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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att exemplifiera och analysera förskollärares 
beskrivning av sitt arbete med lärande för hållbar utveckling med fokus på 
sociala aspekter. För att undersöka detta intervjuades åtta förskollärare vid fyra 
olika förskolor. I resultatet framkom att det arbetas med för hållbar utveckling 
väsentliga sociala aspekter. Dessutom fanns en insikt om vikten av att göra 
detta. Resultatet visade dock att förståelse tenderar saknas för hur arbetet med 
de sociala aspekterna kan kopplas till lärande för hållbar utveckling. 
Avsaknaden av begreppet hållbar utveckling i förskolan läroplan framkom som 
ett problem. En slutsats var att begreppet hållbar utveckling bör ingå och 
förklaras i förskolans läroplan. Detta för att ge förutsättningar för förskollärare 
att utveckla förståelse för kopplingen mellan arbetet de utför och lärande för 
hållbar utveckling.  

Nyckelord: Lärande för hållbar utveckling, lärande hållbar utveckling med 

fokus på sociala aspekter, handlingskompetens 
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1 Inledning  

”If you are thinking a year ahead, plant a seed. If you are thinking a decade ahead, 
plant a tree. If you are thinking a century ahead, educate the people.” (Chinese 
proverb) (Davis, 2008, s. 19). 

Utgångspunkt och frågeställningar i denna studie grundar sig i resultatet av en 
tidigare pilotstudie som syftade till att undersöka hur förskolor arbetar med det som 
läroplanen för förskolan uttrycker kring begreppet lärande hållbar utveckling, ur en 
miljöaspekt. Pilotstudiens resultat visade att detta är något som förskolorna arbetade 
med, dock utan att befästa någon djupare förståelse hos barnen. Denna studie syftar 
till att undersöka lärande för hållbar utveckling i förskolan, men ur sociala aspekter.  

Under författarnas VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) kunde noteras att barnens 
sociala förmågor behövde utvecklas ytterligare, som exempelvis i fråga om att 
samarbeta med varandra och hantera konflikter. Sociala förmågor kan ur ett 
framtidsperspektiv tänkas vara väsentliga för att kunna hålla ihop i samhället och 
arbete med att lösa gemensamma problem. Skolverket (2010) skriver att förskolan 
idag står inför en ökad kulturell mångfald, när rörligheten över nationsgränserna 
blivit mycket större än tidigare. Den ökade internationaliseringen medför nya 
utmaningar för förskollärare i att ge barn möjligheter att utveckla sociala förmågor.  

Hållbar utveckling som begrepp känner många till. Vad kanske inte lika många vet är 
hur miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer samverkar och inte kan särskiljas 
från varandra i arbetet för hållbar utveckling (jfr. Brundtlandrapporten, 1987). En 
slutsats, utifrån resultatet i den tidigare pilotstudien, var att än färre är medvetna om, 
hur arbete med hållbar utveckling är någonting som bör ske hela tiden, varje dag 
exempelvis i mötet med andra människor. Utifrån ett sådant resonemang är hållbar 
utveckling i allra högsta grad någonting som bör synas i en förskoleverksamhet. 

I förskolans läroplan beskrivs att grunden för demokrati, kritiskt tänkande, 
kreativitet, empati och respekt för andra ska främjas redan tidigt hos barn i förskolan 
Skolverket (2010). Detta genom att arbeta medvetet med dessa områden som en 
självklar del av förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). På så sätt 
lägger förskolan grunden och skapar förutsättningar för ett samhälle där människor 
samarbetar för en gemensam hållbar framtid. De sociala aspekterna, som tidigare 
nämnts, lyfts dock som strävansmål för barnen, vilket innebär att förskollärare ska 
arbeta för detta. Ärlemalm-Hagsér (2013) samt Hedefalk (2014) belyser dock det 
intressanta i att hållbar utveckling som begrepp inte nämns i läroplanen för 
förskolan.  

Ärlemalm-Hagsér (2013) menar, att trots avsaknaden av begreppet hållbar 
utveckling, uttrycks det ändå som delar av värdegrunden i förskolans läroplan: 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 
som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.” (Skolverket, 2010, s. 4). 
Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver även att det finns en komplexitet i 
tolkningsutrymmet av denna värdegrund, något även Hedefalk (2014) lyfter i 
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kontexten av att det är förskollärarens ansvar att välja mål, innehåll och metoder som 
denne själv avväger som väsentliga i arbetet i verksamheten.  

I förskolans läroplan uttrycks det att ”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens 
förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och 
tolerans tidigt grundläggs.” (Skolverket, 2010, s. 4). Ärlemalm-Hagsér (2013) skriver 
att det är handlingskompetenta barn som nu och i framtiden kommer vara med och 
möjliggöra hållbar utveckling, vilket, utifrån en tolkning av Schnacks (2000) 
beskrivning av handlingskompetens, skulle medföra att handlingskompetenta 
förskollärare är en premiss för detta. Utifrån ovanstående resonemang, skulle 
lärande för handlingskompetens för hållbar utveckling i förskolan innebära att 
förskollärare arbetar med barns förståelse för demokrati, jämställdhet samt respekt 
för andra människor.  

1.1 Problemområde  

Forskning kring lärande för hållbar utveckling har tidigare huvudsakligen varit 
inriktad mot miljöundervisning. Fokus på den miljömässiga aspekten har på senare 
tid utvecklats till att även innefatta sociala och ekonomiska dimensioner. Utbildning 
för hållbar utveckling var också något som förut i huvudsak riktades mot äldre barn 
(Ärlemalm- Hagsér, 2012). I den reviderade versionen av läroplanen för förskolan 
uttrycks de aspekter som författaren nämner som avgörande för lärande för hållbar 
utveckling med fokus på det sociala, som strävansmål för förskolans verksamhet och 
något som ska genomsyra denna. Vidare beskrivs också vikten av en utveckling för 
och inom de sociala dimensionerna. Skolverket (2010) uttrycker tydligt att förskolan 
bör arbeta för ansvarstagande, accepterande, reflekterande och kritiska människor, 
vilket ligger helt i linje med de sociala dimensionerna för hållbar utveckling 
(Ärlemalm-Hagsér, 2012).  
 
Utifrån ovanstående väcks därmed en fråga, nämligen om det kan ses som ett 
problem för förskollärares arbete med hållbar utveckling, att detta inte nämns som 
begrepp i läroplanen för förskolan? Detta då förskolans läroplan är ett av de 
viktigaste styrdokument som ligger till grund för förskollärarens praktik. Ett problem 
som träder fram är huruvida det finns en tanke på varför, eller om det bara är något 
som genomförs utan en tanke på konsekvenser i arbetet med hållbar utveckling i 
förskolan.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att exemplifiera och analysera förskollärares beskrivning 
av sitt arbete med lärande för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter.  
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1.3 Forskningsfrågor 

1. Hur beskriver några förskollärare att de uppfattar begreppet lärande för 
hållbar utveckling?  
 

2. Hur beskriver några förskollärare att de arbetar med begreppet lärande för 
hållbar utveckling, med fokus på sociala aspekter och vilka färdigheter och 
egenskaper syftar det arbetet till att utveckla hos barnen? 

 
3. Vilka tankar beskriver förskollärare att de har kring det faktum att begreppet 

hållbar utveckling inte nämns och förklaras i läroplanen? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppet hållbar utveckling samt de begrepp som innefattas 
i hållbar utveckling att beskrivas. Dessa är den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionen. Fokus i undersökningen är dock den sociala dimensionen vilken 
kommer att redogöras för mer ingående när lärande för hållbar utveckling behandlas. 
Avsnittet avslutas med en översikt vad handlingskompetens har för betydelse i ett 
sammanhang som hållbar utveckling. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Ord och begrepp som är centrala för förståelsen av bakgrunden till denna studie har 
kursiverats första gången de nämns i bakgrundsavsnittet. Dessa ord och begrepp är: 
hållbar utveckling ur sociala aspekter, lärande för hållbar utveckling, hållbar 
utveckling, handlingskompetens, rättighetsdimension, kompetensdimension, 
deltagande aktörsdimension. 

2.2 Hållbar utveckling som begrepp 

 “Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 
the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs” (Brundtlandrapporten, 1987, s.12). 

I Brundtlandrapporten (1987) beskrivs hållbar utveckling utifrån tre olika 
perspektiv. Ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter beskrivs som olika sätt att 
se den hållbara utvecklingen genom, perspektiv som måste samverka för att 
möjliggöra denna utveckling. De tre perspektiven kan alltså inte särskiljas från 
varandra, som de gjordes tidigare när hållbar utveckling enbart kom att förknippas 
med ekologisk hållbarhet. Naturkatastrofer, svält, global uppvärmning, krig och 
fattigdom har samtliga koppling till hur människor lever och agerar miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Redan när rapporten ”Our common future” lades fram, 
menade Brundtlandrapporten (1987) att denna trend skapade en för framtiden 
ohållbar utveckling utifrån de förutsättningarna för en hållbar utveckling 
formulerade ovan. 

2.2.1 Hållbar utveckling ur sociala aspekter 

Den sociala dimensionen i hållbar utveckling beskriver Statens Offentliga 
Utredningar [SOU], (2004) som målet att varje människas grundläggande behov ska 
tillgodoses utan att det påverkar de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. World 
Wide Fund for Nature [WWF], (2010) skriver att i det lokala samt globala samhälle vi 
människor delar, är vi ömsesidigt beroende av varandra, samt att alla dessa individer 
i världen har rätt till ett värdigt liv och att få känna trygghet och delaktighet. Såväl 
SOU (2004) som WWF (2010) menar att ett demokratiskt förhållningssätt där 
jordens kapital, makt, inflytande och resurser fördelas rättvist, jämställt och jämlikt 
är något som krävs och innefattas i den sociala aspekten av hållbar utveckling.  
Sammanfattningsvis innebär detta att skapa ett samhälle där respekt för allas 
rättigheter och de grundläggande behoven tillfredsställs. 
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2.2.2 Hållbar utveckling ur miljömässiga aspekter 

WWF (2010) beskriver hur hållbar utveckling ur en miljöaspekt handlar om att skapa 
förutsättningar för ekosystem att vara motståndskraftiga och att återhämta sig från 
yttre påverkan. Sådan påverkan handlar om den som mänskligheten tillför, bland 
annat genom föroreningar, global uppvärmning samt förstörelse av biologisk 
mångfald. Det är viktigt att på lång sikt bevara naturen och dess resurser då detta 
enligt SOU (2004) är att försäkra människans framtida liv på jorden. Den biologiska 
mångfalden i ett väl fungerande ekosystem kan ses som den yttre ramen för att de 
sociala och ekonomiska dimensionerna ska kunna utvecklas framåt. Då människan är 
beroende av naturen och dess kretslopp för fundamentala resurser samt för förmågan 
att kunna överleva, lägger denna dimensions yttre ramar grunden för människans 
fortsatta verksamhet på jorden.  

