var 
frivilligt att delta i undersökningen och att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande. Deltagarna gav 
också sitt medgivande till att intervjuerna spelades in. 
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant (totalt 
50 A4sidor) för att underlätta analysen av mönster och 
tendenser. Intervjuerna har därefter analyserats med 
fokus på studiens frågeställningar.
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Delstudie 2: Lärstudie
Delstudie 2 genomfördes i form av en learning study 
(Häggström m.fl., 2012; Marton & Tsui, 2004; Vallberg 
Roth, 2017), på svenska ofta benämnd som lärstudie. 
I den här studien har vi valt att använda den svenska 
termen. 

En lärstudie kan beskrivas som strukturerad under
visning där innehållet revideras och följs upp utifrån 
det barnen är intresserade av och förstår – eller inte 
förstår. Undervisningen kan därmed ses som en cyklisk 
process som innebär att likande moment återkommer 
flera gånger. Centralt är att identifiera kritiska aspek-
ter av lärandeobjektet för den barn eller elevgrupp 
som ingår i undervisningen (Häggström m.fl., 2012). 
Lärandeobjektet är det kunnande, den förmåga eller 
den färdighet som barnet behöver lära sig för att målet 
med undervisningen ska nås (Pramling Samuelsson & 
Mårdsjö, 2013). I en lärstudie är således lärandeobjektet 
tydligt avgränsat och läraren planerar nya uppgifter/
upplevelser mot bakgrund av vad barnen förstår/inte 
förstår eller hur de förstår det som lärs ut. 

Undervisningen planeras utifrån ett förtest där 
syftet är att ta reda på hur barn/elever uppfattar under
visningsinnehållet och efter undervisningen genom
förs ett eftertest för att se effekter av det lärande som 
undervisningen har bidragit till. Efter förtestet planeras 
minst två lektioner utifrån ett givet variationsmönster, 
där något i undervisningen hålls konstant och något 
varieras. Lo (2014) beskriver variationsmönster som 

grunden för lärarens sätt att behandla innehållet i 
under visningen och att skillnader snarare än likheter 
framhävs som medel för ett effektivt lärande. 

Kontrastering och urskiljning är centrala begrepp 
som eftersträvas i de planerade lektionerna och de utgör 
också grunden i det teoretiska ramverk som är utgångs
punkten i variationsteori (Marton, 2015). Teorin 
bygger på tre delar: lärandeobjektet, kritiska aspekter 
och variations mönster. I en lärstudie används därför 
variations teori som redskap både vid planeringen av 
undervisningen och vid analysen av barnens lärande. 

Utformning
Vår lärstudie genomfördes med sex barn. Ramarna 
för studien planerades av oss forskare och därefter 
tillfrågades en student på högskolan om att genomföra 
studien som sitt avslutande examensarbete. Dess syfte 
baseras i huvudsak på den tredje av de ovan redovisade 
frågeställningarna och formulerades som följande: Att 
undersöka hur barn i förskolan kan utveckla en förstå
else för naturvetenskapliga sammanhang med fokus på 
energi i relation till hållbar utveckling. Frågeställning
arna liksom lärandeobjekten för delstudien lyder:

•  Hur kan förskolebarn förstå att vatten kan 
omvandlas till energi?

•  Vilka kritiska aspekter kan identifieras för att 
barnen ska förstå relationen mellan energi och 
hållbar utveckling?
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”Nu går vi ut, så då släcker vi ljuset.”



6

Deltagare i studien var tre flickor och tre pojkar i åld
rarna 4–5 år. Barnen valdes ut av personalen från två 
avdelningar. Barngruppen var således ny för studenten 
som genomförde lärstudien och för oss forskare, och 
det kan också tilläggas att studentens erfarenhet av att 
leda och planera undervisning begränsades till tidigare 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Samtliga under
visningstillfällen förlades till ett mindre rum på en av 
avdelningarna. Rummet benämndes ”vattenrummet” 
och var dekorerat med barns alster från deras pågående 
tema: Vatten. 

Undervisningen lades upp enligt följande: 

Tillfälle 1. Studenten introducerade arbetsområdet 
genom att låta barnen se filmen ”Lampornas mat”1, 
avsnitt 1 av 5. I filmen visas hur vattenkraft kan 
omvandlas till elektrisk energi. Studenten förde också 
samtal med barnen för att bedöma deras förståelse av 
ämnesinnehållet.

Tillfälle 2. Barnen fick se samma film som vid första 
undervisningstillfället. Därefter fick de prova att produ
cera el med rinnande vatten, sand/vattenhjul, kablar, 
elkontakter och en lampa. Experimentet kontraste
rades i ett försök där kablar, elkontakter och lampa 
var konstanta, men sand/vattenhjulet var utbytt mot 
ett ”äppelhjul”. Studenten förde sedan ett samtal med 
barnen om varför lampan inte lyste. Barnen kom fram 
till att varken sand/vattenhjulet eller äppelhjulet hade 
en omvandlare (turbin) som i filmen. Vid detta tillfälle 
kontrasterades också vattenkraft med en annan slags 

energikälla då en ficklampa hängdes upp i taket och 
lämnades att lysa över helgen. 

Tillfälle 3. Barnen fick se filmen ännu en gång (de 
uttryckte också en önskan om detta) som repetition. 
Filmen kontrasterades med ficklampan som fort
farande lyste, men svagt. Barnen konstaterade att det 
var slöseri med batteri (energi) att lämna ficklampan att 
lysa över helgen och att man får betala för den energi 
man använder. Filmen och de tidigare experimenten 
kontrasterades även med att barnen fick prova att hälla 
rinnande vatten på en enkel modell av ett vattenkraft
verk. Modellen hade samma delar som kraftverket 
i filmen, det vill säga rinnande vatten, omvandlare 
(turbin), kablar, elkontakter och en lampa. När barnen 
hällde vatten på vattenhjulet lyste lampan grönt. 

