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Abstract: 
Syftet med studien var att synliggöra förskollärares resonemang om undervisning för 

social hållbarhet och nå kunskap om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i 

förskolan. Några av de 17 globala målen för hållbar utveckling har varit till stöd i 

utformande av syfte och frågeställningar i studien. Studien inriktar sig på social hållbarhet 

och är kvalitativ i form av intervjuer med förskollärare. Intervjuerna var semistrukturerade 

och genomfördes med fem förskollärare i en kommun.  

 

Förskollärarna i studien resonerade att social hållbarhet är svårt men viktigt att inkludera 

i förskolans utbildning. De resonerade om vikten av att ha ett bra förhållningssätt och att 

möta barnen på deras nivå i undervisning för social hållbarhet. Förskollärarna beskriver 

att social hållbarhet innefattar; mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan kön, klass och 

etniciteter samt kunskap om hur människor lever i världen. Undervisning för social 

hållbarhet handlar även om kulturskillnader enligt förskollärarna. De menar också att 

undervisning för social hållbarhet kan innefatta; hjälpa barn i andra delar av världen, 

värdegrundsarbete och likabehandlingsplan samt synliggöra olika levnadsförhållanden för 

barn i förskolan. De menar att det är svårt att samtala med barn om krig men att stöd i 

undervisningen skulle kunna vara bilderböcker, filmer och foton för att det ska bli 

undervisning på barnens nivå. Barn i förskolan kan även agera för social hållbarhet genom 

olika samarbeten och insamlingar. 

 

Några saker som vi kommit fram till i studien är att läroplanen kan förtydligas i 

beskrivning av vad social hållbarhet innebär samt att förskollärare behöver mer utbildning 

om social hållbarhet. Ett annat bidrag från studien är kunskap om att undervisning för 

social hållbarhet kan genomföras på och utifrån olika systemnivåer i samhället. Den 

ekologiska systemteorin har hjälpt oss att synliggöra på vilket sätt social hållbarhet kan 

undervisas i förskolan och på vilken systemnivå. Vår motivering om att använda ekologisk 

systemteori är att den sociala dimensionen är ett globalt fenomen som berör alla nivåer i 

samhället. Vi anser att den har hjälpt oss att besvara frågan om på vilka olika sätt som 

social hållbarhet kan undervisas i förskolan.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, förskola, social hållbar utveckling, levnadsförhållanden, 

förskollärare, undervisning, ekologisk systemteori, krig, jämlikhet, fattigdom, svält 



   

 

   

 

 

 
Förord 
Vår förhoppning med studien är att bidra med ny kunskap om undervisning för social 

hållbarhet samt ge verksamma i förskolan inspiration om hur de kan inkludera den sociala 

dimensionen i undervisningen i förskolan. Vi har innan studiens start uppmärksammat en 

viss problematik kring undervisning för hållbar utveckling. Både vi själva och de 

förskollärare vi samtalat med under vår utbildningstid har haft svårt att förstå vad 

undervisning för social hållbarhet innefattar. Därför anser vi att det är ett viktigt ämne 

att studera för att bringa klarhet i vad undervisning för hållbar utveckling innebär. När vi 

har studerat den forskning som finns inom fältet så har vi upptäckt att det finns få studier 

om vad undervisning för social hållbarhet innebär, därför vill vi bidra med nya studier 

inom kunskapsområdet.   

     

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sanna Bäcke, som med stort intresse har 

stöttat oss genom det här arbetet. Tack för att du har kommit med viktiga synpunkter på 

hur vi kan bidra med ny kunskap inom forskningsfältet. Du har varit viktig för oss i hela 

processen! Vi vill även tacka de intervjupersoner som deltagit i vår studie och som 

kommit med värdefulla resonemang och kunskap om undervisning för social 

hållbarhet. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra vår studie. Vi vill även tacka 

anhöriga som stöttat oss på vägen och laddat oss med ny energi.   

   

Examensarbetet är skrivet i par vilket har fungerat bra. Vi har samarbetat via internet där 

vi samtalat via samtalsforumet Connect och skrivit uppsatsen i Onedrive.se. I Onedrive.se 

går det att dela dokument och se de förändringar som görs. Det har varit mycket bra för 

vårt samarbete eftersom vi kunnat sitta tillsammans även om vi befunnit oss i olika städer. 

Arbetet har vi utformat tillsammans genom hela processen. Genom diskussioner har vi 

tagit gemensamma beslut om examensarbetets innehåll och utformning. 

  

Tack till dig som läser och vi önskar dig en intressant läsning!   

  

Izabella Jeppsson & Linnea Henkel  
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1. Inledande ord 
Förskolor i Sverige styrs av en läroplan; läroplanen för förskolan 2018. Det finns ett avsnitt 

i läroplanen (Skolverket, 2018) som handlar om hållbar utveckling vilket innebär att hållbar 

utveckling ska ingå i förskolans utbildning. Framväxten av undervisning för hållbar 

utveckling började i Tiblisi år 1977 och då skulle undervisningen handla om miljö. Sedan 

dess har miljöundervisning utvecklats till att bli mer prioriterad i skola och förskola 

(Hansson, 2004). Begreppet hållbar utveckling växte med tiden fram och definierades i olika 

världskonferenser. Hållbar utveckling blev att innefatta tre olika dimensioner för hållbarhet; 

social, ekonomisk och ekologisk. Idag finns det 17 globala mål som är formulerade för att 

främja en hållbar utveckling i hela världen. Nu beskrivs hållbar utveckling, enligt läroplanen 

för förskolan (Skolverket 2018), som arbete med; jämställdhet, hälsa och välbefinnande, 

miljövård, fysisk aktivitet, samband i omvärlden samt problemlösning och att agera för en 

hållbar värld. Idag finns det ett begränsat utbud av forskning gällande hållbar utveckling i 

förskolan.  

