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Sammanfattning 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur en grupp förskollärare beskriver 

undervisning för hållbar utveckling samt den sociala dimensionen. Kvalitativa 

intervjuer användes som metod där sex förskollärare från en förskola utgjorde 

grunden för studiens underlag. Tre undervisningstraditioner har använts som 

utgångspunkt för att svara på syfte och frågeställningar som visade att den sociala 

dimensionen påverkar vilken typ av undervisning för hållbar utveckling barnen får ta 

del av. Studien visade också att förskollärarna behöver kunskap om vad begreppen 

hållbar utveckling och den sociala dimensionen innefattas av för att kunna ge barnen 

förutsättningar som leder till ett positivt förhållningssätt för en hållbar utveckling. 
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1. Inledning  

Varje dag möts vi av nyheter i världen om nya rekordstora orkaner, sinande 

grundvatten-depåer, plast i haven och miljöförstöring som hotar kommande 

generationer på ett eller annat sätt (se länk 1-3). Med jordens krympande resurser och 

en ständigt ökande konsumtion har vi ett gemensamt ansvar för att skapa en hållbar 

framtid för kommande generationer. Hållbar utveckling är därmed något som 

människan måste förhålla sig till allt mer i dagens samhälle. Detta gäller även i 

förskolan vilket synliggörs genom att regeringen trycker lite extra på det när de 

genom Skolverket under 2017-2018 ser över vissa delar i läroplanen. Hållbar 

utveckling finns med som en del för översyn med intentionen att förtydliga uppdrag 

och mål. Hur vi förhåller oss till och tar ansvar för vår framtid är något som kan 

grundläggas redan tidig ålder. Hållbar utveckling är ett begrepp som ofta används i 

relation till miljöfrågor. Som förskollärare har vi möjlighet att grundlägga 

förutsättningar för hållbar utveckling tillsammans med barnen vilket är en mycket 

viktig uppgift. Frågan är hur det går till? Begreppet är komplext och vi uppfattar att 

det i stor utsträckning fokuseras på delar av det i verksamheten. Hur termer som ryms 

inom den ekologiska dimensionen såsom kompost, sopsortering och naturen 

framträder. Vad händer när man lyfter den sociala dimensionen i undervisning för 

hållbar utveckling på ett medvetet sätt? Utbildningsdepartementet (2010) pekar på att 

hållbar utveckling handlar om att skapa en helhet genom ekonomiska, ekologiska och 

sociala frågor. Björklund (2014) menar att genom vardagliga situationer på förskolan 

så kan frågor rörande hållbar utveckling bemötas, vilket möjliggör att man kan 

upptäcka och möta barnen utifrån deras frågor och intressen. Vad pedagoger anser att 

hållbar utveckling är samt hur de beskriver att de arbetar med det är något som vi vill 

undersöka i denna studie.  
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2. Bakgrund 

I detta stycke kommer vi genom styrdokument och tidigare forskning redogöra för 

begreppet hållbar utveckling, vilka förutsättningar som krävs för hållbar utveckling 

samt vad den sociala dimensionen står för i detta sammanhang. Dessutom presenterar 

vi arbetet med hållbar utveckling i förskolan samt beskriver kritiskt tänkande och 

undervisning för hållbar utveckling som en del i detta.   
 

2.1 Begreppet hållbar utveckling  

 

Hållbar utveckling som begrepp menar Björneloo (2007) är något som myntades 

under tidigt 1980-tal, dock var det inte förrän 1987 som begreppet blev internationellt 

erkänt genom FN-kommissionens rapport Our Common Future (WCED, 1987) och 

det världsberömda citat som beskriver vad det handlar om. 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987). 
 

 

Det kom därmed också att bli en vägledande princip för hur världens arbete för 

hållbar utveckling skulle se ut. I den så kallade Brundtlandkommissionens rapport 

(WCED, 1987) klargjordes det att hållbar utveckling inte enbart består av att försöka 

uppnå en ekologisk hållbarhet, utan inbegriper även en social- och ekonomisk 

dimension. Björneloos (2007) studie visar att Brundtlandkommissionens definition av 

begreppet har kommit att bli central i de internationella diskussionerna kring hållbar 

utveckling. Lundberg (2003) menar att det finns en viss vaghet i definitionen, vilket 

kan vara medvetet för att öppna upp för flera tolkningar av begreppet. Det kan också 

innebära en risk för urlakning av begreppets innebörd och kan tolkas utefter egna 

syften. Detta menar Lundberg (2003) kan bero på dess komplexitet. Björneloo (2007) 

pekar på att det kan vara det tolkningsbara i definitionen som gjort att det kommit att 

ta en central plats bland de internationella diskussionerna. Hur tolkar pedagogerna 

begreppets innebörd? I Björneloos (2007) studie kan man utläsa att begreppet är 
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abstrakt och svårbestämt eftersom det står för en idé som ska omvandlas till en 

verklighet för jordens människor.   

 

2.1.1 Förutsättningar för hållbar utveckling  

 

Hållbar utveckling som begrepp menar Björneloo (2007) utgår från ett 

helhetsperspektiv på människans och samhällets förutsättningar, behov och problem. 

Det handlar om att det finns tre dimensioner som tillsammans skapar dessa 

förutsättningar för hållbar utveckling. Björneloo (2007) menar att det handlar om en 

ekonomisk, ekologisk samt en social dimension som är varandras stöd, utan var och 

en av dem så är det inte hållbar utveckling. Detta pekar också SOU (2004:104) på i 

sin utredning. Vidare menar Björneloo (2007) att människan kan ses avhängig naturen 

och dess kretslopp för sin existentiella överlevnad, även som resursbas. Om 

ekosystemet utarmas skulle vi äventyra kommande generationers behov utifrån ett 

hälso- och ekonomiskt perspektiv, därmed ses den ekologiska dimensionen som en 

slags yttre gräns. I utredningen från SOU (2004:104) beskrivs det att den sociala 

dimensionen innebär alla människors rätt att kunna få sina behov tillgodosedda utifrån 

en rättvis fördelning av makt, resurser och inflytande. Hur alla på ett jämlikt och 

jämställt sätt kunna tillgodogöra sig värden som delaktighet, trygghet och ta del av 

social service utifrån grundläggande behov. Vidare beskriver SOU (2004:104) att en 

ekonomisk tillväxt ses som medel för att uppnå detta, samtidigt som det måste ske 

inom ramen för vad som är möjligt utan att hota en social-och miljömässigt hållbar 

utveckling. Utan exempelvis ett fungerande ekosystem kan ingen ekonomisk tillväxt 

ske. Björneloo (2007) menar också att dimensionerna är principiellt lika viktiga men 

måste förstås och hanteras utifrån ett helhetsperspektiv för att få en konkret innebörd i 

sociala och kulturella sammanhang. Detta eftersom fördelningen kan se lite olika ut 

då det är situerat utifrån bland annat social kontext och olika utbildningsbakgrund. 
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2.1.2 Den sociala dimensionen 

 
Förskolan har en lång tradition att arbeta med mellanmänskliga relationer och värden 

såsom demokrati, empati, jämställdhet, rättvisa och allas rätt att vara olika.  Dessa 

egenskaper och fenomen finner man inom den sociala dimensionen. Hedefalk (2014) 

menar att den sociala dimensionen handlar om människors sociala relationer med 

varandra där beroende och påverkan har en orsak. Det handlar också om jämlikhet, 

rättvisa, jämställdhet och demokratiska förhållningssätt i vårt samhälle. Hägglund och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att den sociala dimensionen är av betydelse för 

barns möjligheter att vara med att påverka sin värld. Barnen har rätt att bli betraktade 

som kompetenta individer med agens att diskutera och reflektera gällande exempelvis 

rättvisefrågor, fredsfrågor, vad demokrati är och utbildning. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009) menar vidare att barnen är de som kommer finnas kvar längst på 

jorden, då är det inte mer än rimligt att de ska få vara delaktiga i arbetet. Caiman 

(2015) menar att man i forskning sett att det är av vikt att låta barn få bli delaktiga i 

arbetet med att ”driva och utveckla processer” i miljöarbetet med intentionen att verka 

för förändringar som är både hållbara och ger en positiv känsla. Hon menar vidare att 

barn får agens och aktörskap kring det som är pågående i hållbarhetsarbetet när de i 

interaktion med vuxna och andra barn får möjlighet till ett konstruerande av själva 

görandet, det vill säga handlingskompetens. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) 

nämns inte den sociala dimensionen som begrepp, dock kan delar av innehållet 

kopplas samman med den sociala dimensionens delar. Under rubriken Grundläggande 

värden presenteras värden som att ”Förskolan vilar på demokratins grund” där barnen 

ska kunna ta till sig och utveckla kunskaper och värden som ”de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på”. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och 

utsatta” presenteras också under grundläggande värden. Det är något som alla barn på 

förskolan har rätt till och är en viktig uppgift för förskolan att omvandla i praktiken. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) uttalar att det är de vuxnas skyldighet att 

förmedla och synliggöra etiska värden och förhållningssätt, exempelvis vilka 

demokratiska rättigheter och skyldigheter som råder i samhället. Men också att värden 

som omsorg och hänsyn till andra människor, rättvisa, jämställdhet och 
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människolivets rättigheter ska synliggöras eftersom barnen påverkas av hur de vuxna 

förhåller sig till allt detta. Förskolan ska grundlägga ”ett växande ansvar och intresse” 

för ett aktivt framtida deltagande i samhället. Andra värdeord från läroplanen för 

förskolan (Lpfö98/16) som kan knyta an med den sociala dimensionen är empati, 

delaktighet, inflytande, samarbete, kommunikation, respekt och ansvar. 

 

2.2 Läroplanen   

Att arbeta för en hållbar utveckling har i förskolans verksamhet länge följt med. 

Vallberg Roth (2001) beskriver att redan under början av 1900-talet syntes arbetet 

med miljö och natur i förskolan. Fröbels teori gav inspiration till ett naturnära innehåll 

med natur-, matematik- och bygglekar. Arbetet fortsatte och på 1970-talet framhävde 

Barnstugeutredningen vikten av att arbeta målmedvetet kring naturvetenskap 

tillsammans med barnen, till exempelvis med djur och natur (SOU 1972:26). Efter 

barnstugeutredningen presenterades år 1987 ett nytt dokument, det pedagogiska 

programmet, som skulle ligga till grund för förskolan. Detta skulle ses som ett stöd 

och underlätta planeringen av verksamheten för pedagoger, föräldrar och 

kommunansvariga. Här påvisades också vikten av att prata om miljö-och naturfrågor 

tillsammans med barnen för att de ska känna att de kan påverka (SOU 1997:157).   