2.2.3 Hållbar utveckling ur ekonomiska aspekter 

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, menar SOU (2004), kan ses som 
den dimension som ger den sociala och miljömässiga dimensionerna 
utvecklingsmöjligheter. En premiss för utveckling brukar vara ekonomisk tillväxt, 
men då förutsatt att den ekonomiska utvecklingen är hållbar och att den inte 
kompromissar med de sociala och miljömässiga aspekternas förutsättningar. 
Exempelvis kan det handla om att miljön försämras för att framställningen av 
material görs på ett sätt som påverkar miljön negativt. Sådan negativ miljöpåverkan 
kan ha sin grund i att finanser sparas in genom att detta material framställs i länder 
med sämre arbetsvillkor och begränsade möjligheter till att använda miljövänliga 
alternativ. Såväl SOU (2004) som WWF (2010)  menar att vi behöver vara 
sparsamma och hushålla med de mänskliga och materiella tillgångar vi idag har att 
tillgå i dagens samhälle och värld.  

2.3 Lärande för hållbar utveckling ur sociala aspekter 

Att enbart tillhandahålla alla individer information och kunskaper om hur situationer 
ser ut runt om i världen räcker inte för att de ska utveckla lärande för hållbar 
utveckling SOU (2004). Det krävs även att utbildningen stöttar individen så att 
denne känner vilja och har ett engagemang för att påverka utvecklingen på ett 
hållbart sätt. Här blir det viktigt att betrakta lärande för hållbar utveckling ur 
didaktiska perspektiv som vad, hur, när och varför. Lärande utifrån Ärlemalm- 
Hagsér (2013) handlar om olika synsätt på individen och dess roll, både lokalt och 
globalt. Handlingskompetens är något som framhålls starkt i utbildning för hållbar 
utveckling, en förmåga, vilja och lust till att arbeta för att utvecklingen rör sig i en 
hållbar kurs både lokalt och globalt. För att utbildningen ska kunna främja hållbar 
utveckling, menar SOU (2004) att dessa karaktärsdrag är grundläggande delar som 
bör vara närvarande i utbildningen: 

 Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 
och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande arbetssätt. 

 Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

 Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

 Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form 
och innehåll. 
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 Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 

 Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap. 

 Utbildningens process och produkt är båda viktiga. (s.73). 
 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att förskolan är en naturlig utgångspunkt 
för lärande för hållbar utveckling, eftersom grundläggande kunskaper, värderingar 
och intressen formas under de tidigare åren. Ärlemalm-Hagsér (2013) framhåller att 
barn idag ses som viktiga aktörer inom lärande för hållbar utveckling vilket de 
tidigare inte gjort. Förskolans läroplan framhåller att förskolans verksamhet ska 
främja barnens sociala utveckling till att kunna och vilja ta ett ansvar för sina 
handlingar. Att barn skaffar sig verktyg för att kunna uttrycka sina åsikter för att i 
nästa led möjliggöra att de kan påverka sin situation är något som bör främjas. 
Ansvaret ligger på förskolans personal att verksamhetens innehåll och deras metoder 
formas utifrån att alla barn fått utöva ett reellt inflytande (Skolverket, 2010). 
Johansson (2009) menar att när det kommer till lärande för hållbar utveckling och 
det kompetenta barnet som en del av världen, är det väsentligt på vilket sätt barn 
förstår andra och sig själv. Olika etiska och moraliska värden bildas i deras lek och 
aktivitet i förskolan, vilka är av vikt för hur barn i relation till global hållbar 
utveckling samt demokrati upplever andra och sig själva. Kapaciteter som att kunna 
ta beslut, lösa problem och aktivt handla är något som förskolan bör lägga grunden 
till hos varje individ, för att främja lärandet i relation till hållbar utveckling.  
 
Ärlemalm-Hagsér (2012) ser barn som kompetenta aktörer och hänvisar till Davis 
(2010) beskrivning av tre teoretiska utgångspunkter för lärande med barn för 
hållbarhet: ” Barns rättighet att uttrycka sin åsikt och att göra sin röst hörd – en 
rättighetsdimension, barn är kapabla att ta del i och forma sin värld – en 
kompetensdimension och barns betydelse som aktörer, förmåga att utmana och 
agera– deltagande aktörsdimension.” (s. 4). Ärlemalm- Hagsér (2012) hänvisar även 
till FN:s konvention om barnets rättigheter när det gäller rättighetsdimensionen; 
barn har rätt att bli respekterade som individer och rätt att i frågor som rör dem yttra 
sin mening. Barn har rätt att utöva inflytande över politiska beslut som påverkar dem 
när det kommer till hållbarhetsfrågor. I kompetensdimensionen framhävs det att 
barn har kompetenser och förmågor att vara aktiva i sådana beslut då det påverkar 
dem här och nu men även i framtiden. Tillsammans med de vuxna bör barn aktivt få 
möjlighet att påverka och förändra tänkande som är ohållbart samt utmana dessa 
tankar. Vidare kan barn i deltagande aktörsdimensionen ses som aktörer för 
förändring. Dock synliggör Ärlemalm-Hagsérs (2012) studie att barns aktörskap och 
delaktighet är begränsade till vad vuxna erbjuder dem samt vilka avsikter de vuxna 
har med detta. Barns delaktighet och kompetenser ses alltså enbart i relation till den 
vuxne. Barn beskrivs visserligen som kompetenta men personalen har alltid 
tolkningsföreträde i avgörandet om och när barns kompetenser samt delaktighet är 
viktig och efterfrågas eller inte. Studien påvisar även att barns rätt att göra sin röst 
hörd, främst handlar om att vilja delta eller inte i det som förskolan erbjuder. 

2.3.1 Handlingskompetens 

Handlingskompetens är enligt Schnack (2000) det som krävs av människor för att 
lösa de problem som alla ställs inför i fråga om hållbar utveckling. Almers (2009) 
uttrycker sig om det Schnack beskriver som ”en förmåga att med utgångspunkt från 
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kritiskt tänkande och ofullständigt kunskapsunderlag, involvera sig som person, 
tillsammans med andra, i ansvarsfulla handlingar och mot-handlingar, för en 
mänskligare/barmhärtigare värld” (s. 36). 

Almers (2009) nämner tre olika delar av självuppfattning som grund till motivation 
att handla. Self-esteem, som handlar om individens tro på sitt eget värde vilken kan 
upprätthållas genom att stå fast vid sina värderingar. Self-efficacy handlar om 
individens tilltro till sin egen förmåga att åstadkomma något, att denne har 
kompetens och kontroll nog att kunna påverka. Brist på self-efficacy kan leda till en 
känsla av hopplöshet hos individen som gör att denne undviker att tänka på den fråga 
som kräver svar. Detta verkar också tvärtom, då förekomst av self-efficacy tenderar 
att motivera orsakande agerande. Almers (2009) lyfter en beskrivning av hur 
delaktighet kan förstås som motsatsen till hopplöshet och hur denna måste kännas 
genuin för att överhuvudtaget kunna påverka agerandet. Authenticity enligt Almers 
(2009) handlar om individens upplevelse av meningsfullhet i sitt eget liv och sina 
egna handlingar. Uppriktighet mot sig själv och att handla i enlighet med sina 
värderingar leder till hög grad av authenticity. Dessa grunder till motivation är alltså 
förutsättningar för individers handlingskompetens.  

Beteendemodifikation, det vill säga att ändra beteenden till, för hållbar utveckling, 
positiva sådana, är, enligt Revell (2013), ett sätt att arbeta för hållbar utveckling. 
Utifrån beskrivningen av handlingskompetens, kan beteendemodifikation ses som en 
motsats. Handlingarna som beteendemodifikationerna innebär grundar sig inte i 
aktiva och motiverade handlingar för det föreliggande problemet. För det är denna 
skillnad som kan utläsas ur Revells (2013) beskrivning av beteendemodifikation och 
Schnacks (2000) framställning av handlingskompetens. Det ena handlar om 
oreflekterat, rutinmässigt agerande och det andra om aktivt och, av något 
förestående, medvetet och motiverat handlande. 

Almers (2009) beskriver handlingskompetens som en samlad helhet bestående av 
kognitiva, sociala, värde- och personlighetsmässiga aspekter. Kognitiva aspekter 
handlar om den kunskap individen innehar om problemet och vad som kan göras åt 
detta. Sociala aspekter handlar om kännedom kring ansvarstagande, både av den 
enskilde individen och av denne tillsammans med andra. Det handlar också om hur 
demokrati kan ligga till grund för handlande. Personlighetsmässiga aspekter har med 
individens lust, vilja och mod till att agera, där den tidigare beskrivna 
självuppfattningen är grundläggande för handlandet. Den sista aspekten, den 
värdemässiga, handlar om insikt i hur etik och normativa värderingar är en del av 
problemdefiniering samt vilka alternativa perspektiv och lösningar som finns i 
avseendet. 

Almers (2009) sammanfattar egenskaper och aspekter av handlingskompetens för 
hållbar utveckling som: 

 vilja, mod och lust att handla för hållbar utveckling  

 förmåga att agera på väl övervägt om än ofullständigt kunskapsunderlag    

 kunskaper och aktivt kunskapssökande när det gäller problembild – om ohållbara effekter 
och konsekvenser för människor och ekosystem 

 kunskaper om strukturella orsaker till ohållbara förhållanden  

 kunskaper om påverkansmöjligheter och förmåga att tillämpa dem  
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 att söka lösningar och kritiskt förhålla sig till olika förslag till lösningar  

 reflekterat ställningstagande till olika handlingsalternativ (s, 35). 