Tillfälle 4. Barnen fick se avsnitt 2 av filmen ”Lampor
nas mat”. Avsnittet har ett liknande upplägg som avsnitt 
1, men handlar istället om hur vindkraft omvandlas 
till el. När barnen såg filmen uttryckte de att ”det var 
samma, men inte lika”. Barnen fick prova att använda 
vindkraft (en elektrisk hårfön) för att blåsa på en vind
snurra (samma som i filmen) kopplad till en lampa. 
Dock kunde de snabbt konstatera att lampan inte lyste 
för att det saknades en omvandlare (turbin). Det kunde 
de jämföra med filmen och med erfarenheten av att 
hälla vatten på vattenkraftverket. Vid detta tillfälle, 
vilket vi kallar eftertest, framkom det att barnen hade 
utvecklat en begynnande förståelse för hur vatten och 
vindkraft kan omvandlas till energi. Vi kunde också 

”Det är samma [som vattenkraft]!”
”Det är inte samma!”
”Där, där! Ett vindkraftverk! Jag har sett en riktig sån där!”
 ”Det är lite samma.”
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1    ”Lampornas mat” är en serie för äldre förskolebarn som handlar om energi och elkraft. Fyra avsnitt handlar om hur olika kraftverk fungerar, 
och låter tittaren följa hur vatten, vind, sol och kärnkraft omvandlas till elenergi som sedan leds in i ett hus och vidare till en lampa som 
lyser. Det femte avsnittet handlar om vilken energi (mat) människor behöver, med avsikt att visa att det inte bara är lampor som behöver energi 
utan att också människans kropp behöver det för att må bra och kunna röra sig. Serien är framtagen av UR Skola i samarbete med professor 
Ingrid Pramling Samuelsson och fil.dr. Jonna Larsson vid Göteborgs universitet. Se även https://urskola.se/Produkter/183664Lampornasmat
Vattenkraft.

konstatera att barnen uttryckt vikten av att spara energi 
då det handlar om både privatekonomi och hushållning 
av resurser. Tillfället avslutades med att en förskollärare 
visade barnen hur förskolans energisparsystem funge
rar. På en läsplatta fick de se hur mycket energi som 
respektive avdelning använt sig av den aktuella dagen.

Material
Insamlat material för lärstudien består av fyra timmars 
videoinspelning, fältanteckningar och cirka 20 fotogra
fier från de fyra undervisningstillfällena på förskolan. 
Vi forskare skötte själva all dokumentation. Samtalen 
mellan studenten och barnen transkriberades även för 
att vi lättare skulle kunna urskilja mönster och tenden
ser i barnens förståelse av hur vattenkraft omvandlas 
till energi. Sammanlagt har 22 sidor med utskrifter 
från samtalen analyserats med fokus på studiens fråge
ställningar och pedagogisk teori. 

Eidevald (2015) förordar användning av video
observation främst för att dokumentera interaktionen 
mellan individer, eller mellan individer och material, 
vid en undersökning. En fördel med videoobservation 
är att den undersökandes eget agerande kan dokumen
teras, och en annan att samma sekvens kan studeras 
flera gånger så att interaktionen mellan deltagarna kan 
transkriberas ordagrant. Risker med videoobservation 
är de som observeras kan känna sig obekväma och att 
det inte känns naturligt att delta i undersökningen. 

Vid fältarbete rekommenderar Bryman (2004) att 
forskaren för anteckningar för att summera händelser 
och handlingar i så nära anslutning som möjligt till 
observationen. I denna studie förde vi fältanteckningar 
för att tillsammans med studenten kunna diskutera 
händelser vid undervisningstillfällena samt barnens 
reaktioner och deras intresse. Tillsammans med video
inspelningarna gav fältanteckningarna stöd vid diskus
sion av genomförd undervisning och vid planeringen 
inför följande undervisningstillfälle. All undervisning 
planerades av studenten tillsammans med en av oss 
forskare i nära anslutning till det nyss avslutade lär
tillfället. 

Etiska aspekter
Vårdnadshavare till samtliga barn i studien har sam
tyckt till barnens deltagande och gett tillstånd till att 
undervisningstillfällena videofilmades. Barnen själva 
informerades muntligt om att det var frivilligt att 
delta i undervisningen och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande om de hellre ville göra något 
annat. Barnen gav också sitt muntliga tillstånd till att 
bli video filmade och vid sista undervisningstillfället 
fick de se valda sekvenser från filminspelningarna. Av 
etiska skäl har vi valt att ge barnen fingerade namn i 
rapporten (Vetenskapsrådet, 2011).
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Resultatet av delstudie 1 presenteras utifrån det 
övergripande syftet att få fördjupad kunskap om 
brukarnas upplevelser av ett energisparsystem 

i den dagliga verksamheten och att undersöka om 
systemet kan kopplas till den pedagogiska verksam
hetens innehåll. De tre centrala frågeställningarna 
rör 1) brukarnas upplevelse av energisparsystemet ur 
olika aspekter, 2) möjligheter att koppla energispar
systemet till den pedagogiska verksamheten och 3) 
hur energispar systemet skulle kunna bidra till barns 
förståelse av energi förbrukning i relation till hållbar 
utveckling. Resultaten av delstudie 2 redovisas under 
en egen rubrik, 4, med koppling främst till den tredje 
fråge ställningen och de pedagogiska implikationerna. 

Brukarnas upplevelser  
av energisparsystemet
Avsnittet behandlar personalens syn på valet av 
försöks institution, motiven för införandet av energi
sparsystemet, systemet som arbetsmiljöförbättring, 
uppfattningar om systemets energisparfunktion, imple
menteringen av systemet samt handhavandet av det och 
önskemål om tekniska förbättringar.