Under tidigare år hade socialstyrelsen ansvaret för förskolan men i början av 1996 

flyttades ansvaret för förskolan till utbildningsdepartementet. Detta ledde till att 

regeringen i slutet av 1996 gav förslag på en första läroplan för förskolan där olika 

mål utarbetades för verksamheten (SOU 1997:157). Målen i läroplanen är endast 

något att sträva mot, vilket betyder att det inte finns något krav att barnet måste klara 

av. Barnen kan inte heller bedömas utifrån målen (Skolverket, 2017). Den första 

läroplanen kom sedan ut 1998 där vikten låg på att skapa en positiv framtidstro för 

barnen och att verksamheten ska bilda en helhet mellan omsorg och lärande. Det 

betonades att förskolan ska arbeta för att barnen ska utvecklas till framtida 

samhällsmedborgare. Miljöarbetet som togs upp i Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

handlade om att verksamheten ska arbeta efter ett ekologiskt förhållningssätt där 

barnen får utforska och skapa förståelse för hur naturen fungerar samt vilken 

möjlighet barnen har att påverka miljön både nu och i framtiden.   
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2010 reviderades läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) där arbetet mot hållbar 

utveckling kan utläsas genom att det står att förskolan ska sträva efter att varje barn: ” 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra”. Här representeras den sociala, ekologiska 

samt den ekonomiska dimensionen som tillsammans ligger till grund för hållbar 

utveckling. Vidare uttrycker Lpfö98/10 att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

och ” utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap” (Lpfö98/10). Dessa formuleringar betonar barnet som 

agent att kunna påverka för förändring, även att de har rätt att lära sig förstå och 

respektera miljö, natur samt hur demokrati och delaktighet ter sig. Läroplanen har 

reviderats ytterligare en gång men att inga ändringar gjorts rörande dessa mål kring 

arbetet med hållbar utveckling (Lpfö98/16). Begreppet hållbar utveckling nämns inte 

heller någon gång i läroplanen även fast förskolan anses vara en betydelsefull plats att 

börja lära för hållbar utveckling (Ärlemalm-Hagsér, 2012). Vidare beskriver 

Ärlemalm- Hagsér (2013b) att även om hållbar utveckling som begrepp inte finns 

med i läroplanen är ett ekologiskt förhållningssätt något som synliggörs i 

verksamheten. Regeringen har återigen givit Skolverket i uppdrag att revidera 2016 

års läroplan för att förtydliga målen och det pedagogiska uppdraget. Ett av områdena 

som diskuteras är om begreppet hållbar utveckling bör finnas med 

(Utbildningsdepartementet, 2017).   
 

Som det nämndes tidigare bygger läroplanen på mål att sträva mot vilket beskriver 

vad verksamheten ska göra, men det går inte att utläsa hur det ska göras. Hedefalk 

(2014) tar i sin avhandling upp att det kan finnas svårigheter med att inte veta vilken 

metod som ska användas i verksamheten. Vad barnen lär kan variera genom att olika 

innehåll väljs ut av olika pedagoger. Det är den enskilda pedagogens ansvar att 

omvandla läroplanens mål och innehåll till en metod som är relevant för det som ska 

läras ut.  
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2.3 Hållbar utveckling i förskolan 

Förskolans holistiska arbetssätt är något som Pramling Samuelsson och Kaga (2008) 

anser lämpar sig väl i arbetet med hållbar utveckling. Detta menar även Hägglund 

(2011) som presenterar en rad olika argument för detta, exempelvis hur förskolans 

temaorienterade arbetssätt är i linje med detta. Även att förskolan fokuserar på 

aktiviteter som är autentiska utifrån en helhetssyn som utgår från barn, lärande och 

undervisning. Ärlemalm-Hagsér (2013b) menar att förskolan länge har arbetat med 

natur- och miljöfrågor där man lagt vikt vid sociala och ekonomiska värden. 

Förskolan fick en egen läroplan 1998 vilket blev riktgivande för arbetet med barnen 

och deras kunskapsinhämtande och beskrev de värden och färdigheter barnen ska få 

med sig genom strävansmålen. Fortsättningsvis menar Ärlemalm-Hagsér (2013b) att 

barnen bör ses som kompetenta individer med egna intressen, erfarenheter och 

kunskap utifrån arbetet med exempelvis hållbar utveckling. Barnen bör i tidig ålder få 

lära sig om och arbeta med hållbar utveckling, detta då viktig kunskap, attityder och 

värden grundläggs för kommande kunskapsinhämtande. Inte bara om natur och miljö 

utan även vardagliga färdigheter såsom demokrati, kommunikation, problemlösning 

och hur samhället ser ut. Samhället ska forma framtida medvetna världsmedborgare. 

Kaga (2008) menar att undervisning för hållbar utveckling bör introduceras tidigt när 

barnen är små. Detta då det lägger grunden för senare inlärning och utveckling. 

Grundläggande färdigheter såsom kommunikation, samarbete, självständighet, 

kreativitet och problemlösning byggs då upp. Pramling Samuelsson och Kaga (2008) 

studie visar att undervisning för hållbar utveckling bör börja väldigt tidigt i livet då 

det skapar en enorm potential för att främja värderingar, attityder, färdigheter och 

beteenden som stöttar hållbar utveckling. 
 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver hur de tre olika komponenterna, en 

ekologisk, en social och en ekonomisk, är sammanflätade i undervisningen som bör 

genomföras på ett demokratiskt sätt som garanterar deltagande och inflytande för alla 

som är med. Undervisning för hållbar utveckling för små barn har en dubbel uppgift 

där det handlar om att både lägga grunden för ett demokratiskt förhållningssätt, men 

också att etablera ett genuint intresse till naturen, till miljön och naturvetenskap. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2008) tar upp ett exempel på en förskola som arbetar 

med de tre komponenterna i samma temaarbete. Starten för arbetet var frågan: vad är 
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liv? Vilket sedan utvecklades till frågan: är det liv inuti ett ägg? Barnen intervjuades 

för att få reda på deras tankar, och deras frågor under hela arbetet förde projektet 

framåt. Barnen fick sedan bygga egna hönor i naturlig storlek av papper samt burar 

till dem. Här insåg barnen att burarna var väldigt små för hönorna, vilket ledde till en 

diskussion om existentiella och etiska aspekter av att vara en höna och vad människor 

har för ansvar för naturen. Barnen frågade sedan förskolans kock vilka ägg som 

användes, som svar fick de att det var från hönor i burar. Här startade en politisk 

process där kommunen, chefer för utbildning och ekonomi samt lokala 

äggproducenter blev inblandade. Detta ledde till att reglerna blev ändrade och 

förskolorna i kommunen fick köpa in ekologiska ägg. Även alla lärare, barnens 

familjer och släktingar bytte till ekologiska ägg. Här finns alla tre komponenter med, 

den ekologiska, den ekonomiska samt den sociala men en sociala delen syns tydligt 

utifrån att arbetet startade och leddes utav barnen. Arbetet skedde utifrån ett 

demokratiskt arbetssätt där alla medverkade och fick inflytande. Lärarna var under 

projektet medupptäckare och den pedagogiska dokumentationen som gjordes och 

användes under projektet kom till stor användning under leken och senare 

lärprocesser (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2008). 
 

Davis (2005) menar att det bara finns några få handlingar som kan hjälpa en 

verksamhet att förändras på ett djupare plan, vilket behövs för att förankra hållbar 

utveckling i förskolan. Några handlingar som tas upp för att detta ska uppnås är att 

verksamheten måste starta med sina egna moraliska syften, etiska dilemman och 

önskvärda mål. Förskolan ska skapa en samarbetande kultur där samspel och stöttning 

ligger till grund samt att bygga på de små saker som görs rätt för att skapa en större 

påverkan. Davis (2005) påpekar att även om det inte är så stora saker att göra är det 

inte nödvändigtvis lätt att genomföra åtgärder i verksamheten. Förändringen av en hel 

verksamhetskultur mot hållbarhet kan vara mycket mer komplicerat än att introducera 

en maskfarm eller en kompost. 
 

Den sociala delen av hållbar utveckling i förskolan skulle enligt Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2008) kunna tolkas som att barnen ska lära känna varandra och de 

olika förutsättningar det finns för barn i Sverige och i världen. Samt att utmana 

traditionella könsroller och könsmönster i förskolan. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2008) nämner också att barnens inflytande och deltagande ska vara grundläggande 
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och baseras på lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De säger också att för att 

vi ska kunna nå dessa mål bör vi ha välutbildade lärare som är förberedda att göra 

medvetna val om innehållet i förskolan. 
 
 

2.3.1 Kritiskt tänkande 

Ärlemalm-Hagsér (2013a) skriver att en central del av hållbar utveckling i förskolan 

är kritiskt tänkande och att handla efter detta. Hedefalk (2014) nämner att för att 

barnen ska få möjlighet att tänka kritiskt bör en diskussion skapas för att deras olika 

tankar om något ska kunna synliggöras. Pedagogerna kan då rikta sitt innehåll i 

undervisningen mot att barnen ska få utforska saker tillsammans för att skapa 

tillfällen att handla kritiskt. Norddahl (2008) tar upp att lära barn att söka information, 

formulera sin åsikt på ett kritiskt sätt och agera utifrån det är en viktig aspekt för att 

lära för en hållbar framtid. Norddahl (2008) skriver ytterligare att syftet för 

undervisning för hållbar utveckling är att utveckla barnens agens. Detta menar hon är 

förmågan att kritiskt granska olika åsikter, forma åsikter om frågor angående hållbar 

utveckling och kunna medverka i olika åtgärder för ett hållbart samhälle. Norddahl 

(2008) sammanfattar det som att barn behöver lära sig kritiskt och kreativt tänkande 

samt att lyssna på andra och uttrycka sig själva. Barn ska inte förväntas lösa 

miljöproblemen som de vuxna är ansvariga för, utan snarare få erfarenhet och verktyg 

att använda i beslutfattandet och i arbetet för en hållbar framtid. 