2.3.2 Handlingskompetens och aktivt handlande för lärande för hållbar 
utveckling i förskolan 

Hedefalk (2014) poängterar i sin avhandling hur vi står inför en framtid som är oviss; 
vi vet inte hur den kommer se ut, vilka problem vi kommer stå inför och vilka 
kunskaper och kompetenser som kommer behövas för att lösa problemen. För att 
kunna möta en sådan framtid krävs flexibla, kritiskt tänkande, kreativa människor 
som innehar handlingskompetens. Hultén, Hultman och Eriksson (2007) skriver 
även de om hur kritiskt tänkande kreativa människor är en förutsättning för 
konstruktiva lösningar på de problem som redan har och kommer att uppstå. 

Hedefalk (2014) skriver om vikten av att ge förskolebarn möjlighet att delta i 
situationer där de utmanar sitt kritiska tänkande och både uttrycker sina egna och får 
ta del av andras åsikter och uppfattningar. Barn i förskoleålder har, enligt Pramling 
Samuelsson (2011), de bästa förutsättningarna för lärande för hållbar utveckling. 
Detta menar författaren beror på att dessa barn ännu inte lärt sig leva på alla de ”fel” 
sätt som lett till den ohållbara situation som är idag. Tack vare detta har de möjlighet 
att från början tillägna sig de kunskaper och tankesätt som är grundläggande för 
hållbar utveckling.  

Pramling Samuelsson (2011) skriver också om vikten av att förskollärare vet varför de 
agerar som de gör för lärande för hållbar utveckling, så att de får möjlighet att 
tillägna sig dessa grundläggande aspekter. Engdahl, Karlsson, Hellman och 
Ärlemalm-Hagsér (2012) samt Ärlemalm-Hagsér och Sandberg (2011) skriver om hur 
förskollärare måste arbeta med att ge barnen möjlighet till att vara aktiva deltagare i 
förskolans verksamhet för att möjliggöra handlingskompetens hos dem. Ärlemalm-
Hagsér m.fl. (2011) beskriver hur ett arbetssätt som lyfter barns många olika tankar 
och åsikter, demokrati och vad det innebär att vara en demokratisk medborgare, 
tillgångar i människors olikheter, rättvisa, omtanke, respekt, tolerans och fred, är 
något som bör genomsyra förskolans verksamhet. 

Också Ritchie (2013) skriver fram dessa aspekter av demokratiskt medborgarskap, 
men poängterar hur detta har med etik att göra. Som förskollärare menar författaren 
att den etik som krävs för hållbar utveckling bör genomsyra de relationer barnen får i 
förskolans verksamhet. Detta för att medvetandegöra barnen om de relationer de 
ingår i och vikten av dessa, hur allt och alla kan påverka och är beroende av varandra. 
Davis (2008) pekar även hon ut etik och moral som bärande grundstenar i skapandet 
av handlingskompetens. Hon skriver hur etik och moral är frågor som bör reflekteras 
kring människor emellan, för att skapa ett förhållningssätt som kan flyttas ut ur sin 
kontext, till större sammanhang.  

2.3.3 Sammanfattning av bakgrund ur didaktiska perspektiv 

Almers (2009) framhåller att för att individen ska kunna agera för en hållbar 
utveckling krävs det motivation och vilja att påverka men också kunskaper kring 
ämnet. Utifrån vad Engdahl m.fl. (2012), Hedefalk (2014), samt Ärlemalm-Hagsér 
m.fl. (2011) framhåller, behöver förskollärare handlingskompetens inom hållbar 
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utveckling med fokus på sociala aspekter, för att i sin tur kunna ge barn möjlighet att 
utveckla detsamma. Lärandet för en hållbar utveckling bör enligt SOU (2004) ses 
som en helhet med alla dimensioner som samverkar och påverkar varandra och att 
barnen är en del i denna helhet. Det krävs också att lärandet i förskolan tar 
utgångspunkt i de lokala omgivningarna men även de globala, där barnen har reellt 
inflytande över verksamhetens innehåll, för att skapa en vi-känsla. Ett demokratiskt 
arbetssätt bör också genomsyra verksamheten där barnen ses som kompetenta att 
påverka och medverka genom ett reflekterande, problematiserande och kritiskt 
tänkande förhållningssätt. Barnen behöver utveckla en tro på sig själva som 
individer, så att de ser sig själva som viktiga aktörer i nutid och framtid för att en 
hållbar utveckling ska vara möjlig. Pramling Samuelsson (2011) beskriver hur barn i 
förskoleålder är ytterst mottagliga för lärande för hållbar utveckling då de inte 
behöver lära om, utan kan lära sig från början. För att barn ska kunna utveckla 
handlingskompetens för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter, behöver 
förskollärare sammanfattningsvis arbeta med och ge barn möjlighet att utveckla 
sin/sitt: 

 Reflektionsförmåga 

 Kritiskt tänkande 

 Kreativitet 

 Empati 

 Demokratiförståelse 

 Ansvarskänsla 

 Problemlösnings-/konflikthanteringsförmåga 

 Självkänsla 

 Beslutsfattningsförmåga  

 Etiska och moraliska tänkande (Almers, 2009). 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

En teoretisk utgångspunkt i denna studie hämtas från barndomssociologin som 
James och James (2004) beskriver är en teori som grundar sig på en syn av barnet 
som en kompetent, socialt handlande aktör med förståelse för och perspektiv på sin 
omvärld. Ett sådant barn, menar de, är kompetent nog att agera utifrån en insyn i 
konsekvenserna av agerandet. Barnet ses som ”varande” eller ”being” och är alltså 
subjekt i sitt eget liv.  
 
Lee (1999) problematiserar synen på barnet som being då ett sådant synsätt tenderar 
att placera barnet utanför de relationer och kontexter som det ingår i. Han menar att 
detta kan skapa en bild av barnet som natur, snarare än barnet som en del av sociala 
sammanhang där det "blir till", delvis som "becoming". Prout (2011) framhåller detta 
som en dualism inom barndomssociologin, vilket är av vikt för det sammanhang 
studien ryms inom. Åsikten att barn är kompetenta individer, som beings, men också 
relationella till sin sociala och fysiska omgivning samt sitt sammanhang, som 
becomings, ses som av vikt för studien utifrån att det handlar både om ett nu och en 
framtid. Detta då hållbar utveckling kan tyckas förutsätta att kompetenta individer i 
nuet utvecklar sitt kritiska och kreativa tänkande, för att kunna bidra till framtida 
hållbar utveckling.  
 



10 

 

 

 

Föreliggande studie behandlar utvecklande av barns handlingskompetens för hållbar 
utveckling ur sociala aspekter, vilket står i överensstämmelse med ett 
barndomssociologiskt perspektiv där barn ses som kompetenta aktörer. Ärlemalm-
Hagsér (2012) beskriver i likhet med ett barndomssociologiskt perspektiv hur synen 
på barndom som socialt konstruerad är en förutsättning för delaktighet och 
inflytande, vilka i sig är sociala aspekter av hållbar utveckling. Barns aktörskap 
förklarar Ärlemalm-Hagsér (2013) som barns initiativtagande samt de möjligheter 
för utveckling av dessa som barnen blir erbjudna. Här blir barns kompetens relevant 
utifrån att de själva kan ta initiativ, både på egen hand och tillsammans med andra. 
Det handlar om att barn tar initiativ och agerar i frågor som påverkar dem själva 
samt andra runt omkring; i stort (samhället, världen) och i smått (förskolan). 
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs inledningsvis vilka metoder som kommit till användning i 
studien. Valet av metod, datainsamlingsmetod och databearbetningsmetod 
presenteras, samt urval och själva genomförandet av studien. Reliabiliteten och 
validiteten för studien beskrivs. Därefter redogörs för forskningsetiska aspekter som 
författarna tagit hänsyn till samt hur litteratursökningen genomförts. 

3.1 Metodval 

Valet att använda en kvalitativ metod baseras på studiens syfte och frågeställningar 
kring förskollärares syn på den egna praktiken kring lärande för hållbar utveckling ur 
sociala aspekter. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ ansats har mer fokus på 
ord och informantens subjektiva berättelser och inte siffror vilket kvantitativ 
forskning framhåller. Den kvalitativa ansatsen möjliggör en insyn i informanternas 
sociala verklighet, vilket är grunden i denna studie. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna som genomfördes hade en semistrukturerad form, som Bryman (2011) 
beskriver som en mer följsam och flexibel typ av kvalitativa intervjuer. Informanten 
har då möjlighet att med stor frihet formulera sitt svar utifrån sina upplevelser samt 
på sitt eget personliga sätt. Syftet med intervjuerna var att få förskollärares syn på 
begreppet lärande för hållbar utveckling, samt hur de praktiserar det i verksamheten. 
Det sågs som viktigt att informanten fick delge det som denne anser relevant. Ett 
frågeformulär med öppna frågor användes (Bilaga 1) som utgångspunkt vid 
intervjuerna, men följdfrågor som kom upp utifrån informanternas svar ställdes även 
för att få en djupare och bredare förståelse för det som berättades. Intervjuerna 
spelades in utifrån Kvale & Brinkmanns (2014) resonemang om att detta möjliggör 
mer tid till att verkligen lyssna på erhållna svar och att följdfrågor kan ställas samt för 
att anteckna det som framkommer som mest relevant. Urval 

I studien deltog åtta verksamma förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor i 
samma stad men två olika kommundelar. Antalet informanter valdes utifrån vad som 
var minimum för denna studie och vad som tidsmässigt ansågs genomförbart. Ett 
målinriktat urval gjordes, vilket enligt Bryman (2011) menas att personerna som 
tillfrågades är relevanta för de aktuella forskningsfrågorna. Ett specifikt 
förskollärarperspektiv var önskvärt, därmed tillfrågades enbart de som var 
verksamma förskollärare på respektive förskola. Valet att tillfråga förskollärare på 
fyra olika förskolor gjordes också för att öka variationen. Val av informanter gjordes 
även utifrån ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) menar innebär att valet av 
informanter grundar sig på huruvida de finns lättillgängliga eller inte. På grund av att 
studien är av mindre skala och tidsramen begränsad valdes förskolor i närområdet. 