Val av förskola
Personalen på förskolan uppfattar att den valdes ut 
som försöksinstitution i samarbete mellan Raybased 
och Trollhättans Tomt AB (numera Kraftstaden Fast
igheter). Motiven för det säger sig ingen i personalen 
känna till. Några menar att det kunde ha att göra med 
att personalgruppen upplevdes som flexibel och att man 
hade en, som man uttrycker det, sedan tidigare ”lätt
sam” kontakt med fastighetsbolaget. Andra tror att det 
hade att göra med att personalgruppen var stabil (hade 
få personalförändringar) och ytterligare andra, främst 
från servicelaget (kokerska och lokalvårdare), att det 
kunde handla om det miljöarbete som sedan tidigare 
fanns på förskolan. En fjärde teori är att förskolan hade 
gammal och dålig belysning som behövde bytas ut. 

Trots att de inte känner till det egentliga skälet till 
att ha blivit utvalda är samtliga i personalen positiva till 
projektet, och ingen har haft en tanke på att tacka nej 
eller ens haft några invändningar. 

Motiven för införandet av systemet
Den pedagogiska personalen säger sig inte riktigt veta 
varför energisparsystemet installerades. Handlade det 
om energibesparing? Eller ekonomisk besparing? Eller 
något annat? Initialt förefaller personalen i allmän
het ha uppfattat energisparmotivet som sekundärt. 
De flesta ger istället uttryck för att det handlar om att 
förbättra arbetsmiljön för den pedagogiska persona
len, och även lekmiljön för barnen. Någon klar bild 
av på vilket sätt systemet innebär en minskning av 
energiåtgången verkar inte finnas inom denna grupp, 
åtminstone inte inledningsvis, och deltagarna efterlyser 
i intervjuerna också en tydlig genomgång av detta. 

Däremot anger servicepersonalen just energi
besparing som systemets främsta mål. De välkomnar 
systemet och ger också ett antal exempel på hur det 
kan bidra till en lägre energiförbrukning. Ett åter
kommande påpekande från dem är att diagrammen 
över energiförbrukningen på de olika avdelningarna 
tydligt pekar ut användningen av stöveltorkar och tork
skåp som stora ”energitjuvar”, liksom belysning som 
lämnas på i utrymmen som inte används för tillfället.

Energisparsystemets roll  
i förbättringen av arbetsmiljön
Den aspekt som framstår allra tydligast för samtlig 
pedagogisk personal är den avsevärda förbättring av 
arbetsmiljön som de upplevt som en följd av installatio
nen av energisparsystemet. Framför allt framhåller de 
möjligheten att påverka belysningen som något mycket 
positivt. Den allra främsta fördelen är att de upplever 
att de fått ett mycket mer behagligt arbetsljus, eller 
som någon uttrycker det: ett ”naturligt” ljus. Därmed 
slipper de det tidigare alltför vita och hårda ljus som 
många anser gav huvudvärk. Armaturerna anses också 
betydligt bättre. Många lyfter fram problem de upplevt 
med de tidigare lysrörsarmaturerna, där dåliga lysrör 
orsakade blinkande ljus och irriterande surr tills de blev 
bytta. Lokalvårdaren påpekar också att de nya arma
turernas utformning innebär att hon vid storstädning 
inte längre behöver klättra upp på stege för att rengöra 
armaturerna utan att hon kan göra det från golvet med 
en dammvippa.

Att kunna variera mellan stark belysning (vid städ
ning och andra arbetsuppgifter och sysselsättningar 
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Johanna: ”Ficklampan får sin energi från …?”
Barnen [unisont]: ”Batteri!”
Johanna: ”Lampan får sin energi från …?”
Anna: ”Vattenelektricitet!”
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förråd och toaletter, där det tidigare oftast var tänt hela 
tiden – särskilt på barnens toaletter, eftersom barnen 
annars inte ville gå dit själva. Också det faktum att 
man snabbt och enkelt kan släcka hela avdelningen vid 
utevistelse, och hela huset vid stängning, ses utöver 
den tidigare nämnda arbetsmiljöförbättringen nu 
också som en energibesparing. Servicelaget ställer sig 
dessutom redan från början frågande inför att inte de 
allmänna utrymmena, eller ”vuxenutrymmena” som de 
benämner dem, innefattas av systemet. Onödig energi 
förbrukas av belysning som i många fall ständigt står på 
i exempelvis personalrum och på kontor. 

Ett annat påpekande gäller värmen, som nu på ett 
enklare och ofta snabbare sätt kan sänkas där det tidi
gare varit onödigt varmt, exempelvis i barnens vilrum. 
Lokalvårdaren tar dock upp att hon även nu upplever 
värmen som alltför hög i flera av kapprummen, dels 
för att barnen står där påklädda och väntar på att alla 
ska bli klara att gå ut (och förmodligen blir ganska 
varma), dels för att hon tycker sig höra från de vuxna 
som hjälper till med påklädningen att även de känner 
sig varma. En justering här skulle innebära både större 
välbefinnande och en energibesparing, som hon ser 
det. En annan brist är att värmereglering inte kan göras 
i förskolans allmänna utrymmen, de som inte ingår i 
respektive avdelningar.

Displayens information om energiförbrukningen 
förefaller endast i mindre grad ha uppmärksammats av 
den pedagogiska personalen. På en av avdelningarna 
besvarar de en intervjufråga med: ”Energiförbruk
ningen? Den har vi aldrig tittat på.” På en annan avdel
ning säger de att de sett rubriken på displayen, men att 
de inte fördjupat sig i informationen. Flera menar att 
den inte i första hand är till för dem som pedagogisk 
personal, utan en funktion som används av fastighets
bolaget i fastighetsskötseln. Någon säger dock att hon 
lagt märke till att energiförbrukningen ökar när stövel
torken är igång. Personalen i servicelaget säger sig där
emot vara intresserade av energiförbrukningen och de 
har sinsemellan diskuterat att energiförbrukningen 
varierar mellan avdelningarna. Främst kopplar de en 
högre energiförbrukning till två faktorer: mer omfat
tande bruk av stöveltorkar och torkskåp samt längre 
öppettider (en av avdelningarna ansvarar för både  
öppning och stängning av förskolan).