 

2.3.2 Undervisning för hållbar utveckling 

Hedefalk (2014) menar att det är svårt att hitta en gemensam definition om vad 

undervisning för hållbar utveckling (ESD- Education for Sustainable Development) 

innebär. Men att en uppfattning är att pedagogerna ska hjälpa barnen att utveckla 

handlingskompetens för en hållbar utveckling. Yan och Fengfeng (2008) nämner att 

ESD fokuserar på de tre delarna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala 

och den ekologiska. Men ESD handlar i grunden om värden, respekt för andra och att 

inkludera dessa i nutid och för framtida generationer samt om mångfald, miljön och 

om de resurser som vår jord har. Hedefalk (2014) tar upp att undervisning för hållbar 

utveckling kan delas in i två definitioner. Den ena syftar till att undervisningen sker 
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om miljön där barnet ska lära sig om exempelvis ekologi, i miljön där undervisningen 

kopplas ihop med barnens erfarenheter av naturen samt för miljön där barnen ska 

komma på lösningar för miljön. Den andra definitionen syftar till att inkludera den 

sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensionen i undervisningen där tanken 

är att dessa ska hjälpa barnen att utforska olika samhällsområden och hur de 

samverkar. På grund av att det finns olika definitioner av undervisning för hållbar 

utveckling menar Hedefalk (2014) att det inte finns något sätt att undervisa på eller 

innehåll som är mer ”rätt” än något annat. Pedagogerna kan utgå från samma syfte 

men ändå bygga upp sin undervisning på olika sätt.  
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3. Teori 

Hur lärande för hållbar utveckling ska utformas är något som beror på vilka 

didaktiska val som görs av den individuella läraren. Då läroplanen innehåller 

strävansmål av vad barnen förväntas lära sig men inte redogör för hur det ska 

genomföras präglas detta av valen kring metod, innehåll och mål som läraren anser 

vara relevanta för sin undervisning. Därmed kan barn få ta del av olika undervisning 

beroende på vilken lärare som utformat aktiviteterna. Undervisningen kan enligt 

forskarna Leif Östman och Johan Öhman (Skolverket, 2001) delas in i tre olika 

undervisningstraditioner som representerar vilka synsätt som är framträdande i 

undervisningen av hållbar utveckling. Dessa traditioner, vilka är faktabaserad 

undervisningstradition, normerande undervisningstradition samt pluralistisk 

undervisningstradition, formas utifrån olika utbildningsfilosofier som avgör hur 

undervisningen går till utifrån undervisningsinnehåll. Sandell m.fl. (2005) nämner 

dock att ingen av undervisningstraditionerna ”kan ses som bättre eller sämre” än 

någon annan. Vidare menar författarna att pedagoger inte alltid arbetar efter en och 

samma tradition utan blandar dem i sin undervisning (Sandell m.fl.,2005).  

3.1 Faktabaserad undervisningstradition 

 

Den faktabaserade undervisningstraditionen växte fram under 1960- och 1970-talet då 

miljöundervisningen börjar ta form. Denna tradition kopplas ihop med 

undervisningsprincipens essentialism där man utgår från vetenskaplig fakta som ska 

förmedlas från lärare till elev (Sandell m.fl, 2005).  

 

Den faktabaserade undervisningstraditionens syfte  
 

Inom den faktabaserade undervisningstraditionen och essentialismen är syftet att lära 

sig förstå världen utifrån sann vetenskaplig fakta.  De som anses ska lösa de 

samhälleliga miljöproblem som finns är forskarna. Miljöproblemen ses som en 
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konsekvens av hur samhället utvecklats och då främst ur ett industriellt perspektiv 

(Sandell m.fl, 2005).  
 

Den faktabaserade undervisningstraditionens metod 
 

Läraren ses som expert på ämnet och ska förmedla vetenskaplig kunskap och 

relevanta begrepp till barnet utifrån aktuell forskning. Praktiska moment såsom 

experiment och exkursioner är till för att bekräfta eller illustrera specifika fenomen 

som redan existerar. Undervisningen bygger på lärarledda aktiviteter där läraren ska 

främja barnets förmåga att hitta rätt fakta utifrån en bestämd metod. Dessa objektiva 

fakta förmedlas om hur världen “är” vilket ska leda till det rätta svaret (Bursjöö, 2014; 

Sandell m.fl. 2005; Öhman, 2009). 

 

Den faktabaserade undervisningstraditionens innehåll 
 

Undervisningsinnehållet är fördefinierat utifrån “rätt” fakta. Barnens syn på natur- 

och miljöproblem bör inte innehålla egna värderingar då de saknar betydelse såvida 

de inte har med vetenskaplig fakta att göra. Kunskapen som barnet ska tillförskaffa 

sig ska vara relevant och detta ska ske genom att hitta och värdera betydelsefulla 

källor för sammanhanget (Bursjöö, 2014; Sandell m.fl. 2005; Öhman, 2009). 

 

3.2 Normerande undervisningstradition 

Den normerande undervisningstraditionen uppkommer under 1980-talet då nya vindar 

i miljödebatten blåser och aktuella styrdokument ses över och reformeras i och med 

detta. Brundtlandrapporten presenterades och för första gången introducerades 

begreppet hållbar utveckling. Denna tradition hör utbildningsfilosofiskt samman med 

både essentialismen, som utgår från vetenskapliga bevis och progressivismen som 

sätter barnet i centrum. Denna kombination benämns därmed som progressentialism 

(Hedefalk, 2014 Sandell m.fl, 2005; Sund, 2008).  
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Den normerande undervisningstraditionens syfte 
 

Inom den normerande undervisningstraditionen påverkar pedagogen barnets attityder 

till olika problem åt ett specifikt håll för att ta ett visst perspektiv. Det fokus som 

undervisningen riktas mot är att handla efter det ”rätta” beteendet och att bli en god 

samhällsmedborgare som handlar moraliskt rätt. Miljöproblemen betraktas vara en 

konsekvens av människans värderingar och livsstil (Hedefalk, 2014). 
 
 

Den normerande undervisningstraditionens metod 
 

Ämnesspecifika forskare ska inom denna tradition vägleda oss mot ett mer 

miljövänligt samhälle där människan ses som en del av naturen och därmed ska vårda 

den. Inom den normerande undervisningstraditionen arbetar man gärna tematiskt med 

gruppindelningar där flera lärare är involverade. Handlingar som baseras på de “rätta” 

värderingarna och anses vara goda uppmärksammas (Hedefalk, 2014; Sandell m.fl, 

2005; Sund, 2008).   
 
 

Den normerande undervisningstraditionens innehåll 
 

Inom den normerande undervisningstraditionen undervisar läraren för att delge 

värderingar och normer till barnen för att skapa ett ekologiskt förhållningssätt som 

skall gynna framtidens samhälle om vad som är rätt eller fel, utan utrymme för 

diskussion om varför men som ändå leder till nya värderingar. Dessa normer kan 

härledas utifrån vetenskap och forskning globalt där normerna innefattar tankar om 

hur vi ska handla för att skapa en hållbar framtid, vilket kan härledas från politiker 

och myndigheter. Med kunskap ska eleven automatiskt handla mer ekologiskt för en 

bättre framtida miljösituation där barnet förenar fakta med handling (Hedefalk, 2014; 

Sund, 2008; Öhman, 2009). 

3.3 Pluralistisk undervisningstradition 

Den pluralistiska undervisningstraditionen kan kopplas ihop med rekonstruktivismen 

där det demokratiska samhällets utveckling finns som en röd tråd i lösning kring 
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miljöproblemen. Den växte fram under 1990-talet i samband med FN:s konferens i 

Rio som behandlade miljö- och utvecklingsfrågor (Sundell m.fl, 2005).   

 

 Den pluralistiska undervisningstraditionens syfte 
 

Undervisningen ska ge barnet möjlighet att påvisa förekomsten av olika värderingar, 

åsikter, frågor och synsätt som finns i arbetet för en hållbar framtid både lokalt och 

globalt. Utifrån detta ska barnen få möjlighet att reflektera över vad de olika synsätten 

grundar sig på. Då kan barnet få agens till att bli en aktiv kritisk samhällsmedborgare 

(Hedefalk, 2014; Öhman, 2009).  

 

Den pluralistiska undervisningstraditionens metod 
 

Läraren ska inte styra barnen till en bestämd lösning i arbetet med hållbar utveckling, 

utan barnen ska själva få utforska och diskutera sig fram till detta med läraren som 

medutforskare. Ett demokratiskt förhållningssätt är något som ska prägla den 

pluralistiska miljöundervisningen vilket baseras på situationer som läraren iscensätter. 

Detta för att barnet ska ges möjlighet till att kritiskt reflektera över olika sätt som 

innefattar handling och att det finns flera olika sätt att tänka kring fenomenet 

(Hedefalk, 2014; Sundell m.fl, 2005; Öhman, 2009).  

 

Den pluralistiska undervisningstraditionens innehåll 
 

Hedefalk (2014) påvisar hur forskare anser att eleven bör få tillgång till ett 

undervisningsinnehåll som utgår från problem istället för symtom. Detta för att barnet 

ska förstå hur symtomet uppkommit i miljön. Det är viktigt att eleven får förståelse 

för att deras handlingar kan påverka och därmed få dem att vilja våga handla för en 

hållbar framtid. Dock pekar Hedefalk (2014) på att för att kunna arbeta utifrån ett 

pluralistiskt lärande så är det en förutsättning att barnen redan har tillgång till viss 

fakta och en viss moralbildning vilka man hittar inom både den faktabaserade och den 

normerande undervisningstraditionen. Hedefalk (2014) menar vidare att i den 

pluralistiska undervisningstraditionen problematiseras alla tre dimensioner. Vilken 

dimension som sätts främst påverkar det beslut kring vad som anses ”rätt” samt vilken 

handling som bör vidtas av den enskilde individen. Skolverket (2001) uttrycker också 

detta som en del av den pluralistiska undervisningstraditionen. Innebörden blir att det 
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inte finns en given väg till fakta om vad som anses vara rätt sätt att handla endast 

utifrån vetenskap och att även subjektiva tankar ligger till grund för handling för 

hållbar utveckling. Sund (2008) menar att den pluralistiska miljöundervisningen sätter 

demokratifrågor i centrum då konflikten mellan olika värderingar och åsikter om 

miljön är stor. Detta ska möjliggöra förutsättningar för ett kritiskt tänkande hos 

barnen om hur de kan skapa lösningar för en hållbar framtid. Den pluralistiska 

miljöundervisningen skapar således en bra förutsättning för att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan. 
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4. Syfte 

Arbetet med hållbar utveckling i förskolans verksamhet synliggörs ofta genom den 

ekologiska samt den ekonomiska dimensionen där det komposteras, återvinns samt 

återanvänds material. Hur kan den sociala dimensionen synliggöras? Beror det på 

vilken undervisningstradition förskolläraren representerar? För att studera detta är 

syftet med detta examensarbete således att undersöka hur en grupp förskollärare 

beskriver undervisning för hållbar utveckling samt den sociala dimensionen. 
 