 

Den forskning som finns visar att det behövs mer forskning och mer kunskap bland 

förskollärare om vad hållbar utveckling innebär och på vilket sätt det undervisas i förskolan. 

Det som vi har uppmärksammat i forskningen är att den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling hamnar i bakgrunden av både ekologisk och ekonomisk dimension. Den största 

delen av forskningen synliggör arbete med exempelvis miljöfrågor istället för frågor om 

sociala aspekter som jämlikhet, fattigdom, svält och krig i världen. I litteratur om hållbar 

utveckling i förskolan beskrivs undervisning ofta som arbete med ekonomi och ekologi med 

fokus på exempelvis återvinning, återbruk, odling samt kretslopp i naturen (Björklund, 2014). 

Den undervisning som berör social hållbarhet verkar ingå i större omfattning i litteratur om 

undervisning med äldre barn (Björneloo, 2011).  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019a) 

framkommer den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Där beskrivs det att 

undervisningen bland annat ska handla om att göra elever medvetna om olika 

levnadsförhållanden i världen. Det nämns även i läroplanen för förskolan i avsnittet 

förskolans värdegrund och uppdrag att barnen ska utveckla förmågan att leva sig in i andra 

människors liv och värderingar. Det står även att utbildning i förskolan ska innefatta ökad 

förståelse för olika levnadsförhållanden och kulturer, så att barnen kan leva sig in i andra 
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människors levnadsvillkor (Skolverket, 2018). Trots det är undervisning för hållbar 

utveckling i förskola mer fokuserat på miljöfrågor, utifrån de studier och litteratur som vi 

kommit i kontakt med. Vi vill därför synliggöra förskollärares resonemang om undervisning 

för social hållbarhet och hur det kan beröras och synliggöras i förskolan.  

 

Eftersom den sociala dimensionen för hållbar utveckling är en global företeelse så vill vi ta 

reda på, på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i förskolan. Genom att använda 

ekologisk systemteori kan vi synliggöra vilka systemnivåer som undervisningen berör och 

svara på frågan om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas. I studien har fyra mål valts 

ut av de 17 globala målen för hållbar utveckling; ingen fattigdom, ingen hunger, minskad 

ojämlikhet och fredliga och inkluderande samhällen. De fyra målen valdes ut för att avgränsa 

arbetet eftersom den sociala dimensionen innefattar ett flertal av de 17 globala målen, vilket 

hade gjort vår studie för omfattande. 

 

2. Bakgrund 
Här kommer du som läsare att få ta del av hållbar utveckling som begrepp, definition och 

innebörd. Även framväxten av hållbar utveckling i skola och förskola, utmaningar och 

forskning samt djupgående definition av den sociala dimensionen för hållbar utveckling 

kommer här att lyftas fram.  

 
2.1 Definitionen av hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk och social 

hållbarhet. Enligt UNEP:s definition handlar hållbar utveckling om: ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.” (UNDP, 2017).  

 

2.2 Framväxten av hållbar utveckling i skola och förskola 
År 1977 i Tiblisi i Georgien, hölls den första konferensen om miljöundervisning, där vikten 

av skolundervisning om miljö betonades (Hansson, 2004). Vid FN:s konferens UNCED i Rio 

de Janeiro år 1992 framhölls åter igen vikten av undervisning om miljö. Där upprättades 

dokumentet Agenda 21, där det stod att ungdomar i samhället ska rustas för att utveckla ett 

globalt samarbete för att uppnå ett hållbart samhälle (Hansson, 2004). Begreppet hållbar 

utveckling myntades år 1998 av FN:s världskommission (Globalamålen, 2017). Därefter har 
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flera världskonferenser upprättats för att främja en hållbar utveckling i utbildning. I 

Johannesburg år 2002 hölls ett FN-toppmöte som bland annat resulterade i att begreppet 

hållbar utveckling i utbildning gavs olika kännetecken. Där beslutades att utbildning för 

hållbar utveckling skulle kännetecknas av; ämnesövergripande undervisning, värdegrundad 

undervisning, kritiskt tänkande, problemlösning, varierad pedagogik med olika 

uttrycksformer, inflytande och delaktighet i beslut samt lokalt relevant utbildning. I Baltic 21 

Education beskrevs sedan utbildning som avgörande för en hållbar framtid (Björneloo, 2011). 

Idag finns de 17 internationella målen för hållbar utveckling skrivna i Agenda 2030. Syftet 

med dem är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna, egenmakt för kvinnor och flickor i världen samt skydda planeten och dess 

naturresurser (Skolverket, 2019b). 

 

2.3 Hållbar utveckling i förskolan 
I de svenska läroplanerna har innehållet kring miljö och hållbarhet blivit att handla om att 

uppfostra barn till handlingsbenägna individer som kan handla för förändring och 

konfliktlösning (Hansson, 2004). Björneloo (2011) skriver att hållbar utveckling handlar om 

ansvar mellan generationer, kvinnor och män, nationer och mellan folkgrupper. Det innebär 

en helhetssyn av behov på samhälls- och individnivå. Det handlar om att det som sker i en 

del av världen har en påverkan på hela världen. Björneloo (2011) menar också att alla tre 

dimensioner; social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet tillsammans skapar begreppet 

hållbar utveckling. Det innebär att ingen dimension verkar för sig. God social utveckling är 

exempelvis ofta ett resultat av god ekonomisk tillväxt. Utbildning för hållbar utveckling är, 

enligt Björneloo (2007), ett synsätt som ska genomsyra hela undervisningen. Den har tre 

grundläggande innebörder; en etisk innebörd som handlar om att ta ansvar för världen och 

den belyser hur människors sätt att leva påverkar världen, en form av kulturbygge som 

handlar om att förstå människors olika sätt att leva samt individers egen hållbara utveckling 

där hälsa, gemenskap, tillit till egen förmåga och självkänsla ingår.    