3.3 Genomförande 

Åtta förskollärare samt deras förskolechefer kontaktades till en början genom besök 
på respektive förskola. Ett missivbrev skickades till de tänkta deltagarna (Bilaga 2) 
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där de informerades om studien, dess syfte samt de etiska övervägandena. På grund 
av informanternas brist på tid kunde inte intervjuerna genomföras förrän i ett relativt 
sent skede. En av de tillfrågade ställde sig tveksam till sitt deltagande, därmed 
lämnades ett missivbrev till en informant på en annan förskola. Denne valde att delta 
i studien.  
 
Intervjufrågorna skickades ut några dagar innan intervjuerna skulle genomföras. 
Detta för att informanterna skulle ha tid på sig att bekanta sig närmare med 
innehållet i studien och för att intervjuerna skulle bli så djupgående och givande som 
möjligt. Själva intervjuerna genomfördes både under och utanför informanternas 
arbetstid, men på samtligas arbetsplatser. De åtta intervjuerna delades upp så att det 
blev fyra var för författarna, för att spara på tid som behövdes till att skriva 
uppsatsen. Ett medvetet val att intervjua informanterna där de arbetar gjordes, för 
att de skulle känna sig bekväma i den fysiska miljön. Intervjuerna blev som beräknat 
mellan 20 och 30 minuter långa och spelades in på mobiltelefon, med godkännande 
av samtliga informanter. På grund av tekniska svårigheter blev en intervju aldrig 
inspelad. Denna är dock nedskriven istället. Efter intervjuerna transkriberades 
intervjumaterialet för att därefter bearbetas.  

3.4 Databearbetningsmetod 

Utifrån Kvale m.fl. (2014) har intervjumaterialet kategoriserats för att försöka hitta 
meningsbärande delar i informanternas svar. Detta har inneburit att det 
gemensamma i svaren har lyfts som det relevanta i resultatet. Författarna beskriver 
att den nedskrivna och inspelade intervjun är det grundläggande materialet som 
sedan analyseras. Metoden som använts kan också relateras till Bryman (2011) som 
beskriver kvalitativ dataanalys, där forskaren bland annat söker efter begrepp och 
kategorier. Kvale m.fl. (2014) skriver om meningstolkning som också använts för att 
ta reda på vad i resultatet som skulle analyseras mot litteraturbakgrunden. Det har på 
så sätt uttolkats vad som i intervjuerna blivit sagt, inte enbart direkt, utan också 
indirekt. I resultatet har det meningsbärande kategoriserats efter de för studien 
aktuella forskningsfrågorna för att sedan mynna ut under tre rubriker i analysen. 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

I studien har det tagits hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 
som Vetenskapsrådet (2011) beskriver. 

Hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet togs genom att informanterna samt förskolechefen informerades 
genom ett missivbrev om studiens syfte och att den innebar att ställa upp på en 
intervju för att kunna delta (Bilaga 2). Förskollärarna informerades även om att 
deltagandet i studien var frivilligt samt att de via mail, sms eller muntligen kunde 
meddela huruvida de ville delta eller inte. Informanterna delgavs information om att 
de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sitt deltagande. De 
informerades om att de var konfidentiella i studien, samt att allt material som 
samlades in under intervjuerna förstörs efter att studien är genomförd. När det gäller 
nyttjandekravet informerades informanterna om att studiens material endast 
handhas och kommer till användning i föreliggande studie. Råmaterialet kommer att 
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tas bort men det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för andra 
på databasen Diva. 

3.6 Reliabilitet/validitet 

Eftersom förskollärarnas beskrivningar av begreppet lärande för hållbar utveckling 
ur sociala aspekter inte kan spegla huruvida de faktiskt arbetar medvetet med detta, 
ombads informanterna att även beskriva hur de arbetar med detta i sin verksamhet. 
På så sätt kunde reliabiliteten stärkas. 

Studiens omfattning var begränsad till åtta intervjuer med olika förskollärare. Detta 
ledde till att resultatet av undersökningen inte har validitet nog att generaliseras och 
sättas i större sammanhang, vilket Bryman (2011) lyfter som ett allmänt problem 
med generaliseringar inom kvalitativa studier. Antalet individer, omständigheter som 
var opåverkbara under intervjutillfället samt det faktum att resultatanalysen är 
subjektiv, menar både Bryman (2011) och Kvale m.fl. (2014) också är stora 
påverkansfaktorer på studiens validitet.  Intervjuerna spelades in med hänsyn till 
ovanstående påverkansfaktorer. Detta för att kunna validera resultaten i största 
möjliga mån.   

3.7 Litteratursökning  

I litteratursökningen har databaserna ERIC, GUPEA, DIVA, Discovery, Researchgate samt 
Google Scholar använts via Mälardalens Högskolebiblioteks databassystem. Sökord som 
använts är sustainable development AND preschool, sustainable development AND 
preeschool AND action competence, handlingskompetens AND hållbar utveckling, hållbar 
utveckling AND sociala aspekter AND förskola samt action competence AND sustainable 
development. Då träffintervallet varierat från 6-30 000 träffar, begränsades sökresultaten 
genom att forskningen skulle vara "peer-reviewed" samt finnas tillgänglig i 
fulltext.  Sökningar på publikationer från myndigheter och organisationer har gjorts på 
Google. I en del av de avhandlingar och vetenskapliga artiklar som använts 
har referenslistorna gett uppslag till, för föreliggande studie, relevant litteratur.  

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Förskolorna benämns med A, B, C och D. 
Ett medvetet val i denna resultatpresentation är att inte närmare beskriva 
informanterna av hänsyn till konfidentialitet. Av samma skäl har informanternas 
könstillhörighet inte nämnts, då detta inte var relevant för studiens resultat. 
Informanterna är verksamma förskollärare i åldrarna 35-52 och arbetar med barn i 
åldrarna 1-5. I resultatredovisningen har de deltagande i intervjuerna benämnts som 
både informanter och förskollärare. Resultatet har kategoriserats utifrån de för 
studien aktuella forskningsfrågorna:  

Hur beskriver förskollärare att de uppfattar begreppet lärande för hållbar 
utveckling?  
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Hur beskriver förskollärare att de arbetar med begreppet lärande för hållbar 
utveckling, med fokus på sociala aspekter och vilka färdigheter och egenskaper 
syftar det arbetet till att utveckla hos barnen? 

Vilka tankar beskriver förskollärare att de har kring det faktum att begreppet 
hållbar utveckling inte nämns och förklaras i läroplanen?  

I resultatet har genomgående likheter och olikheter i intervjusvaren urskilts och det 
meningsbärande redovisats.  

4.1 Förskollärares beskrivning av begreppet lärande för 
hållbar utveckling  

Vid intervjuerna med de verksamma förskollärarna framkom det att samtliga ansåg 
att den sociala biten var en viktig del för hållbar utveckling. Tre av dem uttryckte att 
miljön låg närmast till hands att tänka på vid begreppet lärande för hållbar 
utveckling. Ett uttryck som framkom var att i dagligt tal så handlar begreppet mer om 
att värna om natur och miljö i förhållande till aktuella klimatfrågor. Samtliga 
förskollärare ansåg att miljöaspekten av hållbar utveckling är mer tydlig och konkret 
att ta till sig och därmed arbeta med. Informanterna beskrev att vara rädd om 
naturen, inte slösa på resurser, arbeta med närmiljön, äta närodlat, odla eget, 
använda naturliga material, ekologisk mat samt att sopsortera som aktuella 
arbetsområden. Grön Flagg nämndes också som ett arbetsverktyg där exempelvis 
närmiljö är ett konkret tema att arbeta med, i materialet finns färdiga metoder att 
tillgå.  Informanterna menade att den sociala aspekten är mer oklar som 
arbetsområde. En mening som framkom kring det konkreta i den miljömässiga 
aspekten var: 

… det är mer det här konkreta, som man säger att man går ut i skogen och tar det här lilla, 
källsortera, förklara vad är det som händer när man källsorterar och varför gör vi det, vad händer 
om man inte gör det? Man kan illustrera det på ett litet sätt (Förskollärare vid förskola C). 

När det handlar om alla tre dimensionerna, ekonomisk, miljömässig och social, av 
lärande för hållbar utveckling så nämnde tre av förskollärarna att alla delar av 
begreppet måste med, integrerade. En av förskollärarna beskrev detta som en tårta, 
som inte är hel om inte alla tre bitar ingår. Den ekonomiska biten nämndes 
bokstavligt av dessa fyra förskollärare, närmare beskrivningar av arbetssätt eller hur 
det kommer i uttryck i verksamheterna framkom inte. Två förskollärare yttrade 
följande: ”det här ekonomiska har jag inte funderat så mycket på alls.” (Förskollärare 
vid förskola A) och ”och lite ekonomiskt så också” (Förskollärare vid förskola B). 

Begreppet lärande för hållbar utveckling beskrevs av sex informanter som något som 
ska vara för hela livet för alla människor. Lärandet ska vara bestående i den 
meningen att de kunskaper som grundläggs idag även kan tillämpas och utvecklas på 
och i andra kontexter. Sex förskollärare uttryckte att det vi lär oss ska vara hållbart 
för framtiden, de menade att vi måste värna om vår miljö och oss alla som lever i den, 
alla integrerade. Lärandet ska vara bestående både lokalt och globalt. Så här uttalade 
sig en förskollärare: ”Det vi gör nu få konsekvenser för de som kommer leva på 
jorden i framtiden.” (Förskollärare vid förskola D). 



15 

 

 

 

Miljöaspekten av lärande för hållbar utveckling är det som främst lyftes fram av 
förskollärarna, då de menade att den aspekten är lättast att konkretisera i 
verksamheten. Framförallt de sociala och ekonomiska aspekterna framkom som 
otydliga att arbeta med, dock uttrycktes en förståelse för vikten av att arbeta med just 
den sociala aspekten. Flertalet beskrev även att lärande för hållbar utveckling handlar 
om livslångt lärande. 

4.2 Förskollärares beskrivning av sitt arbete med lärande för 
hållbar utveckling, med fokus på sociala aspekter… 

Resultatet visar att förskollärarna beskrev flera olika sätt på vilka de arbetar med 
begreppet lärande för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter.  
 