4.1 Frågeställningar 

- Hur beskriver förskollärare sin undervisning för hållbar utveckling? 

- Hur beskriver förskollärare att de arbetar med undervisning för hållbar 
utveckling utifrån den sociala dimensionen? 
 

 

 



 

17 
 

5. Metod 

 

I denna del kommer genomförandet av examensarbetet beskrivas. Val av metod, hur 

urvalet gått till samt genomförande redogörs. Bearbetning av materialet, 

undersökningens validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden kommer 

också förklaras. Till sist redogörs det för hur ansvarsfördelningen har sett ut.  

5.1 Metodval 

Merriam (1994) skriver att val av tillvägagångssätt grundar sig i vad man vill ta reda 

på och vilket resultat man är ute efter. För att få svar på studiens syfte valdes en 

kvalitativ metodansats. Då studien genomförs på en förskola med ett specifikt 

fokusområde valdes metoden fallstudie. Enligt Merriam (1994) är en fallstudie då 

man undersöker ett särskilt fenomen till exempel en plats, en händelse eller en 

process. Merriam (1994) menar också att fallstudier inte har några förutbestämda 

metoder för att samla in material att analysera. Kvalitativ intervju som metod 

användes för att svara på syftet och frågeställningarna som ligger till grund för just 

denna studie. 

5.2 Urval 

Då studien bygger på att undersöka hur förskollärare beskriver hur den sociala 

dimensionen yttrar sig i undervisning för hållbar utveckling kontaktades en förskola i 

en större stad i mellansverige som har just detta som ett fokusområde i sin 

verksamhet. Detta för att få så relevant information som möjligt om arbete utifrån den 

sociala dimensionen. Denna förskola är certifierad med utmärkelsen “Skola för 

hållbar utveckling” vilket är en utmärkelse förskolan eller skolan kan ansöka om. 

Kriterierna består av att lärandet för hållbar utveckling innehåller ett demokratiskt 

arbetssätt där samarbeten är ämnesövergripande. Även att ett kritiskt förhållningssätt 

tillämpas, innehåller en mångfald av pedagogiska metoder samt inkluderar delaktighet 

och inflytande från barnen/eleverna (SKOLFS 2009:19). Förskolan har också 

certifierats med “grön flagg” som utfärdas av Håll Sverige Rent. Grön flagg kan 

användas som ett pedagogiskt verktyg och är ett världsomspännande nätverk genom 

Eco Schools som nätverkar för ett globalt engagemang kring miljö och hållbar 
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utveckling (se länk 4). Förskolan kunde tillhandahålla sex förskollärare för intervjuer. 

Utifrån detta har ett målinriktat urval för denna studie tillämpats eftersom det fanns en 

önskan om att intervjua personer som är specifikt relevanta för att få svar på 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Hur många intervjuer som behövs för att uppnå 

mättnad, det vill säga att fakta eller teman återupprepas och inget nytt framkommer, 

har i en studie visat att 6 intervjuer gav 73% mättnad. Efter ytterligare 6 intervjuer 

hade 93% mättnad uppnåtts (Guest m.fl, 2006). Utifrån detta kan man dra en slutsats 

att för att besvara frågeställningarna så anser vi att det räcker med de intervjuer som 

genomfördes. Vi hade gärna använt oss av fler informanter i denna fallstudie för att få 

en högre reliabilitet men förskolan kunde endast tillhandahålla 6 personer.  

 

5.3 Genomförande 

Sju intervjufrågor utformades (se bilaga 1) efter ett strukturerat frågeschema där 

frågorna i förväg placerades i en bestämd ordning så som de skulle ställas under 

intervjun (Merriam, 1994). Frågorna formulerades efter studiens syfte och 

frågeställningar för att på så sätt få en inblick i hur förskollärare beskriver den sociala 

dimensionen. En pilotintervju genomfördes med en förskollärare från en annan 

förskola för att kontrollera hur frågorna uppfattades. Intervjuerna genomfördes sedan 

på förskolan i ett neutralt rum och innan intervjuerna fick deltagarna läsa igenom och 

skriva på en medgivandeblankett (se bilaga 2). Intervjuerna delades sedan upp mellan 

oss men båda var alltid närvarande i rummet. Två mobiltelefoner användes för att 

spela in intervjuerna. Detta för att säkerställa att materialet inte försvinner (Merriam, 

1994).  

5.4 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna lyssnades inspelningarna av för att sedan transkriberas ordagrant. 

Vid bearbetningen av det transkriberade materialet lästes alla intervjuer igenom flera 

gånger för att se likheter/olikheter mellan svaren och organisera dessa utifrån 

frågeställningarna (Merriam, 1994). Alla intervjuer färgkodades för att det visuellt 

skulle bli tydligt ur vilken eller vilka undervisningstraditioner respondenten tänker att 

arbetet med undervisning för hållbar utveckling sker. Alla värdeord och tolkande 

fraser kopplade till den sociala dimensionen markerades och bearbetades för analys.  
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5.5 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten, står för i hur stor utsträckning 

resultaten upprepas. Om undersökningen upprepas, kommer samma resultat fram då? 

Dock anses reliabilitet vara ett “problematiskt” begrepp inom samhällsforskning då 

människors beteende är ständigt föränderligt. Reliabilitet utgår ofta på antaganden om 

att det finns en stabil verklighet såsom i kvantitativa undersökningar. Utan dessa fasta 

referenspunkter att utgå från blir det inte en reliabel mätning utifrån en traditionell 

mening (Merriam, 1994). Validitet i fallstudier står för generaliserbarhet i 

undersökningen, det vill säga om man kan dra generella slutsatser kring resultaten 

(Bryman, 2011). Merriam (1994) menar att validiteten alltid måste bedömas utifrån 

tolkningar av forskarens erfarenheter då det inte går att uppleva verkligheten direkt. 

Detta då det som studeras är en konstruktion av verkligheten, hur den som deltar i 

intervjun uppfattar fenomen i världen. Den som forskar utifrån kvalitativa ansatser är 

mer intresserad av ett perspektiv än en sanning. Resultat och tolkningar är forskarens 

konstruktion. 
 

I denna kvalitativa fallstudie har vi utgått från ett strukturerat frågeschema under 

intervjun, där att alla förskollärare fått svara på frågorna efter samma förutsättningar. 

Detta för att eliminera slumpfaktorer i största möjliga mån och få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Informanternas uppfattningar kan dock förändras över tid vilket 

kan innebära att olika svar ges till olika forskare. Vi anser att den totala bilden av 

studiens trovärdighet kan ses som tillförlitlig då den belyser denna urvalsgrupps 

uppfattningar.  
 

Validiteten beror på hur intervjufrågorna ställts, om de svarar upp mot det syfte som 

var tänkt att undersöka. Alla informanter har fått samma samtalsunderlag med samma 

förutsättningar där informanterna har fått delge sina uppfattningar om undervisning 

för hållbar utveckling, vilket var avsikten med studien. Utifrån syftet med den här 

studien anser vi att tillförlitligheten utifrån frågorna ändå kan ses som hög då 

informanternas svar har återgetts ordagrant och alla har getts samma förutsättningar. 

Då detta är en fallstudie som utförts på en specifik förskola utefter en specifik 

företeelse kan man inte tala om en generaliserbarhet i våra slutsatser. Det går alltså 

inte att applicera slutsatserna på ett annat urval utan representerar endast denna 

urvalsgrupp.  
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5.6 Etiskt ställningstagande 

När forskning bedrivs måste olika etiska aspekter tas i hänsyn. Under studien följdes 

därför Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) som innehåller riktlinjer 

för hur man ska gå tillväga för att skydda individen under forskning och att 

forskningen ska gå till på rätt sätt. Det är fyra huvudkrav som vi går efter och dessa 

kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån informationskravet informerades deltagarna om studiens 

syfte och samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan att 

de ska påverkas negativt. Med utgångspunkt i konfidentialitetskravet informerades 

deltagarna om att alla uppgifter som namn, anteckningar och inspelningar kommer 

hanteras på sådant sätt att personen inte kan identifieras av utomstående. Till sist 

delgavs deltagarna utifrån nyttjandekravet att det insamlade materialet endast kommer 

användas som underlag för vår studie. Allt forskningsmaterial förvaras så inga 

obehöriga får tillträde till det samt kommer förstöras efter studiens publicering. 
 

5.7 Metodiska överväganden 
 
En nackdel att endast utgå från intervju som metod är att vi inte har haft möjlighet att 

se hur förskolan faktiskt undervisar för hållbar utveckling. Om tid hade funnits för en 

större studie hade observation varit aktuellt som en kompletterande metod för att 

studera detta. Ett annat övervägande är att ställa fler öppna följdfrågor för att få mer 

information och förtydliga sådant som inte förstods. Samtidigt har vår metod med ett 

strukturerat frågeschema resulterat i att analysarbetet varit lätt att strukturera och 

utläsa information för vidare tolkning.  

 

Genom att utgå från fallstudie som metod har vi fått en inblick i hur undervisning för 

hållbar utveckling och den sociala dimensionen kan se ut på en specifik förskola där 

vi vet att de utgår från den sociala dimensionens värden i verksamheten. Det hade 

varit intressant att utgå från en jämförande studie på en annan förskola som inte haft 

den sociala dimensionens värden som utgångspunkt i verksamheten för att undersöka 

skillnader.  
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5.8 Ansvarsfördelning 
 

Vi har under arbetets gång haft olika ansvarsområden där vi sedan gemensamt gått 

igenom texten för att få ett sammanhängande språk. Vi genomförde tre intervjuer i var 

för att sedan i resultat och diskussion dela upp arbetet i två delar. Linda ansvarade för 

frågeställningen: Hur beskriver förskollärare sin undervisning för hållbar utveckling? 

Marie ansvarade över frågeställningen: Hur beskriver förskollärare att de arbetar med 

undervisning för hållbar utveckling utifrån den sociala dimensionen?  
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6. Resultat  

Här kommer en redogörelse av studiens resultat och analys att ges utifrån en 

sammanställning av intervjuerna som gjorts. Resultat har delats upp i två olika delar 

där varje del utgår från en av studiens frågeställningar. Den första delen är hur 

förskollärare beskriver undervisning för hållbar utveckling och här kommer 

undervisningstraditionerna användas som ett analysverktyg. Den andra delen är hur 

förskollärare beskriver att de arbetar med den sociala dimensionen och här kommer 

den sociala dimensionen i relation till undervisningsinnehållet för de olika 

undervisningstraditionerna användas som ett analysverktyg. Förskollärarna som blivit 

intervjuade kommer att benämnas med en bokstav från A till F. 