Enligt Skolverket (2019c) handlar lärande för hållbar utveckling om; ett demokratiskt 

arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och 

inflytande samt om ämnesövergripande samarbeten. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) beskrivs hållbar utveckling på följande sätt:  
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Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt 

förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också 

ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val […] kan bidra till en hållbar 

utveckling […]. När fysisk aktivitet näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en 

naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 

påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att 

utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden […]. 

2.4 Utmaningar gällande undervisning för hållbar utveckling i förskolan 
Hansson (2004) skriver att ett problem med miljöundervisning har varit att lärare inte haft 

tillräcklig utbildning inom området. Därför har det varit särskilt viktigt med mer forskning 

kring det. Hansson (2004) menar också att begreppet hållbar utveckling lades till i 

läroplanerna i skolan utan en tydligare förklaring på vad begreppet innebär. Det har i sin tur 

skapat förvirring och svårigheter att anpassa utbildningen utifrån hållbar utveckling. 

Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver att sedan Agenda 21 har hållbar utveckling funnits med som 

kunskapsområde i förskolan. Hon menar dock att det ännu inte finns tillräcklig forskning 

inom det pedagogiska fältet vad gäller lärande för hållbar utveckling. Även Borg (2017) 

påpekar bristen av forskning om vuxnas påverkan på barns utveckling och lärande inom 

kunskapsområdet. Hon påpekar att forskning är viktig för att utveckla undervisningsstrategier 

inom hållbar utveckling i förskolan.  Förskolor i Sverige kan antigen få utmärkelsen skola 

för hållbar utveckling eller få ett Grön Flagg-certifikat. Grön Flagg-certifikat innebär att 

förskolan arbetar med; globala målen för hållbar utveckling, variation av pedagogiska 

metoder och arbetssätt, demokratiskt arbetssätt, delaktighet i utformningen av arbetet, 

möjlighet att visa på handlingskompetens och arbetet ska synliggöras utanför den egna 

verksamheten (Håll Sverige rent, 2019). 

 

2.5 Studier om social hållbarhet i förskolan 
Forskningen som presenteras i rubrik 2.4 visar på att det behövs mer utbildning inom hållbar 

utveckling. Några examensarbeten har också kommit fram till liknande resultat som 

forskningen ovan. Olofsson Sarri (2017) har kommit fram till att de ekologiska och 

ekonomiska dimensionerna betonas i arbete med hållbar utveckling. Den sociala 

dimensionen beskrivs av förskollärare som arbete med värdegrund. Lindqvist, Wallén och 

Johansson (2018) har fokuserat på undervisningen för hållbar utveckling samt den 

ekonomiska dimensionen i form av återanvändning. Karlsson och Karlsson (2016) har 
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studerat hållbar utveckling genom att se ifall barn ges inflytande och delaktighet i arbetet 

med hållbar utveckling. Vår slutsats är att studier fokuserar mycket på ekonomiskt och 

ekologisk utveckling. Studier fokuserar även på de olika dimensionerna som helhet. Det 

saknas forskning som inriktar sig på den sociala dimensionen. Det står däremot skrivet i 

läroplanen att förskolan ska verka för en hållbar utveckling vilket bland annat innebär att 

barnen ska utveckla förmåga till empati för andra samt att barnen ska få stärkt medkänsla och 

förståelse för andra människor. Barnen ska även få kännedom att det finns skillnader i 

människors levnadsförhållanden och kulturer. Det är dessutom förskolans uppdrag att ge 

barnen möjligt att reflektera och analysera kring frågor om levnadsförhållanden (Skolverket, 

2018).  

 

Det har gjorts ett tidigare examensarbete gällande den sociala dimensionen. Holmgren och 

Joakimsdotter Back (2014) kom i deras examensarbete fram till att det sker en 

implementering av begreppet i utbildningen men att det inte är medvetet av förskollärare. Det 

behövs alltså en ökad medvetenhet om den sociala dimensionen. De har kommit fram till att 

det råder en kunskapsbrist inom dimensionen. Som vi tidigare skrivit så skriver Björneloo 

(2007) att en innebörd av utbildning för hållbar utveckling är att det är ett kulturbygge som 

handlar om att förstå människors olika sätt att leva. Däremot finner vi i en del litteratur att 

undervisning inom hållbar utveckling i förskolan sällan handlar om hur människor lever i 

andra delar av världen. I Björneloos (2011) bok beskrivs att arbete med sociala frågor som 

exempelvis livsfrågor riktar sig mot barn i skolan. Arbete med hållbar utveckling i förskolan 

är enligt vårt tolkande mer inriktat på miljö, vilket också framkommer i en bok skriven av 

Björklund (2014). Björklund (2014) riktar in sig på hållbar utveckling som arbete med 

naturfrågor och barnens aktörskap inom miljö. Enligt de 17 globala målen för hållbar 

utveckling så handlar den sociala dimensionen delvis om människors levnadsförhållanden i 

världen. Exempel på levnadsförhållanden är frågor som handlar om fattigdom, krig, svält och 

jämställdhet (Regeringskansliet, 2015).  



   

 

 6 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares resonemang om undervisning1 för social 

hållbarhet samt nå kunskap om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i förskolan  

Frågeställningar 

• Hur definierar förskollärare social hållbarhet och levnadsförhållanden utifrån 

begreppsdefinitioner och mål inom social hållbarhet?  

• Hur resonerar förskollärare om undervisning för social hållbarhet och om olika 

levnadsförhållanden i världen?  

• På vilket sätt kan levnadsförhållanden undervisas om i förskolan enligt 

förskollärare? 

 

4. Tidigare forskning om hållbar utveckling 
Under den här rubriken kommer vi att presentera tidigare forskning som har betydelse för vår 

studie. I rubrik 4.1 presenteras den forskning som används i examensarbetet. Där beskrivs 

studiernas syfte och genomförande. Resultat från dessa studier presenteras i rubrik 4.2 och 

4.3. 