Hälften av förskollärarna nämnde temaarbete som ett arbetssätt de använder i sin 
verksamhet. Exempel på teman som togs upp är ”kompistema” och ”Grön flagg-
tema”. De menade att dessa teman bland annat syftar till att barnen får samtala om 
hur man är en ”bra” kompis. Här handlar det om att se till likheter och skillnader hos 
individerna som ses som tillgångar snarare än något som särskiljer oss. En 
förskollärare berättade att de har samtalsgrupper där de tar upp saker i deras 
livsvärld, exempelvis ”hur gör du när du inte får vara med och leka?” (Förskollärare 
vid förskola D). De reflekterar kring värderingsfrågor i mindre grupper. Att utforska 
närmiljön och att värna om den nämnde en informant som viktigt, då barnen så 
småningom ska kunna vidga sina vyer och se att de är delaktiga i något större än bara 
där de bor och lever.  

Den fria leken, där det inte är något planerat av de vuxna, nämndes som en viktig del 
i barns lärande för en hållbar utveckling. Där är de aktivt med i leken eller passiva 
men med översikt av vad som sker, för att kunna stötta barnen och tillhandahålla 
verktyg och alternativa handlingar i deras samspel. Detta gör de också för att kunna 
ställa frågor till barnen om saker som händer i stunden, som får dem att reflektera 
över sitt agerande och uttalanden. En informant säger:  

… för att i fria leken så bearbetar de upplevelser å känslor ... men sen måste man ju vara där och 
vara lyhörd för vad som händer och, till exempel de sociala relationerna, där kan du ju hjälpa till, 
hur man kan göra (Förskollärare vid förskola A). 

Sex förskollärare poängterar också vikten av att utgå från barnens intressen och att 
vara medforskande i kunskapandet tillsammans med barnen:  

… och jag tänker liksom att barn, de är ju nyfikna och vill ju veta saker och att man som pedagog 
är med, medupptäckare liksom att inte vi, det är ju inte meningen att vi ska servera färdiga svar, 
utan vi upptäcker tillsammans med barnen eller man har hypoteser och ah, men vi tar reda på 
det! Då blir det meningsfullt för barnen också. Och då tror jag att det, det alltså att man når ju 
barnen då, om de själva är med och liksom känner att det kan påverka, att de blir lyssnade på vad 
de är intresserade av (Förskollärare vid förskola D). 

Samtliga förskollärare framhöll en bild av barnet som kompetent genom exempelvis 
att de gav uttryck för vikten av att ge barnen möjligheter att ta ansvar. Det framkom 
en åsikt av att hur även väldigt små barn ofta förvånar med sin kompetens. En av 
förskollärarna menade att lärandet måste upplevas som meningsfullt av barnen för 
att de också ska kunna känna sig kompetenta och som att de har möjlighet att 
påverka. En informant beskrev att denne ger barnen möjligheter att ställa hypoteser i 
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utforskandet. En beskrivning var att det är viktigt att föra över den kunskap man som 
vuxen har till de små barnen. En informant lyfter hur de barn som är gamla nog att 
vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten bör ges möjlighet att vara det. En 
annan beskrev också hur delaktighet och inflytande för barnen i verksamheten är en 
förutsättning för ett demokratiskt arbetssätt. Det framkom också en tanke om att de 
små barnen inte kan bestämma allt själva.  

Konflikthantering lyfter alla förskollärarna som ett arbete, vilket sker dagligen. Här 
påpekar informanterna att barnen måste få försköka själva, men med handledning av 
förskollärarna. De behöver vara med och delaktiga och närvarande med barnen, för 
att kunna se och identifiera situationer där de behöver stötta och handleda barnen. 
Det uttrycktes av tre informanter att konflikthantering är aktuellt redan när barnen 
är ett år. Bekräfta, hjälpa till att tolka samt sätta ord på känslor nämnde samtliga 
förskollärare som viktigt att göra när det gäller samspel mellan barnen. Såhär 
uttrycke sig en förskollärare: 

Om, om jag tänker såhär, om barn lär sig känna igen sina egna känslor och hantera sina egna 
känslor … att det är okej att vara arg, hur kan jag göra då och att kunna visa när man är ledsen 
(Förskollärare vid förskola A). 

De regler som finns på förskolan, säger tre förskollärare, diskuteras fram i samråd 
med barnen, där barns tankar kring hur man är mot varandra ligger till grund. Detta 
för att lyfta det positiva hos barnen och i deras handlingar, samt för att skapa en ”vi-
känsla”. En av förskollärarna säger att det är viktigt att skilja på person och handling, 
exempelvis att vid konflikter påvisa att personen i sig inte är dålig, utan det denne 
gjorde fick dåliga konsekvenser.   

Två av de intervjuade förskollärarna belyser hur de behandlar social hållbarbarhet 
genom sina likabehandlingsplaner och lokala arbetsplaner. Fem förskollärare 
hänvisar till att hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter är det som uttrycks i 
värdegrunden i läroplanen för förskolan. De uttryckte att värdegrunden i läroplanen 
är det som ligger till grund för deras arbete samt att de samtalar kring detta, både i 
sina arbetslag och tillsammans med barnen. En av informanterna menade att detta 
arbete är helt essentiellt då det lägger grunden för barnens personlighetsutveckling. 
En av informanterna beskrev: 

De tre fyra första åren, i ett liv, det är då hela personligheten grundläggs ju … och det är 
jätteviktigt att vi gör rätt både hemma och i förskolan skapas ju de här värderingarna 
(Förskollärare vid förskola D). 

Att lyfta individens förmågor som tillgångar för gruppen, för att barnen ska känna att 
de kan bidra med något, var något en förskollärare nämnde. En förskollärare beskrev 
genom att de synliggör barnen på avdelningen för varandra, exempelvis i samlingen, 
och nämna varandras namn, vill de visa på att vi hör ihop. Detta för att lägga grunden 
till att barnen förstår att alla mäniskor är lika värda innan de ens har börjat få en 
förståelse för att olikheter skulle kunna vara särskiljande. Hälften av förskollärarna 
påpekar att förskolan måste arbeta med detta då vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle, mångfald berikar. Detta för att stärka känslan hos barnen att alla 
tillsammans är ett vi. En förskollärare uttryckte sig följande: 

Och även om samhället i stort inte heller riktigt inser det här tidigt, vi är ju då, är vi ju där vi är 
lite grann nu, att man kanske är orolig för, man värnar så mycket om sitt eget och inte har den 
här empatin och förståelsen för andra, det blir mycket diskussioner nu när det kommer mycket 
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flyktingar på en gång och då blir man jätterädd för vad som ska hända i Sverige och med mitt och 
med, vår lilla bubbla, istället för att se det i ett större perspektiv (Förskollärare vid förskola A). 

Respektera varandra, hur man är mot varandra samt att förstå sina egna och andras 
känslor var framträdande teman i vad förskollärarna uttryckte som viktigt. Trygghet 
hos barnen, i sig själva, med personalen och barngruppen, är något som alla 
informanter nämnde som viktigt och grundläggande. Två förskollärare beskrev detta: 
”skapa förutsättningar för att alla ska må bra och känna sig trygga, och se allas lika 
värde och bli empatiska och ta ansvar för sina handlingar.” (Förskollärare vid 
förskola D) och ”är man trygg i sig själv, då kan man bli trygg i relationen med andra 
att vi på något sätt får börja där.” (Förskollärare vid förskola A). 

En åsikt som framkom var hur vuxna har en maktposition gentemot barn, man som 
förskollärare bör vara medveten om. Det kan påverka barns möjligheter till att få vara 
kompetenta. De vuxna måste visa respekt för varandra då detta speglar av sig på 
barnen, som två förskollärare säger. Sex av informanterna beskrev att de som vuxna 
måste vara förebilder för barnen. De behöver visa på alternativa lösningar, vid till 
exempel en konflikt, istället för att peka ut det som blev tokigt; vägleda på ett positivt 
sätt. En informant beskrev: 

Jag tänker att, om man jobbar utifrån värdegrunden till exempel så är det ju, det här att man ska 
vara bra förebilder för varandra, att man, hur man är en bra kompis (Förskollärare vid förskola 
C). 

Alla förskollärare beskrev att lärande för hållbar utveckling utifrån sociala aspekter, 
sker hela tiden, dagligen, även om ett uttryck framkom för att hållbar utveckling är 
överhuvudtaget svårt att ta ner på förskolenivå rent konkret. Informanterna beskrev 
att lärandet kan hittas i alla möjliga situationer på förskolan, framförallt i 
kommunikation. Såväl verbalt som i kroppsspråket signaleras sociala koder som 
därmed lägger grunden för de värderingar som barnen utvecklar. En förskollärare sa 
så här: 

Det är det här dagliga som man gör hela tiden. Vad man än gör, om man sitter och pysslar eller 
om man är i matsalen, eller om man är på gymnastiken, eller om man är i skogen. Det finns ju 
alltid med i ryggraden, hur man uppför sig, hur man är mot varandra (Förskollärare vid förskola 
D). 

4.3 … och vilka färdigheter och egenskaper detta arbete syftar 
till att utveckla hos barnen 

Informanterna framhöll på varierande sätt vilka syften de hade med sitt arbete med 
de sociala aspekterna av hållbar utveckling i förskolan. Vad de vill att barnen ska 
utveckla för egenskaper och färdigheter för att kunna möta framtiden.  
 
Ett syfte som framträdde ur alla intervjuer var att barnen ska kunna känna igen sina 
egna känslor för att då kunna empatisera med sina medmänniskor. En förskollärare 
uttalade sig följande: "För kan man, tror jag, hantera sina egna känslor så kan man 
bemöta andra barns känslor. Och då även i längden förstå att vad jag då gör påverkar 
någon annan." (Förskollärare vid förskola A). Samma sak uttrycktes i termer av att 
barnen ska kunna sätta sig in i och förstå och vara lyhörda för hur andra har det och 
att vi påverkar varandra. Ett exempel på detta var att det som sägs till en person kan 
påverka dennes självkänsla, som en informant beskrev: ” jag vill skapa grunden till 
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att dom får dom spärrarna, att man vet vad som är okej och inte okej.” (Förskollärare 
vid förskola D). Tre informanter nämnde att barnen ska utveckla en god självkänsla 
samt ett gott självförtroende. Två av förskollärarna talar om syftet som att barn ska 
bli respekterande, en annan att de ska kunna visa hänsyn och en tredje att de ska vara 
accepterande mot andra. Detta menade informanterna grundlägger barns förståelse 
för att alla får vara som de är oavsett bakgrund och förutsättningar. Att i längden 
förebygga mobbning framhöll en informant att dennes arbete med sociala relationer 
syftar till. En förskollärare beskrev att dennes arbete bör lägga grunden för 
demokratiska värderingar hos barnen, så att alla kan leva sida vid sida utan att 
jordens resurser går i stöpet. 
 