6.1 Hur förskollärare beskriver sin undervisning för hållbar 
utveckling 
 
Genom att undersöka hur förskollärare beskriver sin undervisning för hållbar 

utveckling kan vi tolka och kategorisera deras utsagor i de tre olika 

undervisningstraditionerna den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska 

undervisningstraditionen. Det som kunde utläsas från intervjuerna var att ingen av 

informanternas utsagor om undervisning går i linje med den faktabaserade 

undervisningstraditionen. 

6.1.1 Normerande undervisning 
 
Flera av informanterna ger uttryck för att det finns ”rätta” värden och beteenden som 

ska läras ut till barnen. Informant C beskrev lärande för hållbar utveckling som att om 

barnet är rädd om det lilla som finns omkring oss så kommer barnet lära sig längre 

fram att vara rädd om världen i stort. Vi tolkar att informanternas undervisning 

grundar sig i att påverka barnets värderingar och attityder för att de i sin tur ska ta ett 

önskvärt perspektiv.  

 

”/…/ och då vi som redan har misslyckats ska lära dom hur man ska göra /…/” 

(Informant A, rad 38-39).  
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”/…/ lärande för hållbar utveckling det är återigen den stora biten inom den sociala 

dimensionen kan jag tycka. Att lära barnen /…/” (Informant E, rad 17-18).  

 

”/…/ man börjar i det lilla som finns intill oss exempel, dom små djur och maskar det 

levande som är nära oss här. Att man tar hand om det och värnar om det, att man 

hjälper sin kompis, att man visar hänsyn, alla dom här demokratiska rättigheterna eller 

värdena som vi tycker är det man ska stå för i samhället” (Informant C, rad 28-32).  

 

Informant C nämner också:  

 

” /…/ man visar tydligt hur man ska göra så barnen härmar det man gör, eller 

förhoppningsvis härmar det man tycker är rätt då” (Informant C, rad 43-45).  

 

Vår tolkning av det som att informanterna A, C och E:s svarade tyder på att de anser 

att den kunskap som pedagogerna har är något som barnen ska lära sig av. 

Informanterna ser sig själva som förebilder där barnen bör handla efter det ”rätta” 

beteendet. En tolkning utifrån detta är att informanterna inte enbart stödjer sig på 

fakta, att något är ”rätt”, utan också fokuserar på att påverka barnets värden och på så 

sätt deras handlingar. Informant C säger att det är det vi gör av med och det vi 

överkonsumerar som är det stora problemet och har lett till där vi är idag, vilket kan 

kopplas till vad denna tradition anser vara en konsekvens av miljöproblemen.  

 

Vi tolkar att flera informanter anser att de ska hjälpa barnen mot ett mer ekologiskt 

samhälle där vi ska samspela med naturen vilket ska leda till att vi sköter om den.  

Informant F säger att hållbar utveckling handlar om att man ska ta hand om miljön 

men också människan och att vi i förskolan ska ge barnen en tro på framtiden.  

 

”Att lära sig hur man tar hand om miljön. Att man är ett med naturen, man är inte 

människan och naturen utan människan är en del av naturen” (Informant F, rad 22-23).  

 

”Men det är väll det här liksom medvetenheten att man inte ska förstöra för andra och 

att man har ett ansvar och att man ska kunna leva på den här jorden tillsammans med 

både människor och med djur och att man är i samspel med naturen och att allting 

påverkar hur man gör” (Informant B, rad 17-20). 
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En tolkning utifrån detta är att både informant F och B har ett ekologiskt fokus i sin 

undervisning där barnen ska lära sig hur man tar hand om naturen och vilket ansvar 

man har. 

 
 
6.1.2 Pluralistisk undervisning  

 

Informant D beskrev lärande för hållbar utveckling som något relationellt. När någon 

skapar relationer till något, material eller en annan person så kan den också ta hand 

om det på ett bättre sätt. Informant A beskrev lärande för hållbar utveckling på ett 

annat sätt och menade att det handlar om att förbereda barnen att tänka själva inför för 

framtiden. Vilket även informant F menar att de arbetar praktiskt med på förskolan. 

Vi tolkar det som att informanterna vill skapa en förståelse hos barnen att allt det de 

gör påverkar och på så sätt få dem att våga handla för en hållbar framtid. 

 
” /…/ vi kanske inte bara sitter inne med alla svaren men att vi hjälper barnen att tänka 
framåt och reflektera lite mer framåt om vad det innebär för dom på sikt så” (Informant 
A, rad 39-41). 

 
”Där vårt mål och förhoppning är att barnen ska få en större förståelse för sin egen del i 
naturen. Sin påverkan, hur man kan påverka. /…/ Att man pratar om hur man upplever 
olika situationer” (Informant F, rad 60-62 och 67-68). 

 
 

”Så för mig har lärandet blivit med barnen att skapa relationer och bekanta sig med det 
på så många sätt som möjligt för att man verkligen ska känna sig delaktig, förstå sin 
egen påverkan” (Informant D, rad 37-40). 

 

Informant D säger ytterligare: 

 

” /…/ hållbar utveckling är ju inte bara miljö utan det är även hur vi beter oss mot 

varandra, hur demokratiska samhället fungerar, vad förväntas, vilken skyldighet har 

man, vilket ansvar har man och vad har man då för möjligheter. Så det blir, det blir 

verkligen här vi lägger grunden för att man ska förstå sitt eget ansvar, sin egen 

möjlighet, sin egen påverkan i livet” (rad 56-60).  

 

Vi tolkar detta som att informanterna har en vilja att utveckla förståelse hos barnen 

om de olika värderingar, frågor, synsätt och åsikter som finns runt omkring oss 
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angående hållbar utveckling. Både informant A, D och F:s beskrivning kan tolkas 

som att undervisningen grundar sig i ett demokratiskt tänk där barnen får skapa sig 

egna tankar om vad de själva kan göra för att påverka framtiden. Både informant D 

och A tar upp att barnen får komma med förslag på lösningar under diskussioner om 

olika problem som finns i verksamheten samt reflektera mycket kring olika 

samhällsfrågor. Informant D nämner dessutom att genom att prata med barnen om 

processerna som sker och vara medutforskare kan barnen göras medvetna om hållbar 

utveckling.  

 

” /…/ vi ser dom ju som individer som har samma möjlighet att förstå vad vi pratar om. 

Jag tror att det jag har pratat om nu har jag också pratat med barnen. Så på samma sätt 

som jag förstår vad det är vi pratar om så har barnen ändå hört och kommer få 

förståelse för vad det innebär ” (Informant D, rad 110-113).  

 

Genom att informanterna inte styr barnen till en bestämd lösning kring arbetet med 

hållbar utveckling tolkar vi deras utsagor som att barnen får möjlighet att tillsammans 

med pedagogen som medutforskare utforska och diskutera sig fram till olika svar. Vår 

tolkning ärb att informanterna har ett demokratiskt förhållningssätt som formar deras 

undervisning. 

 

Informant A nämner att den sociala dimensionen yttrar sig i verksamheten genom att 

det arbetas mycket kring olika kommunikativa sammanhang, med rättvisa, respekt 

och välbefinnande. Informant A tar också upp att hållbar utveckling inte bara handlar 

om sopsortering.  

 

” /…/ att det är lite mer större och tänka lite mer framåt, att vi kan inkludera saker som 

djur och natur, hur vi är mot varandra, respekt, rättvisa, bra kontakt med närsamhället, 

närmiljö och lite sånt där” (Informant A, rad 31-34).  

 

Informant E beskrev också att den sociala dimensionen yttrar sig genom att de 

kommer i kontakt med frågor och områden som rör den sociala delen av hållbar 

utveckling. 
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”Hur man är mot varann, hur man tänker när nån kompis blir ledsen eller hur man tar hand 

med nån när nån gör sig illa, hur man möter, hur man pratar om det, hur man tar upp det, hur 

vi ser på det, hur vi kan jämföra, vi försöker och värva det hela dagen och tar in det i 

verksamheten under dagen” (Informant E, rad 33-37).  

En tolkning utifrån detta är att informanterna sätter demokratifrågor i centrum vilket 

visar sig genom att informant A inkluderar i sin undervisning olika demokratiska 

värden där barnen får vara delaktiga i hur projekten i verksamheten byggs upp. 

Informant B:s beskrivning visar att den i sin undervisning också sätter 

demokratifrågor i centrum.  

 

”Där tänker jag att de är mycket det här egna valet och att man ska få göra egna val och 

då har vi inom projekttiden till exempel så har vi att dom får välja varje dag vilket 

projekt eller vilken aktivitet de vill göra, så att det är ingenting vi bestämmer åt dom 

utan dom har ett eget val. Och sen över lunchen har vi buffé. Så dom får bestämma hur 

mycket mat dom vill ta. Vi kan ta en diskussion med om dom, kommer dom att äta upp 

det eller kommer vi behöva slänga maten, till exempel” (Informant B, rad 24-30).  

 

Informant B ger barnen möjlighet att göra sin röst hörd genom att de får göra egna val 

kring olika delar i verksamheten. Både informant B, E och F beskrev att en viktig del 

i projekten är att utgå från barnens intressen och att det måste vara förankrat i deras 

erfarenheter.  

6.2 Hur förskollärare beskriver arbetet utifrån den sociala 
dimensionen 

 

Informanterna uppger att den sociala dimensionens delar genomsyrar verksamheten 

och att de arbetar utifrån ledord som demokrati, delaktighet, respekt, empati, ansvar, 

mångfald och inkludering. Vid genomgången av intervjuerna utifrån 

undervisningsinnehållet i de olika undervisningstraditionerna synliggörs inte den 

sociala dimensionen inom den faktabaserade traditionen där värderingar inte 

förespråkas såvida de inte är väl förankrade i vetenskapen. Däremot uttrycks den 

sociala dimensionen i både den normerande samt den pluralistiska traditionens 

undervisningsinnehåll. Hur det yttrar sig i undervisning för hållbar utveckling 

presenteras här i form av tre områden. 
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6.2.1 Något abstrakt 

Den sociala dimensionen kan enligt informanterna vara svårdefinierad trots förskolans 

fokus på de värden som är inkluderade i dimensionen. Alla informanter i studien 

nämnde den sociala dimensionen som en del av hållbar utveckling, dock beskrevs den 

olika framträdande. En tolkning utifrån intervjuerna är att den sociala dimensionen 

kan framstå som något abstrakt och svårbestämt även om den är en del av förskolans 

fokusarbete. 