 

4.1 Studier om hållbar utveckling 
Forskning om hållbar utveckling i förskolan har olika inriktningar och har genomförts på 

olika sätt. Här presenteras den forskning vi valt att använda oss av i studien, som handlar om 

utbildning för hållbar utveckling i förskolan och skolan.  

 

4.1.1 Barns delaktighet och agerande för hållbar utveckling 
Ärlemalm-Hagsér (2012) har gjort en studie om innebörder av lärande för hållbar utveckling 

i förskolan. Hon diskuterar och problematiserar även hur barn blir delaktiga och agerar för 

hållbar utveckling i förskolan. Huvudfrågorna i studien var; vilket kunskapsinnehåll 

presenterar förskolor i ansökningar till skolverket om att få utmärkelsen skola för hållbar 

utveckling? samt hur presenteras barnens delaktighet och aktörskap för hållbar utveckling?  

För att finna svar på ovanstående frågor har Ärlemalm-Hagsér (2012) undersökt 18 

                                                
1 Definitionen av undervisning baseras på Eidevald och Engdahl (2018) som menar att undervisning sker när 
förskolläraren pekar ut ett kunskapsområde för barnen. Det kan antingen ske utifrån barnens intressen eller för 
att väcka nya intressen hos barnen. 
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ansökningar från förskolor om att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling under år 2008 

och år 2009. Efter insamlandet har hon studerat och analyserat innehållet utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Kunskapsinnehållet har analyserats utifrån den didaktiska frågan Vad?  

 

4.1.2 Barns kunskap om hållbar utveckling 
Borg (2017) har genomfört en studie där hon undersökt förskolebarns kunskap om hållbarhet. 

De förskolor som har ingått i studien har varit förskolor med utmärkelsen skola för hållbar 

utveckling, förskolor som har ett Grön flagg-certifikat samt förskolor utan någon 

ekocertifiering. Hennes syfte var att öka kunskapen om barns lärande för hållbar utveckling 

i Sverige. I studien har hon jämfört ekocertifierade förskolor med icke-ekocertifierade 

förskolor, för att se om det finns någon skillnad i barnens kunskap om hållbarhet. Kvalitativa 

och kvantitativa data i form av intervjuer och enkäter har använts i studien. Dessa har 

genomförts och deltats ut under 7 månader år 2015. Borg (2017) har intagit barns perspektiv 

i studien, eftersom studien fokuserar på barnens egna uttryck för sin kunskap om hållbarhet.  

 

4.1.3 Lärares uppfattningar om hållbar utveckling 
I avhandlingen som är skriven av Björneloo (2007) är syftet att få mer kunskap och förståelse 

för hur lärare uppfattar begreppet hållbar utveckling. Studiens syfte är också att förstå hur 

lärarna förväntas tolka begreppet och hur de inför det i skolans vardag. En huvudsaklig fråga 

som studien utgår ifrån är: Vilka innebörder av fenomenet hållbar utveckling kommer till 

uttryck i lärares beskrivningar av sin undervisning? Studien är en kvalitativ intervjustudie 

och data består av lärarnas egna beskrivningar och egna åsikter om vad som är viktigt att ha 

med i undervisning för hållbar utveckling (Björneloo, 2007). Den fokuserar även på vad 

lärarna anser att eleverna ska kunna och förstå, för att de i framtiden ska kunna bidra till en 

hållbar värld. Deltagarna i studien har bestått av olika typer av lärare som undervisar barn i 

olika åldrar.  

 

4.1.4 Förutsättningar för barns meningsskapande inom hållbar utveckling 
I Hedefalks (2014) avhandling är syftet att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som 

finns för barns meningsskapande inom hållbar utveckling i förskolan som kontext. De 

didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala i avhandlingen. Frågeställningar som 

Hedefalk (2014) utgått från är; hur går undervisning till i förskolepraktiken?, hur kan kritiska 

handlingar inom ramen för undervisning på förskolan se ut i barns meningsskapande? samt 

vilka förutsättningar finns för förskolebarn att utveckla handlingskompetens för hållbar 
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utveckling? I avhandlingen finns fyra artiklar från studier som Hedefalk (2014) genomfört. 

Artiklarna besvarar syfte och frågeställningar och handlar bland annat om undervisning, 

meningsskapande om olika undervisningsinnehåll och varför det är viktigt att undervisa för 

hållbar utveckling. Hedefalk (2014) använder sig av PEA för att analysera lärandesituationer.  

 

4.2 Forskning om undervisning för hållbar utveckling 
Forskarna inom fältet belyser kunskapsområdet utifrån olika perspektiv.  Ärlemalm-Hagsér 

(2012) studerar förskolors ansökningar om skola för hållbar utveckling. Borg (2017) 

undersöker barns kunskap om hållbar utveckling och intar barns perspektiv. Björneloo (2007) 

studerar förskollärares perspektiv medan Hedefalk (2014) undersöker undervisning för 

hållbar utveckling utifrån ett didaktiskt perspektiv och vilka förutsättningar som finns för att 

undervisa om det. Forskarna intar olika perspektiv och problematiserar hur undervisning för 

hållbar utveckling i förskolan går till.  

 

Det framkom utifrån Ärlemalm-Hagsérs (2012) studie, att det kunskapsinnehåll som 

presenteras i ansökningarna är; barns inflytande, hälsa och välbefinnande, kulturell mångfald, 

jämställdhet och social kompetens samt; skapa en relation till naturen, kunskap om naturen 

och respekt för naturen, skräphantering, återanvändning och hushållning av material. 

Resultatet visar även att barns delaktighet och aktörskap presenteras på följande sätt; del i 

beslut och att deltaga i ovanstående aktiviteter samt att barnen får möjlighet att agera i 

relation till utvecklingsnivå, intresse, påverkan på familj, kollektivt lärande, närmiljö och 

institutionell förändring. 