Det framhölls under intervjuerna en syn hos alla förskollärarna att deras arbete ska 
generera exempelvis att barnen kan agera och tänka självständigt, känna en tillit och 
trygghet till sig själva och sin egen förmåga. Det belystes av fyra informanter att de 
strävar efter att barnen ska kunna reflektera och kommunicera sin mening, för att de 
ska kunna påverka. En informant yttrade sig följande: 

 
… dom ska bli självständiga individer, där dom vågar fatta egna beslut att alla har rätt till sin egen 
vilja, att barnen ska våga säga ifrån när något inte är okej. Det är ju det vi ska eftersträva, bli 
självständiga (Förskollärare vid förskola C). 

 
En informant uttalade att denne vill att barnen ska känna meningsfullhet för att vilja 
och våga göra egna val och fatta egna beslut. En beskrivning av syftet med 
konflikthantering handlar om att krig och konflikter i framtiden skulle kunna 
undvikas om barnen kan lära sig att kompromissa så att båda parter i en konflikt kan 
känna sig nöjda. En annan framställning var att barnen också ska kunna ta ansvar för 
sina handlingar. En informant menade att avsikten för dennes arbete är att barnen 
ska få utveckla ett medvetet och kritiskt förhållningssätt.  

4.4 Förskollärares tankar kring det faktum att begreppet 
hållbar utveckling inte nämns och förklaras i läroplanen 

Sex av förskollärarna saknade en beskrivning av begreppet i läroplanen för förskolan. 
En avsaknad av begreppet i läroplanen i termer av att detta lätt hamnar i andra hand 
och halkar efter, beskrevs av två förskollärare. Detta eftersom andra ämnesområden, 
som matematik och naturvetenskap, förtydligas och betonas som extra viktiga.  De 
menade att arbetet med lärande för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter 
skulle underlättas och kunna genomföras med större medvetenhet om begreppet 
fanns med i läroplanen. Kunskapen kring begreppet hade också troligen varit större 
menade informanterna. En av de sistnämnda uttryckte följande: ”Men hur ska jag 
kunna veta allt det här då om det inte står med i läroplanen hur jag ska arbeta? Det är 
ju min bibel, det är det jag håller mig till.”(Förskollärare vid förskola D). 

I intervjuerna framkommer att två av förskollärarna ser begreppet som mångtydigt 
och för omfattande för att beskrivas och förklaras i läroplanen för förskolan. Två 
andra menade dock att det vore bra om begreppet finns inskrivet i läroplanen, mest 
för föräldrars och andra utomståendes skull; de som inte är insatta från början. En 
mening som framkom var att begreppet behöver lyftas fram och förklaras, men under 
premissen av att alla tre dimensioner innefattas. Fem informanter uttryckte 
förvåning över att begreppet utelämnats och lyfte samtidigt hur det som står i 
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avsnittet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” kan likställas med lärande för hållbar 
utveckling ur en social aspekt. Två informanter sade: ”Finns verkligen inte just ordet 
hållbar utveckling? Helt otroligt! Är det verkligen så?” (Förskollärare vid förskola D) 
och” det är minst lika viktigt att tänka på social hållbarhet” (Förskollärare vid 
förskola A). 

Fokus borde läggas mer på normer och värden i läroplanen, menade en informant, 
till vilket hållbar utveckling också räknas enligt denne. Det är lite underförstått att 
lärande för hållbar utveckling ur en social aspekt handlar om avsnittet ”Normer och 
värden” i läroplanen, säger en annan förskollärare. De menade att det går att utläsa 
mellan raderna.  

Samtliga förskollärare lade fram hållbar utveckling som något utav det viktigaste som 
kan arbetas med i förskolans verksamhet. En informant beskrev att om förskolan inte 
arbetar med värdegrunden och gruppen inte har respekt för varandra, kan de inte i 
sin verksamhet möjliggöra lärande inom andra ämnesområden, som exempelvis 
matematik. Alla informanter beskrev vidare hur de sociala aspekterna ändå är delar 
de alla arbetar med, även om de menade att det görs utan begreppet hållbar 
utveckling i åtanke. En förskollärare sade: ”när du beskrev hur du tänker så är det ju 
så man arbetar, med de här olika värdegrundsfrågorna och allas lika värde” 
(Förskollärare vid förskola B). 
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5 Resultatanalys 

I detta avsnitt har studiens resultat analyserats utifrån syfte och frågeställningar 
kopplade till litteraturen och det teoretiska perspektivet som framskrivits i 
bakgrunden. Analysen har delats upp i två underrubriker, där det framkommer vad 
förskollärarna arbetar med, hur och varför de gör detta och vilket syfte de har med 
sitt arbete.  

5.1 Syn på lärande för hållbar utveckling 

Den miljömässiga aspekten framträdde i resultatet som mest tydlig och konkret att arbeta 
med. Det kan kopplas samman med det Ärlemalm-Hagsér (2012) framhåller om att enbart 
miljöaspekten av hållbar utveckling fram till relativt nyligen stått i fokus. Med det Revell 
(2013) beskriver om beteendemodifikation, tenderar uppfattningar om miljöaspektens 
tydlighet, dessutom ha att göra med enkelheten i att enbart på rutin förändra ett beteende. 
Det handlar om saker som sopsortering och att använda återvinningsbara material. Det 
finns konkreta saker att exemplifiera för barnen och påvisa synligt hur de kan göra. Den 
sociala delen framkom som mer oklar att arbeta med, vilket kan kopplas till den 
grundläggande förståelse och lust till att agera för något som Almers (2009) lyfter som 
motsats till beteendemodifikation. Här framkommer att den sociala dimensionen, vilket 
krävs för hållbar utveckling, ter sig mer abstrakt och är svårare att förverkliga som område 
för utveckling och lärande i förskolan. Analysen av resultatet kan relateras till det 
Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver som en komplexitet i tolkningsutrymmet när det gäller 
värdegrunden i förskolans läroplan. En åsikt som lyftes i resultatet var att hållbar 
utveckling överhuvudtaget är svårt att plocka ner på förskolenivå.  

Analysen av resultatet visar att det var få informanter som ansåg att alla tre 
dimensionerna, miljömässiga, ekonomiska och sociala, måste integreras med varandra. 
Utifrån det som Brundtlandrapporten (1987) uttrycker, att de tre dimensionerna behöver 
samverka för att utvecklingen ska vara hållbar, skulle ökad insikt hos förskollärare kring 
detta, kunna öka möjligheterna för förståelsen av begreppet lärande för hållbar utveckling. 
I sin tur skulle detta kunna medföra en tydligare bild av den sociala dimensionen och dess 
innebörder.  

5.2 Hur och varför förskollärare arbetar med lärande för 
hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter 

Resultatet påvisar en strävan efter att låta aspekter som trygghet, att respektera 
varandra, goda relationer, att förstå sina egna samt andras känslor och hur man är 
mot varandra, prägla arbetssättet. Detta är i överenstämmelse med det som 
Ärlemalm-Hagsér m.fl. (2011) beskriver om ett arbetssätt som förskolans verksamhet 
bör präglas av. Allas individuella och varierande åsikter och tankar samt 
demokratiska värderingar bör lyftas i verksamheten. Här ses respekt, tolerans, att se 
olikheter som tillgångar, omtanke och fred som naturliga delar. Ritchie (2013) menar 
att ett sådant arbetssätt och sådan etik som krävs för hållbar utveckling bör 
känneteckna barnens relationer i förskolan. De flesta informanter menade att de kan 
möjliggöra att barnen får utveckla de sociala aspekterna genom att vara goda 
förebilder. De nämnde exempelvis att visa på alternativa lösningar, tolka 
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känslouttryck och vägleda på ett positivt sätt. Resultatet visar att alla förskollärare 
framhöll att lärande utifrån sociala aspekter, sker dagligen i alla situationer. Det går i 
linje med vad SOU (2004) framhåller att detta lärande bör betraktas ur ett 
ämnesöverskridande perspektiv.  

En tolkning av vad som krävs för att ge barn möjlighet till handlingskompetens, vilket 
Almers (2009) och Hedefalk (2014) beskriver krävs för att möta den ovissa framtid 
samhället står inför, är att förskollärare själva utvecklar handlingskompetens. En 
aspekt är att detta förutsätter att förskollärare agerar som goda förebilder. Detta 
skulle kunna relateras till det merparten av förskollärarna i studien uttalade om att 
vara goda förebilder för barnen. Pramling Samuelsson (2011) och Schnack (2000) 
uttrycker att det krävs en förståelse kring följderna av sitt agerande för att kunna 
agera på ett sätt som leder till önskade konsekvenser. Paralleller kan dras från en 
sådan förståelse till att resultatet visar på en insikt om agerande för barns 
utvecklande av vissa förmågor och egenskaper.  

Det kan i resultatet utläsas en mening av att barn behöver utveckla de empatiska och 
ansvarstagande förmågor Almers (2009) menar behövs för lärande för hållbar 
utveckling. Det vill säga förmåga att involvera sig, ta ansvar både själv och 
tillsammans med andra; för sig själv och för andra, som delar i handlingskompetens. 
Även Ärlemalm-Hagsér m.fl. (2011) beskriver ovan lyfta förmågor som något som bör 
prägla förskollärarens arbetssätt. En förståelse hos merparten av informanterna kan 
utläsas, för vikten av att skapa ett sådant engagemang och ansvarstagande hos 
barnen. I resultatet finns också utsagor om hur barn bör få lära känna sitt närområde 
och vidga sina vyer för att känna delaktighet i större sammanhang samt förstå hur 
lokalt och globalt kan hänga ihop. Det kan därmed tolkas att en viss insikt om 
betydelsen av att barn utvecklar förståelse och ansvarskänsla för både sin närmiljö i 
smått och det globala i stort, vilket SOU (2004) skriver ut som essentiella 
karaktärsdrag för lärande för hållbar utveckling. 