”Hållbar utvecklingsbegreppet för mig innebär att det består utav tre olika 

dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk. Och… att vi jobbar jättemycket med 

det hos oss och det är ett begrepp som är känt hos oss. Sen dom olika dimensionerna 

kanske är mer eller mindre kända, sociala dimensionen är ganska svår och definiera” 

[…]  (Informant A, rad 15-19). 

 

/…/ den delen är ju lite abstrakt, den är inte lika lätt att ta på som att vara ute och 

gräva i jorden och se hur det myllrar /…/ (Informant B, rad 82-83). 

Begreppet hållbar utveckling kan vara svårdefinierat. Det är något som ska omsättas 

från idé till en verklighet och blir därmed abstrakt. En tolkning utifrån intervjuerna är 

att även den sociala dimensionen som är en del utav hållbarhetsbegreppet inte är ett 

undantag, utan ser ut att bero på pedagogens tolkning av innebörden.  

6.2.2 Värdegrunden 

Förskollärarna som deltog i studien beskrev alla att värdegrunden är centralt i 

undervisningen för hållbar utveckling. Demokratiska förhållningssätt som leder till 

goda värderingar både för människa och miljö är önskvärda. Det handlar om att i 

förskolan skapa förutsättningar för att barnen ska få uppleva att praktisera värden som 

dessa. En framträdande faktor som flera uttrycker är att det handlar om att främja 

möjligheterna till allas rätt att få det bra. Inte bara i nutid, utan även för en bättre 

framtida miljö, med ett hållbart samhälle som värnar om individens bästa. Lärande för 

en bättre framtid där barnen ges möjlighet till kritisk reflektion över sin egen och 

andras framtid. 
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“ /.../ Att man tar hand om det och värnar om det att man hjälper sin kompis, att man 

visar hänsyn, alla dom här demokratiska rättigheterna eller värdena som vi tycker är 

det man ska stå för i samhället /.../ man visar tydligt hur man ska göra så barnen 

härmar det man gör, eller förhoppningsvis härmar det man tycker är rätt /.../” 

(Informant C, rad 29-32, 43-45).   

“ /.../ även hur vi beter oss mot varandra, hur demokratiska samhället fungerar, vad 

förväntas, vilken skyldighet har man, vilket ansvar har man och vad har man då för 

möjligheter. Så det blir, det blir verkligen här vi lägger grunden för att man ska förstå 

sitt eget ansvar, sin egen möjlighet, sin egen påverkan i livet /.../” (Informant D, rad 

57-60). 

 

“ /.../ inkludera saker som djur och natur, hur vi är mot varandra, respekt, rättvisa, bra 

kontakt med närsamhället, närmiljö och lite sånt där. /.../” (Informant A, rad 32-34). 

 

En tolkning utifrån förskollärarnas svar är att det finns en strävan mot att forma 

empatiska demokratiska framtida världsmedborgare. Hur detta ska ske genom att visa 

hur barnet kan tänka, reflektera och agera för att uppnå moraliska kunskaper och 

färdigheter i hållbarhetsarbetet, vilket är i linje med Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98/16) värdegrund och den sociala dimensionen. 

Relationer var något som vi tolkade som en annan viktig beståndsdel i undervisning 

för hållbar utveckling. Hur relationer kan ses som grund för värderingar som ska 

gynna barnen att agera för en hållbar framtid. Genom att ha en relation till sin 

omvärld där människor, djur och natur samsas kan barnen ges handlingskraft för 

hållbar utveckling. Då kan barnet lära sig vara rädd om sina medmänniskor, leksaker, 

att visa hänsyn till djur och natur. 

“ /.../ Men vi ska också skapa relationer till hur vi samspelar med miljön. Så att för 

mig det är för stort så det är svårt att svara på. Det är liksom allt vi gör här lite, dels 

att återvinna och ta hand om miljön, sopsortera, men också dom sociala relationerna, 

hur skapar vi förtroende för varandra, hur kan vi ta hand om varandras relationer, hur 

tar vi hand om hela samhället /.../ “ (Informant D, rad 20-24). 

“ /.../Men mycket inom den sociala, hur vi är mot varandra och hur vi beter oss, hur vi 

tar hand om vårt område här på förskolan och varandra /.../” (Informant E, rad 11-13). 
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Att möjliggöra främjande aktiviteter som lägger tyngdpunkt på känslor ses som en 

stöttepelare i undervisning för hållbar utveckling. Kommunikation ses också som en 

viktig faktor eftersom kommunikation ger möjlighet till förståelse för andras tankar, 

handlingar och åsikter. Hur kommunikation kan ses som en kulturell brygga. 

“ /.../ skapar relationer med varandra över dom här blocken, alla avdelningsgränserna 

nu som så. Så det har varit mycket, vi har tittat på program från utbildningsradion, 

”Värsta bästa vänner”, där dom har olika dilemman där vi samtalar kring hur vi, men 

nu blev nån är ledsen och nu blev nån besviken och satt ord på dom här olika 

känslorna. Vi har pratat om hur man kan göra om man vill vara med i en lek, hur man 

ska göra om nån kompis verkar ledsen, barnen får komma med förslag. Vi har haft 

mycket aktiviteter där vi ska skapa saker eller göra saker tillsammans för att försöka 

observera och se deras samspel och uppmuntra samspel mellan varandra /.../ “ 

(Informant D, rad 69-78). 

” /…/ Och detsamma gäller människor emellan, man tar sig tid att sätta sig in i en 

annan människas känslor genom boken där till exempel. Att man pratar om hur man 

upplever olika situationer. Ja typ.” (Informant F, rad 66-68). 

” Just nu så handlar det nog mycket om välbefinnande, respekt, rättvisa, alltså sociala, 

kommunikativa sammanhang i den barngrupp som jag arbetar i nu. Och att kunna 

kommunicera bra med varandra och ha respekt.” (Informant A, rad 46-48). 

” /…/ Att vi tränar lite empati och då har vi prata om hur man ser ut när man är glad 

och liksom när vi läser sagor så ”hur ser den ut, är den ledsen eller arg eller är den 

glad eller?”, så vi försöker få till det här empatiska också. I att träna hur det ser ut. 

För det kan vara lite olika kulturellt, har vi märkt, så då är det bra att man försöker 

hitta nått gemensamt språk som vi alla kan prata” (Informant D, rad 96-101). 

Vi tolkar det som att förskollärarna tycker det är viktigt att grundlägga värderingar 

som gynnar barnens uppfattningar om hur andra människor tänker och känner tidigt. 

Syftet med detta är att förstå vad värden som empati är och själv kunna utföra 

empatiska handlingar eftersom att det då krävs kännedom om sina egna och andras 

känslor för att själv kunna förstå innebörden av sina egna handlingar. Hur det finns en 

betydelse för att det ges möjlighet för barnen att lyssna på andra samt göra sin röst 

hörd.   
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6.2.3 Möjligheter och hinder 

Flera ger uttryck för att det finns hinder i arbetet med hållbar utveckling. Det handlar 

om att ålder på barnen inverkar och om det är mindre barn kan abstrakta värden som 

återfinns inom den sociala dimensionen kan vara svåra att förstå. En tolkning är att 

det känns lättare att undervisa för hållbar utveckling utifrån den ekologiska 

dimensionen eftersom det ofta går att påvisa visuellt för barnen. 

“ /.../ jag jobbar ju med barn som då är 2år så då får man liksom utgår från väldigt 

mycket när det gäller naturen /.../ “ (Informant E , rad 46-47). 

“ /.../ Vi benämner inte så ofta sociala dimensionen utan det är mera att kanske den 

ekologiska biten som är mer i fokus. /.../ (Informant A, rad 126-127). 

“ Ja, praktiskt… Alltså det är mycket det här att ta hand om naturen och sådär och när 

man ute på utflykter att man är försiktig med djur och natur och uppmärksammar om 

det är skräp någonstans och sådär.” (Informant B, rad 44-46). 

Samtidigt ges det uttryck för att undervisning för hållbar utveckling utifrån den 

sociala dimensionens värden kan vara ett utmärkt sätt att arbeta med de mindre barnen 

eftersom att de tidigt i livet kommer i kontakt med grundläggande värden utifrån de 

demokratiska rättigheterna. Det beskrivs även att den sociala dimensionens värden är 

en utgångspunkt för de andra dimensionernas delar. Informanterna uttryckte även att 

de förmodligen arbetar utifrån den sociala dimensionen mer än de kanske är medvetna 

om. 

”/…/ Men då kommer vi väl in på säkert det ni tänker sen angående den sociala 

dimensionen då som är den enklaste eller lättaste vägen att jobba på tänker jag när det 

är små barn i alla fall /…/ det här med hur man är mot varandra, att det får bli det 

nära arbetet som är intressant. För det är här man kan göra mest skillnad /.../” 

(Informant C, rad 15-17, 42-43). 

” /…/ Alltså jag tror att har man inte den sociala dimensionen så kommer du inte 

kunna ta hand om miljön om du tänker att det ska vara ren återvinning. För du måste 

förstå din egen del och då ska du ha de här relationerna i det hela. Och sen så tycker 

jag att jag kommer in på så mycket mer för att hållbara framtiden och hållbar 

utveckling är ju inte bara miljö utan det är även hur vi beter oss mot varandra, hur 

demokratiska samhället fungerar, vad förväntas, vilken skyldighet har man, vilket 
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ansvar har man och vad har man då för möjligheter. Så det blir, det blir verkligen här 

vi lägger grunden för att man ska förstå sitt eget ansvar, sin egen möjlighet, sin egen 

påverkan i livet. Sin del i kretsloppet. Ja typ så.” (Informant D, rad 52-61). 

“ /.../ Vi benämner inte så ofta sociala dimensionen utan det är mera att kanske den 

ekologiska biten som är mer i fokus. Så jag tror kanske inte att det alltid är 

människor, pedagogerna som jobbar på förskolan, är liksom medvetna om att vi 

faktiskt kanske gör mer än vad vi tror inom den sociala dimensionen /.../” (Informant 

A, rad 126-129).  