 

Resultaten från Borgs (2017) avhandling kompletterar Ärlemalm-Hagsérs (2012) studie 

genom att tillägga vad barn kan om hållbar utveckling. Resultaten visade att flera barn i 

förskolan hade tillägnat sig kunskap om användande av pengar, källsortering, människors 

välfärd och hälsa samt miljöpåverkan av olika transportmedel. Dock fanns ingen skillnad 

gällande barns kunskap mellan förskolor som var ekoceritfierade och icke-ekocertifierade. 

Borg (2017) fann däremot att vuxna människor i barnens närhet är viktiga för lärande för 

hållbar utveckling. Det fanns positiva samband mellan vuxnas engagemang gällande 

hållbarhet och barns kunskap och agerande för hållbarhet. Däremot kommer Björneloo 

(2007) fram till att lärare är osäkra på vad undervisning för hållbar utveckling innefattar.  
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Ett resultat som Björneloo (2007) fick fram var att lärarna anser att de alltid arbetat med 

hållbar utveckling i undervisningen. Problemet var dock att lärarnas beskrivning av arbetet 

istället liknade utomhuspedagogik, språkutveckling eller samhällskunskap. Björneloo (2007) 

kom också fram till att lärarna upplever hållbar utveckling som komplext och svårt att 

definiera. Lärarna ansåg också att det är svårt att förstå hur de ska undervisa om hållbarhet. 

En annan sak som Björneloo (2007) kom fram till var att lärarna pratade mycket om andra 

ämnen eller aktiviteter som exempelvis rollspel, matlagning och musik. Björneloo (2007) 

reflekterade över varför lärarna inte berättade mer om komposter eller återbruk. Hon insåg 

att det inte talas om hållbar utveckling i så stor utsträckning i skolorna idag trots att kursplaner 

och läroplaner tar upp hållbar utveckling. Björneloo (2007) reflekterade om att lärarna måste 

ha kunskap om hur de ska arbeta med hållbar utveckling för att kunna undervisa och lära 

eleverna om det.  

 

Skillnaderna mellan Ärlemalm-Hagsér (2010) och Björneloos (2007) studier är att förskolor 

som ansöker om utmärkelsen skola för hållbar utveckling har en bredare kunskap om vad 

undervisning för hållbar utveckling innefattar än vad de förskollärare som medverkade i 

Björnloos (2007) studie har. Hedefalks (2014) resultat visade precis som Björneloo (2007) 

att lärare är mycket viktiga vid lärande för hållbar utveckling, eftersom de påverkar det 

meningsskapande som infinner sig i undervisningssituationerna. Det handlar om att läraren 

riktar barnens uppmärksamhet på ett specifikt innehåll och då skapas mening i innehållet. 

Det är alltså läraren som väljer vad eleverna ska få kunskap om och därmed lär sig eleverna 

att handla kritiskt inom de ämnena (Hedefalk 2014). Hedefalk (2014) kommer även fram till 

att det råder förvirring bland förskollärare om hur undervisning för hållbar utveckling ska gå 

till eftersom det inte finns någon metodbeskrivning om undervisning i läroplanen.  

 

Björneloo (2007), Borg (2017) och Hedefalk (2014) kommer alla tre fram till att lärare 

behöver mer kunskap eller är förvirrade kring undervisning för hållbar utveckling samt att 

det behövs mer forskning inom området. 

 
4.3 Forskning om undervisning för social hållbarhet 
Den tidigare forskningen beskriver social hållbarhet på olika sätt. Ärlemalm-Hagsér (2012) 

har i sina resultat kommit fram till att det kunskapsinnehåll som beskrivs i ansökningar om 

utmärkelsen skola för hållbar utveckling är; barns inflytande, hälsa och välbefinnande, 
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kulturell mångfald, jämställdhet och social kompetens. Resultat från Borg (2017) visar 

samtidigt att barn har kunskap om barn i andra länder och deras livssituationer samt vad det 

innebär att dela med sig av resurser. Barn har även viss kunskap om hälsa och välfärd.  

    

Hedefalk (2014) beskriver den sociala dimensionen på liknande sätt som resultaten i 

Ärlemalm-Hagsérs (2012) och Borgs (2017) studier. Det handlar enligt Hedefalk (2014) om 

rättvisa, jämställdhet och hur människor behandlar varandra. Hedefalk (2014) skriver också 

om vikten av att barn kan handla kritiskt. Björneloo (2007) beskriver den sociala hållbarheten 

som alla människors lika rätt till ett värdigt liv. Hon har belyst hållbar utveckling som bland 

annat ett kulturbygge. Här menar Björneloo (2007) att skolan erbjuder elever möjlighet att 

uttrycka sig på olika sätt rent estetiskt, praktiskt och sinnligt vilket också resulterar i att de 

får nya erfarenheter och stärker sin identitet. Det bidrar även till att barnen utvecklar 

förståelse för andra människor. Det ska alltså även innefatta ett kulturbygge med andra 

kulturer i världen. Att genomföra undervisning i en demokratisk kultur kommer att utveckla 

barnens kunskap att kritiskt granska uppfattningar i samhället som bidrar till hållbar 

utveckling. Arbete med kulturbygge innefattar också, enligt Björneloo (2007), ett arbete med 

jämställdhet mellan pojkar och flickor.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 
De teoretiska utgångspunkter som utgör studiens grund samt som har använts som 

analysverktyg i examensarbetet är begrepp och mål inom den sociala dimensionen för hållbar 

utveckling samt begrepp inom ekologisk systemteori. Begrepp inom den sociala dimensionen 

har varit med och format arbetet från start där vi bland annat har utformat syfte och 

frågeställningar utifrån mål som berör social hållbarhet. Vid val av teoretiskt analysverktyg 

upptäckte vi att den sociala dimensionen innefattade flera områden. Därför valde vi att lägga 

fokus på mål som berör olika levnadsförhållanden. Därefter upptäckte vi att de olika 

dimensionerna inom hållbar utvecklig hänger samman vilket gör att de 17 målen berör 

levnadsförhållanden på olika sätt. Vi valde därför att avgränsa arbetet utifrån målen som 

berör jämlikhet, fattigdom, svält och krig för att studera förskollärares resonemang om 

undervisning för social hållbarhet. Dessa beskrivs under rubrik 5.1.2. 