Några informanter menade att de behöver vara med direkt eller indirekt i barnens 
fria lek, utan att styra den. Betoning av vikten av delaktighet i barnens lek beskriver 
också Johansson (2009) som fördelaktigt, då moraliska och etiska värden skapas i 
relation till andra. De etiska och moraliska värden är något som Davis (2008) anser 
behöver reflekteras kring, för att forma ett förhållningssätt som kan flyttas ur sitt 
sammanhang samt appliceras till större kontexter. Bärande grundstenar i bildandet 
av handlingskompetens är just moral och etik, enligt Davis. 

En gemensam syn på barnet som kompetent framhölls i resultatet, genom att barnet 
beskrevs som innehavande av förmågor som krävs vid problemlösning eller för att 
kunna ställa hypoteser. Detta är överensstämmande med det kompetent socialt 
handlande aktör som James m.fl. (2004) framhåller i det barndomssociologiska 
perspektivet. Vikten av att agera som medupptäckare och utgå från barns intressen 
blev också synligt. Ytterligare en syn som framkom var att barn måste få vara 
delaktiga och utöva inflytande över verksamheten då detta är grunden till ett 
demokratiskt arbetssätt. Alla förskollärare beskrev att konflikthantering är ett 
arbetsområde som är kopplat till arbete med sociala aspekter. De menade att barnen 
måste få möjlighet till att få lösa konflikter själva med handledning av vuxna. Dessa 
tankar går i linje med Almers (2009) och Davis (2010) framställningar av hur barnet 
måste uppleva sig som kompetent samt som att det innehar inflytande och 
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påverkansmöjlighet. Allt för att känna mening och få möjlighet till att utveckla 
problemlösande och kreativa förmågor för att kunna agera. I och med en förändrad 
syn på barn och barndom Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver, är synen av barnet idag 
att det är kompetent att utveckla förmågor som att lösa problem, kunna ta beslut och 
aktivt handla. Det i resultatet framträdande synsättet på barnet som kompetent kan 
sammankopplas med det Davis (2010) beskriver i de tre teoretiska utgångspunkterna 
för lärande för hållbarhet med barn: rättighetsdimensionen, kompetensdimensionen 
och deltagande aktörsdimensionen. I resultatet beskrevs hur barnen får göra sin röst 
hörd, att de är kapabla till att agera samt innehar kompetenser att kunna påverka. 
Förskollärares förhållningssätt och syn på barnen som kompetenta är utifrån Almers 
(2009) beskrivningar av handlingskompetens, en god förutsättning för att barnen ska 
få möjligheter att utveckla detta.  

En annan utsaga var hur små barn vare sig innehar kapacitet eller kan ges samma 
möjlighet till delaktighet och inflytande som de äldre barnen. Att små barn ofta 
förvånar med sin kompetens och att kunskap ska föras över till barnen var också 
något som uttrycktes. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv som James m.fl. 
(2004) beskriver, kan detta uppvisa en bild av barnet som becoming och därför inte 
kompetent nog att ges möjlighet till att agera. Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver att 
just delaktighet och inflytande är premisser för barns möjlighet till aktörskap. Utifrån 
det ovan beskrivna kan det uppfattas som att barn i vissa fall inte anses mogna nog, 
utifrån sin ålder, till de sociala förmågor Utbildningsdepartementet (2010) menar bör 
grundläggas i förskolan, ju tidigare desto bättre. Den vuxnes maktposition gentemot 
barnet lyftes av en förskollärare, vilket både denne och Ärlemalm-Hagsér (2012) 
menar att förskollärare bör vara medvetna om för att begränsa barns delaktighet och 
inflytande i så liten mån som möjligt. I annat fall, kan det tolkas som, kan barns 
känsla av self-efficacy, beskriven av Almers (2009), som innebär att barns tilltro till 
sin egen förmåga att åstadkomma något, bli negativt påverkad.  

För att sammanfatta lyfte samtliga förskollärare fram olika färdigheter och sätt att 
arbeta på som de som förskollärare måste inneha eller göra, för att kunna arbeta med 
utvecklande av barns sociala färdigheter och egenskaper. De uttalade exempelvis att 
de som förskollärare behöver ha ett lyhört, reflekterande, kommunicerande, 
problemlösande, respekterande, empatiskt och flexibelt förhållningssätt. Dessutom 
menade de att de måste se det kompetenta barnet, vara medupptäckare, aktiva och 
delaktiga i det som intresserar barnen. Vidare påpekas vikten av att agera som goda 
förebilder. Detta kan kopplas till Almers (2009) beskrivning av förutsättningar för att 
utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling.  

5.3 Övergripande syfte med arbetet med lärande för hållbar 
utveckling med fokus på sociala aspekter 

I resultatet framkom syften för arbetet med lärande för hållbar utveckling med fokus 
på sociala aspekter. Dessa kunde kopplas till de parametrar som i sammanfattningen 
av bakgrunden urskilts som meningsbärande för detsamma. Som Almers (2009) 
uttrycker handlar det om att barnen ska få möjlighet att utveckla sin/sitt: 

 Reflektionsförmåga 

 Kritiskt tänkande 
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 Kreativitet 

 Empati 

 Demokratiförståelse 

 Ansvarskänsla 

 Problemlösnings-/konflikthanteringsförmåga 

 Självkänsla 

 Beslutsfattningsförmåga  

 Etiska och moraliska tänkande 
 
Allt detta är färdigheter och egenskaper vilka i resultatet mer eller mindre ordagrant 
uppkommit som essentiellt för den sociala delen av hållbar utveckling. Det framkom 
också att förskollärare måste agera som goda förebilder, för att förstärka 
utvecklandet av dessa parametrar hos barnen. Det beskrevs även av samtliga 
informanter på olika sätt, att de arbetar med de viktiga delarna av social hållbar 
utveckling, men utan att relatera dessa till hållbar utveckling. Trots detta framkom 
uttryck i resultatet som tenderar att påvisa en viss förståelse för att förskollärares 
agerande idag kan medföra påverkan i ett framtida perspektiv. Ovanstående kan 
ställas i relation till att Pramling Samuelsson (2011) menar att förskollärare bör veta 
varför de agerar som de gör, för att barns lärande ska optimeras. En sådan insikt 
skulle kunna ge den vilja, lust och mod det kan tolkas att Almers (2009) menar 
förskollärare behöver, för att överhuvudtaget kunna handla.  
 
Resultatet visade på en tydlig önskan om att begreppet hållbar utveckling ska nämnas 
och förklaras i läroplanen för förskolan. Dessutom uppvisar resultatet att en önskan 
finns att det bör framgå att alla tre delar hänger ihop, på vilket sätt, samt hur det 
skulle kunna tolkas i förskolesammanhang. De ovan beskrivna delarna ur resultatet 
kan kopplas samman med det Ärlemalm-Hagsér (2013) samt Hedefalk (2014) 
påpekar om det högst besynnerliga i att begreppet inte hålls fram i ett av de för 
förskolan främsta styrdokumenten.  
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6 Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultaten utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion som följs av resultatdiskussion, slutsatser 
samt relevans för förskolläraryrket. Därefter följer ett avsnitt om förslag till vidare 
forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Det tillvägagångssätt som användes står i överensstämmelse med studiens syfte. 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att få så god inblick som möjligt i om och hur 
förskollärarna arbetar med lärande för hållbar utveckling med fokus på sociala 
aspekter. Genom de semistrukturerade intervjuerna gavs möjlighet att ställa 
följdfrågor och följa informanternas tankegångar på ett flexibelt sätt. Alternativet var 
att använda observationer för att kunna validera intervjuresultatet, men dessa 
uteslöts på grund av studiens tidsbegränsning.  
 
I efterhand insågs det att fokusgruppsintervjuer som kvalitativ datainsamlingsmetod 
hade kunnat vara ett alternativ till semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) 
beskriver att fokusgrupper handlar om att sitta i grupp med deltagarna och 
tillsammans diskutera aktuella frågor. Genom att samtala och lyfta frågetecken kring 
ämnet i grupp kan förståelsen bli större och innehållet i det framkomna resultatet 
eventuellt djupare.  Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och flera av 
informanterna tycktes, trots deras samtycke, vara lätt obekväma inför detta faktum. 
Detta kan ha haft påverkan på intervjusvaren. Även i detta fall kan fokusgrupper varit 
ett bra alternativ då deltagarna kanske inte hade känt sig lika "utsatta" om de spelats 
in i grupp snarare än enskilt. Fördelarna med att spela in intervjuerna var dock så 
pass stora att det hade varit svårt att välja bort. Då en intervju aldrig blev inspelat på 
grund av problem med tekniken, kan vi i efterhand se fördelar med att använda sig av 
diktafon istället för mobiltelefoner som inspelningsverktyg.  
 
Vad som också kan haft påverkan på resultatet, var den fysiska miljön. Det visade sig 
i efterhand att valet att genomföra intervjuerna på informanternas respektive 
arbetsplatser kan ha medfört störningsmoment. Detta då det under intervjuerna var 
vanligt att kollegor till informanterna behövde hämta någonting i rummet där 
intervjuerna ägde rum. Istället hade intervjuerna kunnat utföras hemma hos 
informanterna i fråga, vilket eventuellt hade kunnat medföra mindre stress 
exempelvis i form av personalbrist. I hemmet hade kanske informanten upplevt ett 
annat lugn. Detta valdes dock bort då det hade varit alltför tidskrävande.  
 