Vi tolkar utifrån förskollärarnas utsagor att arbeta utifrån den sociala dimensionen är 

något som ingår dels i det vardagliga arbetet, men att det också ses som en viktig del 

av undervisningen för hållbar utveckling. Hur den sociala dimensionens innehåll kan 

hjälpa barnen i dess utveckling mot att kunna anamma värden som gör att de senare 

kan agera utefter demokratiska principer, inta ett empatiskt förhållningssätt till sina 

medmänniskor som bjuder in till delaktighet, jämställdhet och rättvis fördelning. Hur 

det faktiskt är avgörande för att ens kunna arbeta för en bättre miljö som innefattas 

inom hållbar utveckling. 
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7. Diskussion 

I den här delen kommer vi diskutera resultatet utifrån studiens två frågeställningar: 

hur beskriver förskollärare sin undervisning för hållbar utveckling? Hur beskriver 

förskollärare att de arbetar med undervisning för hållbar utveckling utifrån den sociala 

dimensionen? 
 

7.1 Hur förskollärare beskriver sin undervisning för hållbar 
utveckling 
 

Här kommer vi diskutera resultatet utifrån frågeställningen: hur beskriver 

förskollärare sin undervisning för hållbar utveckling?  

 

Flera informanter ger uttryck för att det finns ”rätta” värden och värderingar som ska 

läras ut till barnen. Vilket vi tolkar som att deras undervisning grundar sig i att 

påverka barnens tankar och värderingar åt det perspektiv som pedagogen anser vara 

den rätta. Detta går i linje med det Hedefalk (2014) säger att inom den normerande 

undervisningstraditionen syftar undervisning för hållbar utveckling till att påverka 

barnets attityder och värderingar för att på så sätt handla efter det ”rätta” beteendet.  

Något informanterna ytterligare säger är att för att barnens ska kunna vårda och ta 

hand om naturen måste pedagogen hjälpa barnen mot ett mer ekologiskt 

förhållningssätt genom att förstå att människan är i samspel med naturen. Pedagogen 

ska lära dem att ta hand om miljön och att det dem gör påverkar. Vägleda barnen mot 

att handla ekologiskt och utveckla ett miljötänk samt att se människan som en del av 

naturen är något som stämmer överens med den normerande undervisningstraditionen 

(Hedefalk, 2014; Sund, 2008; Öhman, 2009).  

 

Något som flera informanter tar upp som en del i sin undervisning är att förbereda 

barnen för att själv tänka och reflektera inför framtiden. Det stämmer överens med det 

Hedefalk (2014), Sundell m.fl. (2005) och Öhman (2009) menar att inom den 

pluralistiska undervisningstraditionen ska undervisningen ge barnen möjlighet till att 

reflektera och diskutera över demokratiska frågor. Genom att inkludera barnen i 
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verksamheten får barnen möjlighet att göra egna val och vara delaktiga i val av 

innehåll vilket flera informanter ansåg vara viktigt. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att barnen måste få möjligheten att ses som kompetenta 

individer som kan vara med och påverka. Caiman (2015) håller med och säger att när 

barnen får vara delaktiga i arbetet mot en hållbar utveckling ger det en förståelse för 

att deras handlingar kan förändra. 

 

Informanterna som verkar inom den pluralistiska undervisningstraditionen visar 

tydligt på att ett demokratiskt förhållningssätt är en viktig grund i arbetet med hållbar 

utveckling i förskolan. Informanterna nämner att de arbetar efter ledord som respekt, 

rättvisa, jämlikhet och delaktighet. Sund (2008) menar att inom den pluralistiska 

undervisningstraditionen är demokrati en grundläggande del som ska skapa 

förutsättningar för barnen att tänka kritiskt. Dock nämner ingen av informanterna 

begreppet kritiskt tänkande som något de anser vara en del av deras undervisning för 

hållbar utveckling i förskolan. Ärlemalm-Hagsér (2013a) nämner att kritiskt tänkande 

är en viktig del av hållbar utveckling i förskolan. Vad vi istället kan utläsa utifrån 

deras utsagor är att informanterna lägger en grund till kritiskt tänkande hos barnen 

genom att arbeta med demokratifrågor och diskutera kring dessa. Hedefalk (2014) 

menar att för att tänka kritiskt behöver deras tankar få synliggöras genom diskussion. 

Vi kan se att informanterna i sin undervisning skapar tillfällen för barnen att kunna 

diskutera och då få möjlighet att tänka kritiskt och på så sätt få chans att handla efter 

det.  

 

Analysen visar att flera av informanternas utsagor om undervisning för hållbar 

utveckling går i linje med flera av traditionerna, både den normerande och den 

pluralistiska. Informant A, B, C, E och F anser vi går i linje med den normerande 

undervisningstraditionen vilket enligt vår uppfattning informant D inte gör. Den 

pluralistiska undervisningstraditionen anser vi att informant A, B, D, E och F går i 

linje med men inte informant C. Det vi kan utläsa av detta är att pedagoger oftast inte 

går i linje med endast en tradition under sin undervisning, utan växlar mellan dessa. 

Dock kan vi se att några få informanter, vilka är C och D, tydligt går i linje med en 

tradition vilket i detta fall är antingen den normerande eller den pluralistiska 

traditionen Detta stämmer överens med det Sandell m.fl. (2005) säger att pedagoger 

ofta blandar traditioner i sin undervisning. Vilket vi utifrån informanternas utsagor 



 

34 
 

kan se tydligt i denna studie då fyra av sex informanter blandar 

undervisningstraditioner.  

 

Det vi kan utläsa från analysen är att informanterna går i linje med två olika 

undervisningstraditioner. Den normerande traditionen som har ett fokus som riktar sig 

mot miljön och hur barnens attityder och värderingar kan styras mot ett mer 

ekologiskt förhållningssätt som ska leda till att barnen ska handla för en bättre miljö i 

framtiden (Hedefalk, 2014; Sund, 2008; Öhman, 2009). Den pluralistiska traditionen 

som fokuserar på att synliggöra för barnen de olika åsikter, synsätt, frågor och 

värderingar som finns samt ge dem möjlighet att kritiskt reflektera och diskutera över 

dessa (Hedefalk, 2014; Öhman, 2009). Det vi kommer fram till är att trots deras 

olikheter har båda traditionerna ändå samma mål med undervisningen vilket är att ge 

barnen möjlighet att kunna skapa förändringar för en hållbar framtid. Dock är det inte 

möjligt för oss att säga vilken av undervisningstraditionerna som är bättre lämpad än 

den andra för arbete med hållbar utveckling. Vilket går i linje med det Hedefalk 

(2014) menar att det inte finns något ”rätt” sätt att undervisa på. Förskolan som vi 

undersökte har samma syfte men vilket är att arbeta för en hållbar framtid. Men i och 

med att informanterna själva väljer innehåll och metod blir undervisningen olika, 

vilket leder till att barnen kommer få möta olika saker i verksamheten.  

 

Det som också framkommer av studien är att ingen av informanterna går i linje med 

den faktabaserade undervisningstraditionen vilket vi tolkar som att det inom den 

traditionen är svårt att arbeta med den sociala dimensionen och vad det innebär. 

Hedefalk (2014) tar upp att begrepp som demokrati, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet 

finns inom den sociala dimensionen. Hägglund och Pramling Samulesson (2009) 

menar vidare att den sociala dimensionen gör det möjligt för barnen att påverka och 

att barnen ses som kompetenta att diskutera kring olika samhällsfrågor. Tittar man på 

den faktabaserade undervisningstraditionen säger Bursjöö (2014), Sandell m.fl. 

(2005) och Öhman (2009) att pedagogen är den som förmedlar vetenskaplig kunskap 

till barnen om hur världen ”är” genom lärarledda aktiviteter. Utifrån detta tolkar vi att 

den sociala dimensionen inte går ihop med den faktabaserade 

undervisningstraditionen då pedagogen inte ger barnen möjlighet att diskutera utan 
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bara förmedlar fakta vidare till barnen vilket inte överensstämmer med vad den 

sociala dimensionen innebär.  

7.2 Hur förskollärare beskriver arbetet utifrån den sociala 
dimensionen 
 

Här kommer vi diskutera resultat och analys utifrån frågeställningen - Hur beskriver 

förskollärare att de arbetar med undervisning för hållbar utveckling utifrån den sociala 

dimensionen? Diskussionen delas upp inom de tre områdena som återfinns i resultat 

och analys: Något abstrakt, Värdegrunden och Möjligheter och hinder. 

Något abstrakt 

I denna fallstudie har den sociala dimensionen fått en framträdande roll då vi 

undersöker dess relation till undervisning för hållbar utveckling. Det framkom att 

informanterna som deltog i studien upplevde en viss begreppsproblematik med både 

det övergripande begreppet hållbar utveckling och den del som undersöks utifrån 

problemformuleringen, den sociala dimensionen. Några av förskollärarna uttryckte att 

de uppfattar begreppen som abstrakta och svårbestämda. Detta är inte så förvånande 

då Björneloo (2007) påvisar att begreppet hållbar utveckling är svårdefinierat 

eftersom det är en idé som ska omvandlas till någonting konkret. Utifrån detta menar 

vi att den sociala dimensionen och dess innehåll inte är något undantag. Värden 

såsom empati, ett demokratiskt förhållningssätt och jämlikhet kan vara svåra att 

greppa. Det finns inget konkret att peka på som i den ekologiska dimensionen med 

exempelvis kompost, maskar och sopsortering. 

De olika dimensionernas innehåll är inget nytt eller okänt för förskoleverksamhet 

generellt. Innehållet för hållbar utveckling och den sociala dimensionen står 

representerat i Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) värdegrund, uppdrag och 

strävansmål. Något som också ska ligga till grund för vad barnen ska få möjlighet att 

tillgodogöra sig. Dock står inte själva begreppen utskrivna (Ärlemalm-Hagsér, 2012). 

Informanterna uppgav att förskolan hade de värden som representerar den sociala 

dimensionen som en röd tråd i verksamheten. Ändå tycktes begreppen vara 

svårbestämda. Är det så att vi uppfattar begreppen som svåra att förstå eftersom att de 
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inte finns med som begrepp i Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16)? Glömmer vi bort 

att värdegrunden är en del av den sociala dimensionen?  