Implementeringen  
av energisparsystemet
Samtliga i personalen är nöjda med systemet och alla 
säger sig också vara mycket nöjda med den hänsyn 
som togs till barnen och det pedagogiska arbetet när 
systemet installerades. De allra flesta har enbart posi
tiva erfarenheter från installationsperioden och de fin
justeringar som behövdes gjordes kort därefter. Vissa 

som kräver bra ljus) och mer dämpad (när man vill ha 
det lugnt) upplevs som positivt. Separata dimrar i olika 
rum gör också att belysningen på ett enkelt sätt kan reg
leras i förhållande till den verksamhet som för tillfället 
pågår just där. Detta kan i vissa fall göras av barnen 
själva. Ytterligare en praktisk funktion som nämns i 
samband med belysningen är att man med ett knapp
tryck kan tända eller släcka hela avdelningen, eller 
förskolan, när man kommer eller går. Att kunna tända 
upp hela förskolan på en gång uppskattas särskilt tidiga 
vintermorgnar, då en del säger sig ha upplevt en viss 
otrygghet eller mörkerrädsla i det ännu mörka huset.

På flera ställen, exempelvis toaletter och avdelnings
förråd, har rörelsesensorer monterats. Även kökets 
torrförråd och kylrum har fått rörelsestyrd belysning, 
vilket kokerskan anser underlättar när saker ska bäras 
in i dessa förråd.

De intervjuade upplever arbetsmiljöförbättringar 
även med avseende på värmen. Tidigare fick de skruva 
på elementen för att justera temperaturen och efter
som lokalerna har takvärme behövde det göras uppe 
vid taket. I nuläget är det lätt att justera värmen via 
displayen. Många framhåller också det positiva i att 
automatiskt ha ”lagom” inomhustemperatur, och flera 
tar upp att det är positivt att få en exakt temperatur
angivelse eftersom den individuella upplevelsen av 
temperaturen i rummet kan vara olika. Att en upplever 
rummet som för varmt och en annan som för kallt 
är lättare att acceptera om man kan avläsa i systemet 
att det håller just de 21,5 grader som man enats om 
att ställa in. Personalen ser det också som positivt att 
kunna ha olika temperaturer i olika rum beroende på 
vad de används till, att exempelvis kunna sänka tempe
raturen i det rum där barnen sover eller vilar. 

Ventilationen nämns däremot mycket sällan av de 
intervjuade. En utbrister: ”Nej, ventilationen den rör vi 
inte!” Och en annan tillägger att den är tidsinställd och 
stängs av på kvällen. I övrigt är det bara en person som 
tar upp att det vore önskvärt att kunna styra ventilatio
nen, och då i lekhallen som på grund av de stora fönst
ren blir mycket varm under soliga dagar. 

Uppfattningen av  
systemets energisparfunktion
Som tidigare nämnts uppfattade personalen ursprung
ligen att systemet främst skulle förbättra arbetsmiljön 
genom bättre belysning och temperaturreglering, men 
i intervjusamtalen framkom, ibland efter direkta frågor 
från intervjuarna, reflektioner över hur det på olika sätt 
bidrar till energibesparing, vilket skulle kunna tolkas 
som att intervjuerna i sig ökade medvetenheten om 
energiförbrukning.

Något av det första som nämns i intervjuerna är 
de rörelsevakter som installerats på avdelningarnas 
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perioder fungerade inte systemet fullt ut, men eftersom 
förskolan varken saknade värme eller ljus under tiden 
hade det inte så stor betydelse för det pedagogiska 
arbetet. Teknikerna och elektrikerna upplevdes som 
tillmötes gående och som om de var noga med att infor
mera om vad som skulle göras och i vilka utrymmen. 
Elektrikerna pratade dessutom med barnen om syste
met under arbetets gång. De berättade vad det skulle 
innebära och förklarade varför de var där, och barnen 
var mycket intresserade.

Den tekniska informationen ser personalen som 
mycket bra, men trots det anser inte alla vid höstens två 
första intervjuer att de ”kan” använda alla funktioner 
och de önskar därför en tydlig gemensam genomgång. 
Efter dessa intervjuer återkommer därför Raybased till 
förskolan för att gå igenom systemet med all pedagogisk 
personal. De som intervjuades efter detta informations
tillfälle ger uttryck för att de då fick den information 
som de behöver för att kunna använda systemet. En 
grupp som lämnades utanför var dock servicelaget. 
Möjligen sågs informationen som mindre aktuell för 
deras del eftersom de allmänna utrymmena på för
skolan inte ingår i systemet, men lokalvårdaren skaffade 
sig på egen hand den information hon tycker sig behöva 
medan hon arbetade med lokalvården på de olika avdel
ningarna under installationstiden.

Några i personalen konstaterar att de fortfarande, 
trots den mycket goda tekniska informationen, har 
svårt att identifiera vad i systemet som kan ses som 
energibesparande, och initialt saknar de även kopp
lingen till den pedagogiska verksamheten.

Handhavande av systemet och 
önskemål om tekniska förbättringar
Flera säger att displayerna är ”sköna” att styra och att de 
har en enkel manual. Andra menar däremot att de fort
farande inte fullt ut behärskar styrplattan och önskar 
därför en tydlig brukarmanual, vilket även behövs för 
att ny personal ska kunna sätta sig in i systemet.

Alla intervjuade rekommenderar systemet till andra 
förskolor, men av olika skäl. Bland den pedagogiska 
personalen talar man främst om den förbättrade arbets
miljön, medan servicelaget i första hand framhåller 
systemets potential att öka miljömedvetenheten hos alla 
som arbetar i förskolan.

Vissa önskemål och förslag till förbättringar fram
kommer i intervjuerna, även om personalen i det stora 
hela är nöjd. Några anser att det vore bra om de kunde 
nå samtliga avdelningar från den egna displayen, exem
pelvis för att kvällstid kunna släcka vissa avdelningar 
medan andra är tända. På en avdelning har man en 
önskan om att inkludera även de smålampor som man 
har av trivselskäl i styrningen från displayen. 