Resultatredovisningen och resultatanalysen tog lång tid att processa. Utifrån givna 
premisser har den dock genomförts på ett noggrant och strukturerat vis. En 
tidsaspekt låg också till grund för valet att genomför fyra intervjuer vardera, istället 
för att båda deltog i alla intervjuer. Fördelarna med att båda skulle deltagit i alla 
intervjuer, är att det med säkerhet kunnat ge djupare insikt i samt också bredare 
perspektiv på intervjuresultaten.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Den mening som framkom kring svårigheten att arbeta med lärande för hållbar 
utveckling på förskolenivå, tenderar att bli motsägelsefullt, då en gemensam 
uppfattning var att barn är kompetenta och bör erbjudas möjligheter att ta ansvar. 
Detta blir problematiskt i skenet av uppfattningen om att små barn, utifrån sin ålder, 
förvånar med sin kompetens och inte ännu kan ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Menas det då att lärande för hållbar utveckling enbart är tänkt för barn att 
få möjligheter att vara delaktiga i och påverka utifrån en viss ålder? En parallell kan 
dras till att barn i detta fall enbart ses som becomings, där de utifrån sin ålder inte 
innehar kompetens nog att vara delaktiga samt att kunna påverka. Detta kan 
relateras till den dualistiska bild av barnet som Lee (1999) och Prout (2011) 
framhåller, som både being och becoming. En syn på barnet som kompetent här och 
nu, men också i relation till sin omgivning som är i ständig rörelse, i både tid och 
rum, är av vikt för de möjligheter barnen ges till lärande för hållbar utveckling. Sett 
till synen på förskolan som naturlig arena för lärande för hållbar utveckling 
(jfr.Utbildningsdepartementet, 2010; Ärlemalm-Hagsér, 2013), kan ovanstående 
dessutom te sig paradoxalt då merparten av informanterna framhöll att lärande för 
hållbar utveckling är något som ska hålla för hela livet för alla människor.  

Den mest framträdande uppfattningen av begreppet lärande för hållbar utveckling 
som framkom i resultatet var att miljöaspekten är mest tydlig och enklast att förstå 
sig på. Den sociala aspekten framstod däremot som abstrakt och svår att arbeta med 
på förskolenivå. Detta väcker frågor som: varför anses de sociala aspekterna som 
oklara att arbeta med, när resultatet påvisar att det är med innehållet i de sociala 
aspekterna det ändå arbetas? Kan det oklara i de sociala aspekterna ha att göra med 
att när det kommer till just sociala ”färdigheter”, är det förskollärarens 
förhållningssätt som är det främsta arbetsverktyget? Miljöaspekten däremot verkar 
utifrån utsagor i resultatet vara mindre komplicerad att förverkliga i verksamheten. 
Det skulle kunna relateras till Revells (2013) beskrivning av beteendemodifikation 
som förenklat innebär att enbart ändra ett beteende, som på rutin, vilket kan ses som 
enklare när det handlar om praktiska, konkreta handlingar. Av den anledningen 
borde det vara av största vikt att lärande för hållbar utveckling begreppslig görs och 
förklaras i läroplanen. Förutom detta bör det också framgå att detta är ett område 
som måste arbetas med och reflekteras kring. Detta kunde skapa förutsättningar för 
handlingskompetens för lärande för hållbar utveckling. Utbildningsdepartementet 
(2010) framhåller förskolan som en naturlig arena för lärande för hållbar utveckling. 
Detta i kombination med att resultatet i studien visar på en upplevd problematik i 
avsaknaden av begreppet, gör att det kan ses som väldigt märkligt att begreppet inte 
finns nämnt i läroplanen.  
 
Studiens resultat visade att ingen parallell drogs mellan de sociala förmågor och 
egenskaper förskollärarna arbetar för att främja hos barnen samt en hållbar 
utveckling. Miljösaspekten framträder som tydligast att förstå och mest konkret att 
arbeta med. Varken den sociala aspekten eller miljömässiga nämns i kombination 
med hållbar utveckling i läroplanen. Trots detta så visade studiens resultat att arbetet 
med miljömässiga aspekten är lättare att arbeta med. En förklaring till detta kan vara 
det som Ärlemalm-Hagsér (2012) belyser om att lärandet för hållbar utveckling länge 
varit inriktat enbart mot just den aspekten.  
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Utifrån resultatet i föreliggande studie har en förståelse trätt fram kring egenskaper 
och förmågor för vilka barns utveckling bör stöttas, så som ansvarstagande, empati, 
problemlösning och tillit till sin egen förmåga. Dessutom framträdde att en förståelse 
för hur man som förskollärare behöver ha ett arbetssätt med innehåll som spänner 
över lång tid, är ämnesövergripande samt kan ge insikt i hur det lokala hänger ihop 
med det globala. Denna förståelse kunde i resultatet utläsas genom beskrivningar av 
varför det arbetas med just detta, vilket Pramling Samuelsson (2011) framhåller att 
förskolan ska göra. Dessa förmågor har även lyfts i SOU (2004) som grundläggande 
för barns lärande för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter. Att denna 
förståelse finns kan ses som värdefullt i sammanhanget, då det i ur flera aspekter kan 
lägga grund för att barn i sitt aktörskap också utvecklar handlingskompetens. Almers 
(2009) menar att hur kognitiva, personlighetsmässiga, sociala och värdemässiga 
aspekter av handlingskompetens behöver vara i samklang för att bilda en fungerande 
helhet. Studiens resultat visar på hur dessa delar framträder som skilda enheter, utan 
att kopplas ihop, vilket är av vikt för att få den effekt handlingskompetens syftar 
(ibid). 
 
Utifrån studiens resultat menar vi att en bred allmän förståelse för betydelsen av 
utvecklande av sociala förmågor skulle kunna lägga den grunden förskolan redan 
gjort, där normer och värderingar ses som viktiga. Detta kan då tänkas vara något 
som på samhällsnivå kan skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling. 

6.3 Slutsatser 

Studiens resultat visar att förskollärare arbetar med olika sociala aspekter som 
kopplas till förskolans värdegrund. Tendenser i resultatet visar dock på en avsaknad 
av direkt koppling mellan detta och lärande för hållbar utveckling. Det har även i 
denna studie framkommit belägg för att begreppet lärande för hållbar utveckling bör 
ingå och förklaras i läroplanen för förskolan. Med förbehåll för studiens mindre 
omfattning finns skäl att tro att ett sådant begreppsliggörande kunde underlätta 
utvecklande av handlingskompetens hos förskollärare.  

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Det valda ämnet är av högsta relevans för förskolläraryrket. Att arbeta för hållbar 
utveckling med fokus på sociala aspekter samt ha handlingskompetens för att göra 
detta har visat sig kunna vara helt avgörande för det livslånga lärande som både 
informanterna och litteraturen tar upp. Det har dessutom framkommit starka skäl för 
att hållbar utveckling som begrepp ska benämnas och förklaras i förskolans läroplan. 
Detta eftersom läroplanen är ett viktigt styrdokument som ligger som grund för 
förskollärarens arbete. Exempelvis har en informant uttryckt sig i termer av att detta 
är dennes bibel. Det verkar alltså vara här arbetet för handlingskompetenta 
förskollärare måste ta vid, framförallt i och med relevansen med att "utbilda" för 
hållbar utveckling i sådan tidig ålder som möjligt. 



27 

 

 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring avsaknaden av begreppet hållbar utveckling i förskolans 
läroplan kan utifrån denna studie upplevas som relevant. I resultatet framkom en 
önskan om att begreppet skulle tydliggöras i läroplanen. Studien har visat att det kan 
vara avgörande för att kunna göra den koppling mellan värdegrundsarbete t som 
utförs och lärande för hållbar utveckling. En studie med större validitet för att få ett 
mer generaliserbart resultat efterfrågas. En ny och mer omfattande studie skulle 
kunna syfta till att ge större kunskap och förståelse för det arbete som förskolan 
kunde lägga grund till beträffande lärande för hållbar utveckling.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hållbar utveckling kan enligt SOU (2004) definieras som en utveckling där de behov 
vi har idag blir tillfredsställda, utan att sätta kommande generationers behov på spel. 
Hållbar utveckling måste ses som en helhet där de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter är integrerade med varandra, de är varandras stöd och 
förutsättningar.  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, 
respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva 
sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin 
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt 

levande och omsorg om sin närmiljö. (Skolverket, 2010, s. 8) 

 

 Vad tänker du när du hör begreppet lärande för hållbar utveckling? 

 Hur tänker du att du som förskollärare kan påverka barns vilja till och 

kunskap för att agera för hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter? 

 Hur arbetar du rent konkret som förskollärare med begreppet lärande för 

hållbar utveckling med fokus på sociala aspekter? 

 Hur arbetar ni i er verksamhet med begreppet lärande för hållbar utveckling 

med fokus på sociala aspekter? 

 Hur tänker du kring faktumet att begreppet hållbar utveckling/ lärande för 

hållbar utveckling inte nämns i läroplanen för förskolan? 

  



II 

 

 

 

Bilaga 2 

Information om observation av förskollärares förhållningssätt kring 
lärande för hållbar utveckling ur social aspekt.  

Du tillfrågas härmed, som verksam förskollärare, om vi som genomför denna studie, 
får intervjua dig i ungefär 30 minuter utifrån studiens tänkta syfte och innehåll. Vi 
vill gärna spela in intervjun för att kunna hålla fokus på dina svar och ställa 
eventuella följdfrågor. Så att sedan i analysprocessen kunna få en så rättvis bild av 
det som framkommer under intervjun. 

Vi, Alexina Brännlund och Linda Eriksson studerar på Mälardalens Högskola och har 
precis tagit vid i arbetet med att skriva vårt examensarbete inom 
förskollärarprogrammet. Examensarbetet syftar till att ta reda på hur förskollärare 
arbetar främjande för barns lärande för hållbar utveckling ur en social aspekt i 
förskolan. Ditt deltagande är av vikt för oss du bidrar till ett underlag för uppsatsens 
genomförande, med fokus på barns delaktighet och inflytande i verksamheten.  

Utifrån de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) skriver om är 
ditt deltagande i intervjun helt frivilligt. Du har även rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Vi ansvarar dessutom för att materialet enbart kommer att användas i vår studie 
och sedan förstörs efteråt. Uppsatsen kommer slutligen att läggas ut på databasen 
Diva. Om du senare vill ta del av den färdiga uppsatsen är det fullt möjligt. 

Meddela oss gärna så fort som möjligt via sms eller mail, om du vill delta eller inte. 

 

Alexina Brännlund, abd12004@student.mdh.se, 070-2741343 

Linda Eriksson, len12003@student.mdh.se, 073-7083121 

Handledare: Karin Engdahl, karin.engdahl@mdh.se, 021-103184 

Västerås den 17/11-15 

 

Tack på förhand! 

 

Linda Eriksson________________   Alexina Brännlund________________ 
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