 

Eftersom vi ville ta reda på förskollärares resonemang om på vilket sätt social hållbarhet kan 

undervisas i förskolan, så valde vi att analysera deras resonemang med hjälp av ekologisk 
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systemteori. Den ekologiska systemteorin används som teoretiskt analysverktyg i studien 

eftersom den sociala hållbarheten handlar om globala företeelser och behöver därför 

synliggöras i undervisningen utifrån flera systemnivåer i samhället. Hansson (2004) menar 

att undervisning för hållbarhet handlar om att uppfostra handlingsbenägna barn. Vi tolkar det 

som att undervisningen i förskola behöver riktas till flera samhällsnivåer där barn kan 

påverka.  

 

5.1 Sociala dimensionen för hållbar utveckling  
Social hållbarhet innebär, enligt folkhälsomyndigheten (2018), att samhället ska vara 

jämställt och jämlikt. Värdet hos den enskilda individen ska vara i centrum och det kräver att 

det finns tillit och förtroende mellan människor. Alla människor ska ha möjlighet att delta i 

samhället och ha en vilja att påverka utvecklingen. För att social hållbarhet ska bli 

betydelsefullt i samhället så behöver begreppet arbetas in i praktiken och synliggöras mer på 

lokal, regional och nationell nivå. Alla nivåer i samhället har viktiga roller när det kommer 

till arbete med social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla människors 

grundläggande behov är tillfredsställt, att de mänskliga rättigheterna är säkerställda, att alla 

människor är inkluderade oavsett ekonomi, bostadsort, kön, etnicitet, religion eller 

trosuppfattning, social status, identitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller 

utbildning samt att samhället anpassas efter de med störst behov (Folkhälsomyndigheten, 

2018). 

 

5.1.1 Levnadsförhållanden 
Definitionen av begreppet levnadsförhållanden är enligt Göteborgs universitet (2016) hur 

människor lever sina liv. Det handlar enligt sociologi om ekonomiska förhållanden, olika 

problem som människor utsätts för gällande hälsa, relationer och boende samt påverkan från 

yrkesliv, politik och jämställdhetsfrågor. Forskning inom fältet inriktas på bland annat 

levnadsförhållanden och fattigdom i utvecklingsländer (Göteborgs universitet, 2016). 

 

5.1.2 Globala målen för hållbar utveckling 
Enligt Skolverket (2019b) handlar hållbar utveckling om de tre dimensionerna; ekologisk 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Dessa tre dimensioner är formulerade 

i 17 stycken mål i Agenda 2030. Alla målen berör de tre olika dimensionerna på olika sätt 

eftersom de verkar tillsammans. Några av målen är dock kopplade till begreppet 
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levnadsförhållanden i större utsträckning än andra. Dessa mål används som teoretisk grund i 

examensarbetet och beskrivs nedan. 

 
5.1.2.1 Mål 1: Ingen fattigdom 

Enligt Regeringskansliet (2015) handlar fattigdom om mer än ekonomiska omständigheter. 

Det kan också handla om brister i andra levnadsförhållanden som brist på makt, hälsa, 

utbildning, frihet och säkerhet. Dessa problem finns i alla länder och inte enbart i 

utvecklingsländer och därför är det viktigt att alla länder engageras i arbete med det. Om 

fattigdom kan utrotas resulterar det i bättre levnadsförhållanden samt att det är enklare att 

leva upp till de mänskliga rättigheterna. I de mänskliga rättigheterna ingår rätten till social 

trygghet och grundläggande trygghet. Delmålen inom målet handlar bland annat om att 

halvera fattigdomen till år 2030 och att införa åtgärder och system för att ge socialt skydd 

och grundskydd för alla. Det handlar också om att bygga upp motståndskraften hos fattiga 

och minska utsatthet och sårbarhet när det kommer till extrema händelser som katastrofer 

och allvarliga händelser inom ekonomi, det sociala och miljö. I målet ingår det även att 

upprätta policydokument på flera samhällsnivåer för att stödja utvecklingsstrategier och 

ökade investeringar för att avskaffa fattigdom.  

 

5.1.2.2 Mål 2: Ingen hunger 

Regeringskansliet (2015) beskriver också att en mänsklig rättighet är att ha tillgång till 

tillräcklig och näringsrik mat. Idag har inte det målet uppfyllts eftersom hunger idag ses som 

en mänsklig katastrof. Fokus bör läggas på livsmedelsförsörjning för barn, flickor i 

puberteten och gravida, eftersom dessa är riskgrupper när det gället svält och undernärdhet. 

Ett delmål inom målet handlar om är att kunna garantera alla människor tillgång till tillräcklig 

och näringsrik mat under hela året.  

 

5.1.2.3 Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Målet handlar, enligt Regeringskansliet (2015), om att det i många länder i världen har 

skapats en klyfta mellan grupper av människor. Det handlar om klyftor baserat på bland annat 

kön, etnicitet, social status och ekonomisk status, ålder samt sexuell läggning. Det är upp till 

staterna i världen att främja ett jämlikt samhälle där alla individer och grupper har lika stora 

rättigheter i samhället. Ojämlikheten i världen handlar om att det är skillnader i tillgång till 

resurser, förutsättningar samt möjligheter att påverka politiskt beroende på olika 
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faktorer/egenskaper hos individer och grupper. Många människor får svårigheter att delta i 

utvecklingen av samhället på grund av det. Här ingår även ämnet utbildning av god kvalitet 

då alla grupper av människor i världen inte har tillgång till utbildning eller en jämlik 

utbildning. Vissa barn i världen har exempelvis inte möjlighet att delta i någon 

skolundervisning. Några delmål inom målet handlar om att möjliggöra för alla människor att 

bli inkluderade i politik, ekonomi och det sociala livet samt uppmuntra till direktinvestering 

till de stater där behovet är störst.  