Servicepersonalen undrar, som tidigare nämnts, 
varför inte utrymmen som kök, personalrum, korridor 
och kontor ingår i systemet. Vissa funktioner finns, 
exempelvis de rörelsevakter som på kokerskans begäran 
installerats i torrförråd och kylrum samt den dimmer 
som finns i städförrådet, men i övrigt ingår inte dessa 
allmänna utrymmen.

”De var väldigt bra, de som installerade. Och de var 
ju väldigt duktiga på att förklara, även för barnen.”
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Möjligheter att koppla 
energisparsystemet till den 
pedagogiska verksamheten
Ursprungligen fanns bland den pedagogiska personalen 
ingen spontan koppling mellan det nya systemet och 
det pedagogiska arbetets innehåll. Däremot kunde de se 
fördelar med möjligheten att styra ljuset, och till exem
pel dämpa det för att lugna barngruppen eller skapa en 
”mysig” stämning, eller tvärtom öka det vid aktiviteter 
som kräver bra belysning, exempelvis sådana som inne
bär att man arbetar med olika material. 

Först i samband med intervjuerna tycker sig  
pedagogerna bli uppmärksammade på innehållsliga 
pedagogiska kopplingar. Under samtalen kommer de 
fram till att de skulle kunna knyta energiförbrukning 
till det pågående årstemat Vatten (gemensamt för samt
liga avdelningar) samt områdena teknik och hållbar 
utveckling, båda områden som på olika sätt lyfts fram i 
läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2016). De 
ser också goda möjligheter att i det pågående vatten
temat knyta an till Trollhättan Energi och det för för
skolan geografiskt närliggande kraftverket. 

Diskussionen under fokusintervjuerna leder för flera 
fram till en tydligt ökad medvetenhet om sätt att koppla 
samman barns lärande och förståelse inom det redan 
påbörjade temaarbetet med det nya energisystemet. 
De säger sig också se fram emot att studenter från hög
skolan kommer ut för att arbeta med barnen, eftersom 
de tänker sig att det skulle erbjuda ytterligare idéer 

om utveckling av temaarbetet i riktning mot energi
sparande och hållbar utveckling.

Bidrag till barns förståelse av 
relationen energiförbrukning–
hållbar utveckling
Det temaområde som gäller för det aktuella läsåret på 
förskolan är alltså Vatten. I temat ingår enligt plane
ringen följande områden:

• naturkunskap

• mat

• teknik

• kretslopp

• återvinning

• experiment

• djur.

Den pedagogiska personalen hade till en början inga 
tankar om att synliggöra för barnen den energi
besparing som systemet medför och koppla den till den 
undervisning och de aktiviteter som sker inom temat. 
Men i de samtal som följde i intervjuerna framkommer 
som ovan nämnts att de ändå kan urskilja vissa sam
band, och med dem insikten om att dessa skulle kunna 
användas för att fördjupa temaarbetet. Personalen som 
arbetar med de allra yngsta barnen uttrycker dock fort

”Vatten! Det gör sig till ström.”

A
do

be Sto
ck/Ro

bert Przybysz



13

satt en viss skepsis när det gäller möjligheter att få dessa 
barn att förstå begrepp med anknytning till hållbar 
utveckling och energibesparing och har därför svårt att 
föreställa sig konkreta arbetssätt för detta.

En pedagog påpekar däremot att många av de äldre 
barnen är intresserade av teknik och att displayen skulle 
kunna användas bland annat för att tydliggöra energi
förbrukningen. En annan erinrar sig det stora intresse 
som barnen visade under installationsperioden och att 
de då talade mycket med barnen och svarade på deras 
nyfikna frågor. Till exempel tog man upp att ljuset på 
avdelningen skulle bli bättre, och att lampan inne på 
toaletten skulle tända och släcka sig själv så att den inte 
lyser i onödan. Man talade också om att man lätt skulle 
kunna höja eller sänka värmen om det är för kallt eller 
för varmt. Men, fortsätter pedagogen vidare, de gjorde 
nog ingen direkt koppling till temaarbetet utan avsikten 
var i första hand att förklara för barnen varför elektri
kerna var där. 

I backspegeln menar flera att de kunde ha använt sig 
mer av barnens nyfikenhet och intresse, och spunnit 
vidare på det med koppling till temat. I samband med 
det funderar de också på hur de kan ge barn möjlighet 
att förstå hur deras egna handlingar påverkar miljön. 
Ett sätt skulle kunna vara att mer uttryckligen sätta ord 
på handlingar, till exempel genom att säga: ”Nu går vi 
ut, så då släcker vi ljuset.” En annan tanke är att fråga 
barnen om hur de uppfattar displayerna, för att på så 
sätt utforska barnens förståelse av vad det nya systemet 
innebär och använda det som utgångspunkt i det fort
satta lärandet. Någon påpekar att eftersom barnen är 
intresserade av teknik skulle de om ytterligare funktio
ner läggs till på displayerna kunna använda systemet 
för att tydliggöra fler fenomen. Displayerna sitter dock 
för högt för att barnen ska kunna se dem, och till och 
med vissa i personalen tycker att de sitter för högt för 
dem. Kanske skulle det vara möjligt att ha en display 
i varje rum som sköts av barnen själva? Främst avser 
vi då styrningen av ljus, då värme och ventilation bör 
skötas av de vuxna.

Ett önskemål är att via displayen kunna ta fram sta
tistik över tid för energiförbrukningen, för att kunna 
se vilken energispareffekt olika handlingsalternativ ger 

eller hur energiförbrukningen varierar under dagen 
och året. Detta skulle kunna utvecklas, så att även 
barnen ser att de egna handlingarna leder till att man 
sparar ström – eller slösar på den. På det hela taget 
finns en tanke om fler barninriktade delar för installa
tion i förskolor, med för barn lättavlästa resultat, som 
temperatur angivelse och tydliga staplar för energi
förbrukning. Systemet kunde på så sätt även tjäna som 
läromedel för barnens miljömedvetenhet och förståelse 
för energisparande.