Det kan vara svårt att veta hur allt ska omvandlas från läroplanens strävansmål till en 

relevant lärandesituation för hållbar utveckling då mycket beror på pedagogens val av 

innehåll. Detta grundar sig även på vilken undervisningstradition pedagogen faller 

under eftersom det läggs tyngdpunkt på olika delar beroende på tradition. Ett lärande 

sker under hela dagen, inte bara under didaktiskt planerade aktiviteter. Sammantaget 

får barn därför olika slags lärande beroende vad pedagogen har för ståndpunkt, 

tidigare erfarenheter och kunskap om innehållet (Hedefalk, 2014). Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att lärarna måste ha god kunskap och göra medvetna 

val i arbetet med hållbar utveckling. En slutsats utifrån detta är att om lärare har 

kunskap kring vad som är i linje med den sociala dimensionens innehåll så kan också 

begreppsbilden bli tydligare. 

Värdegrunden 

Värdegrunden sågs av informanterna som en central del av undervisning för hållbar 

utveckling. Hur de vill förmedla värderingar sprungna ur demokratiska 

förhållningssätt som ska gynna både människa och natur. Skapa förutsättningar för ett 

lärande där barnen ges möjlighet till att kritiskt reflektera över allas rätt att få ha det 

bra, inte bara nu utan också i framtiden. Vidare ansåg förskollärarna att relationer och 

kommunikation är betydelsefulla beståndsdelar i undervisning för hållbar utveckling. 

Hur vi är mot varandra är något som utifrån informanternas svar kan tolkas vara en 

gemensam strävan mot att skapa en hållbar framtid. Demokratiska förhållningssätt 

och andra värden som exempelvis empati är grundläggande inom den sociala 

dimensionen. Dessa skrivs även fram i Läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) 

värdegrund, värden som utifrån styrdokument anger hur samhället ska agera. 

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) menar att den sociala dimensionen är 

betydelsefull för barns möjligheter att bli betraktade som individer med agens att 

bearbeta demokratiska frågor såsom rättvisa och fred. Hur de bör ses som kompetenta 

individer som rimligtvis har all rätt att vara delaktiga då de är de som kommer finnas 

kvar längst på jorden. Norddahl (2008) menar att syftet med undervisning för hållbar 

utveckling är att barnen ges agens och möjlighet till att tänka kritiskt. För att uppnå 

detta måste barnen bli lyssnade till, men de måste också lyssna på andra. 
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Som vi nämnt tidigare har informanterna uppgett att den sociala dimensionens 

innehåll är en del av verksamhetens ”röda tråd”. Tyngdpunkt har lagts vid värden som 

exempelvis demokrati, delaktighet, empati, respekt och rättvisa som en del i hållbar 

utveckling. Detta går i linje med Davis (2005) studie som visar att det går att förankra 

hållbar utveckling i verksamheten genom att utgå från verksamhetens egna moraliska 

syften, skapa en kultur som genom samarbete och stöttning bearbetar etiska dilemman 

och mål som sätts upp. Det ska bygga på de små sakerna som anses vara rätt. Även 

om det är lättare sagt än gjort. Utifrån detta är en tolkning att barnen bör få möjlighet 

att bli aktiva i sin undervisning och att de får möjlighet att praktisera sina tidigare 

kunskaper för få tillträde till nya. Caiman (2015) beskriver hur viktigt det är att 

barnen ges utrymme till att bli delaktiga i arbeten kopplade till hållbar utveckling. Hur 

det kan leda till förändringar som dels är hållbara, men också ger en positiv känsla. 

Andra studier har visat på att den sociala dimensionen ser till de sociala relationerna 

som existerar med varandra, att en dualism mellan dessa finns. Det handlar även om 

jämlikhet, rättvisa, jämställdhet och demokratiska förhållningssätt som finns i vårt 

samhälle (Hedefalk, 2014). 

Möjligheter och hinder 

Det framkom att ålder på barnen kan vara en faktor som inverkar som ett hinder för 

hur undervisning för hållbar utveckling ur en social dimension kan utformas. Med 

mindre barn beskrevs den sociala dimensionens värden som att de skulle vara allt för 

abstrakta och för svåra att förstå. Som förklaring på detta menade informanterna att 

det var lättare att utgå från den ekologiska dimensionens innehåll med små barn. Hur 

de kan undersöka ute i naturen, plocka upp skräp vid utflykten. Varför utgår de från 

att detta skulle vara ett hinder?  Är det så att barnen faktiskt är för små? Eller kan det 

vara så som vi diskuterade under ”Något abstrakt” där begreppets komplexitet skulle 

kunna vara orsak till denna syn? Kanske behövs det mer utbildning och 

problematiseras kring begreppet i arbetslagen för att få en ökad förståelse. Som vi 

nämnde tidigare så är lärande något som pågår kontinuerligt under dagen (Hedefalk, 

2014). Barn på förskolan möter därmed dagligen situationer som omfattas av värden 

som ryms inom den sociala dimensionen vilket kan handla om att trösta en kompis 

eller vara rättvis. Studier har visat att små barn bör få komma i kontakt med 

värderingar, attityder och färdigheter tidigt i livet för att främja det framtida arbetet 
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med hållbar utveckling eftersom mycket grundläggs där och då (Pramling Samulesson 

och Kaga, 2008). 

Det gavs också uttryck att det kan vara tvärtom vilket handla orm att det är lättast att 

utgå utifrån den sociala dimensionens innehåll med de mindre barnen. Hur de 

förmodligen utgår från dimensionen mer än de är medvetna om. En förklaring till 

detta var att det i det vardagliga arbetet så förmedlas demokratiska förhållningssätt 

och värden oavsett om det är en didaktiskt planerad lärandesituation eller inte. 

Exempelvis hur någon ser ut när den är ledsen eller glad, vad de kan göra för att trösta 

samt utveckla medvetna värderande förhållningssätt. Hur den sociala dimensionen 

anses vara en förutsättning för att få förståelse för sin egen del i det hela, att det är en 

utgångspunkt för de andra dimensionernas delar. Studier har visat att barn får 

möjlighet till agens och ett aktörskap till det som pågår för stunden i 

hållbarhetsarbetet när de får göra det i interaktion med andra vuxna och barn. Det är 

det sociala görandet som är viktigt vilket leder till handlingskompetens (Caiman, 

2015). Undervisning för hållbar utveckling har en dubbel uppgift då grunden för ett 

demokratiskt förhållningssätt ska läggas. dessutom ska ett intresse för natur, 

vetenskap och miljö etableras (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2008). Barn måste få 

möjligheten att bli sedda som de kompetenta individer de är utifrån dess intressen, 

erfarenheter och tidigare kunskap. Så tidigt som möjligt ska barnen ges möjlighet att 

praktisera de attityder och värden som följer med kunskapen om hållbar utveckling. 

Hur detta ska möjliggöra en stabil grund gällande färdigheter som empati, demokrati, 

kommunikation och andra värden (Ärlemalm-Hagsér, 2013b). 

7.3 Slutsats 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en grupp förskollärare beskriver 

undervisning för hållbar utveckling samt den sociala dimensionen.  

Studien visar att pedagoger ofta blandar olika undervisningstraditioner i sin 

undervisning men att det inte går att värdera en tradition som bättre eller sämre än den 

andra, för att det inte finns ett rätt sätt att undervisa på. Studien visar också att en 

gemensam nämnare mellan den normerande och den pluralistiska 

undervisningstraditionen som informanterna går i linje med vilket är att ge barnen 
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möjlighet att kunna skapa förändring för en hållbar framtid. Inom den normerande 

undervisningstraditionen lärs de rätta värderingarna ut, vilka återfinns inom den 

sociala dimensionen. Inom den pluralistiska dimensionen återfinns den sociala 

dimensionens demokratiska värden som ska skapa förutsättningar för barn att tänka 

kritiskt. Vi bör inte räkna bort barnen som för små, utan istället utgå från att även det 

lilla är stort nog för en hållbar utveckling. Genom den sociala dimensionens värden 

kan barnen ges förutsättningar som kan grundlägga ett positivt förhållningssätt för en 

hållbar utveckling. Då kan också barnen få bli medvetna sociala världsmedborgare 

som kritiskt reflekterar för en hållbar framtid.  

Slutsatsen är att förskollärares tankar kring den sociala dimensionen påverkar hur 

undervisning för hållbar utveckling planeras och genomförs. Kunskap om vad som 

inbegrips i begreppen hållbar utveckling och den sociala dimensionen är en faktor 

som styr undervisningen samt när vi tror att barnen lär om hållbar utveckling. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

Då vi har använt oss av intervjuer i denna studie så kan vi inte få syn på hur 

förskollärarna arbetar konkret utifrån den sociala dimensionen. Därför anser vi att en 

längre studie med observationer av hur den sociala dimensionen konkret synliggörs i 

verksamheten skulle vara intressant.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till förskollärare: 
 

1. Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig? 

2. Vad är lärande för hållbar utveckling för dig? 

3. Hur yttrar sig den sociala dimensionen i er verksamhet? Ge exempel! 

4. Vad gör ni rent praktiskt för att arbeta med hållbar utveckling här på förskolan? Till 

exempel speciella temaarbeten eller projekt? 

5. Hur gör ni barnen medvetna om hållbar utveckling? 

6. Om inga begränsningar fanns i form av tid och resurser, hur skulle du då vilja 

arbeta med barnen kring hållbar utveckling? Varför? 

7. Vad kan ni göra för att vidareutveckla arbetet med den sociala dimensionen inom 

hållbar utveckling?  
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Bilaga 2 

Medgivande till deltagande i en studie  
  
Studien, som kommer att handla om hållbar utveckling i förskolan, kommer att 
utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Marie Sjölander och 
Linda Wahlqvist som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
  
Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.   
  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 
bli intervjuad, samt att det inspelade materialet kommer att analyseras.   
  
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 
sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.   
  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas.   
  
  
  
  
1. Deltagarens namn: ………………………………………………  
  
Telefon: …………………………………………………………………………….  
  
  
  
.......................................................................  
Ort och datum  
  
  
.......................................................................  
Underskrift deltagare  
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Information om en studie av hållbar utveckling i förskolan  
  
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 
påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. Vår studie handlar om hållbar utveckling 
och hur en grupp förskollärare beskriver arbetet med detta.   
  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua er vid ett tillfälle. Vi 
kommer att samla in data genom att använda en mobiltelefon för ljudupptagning, 
samt anteckna under tiden.  
  
Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.   
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 
att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   
  
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 
medgivande och lämnar den vid intervjutillfället. Om ni har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas 
(se nedan för kontaktuppgifter).   
  
Studiens handledare: Maria Hedefalk, Universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  
   
Uppsala den 27 oktober 2017  
  
Marie Sjölander & Linda Wahlqvist 
 

 