    

5.1.2.4 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Regeringskansliet (2015) beskriver att målet handlar om fredliga samhällen och att alla ska 

vara fria från våld. Det handlar om att en hållbar utveckling inte kan ske i en tillvaro av krig, 

konflikt, hot eller våld. Här handlar det om att alla människor är lika inför lagen och att alla 

ska ha tillgång till rättvisa och ha inflytande över politik och beslutsfattande. Alla former av 

våld är ett hot mot en hållbar utveckling. Våld hindrar människor att kunna ta fria beslut och 

resulterar dessutom i förlust av människoliv. Våld gör även att tilliten till livet försvinner hos 

utsatta människor. Delmålen handlar bland annat om att minska alla former av våld, eliminera 

övergrepp, människohandel, tortyr mot barn och andra former av våld samt säkerställa lika 

tillgång till rättvisa för alla.  

     

5.2 Ekologisk systemteori 
Den ekologiska systemteorin är skapad av Bronfenbrenner (1979) och han studerade 

individen i syfte att få en helhetsbild av individens utveckling. Han studerade människors 

naturliga livsmiljöer och han myntade begreppen; mikrosystem, mesosystem, exosystem och 

makrosystem som individen verkar inom. Nilholm (2016) menar att undervisningssituationer 

i förskolan enbart kan förstås genom att de analyseras utifrån alla systemnivåer eftersom 

dessa hänger samman på flera sätt. Lagar och förordningar är exempelvis faktorer i 

makrosystemet som påverkar undervisning i mikrosystemen förskola och skola. Exosystem 

påverkar individen genom att det då handlar om att vårdnadshavares yrke eller status har en 

påverkan på barnet på olika sätt. Bronfenbrenners (1979) modell används för att synliggöra 

på vilket sätt levnadsförhållanden kan undervisas i förskolan på de olika systemnivåerna 

utifrån förskollärarnas resonemang. Den här teorin kommer fungera som ett analytiskt 

verktyg i studien. De olika systemnivåerna inom teorin sammanfattas i figur 1.  
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Figur 1: Egen illustration av ekologiska systemteorin som förklarar innebörden av alla system. Pilarna beskriver 

systemens påverkan på varandra.  

 

5.2.1.1 Mikrosystem 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att mikrosystemet är det minsta systemet och handlar om 

relationer inom och mellan människor i olika grupper. I den här systemnivån befinner sig 

barnet fysiskt, exempelvis i en umgängeskrets, förskolan eller i hemmet (Nilholm, 2016). 

Bronfenbrenner (1979) skriver att de beslut som tas inom ett mikrosystem har en direkt 

påverkan på individen. Han använder begreppet ecological transition vilket innebär att det 

finns perioder i individens liv där det sker förändringar i roller, beslutsfattande, relationer 

och aktiviteter som har en påverkan på individens närmiljö. I förskolans undervisning innebär 

det att beslut om undervisningens innehåll och utformning har en direkt påverkan på barnens 

utveckling (Nilholm, 2016).  

 

5.2.1.2 Mesosystem 

Nilholm (2016) skriver att mesosystemet handlar om relationer mellan olika mikrosystem. 

Det handlar alltså om samspel mellan exempelvis förskola och familj genom bland annat 

utvecklingssamtal eller andra samarbeten. Bronfenbrenner (1979) använder begreppet 

primary links för de personer i barnens närmiljö som deltar i flera mikrosystem än ett. Det 

kan exempelvis vara förskollärare och vårdnadshavare. Andra personer om ingår i barnens 

närmiljö på ett mer sekundärt sätt, exempelvis andra barns vårdnadshavare benämner han 
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som supplementary links. Samarbete mellan olika mikrosystem samt mellan primary links 

och supplementary links är det som skapar mesosystemet. I förskolans undervisning kan det 

handla om att samarbeta med vårdnadshavare på något sätt. Det kan vara att vårdnadshavare 

involveras i planering eller genomförande av undervisning (Nilholm, 2016). 

 

5.2.1.3 Exosystem 

Nilholm (2016) skriver att exosystemet påverkar individen utan att den är närvarande i det. 

Det kan handla om att ett barn i förskolan blir påverkad av vårdnadshavares ekonomi, yrke 

och levnadssätt. Bronfenbrenner (1989) menar att det i exosystemet inte handlar om 

individens utveckling utan om omständigheter i omgivningen som har en påverkan på 

utvecklingen. För att få syn på påverkan på barns utveckling behöver studier visa på ett 

orsakssamband mellan förändringar i den yttre miljön och processer i närmiljö för att sedan 

påvisa ett samband mellan närmiljön och utveckling hos individen. I exosystemet måste även 

olika samhällssituationer tas tills hänsyn eftersom de påverkar närmiljöernas utformning. Här 

handlar det om att olika samhällsinstitutioner som exempelvis kommuners beslut, 

organisationer och policydokument, har en påverkan på barnens närmiljö. I förskolans 

undervisning kan det handla om att kommunen beslutar att alla förskolor inom kommunen 

ska arbeta med ett specifikt ämne (Nilholm, 2016).  

 

5.2.1.4 Makrosystem 

Makrosystemet handlar om den övergripande samhällsnivån som innefattar exempelvis 

globala och nationella lagar, förordningar, läroplaner, värderingar, ekonomi och politiska 

beslut. Det handlar också om länders olika kulturer, religion och historia. Ett exempel på 

påverkan på individen är när lagen mot barnaga infördes. Det medförde förändringar i 

förhållningssätt och sätt att arbeta i skolor och förskolor både globalt och nationellt (Nilholm, 

2016). Bronfenbrenner (1979) menar att det finns skillnader mellan olika makrosystem och 

att dessa också har en påverkan på varandra. Det är exempelvis olika länders samarbeten och 

olika världsorganisationer. I förskolans undervisning handlar makrosystem om de olika 

styrmedel som förskolan styrs av. Det påverkar i sin tur undervisningens innehåll (Nilholm, 

2016). 
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6. Metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie där kvalitativa intervjuer har ingått i studien. 