Ytterligare tankar som framkommer är att konkret, 
inom temaarbetet, arbeta med ”hur energi skapas och 
kan sparas”. Man skulle också kunna lägga in ”energi
spel” (befintliga eller nyutvecklade) på de läsplattor 
som barnen har tillgång till, för att ytterligare bearbeta 
området.

Lärstudien
Delstudie 2 i vår studie var alltså en lärstudie med sex 
barn från den aktuella förskolan. Inom studien genom
fördes planerad undervisning kring naturvetenskapliga 
fenomen och hållbarhetsfrågor, med anknytning till 
det för förskolan gemensamma temat Vatten. Tanken 
var att det skulle bidra till att skapa en pedagogisk för
bindelse mellan temaarbetet och det nya energispar
systemet och stödja barnens lärande på området. 

Frågeställningarna i delstudien är: 1) Hur kan för
skolebarn förstå att vattenkraft kan omvandlas till 
energi? och 2) Vilka kritiska aspekter kan identifieras 
för att barn ska utveckla en förståelse för relationen 
mellan energi och hållbar utveckling? I resultatet visar 
Karlsson (2017) att barn kan följa en process där vatten 
och vindkraft, genom en omvandlare (turbin), kan 
omvandlas till elenergi som gör att en lampa kan lysa. 

I tabellen nedan visas fyra kritiska aspekter och 
vad som varierades vid de fyra undervisningstillfällen 
(förtest, två lektionstillfällen och eftertest) som ingick 
i lärstudien. Upplägget av undervisningen beskrivs i 
metodavsnittet. 

I en lärstudie riktas barnens uppmärksamhet mot 
ett avgränsat lärobjekt och variationsmönster används 
för att behandla innehållet och göra lärande möjligt 

Förtest Lektion 1 Lektion 2 Eftertest

Aspekt 1. Vattenkraft omvandlas till 
elenergi

Konstant Konstant Konstant Varieras

Aspekt 2. Omvandlare/turbin Konstant Konstant Varieras Varieras

Aspekt 3. Olika slag av energikällor Konstant Varieras Varieras Varieras

Aspekt 4. Energiförbrukning i relation  
till hållbar utveckling

Varieras Konstant Varieras Varieras

Tabell 1. Kritiska aspekter och variationsmönster.
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(Marton, 2015). Ur ett variationsteoretiskt perspektiv 
ses barnets lärande som erfarande, det vill säga att den 
lärande måste erfara något, till exempel, som i den här 
studien, hur vattenkraft kan omvandlas till elenergi (se 
tabell 1). För att lära sig måste barnet i en samtidighet 
erfara en kontrastering (variation), som här iscen sattes 
i form av ett batteri (energikälla) och en ficklampa (lek
tion 3). Barnen fick också i ett eftertest se en film som 
liknade den de sett vid de tre tidigare tillfällena, men 
som visade hur vindkraft istället för vattenkraft (varia
tion) kan omvandlas till elenergi. Barnen fick också 
prova hur luft från en hårfön (vind) kan få en vind
snurra att snurra, i avsikt att kontrastera vind snurran 
mot det tidigare erfarna sand/vattenhjulet (lektion 
1 och 2 samt eftertestet). Samtliga barn deltog aktivt 
under alla undervisningstillfällen och visade stort 
intresse och entusiasm, vilket antyder att de uppfattade 
undervisningsinnehållet som meningsfullt. 

Det framkom i Karlssons studie att barn i förskole
åldern (i denna studie 4 och 5åringar) har förmåga att 

utveckla en begynnande förståelse för hur vatten och 
vindkraft kan omvandlas till elenergi. Resultatet visar 
även att barn i denna tidiga ålder kan förstå att energi
förbrukning kan kopplas till kostnader och privat
ekonomi, och därmed betydelsen av att hushålla med 
energi. Det i sin tur kan knytas till att hushålla med jor
dens resurser, vilka måste räcka till för alla. Exempelvis 
uttrycker ett av barnen att ”den energi man använder 
får man betala för”. Vidare påpekar barnet: ”Man kan 
inte använda hur mycket energi som helst, för den 
måste också räcka till alla andra.” Vid ett annat tillfälle, 
när lampan i rummet var släckt, utropar samma barn: 
”Å, nu sparar vi på energi!” Studien visar således att 
barn redan i förskoleåldern kan uppfatta även kompli
cerade naturvetenskapliga begrepp och, som i det här 
fallet, påbörja utvecklingen av en förståelse av energi
förbrukning i relation till hållbar utveckling

En mer detaljerad redogörelse av resultatet i del
studie 2 presenteras i examensarbetet av Karlsson 
(2017).
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”Det händer ingenting …” [Han trycker och kikar.]
 ”Vad kan det bero på, tro?”
 ”Det måste gå ännu snabbare!”
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Det är ingen tvekan om att det nya energispar
systemet har mottagits mycket positivt av såväl 
den pedagogiska personalen som service

laget – installationen, den tekniska informationen och 
de upplevda funktionerna inkluderat. Men det är sam
tidigt uppenbart att det för den pedagogiska personalen 
främst framstått som en arbetsmiljöförbättrande åtgärd 
och att man inte i någon högre grad kopplat införandet 
till energibesparing eller, åtminstone fram till fokus
gruppsintervjuerna, blivit medvetna om den pedago
giska potentialen i systemet. 

Att tidigt introducera miljötänkande för vuxna och 
lärande för barn blir allt mer aktuellt i dagens samhälle, 
och att fullt ut använda sig av systemets möjligheter 
skulle kunna bidra till detta. Det leder oss till slut
satsen att inte bara handhavandet av systemet utan 
också tanken bakom, det vill säga energibesparing, med 
fördel kan ingå i introduktionen av energisparsystemet. 
Introduktionstillfället skulle kunna utföras som en 
helhet som flätar samman de tekniska delarna med en 
fördjupad diskussion kring sambandet mellan miljö 
och energiförbrukning, och då inte enbart förskolans 
arbetsmiljö utan miljötänkande i stort. Till det skulle 
man också kunna koppla en diskussion om de pedago
giska konsekvenserna för barns lärande, med utgångs
punkt i det nya energisparsystemet.

Sambandet mellan energisparsystem och pedago
giskt innehåll kan för förskolans del sammanfattas i 
begreppet hållbar utveckling, även om detta begrepp 
inte explicit används i förskolans läroplan2. Däremot 
beskriver läroplanen förhållningssättet till frågor om 
miljö på ett mycket konkret sätt: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållnings-
sätt och en positiv framtidstro ska prägla 
förskolans verksamhet. Förskolan ska med-
verka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå 
hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 

det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 
i framtid. (Skolverket, 2016, s. 7)

Den kunskapssyn och den syn på lärande som läro
planen för förskolan företräder betonar starkt barns 
erfarenhet, delaktighet och självverksamhet som grund. 
De fyra F:en som ringar in läroplanens kunskaps
begrepp – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 
i samspel med varandra – bör vara basen för förskolans 
undervisning och ett temainriktat arbetssätt framhålls 
för att åstadkomma ett mångsidigt och sammanhäng
ande lärande för barnen. Vidare sägs om utformningen 
av verksamheten för att främja barns lärande:

Verksamheten ska utgå från barnens erfaren-
hetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 
att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 
kunskap genom lek, socialt samspel, utfors-
kande och skapande, men också genom att 
iaktta, samtala och reflektera. (Skolverket, 
2016, s. 7)

Konkret handlar det om att ta till vara vardagens olika 
möjligheter i barnens nära miljö – och energispar
systemet, som uppenbarligen väckte barnens intresse 
vid installationen, är ett utmärkt exempel på en möjlig
het som kan medföra lärande kopplat till en central 
miljöfråga. Men för detta krävs pedagogernas aktiva 
engagemang, dels för att ge barnen möjligheter till lek 
och utforskande med anknytning till området, dels 
för att tillsammans med barnen göra iakttagelser samt 
diskutera och reflektera runt, i det här fallet, energi
besparing, miljö och hållbar utveckling.

Under intervjuerna väcks en rad idéer om hur 
arbetet kopplat till energi skulle kunna öka barnens 
intresse, egenaktivitet och lärande via stimulans och 
väg ledning från pedagogerna. En enkel sådan strategi 
är att explicit göra energisparåtgärder för barnen genom 
att sätta ord på dem, till exempel att påpeka att man 
släcker ljuset när man lämnar rummet och därmed 
sparar energi. Ytterligare en tanke som framförs i 
intervjuerna är att se till att barnen får tillgång till olika 

DISKUSSION

2    I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2017) är däremot begreppet hållbar utveckling tydligt framskrivet, i ordalag 
som ligger mycket nära det ovan citerade avsnittet ur förskolans läroplan.
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aktiviteter med anknytning till området på förskolans 
läsplattor. En enkel sökning visar att det finns flera 
färdiga gratisspel och appar att tillgå, till exempel Sop-
spelet och den interaktiva sagoboken Milo och miljön, 
båda utvecklade i samarbete med Trollhättan Energi. 
Andra exempel är Energismarta kids, ett spel som går ut 
på att hitta ”energitjuvar” i olika rum, och Ekopaddan 
som handlar om hållbar mathållning, båda utvecklade 
av Göteborgs Stad. Med fördel skulle dessa och andra 
applikationer kunna introduceras för personalen i sam
band med introduktionen av energisparsystemet.

En mer utarbetad strategi illustreras av projektets 
delstudie 2 (Karlsson, 2017) som ju genomförts just 
för att få barn i förskolan att utveckla en förståelse för 
energiförbrukning i relation till hållbar utveckling. 
Studien visar att även ganska unga barn till synes kan 
skapa en förståelse för så komplexa naturvetenskapliga 
begrepp som energianvändning och energisparande, 
genom ett arbetssätt där deras nyfikenhet, reflektioner 
och slutledningsförmåga tas till vara i undervisning 
och konkreta experiment. Barnen i studien utvecklar 
en begynnande förståelse för hur vatten och vindkraft 
kan omvandlas till elenergi, för att energiförbrukning 
kan kopplas till privatekonomi och för vikten av att 
hushålla med jordens resurser. Därför menar vi att det 
är viktigt att redan i förskolan belysa frågor om energi 
och hållbar utveckling för att lägga grunden för såväl 
barns intresse som deras begynnande förståelse för 
”emergent science”, vilket SirajBlachford, Smith och 
Pramling Samuelsson (2010) framhåller kan ge barn en 
beredskap för att möta och påverka sin framtid. 

Svenska förskolor har lång erfarenhet av att arbeta 
med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, påpe
kar ÄrlemalmHagsér (2014). Barns utbildning och 
kunskapsutveckling i förskolan kan därför ses som en 
betydelsefull investering för vårt samhälle och enskilda 
medborgares framtid (Thulin, 2011; Larsson & Pram
ling Samuelsson, 2015). Att i förskoleåldern få ta del 
av och kunna använda naturvetenskapliga begrepp i 
sin kommunikation med andra menar Larsson (2016) 
möjlig gör att barnen kan benämna skeenden i nutid, 
och på lång sikt ge dem grundläggande kunskap om 
naturvetenskapliga fenomen och teknik som vetenskap. 

Vi menar att det är viktigt att förskollärare arbe
tar med en didaktisk medvetenhet om frågor som rör 
energi och hur ett hållbart samhälle kan byggas och 
utvecklas. Tillfälliga aktiviteter, experiment eller barns 
egen lek är inte tillräckligt enligt Larsson (2016), utan 
det krävs en kommunikativ kontext (jmf. Karlsson , 
2017) där barn stimuleras och ges möjlighet att utforska 
och pröva sina hypoteser. Karlsson visar i sin studie 
att barn i förskoleåldern är intresserade av att lära sig 
mer om energi och hur enkel vardagsteknik funge
rar. Men för att undervisningen ska bli intressant och 
stimulera barns lärande menar vi att förskollärare 

behöver ha en didaktisk kunskap om undervisnings
innehållet (naturvetenskapliga fenomen), och de bör 
ta fasta på ett förhållningssätt som grundar sig på 
för skolans tradition, barns intressen och deras egna 
initiativ (agens) (Ärlemalm Hagsér & Davis, 2014). 
I dagens förskol lärar utbildning får studenter utbildning 
i natur vetenskap och teknik som ämnen och i hur de 
kan undervisa barn om naturvetenskapliga fenomen. 
När förskollärare planerar för temaarbeten menar vi 
att de också måste se till att barnen får möta ett natur
vetenskapligt innehåll som har relevans för förskolans 
uppdrag som det formuleras i läroplanen (Skolverket, 
2016). 

Det nya energisparsystemets display skulle kunna 
användas för att ge barnen en visuell bild av förskolans 
energiförbrukning. Det kan också användas till att jäm
föra energiförbrukningen när alla avdelningens lampor 
är tända respektive släckta. Ett annat användnings
område skulle kunna vara att jämföra avdelningens 
energiförbrukning över tid. Vi menar därför att det 
nya energisparsystemet skulle kunna kopplas till den 
pedagogiska verksamhetens innehåll och användas i 
förskolans undervisning. Det kan i sin tur öka barnens 
medvetenhet kring energiförbrukning och vikten av att 
spara energi.

Sammanfattningsvis har vi på grundval av våra 
intervjuer och analysen av dessa kommit fram till att 
införandet av energisparsystemet genomförts på ett 
ändamålsenligt sätt och att främst den pedagogiska 
personalen upplevt en klar arbetsmiljöförbättring 
som en följd av installationen. Däremot kan vi inte se 
att själva idén med energisparandet tydligt gått fram, 
vare sig till den pedagogiska personalen eller, via 
dem, till barnen i förskolan. De enda som uttryckli
gen framhåller detta är personalen i servicelaget, det 
vill säga kokerska och lokalvårdare, som redan innan 
systemets införande hade ett genomtänkt ekologiskt 
och miljömedvetet förhållningssätt. Det har visat sig i 
val av livsmedel för barnen, bortval av i stort sett alla 
hel och halvfabrikat, egen brödbakning, miljövänliga 
val av rengöringsmedel och så vidare, liksom noggrann 
sopsortering av allt avfall från förskolan. Samtidigt 
är det anmärkningsvärt att energisparsystemet inte 
omfattar förskolans allmänna (icke barninriktade) 
utrymmen och att servicelaget inte inkluderades i 
introduktionen av systemet. Detsamma gäller att 
service lagets tydliga miljöinriktning och betoning av 
hållbar utveckling inte förefaller ha fått något stort 
genomslag i barnavdelningarnas pedagogiska arbete, 
även om förskolepersonalen med tydlig tillfredsställelse 
framhåller servicelagets arbete och påpekar att de båda 
i laget är mycket miljömedvetna, att maten är god och 
att städningen är välskött.
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Avslutande reflektioner
I syfte att bidra till att energisparsystemet når sin fulla potential, utöver de rent tekniska 
vinsterna, i framtida förskoleinstallationer sammanfattar vi här våra slutsatser i några 
punkter:

•  Introduktionen bör, utöver tekniska kunskaper, bidra till kunskap om miljöfrågor 
och energiförbrukning hos personalen, för att göra dem medvetna om den peda
gogiska och didaktiska potential som systemet erbjuder. 

•  Det är också önskvärt att den pedagogiska personalen får tillfälle att reflektera 
över sina kunskaper samt planera införandet och den fortsatta användningen av 
systemet för att även barnen ska ges tillfälle till lärande.

•  Personalen bör uppmärksammas på de pedagogiska hjälpmedel i form av appar 
med spel och annat som redan finns tillgängliga.

•  Rent tekniskt borde det vara möjligt att införa funktioner i displayerna som kan 
bidra till barns förståelse och lärande, till exempel diagram som visar energi
förbrukningen över tid. Därmed skulle systemet samtidigt bli ett utmärkt läro
medel för barnen, särskilt om åtminstone någon display (med begränsade men 
specialinriktade funktioner) kunde göras tillgänglig för barnen.

•  Det är rimligt att hela institutionen och all personal inkluderas i såväl själva 
användandet av energisparsystemet som introduktionen av detsamma, för att 
uppnå full effekt. Varför de allmänna utrymmena inte ingår i systemet har vi inte 
funnit någon förklaring till. Men antingen servicepersonalen, som här, har en hög 
grad av miljömedvetenhet eller, som väl kan vara fallet vid andra institutioner, en 
inte fullt så hög sådan, borde det vara mer ändamålsenligt att all personal sam
verkade, använde sig av varandras kunskaper och tillsammans utvecklade syste
mets möjligheter såväl tekniskt som praktiskt och pedagogiskt.

•  När förskollärare planerar för temaarbeten måste de se till att barnen får möta 
ett naturvetenskapligt innehåll med relevans för förskolans uppdrag så som det 
formu leras i läroplanen (Skolverket, 2016).

•  För att undervisningen ska bli intressant och stimulera barns lärande är det viktigt 
att förskollärare har en didaktisk kunskap om undervisningsinnehållet (natur
vetenskapliga fenomen), och de bör ta fasta på ett förhållningssätt som grun
dar sig på förskolans tradition, barns intressen och barns egna initiativ (agens) 
(Ärlemalm Hagsér & Davis, 2014).
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Centrum för hållbar utveckling på Högskolan Väst syftar till att 
vara en pådrivande kraft för att högskolan ska vara en viktig aktör i 
omställnings arbetet för ett hållbart samhälle. Centrumbildningen 

ska verka för att arbetet med hållbar utveckling genomsyrar högskolans 
utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Forsknings
samverkan med externa verksamheter är ett sätt att nå detta mål. Samarbetet 
sker med avsikt att skapa goda förutsättningar för att forskningen och den 
externa samverkansparten tillsammans ska kunna utarbeta och formulera 
undersökningsområden och forskningsfrågor.