I det här metodavsnittet redogör vi för den kvalitativa intervjustudien, genomförande, urval 

och datainsamling, etiska överväganden samt studiens trovärdighet. 

 
6.1 Den kvalitativa intervjustudien 
Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med förskollärare. Det finns goda skäl till att 

lyssna till yrkesverksammas egna tankar. Löfgren (2014) skriver att deras tankar och 

erfarenheter kan bidra till ny kunskap i praktiken. Kvalitativ metod innebär att fokus läggs 

på människors vetande, tänkande och lärande. Här studeras människors erfarenheter och 

uppfattningar utifrån deras eget perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Anledningen till att 

förskollärares resonemang studerades var för att syftet med studien berör förskollärares egna 

uppfattningar om kunskapsområdet. Intervjuer är ett sätt att försöka förstå världen utifrån den 

intervjuades synvinkel och metoden har en fördel genom att förskollärares erfarenheter, 

upplevelser, åsikter och resonemang kan studeras i första person (Kvale & Brinkman, 2014). 

Valet av intervjumetod är semistrukturerad. Enligt Kvale och Brinkman (2014) består en 

semistrukturerad intervju av öppna och slutna frågor samt förutbestämda frågor med 

obestämda följdfrågor.  

 

6.2 Genomförande 
Studien genomfördes i en kommun i Mellansverige. Sex förskollärare tillfrågades om 

medverkan i studien. Fem av dessa tackade ja till medverkan. Därav blev studien att innehålla 

fem olika intervjuer. Först utformades intervjufrågor utifrån de mål vi valt ut inom den 

sociala dimensionen för hållbar utveckling som berör levnadsförhållanden. Därefter 

skickades informationsbrev och intervjufrågor till förskollärarna så att de kunde förbereda 

sig till intervjun.  Förskollärarna kontaktades sedan för att bestämma tidpunkt och plats för 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes under två olika dagar under samma vecka. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med stöd av begrepp inom social 

hållbarhet och ekologisk systemteori. Innan arbetet publicerades fick samtliga förskollärare 

läsa igenom resultatet för att bekräfta att vi lyft fram deras resonemang på ett korrekt sätt. Vi 

valde att göra så för att förskollärarna skulle känna sig trygga med det som skrivits ut samt 

för att säkerställa att vi inte misstolkat deras svar.  
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6.2.1 Urval 
Urvalet bestod av fem förskollärare från tre olika förskolor. De utvalda förskollärarna som 

ingick i studien var förskollärare som vi sedan innan kände till. Vi genomförde alltså ett 

bekvämlighetsurval vid val av förskollärare. Det betyder att studien bestod av personer som 

någon av oss hade en relation till. Vi valde därför att intervjua varandras bekanta. Vi 

intervjuade alltså personer som vi själva inte hade någon form av socialt band till. Vi valde 

även att avgränsa urvalet genom att intervjua förskollärare från en kommun.  

 

Alla förskollärare hade olika lång arbetslivserfarenhet. Den förskollärare som arbetat längst 

i förskola hade arbetat i 29 år. Den förskollärare som arbetat kortast tid har arbetat i 6,5 år. 

En av de intervjuade förskollärarna arbetade på en Grön flagg-förskola och resterande 

arbetade på förskolor utan någon ekocertifiering. På så sätt fick vi tillgång till olika 

erfarenheter och bakgrunder bland förskollärarna. Förskollärarna som valdes ut till vår studie 

arbetar på förskolor som är placerade i olika geografiska områden i kommunen, några på 

landsbygd och några i stadsmiljö. Det här urvalet skedde slumpmässigt och var inte planerat 

av oss utan berodde på var förskollärarna arbetade.   

 

6.2.2 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på olika platser beroende på vad som fungerade bäst för de 

intervjuade förskollärarna. En intervju genomfördes i förskollärarens hem, en genomfördes 

på kommunens bibliotek och de resterade tre intervjuerna genomfördes på förskollärarnas 

arbetsplatser. De frågor som har använts i intervjuerna finns i intervjuguiden (se bilaga). 

Materialet samlades in genom ljudinspelningar för att vi skulle kunna transkribera på ett så 

tydligt och korrekt sätt som möjligt, för att få ett korrekt resultat. Innan vi började transkribera 

materialet lyssnade vi igenom inspelningen för att få en helhetsbild av intervjun. Dagen efter 

intervjun transkriberades materialet. I transkriberingarna ingick allt som sades under 

intervjun bortsett från skratt, harklingar och andra ljud som var oväsentliga för vår studie. 

Det togs inte med i transkriberingen eftersom det enbart var förskollärares resonemang om 

social hållbarhet som vi ville få kunskap om. Vi tog hänsyn till intervjupersonens anonymitet 

genom att använda fiktiva namn vid transkriberingen. Transkriberingarna sammanfattades 

sedan i resultatet.  
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6.3 Etiska överväganden   
Vetenskapsrådet (2011) förklarar hur viktigt det är att individer som ingår i en 

forskningsstudie inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Det kallas för individskyddskravet och är en viktig utgångspunkt för de forskningsetiska 

överväganden vi tar hänsyn till i denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra 

olika huvudkrav i arbetet med forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Eftersom vår metod var intervju så har vi tagit 

hänsyn till de fyra kraven i vår studie. 

 

Informationskravet handlar om att vi måste informera deltagarna om syftet med studien och 

vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, 2011). Vi informerade tydligt om att det var 

frivilligt att delta och intervjupersonerna hade rätt att avbryta när som helst under studiens 

gång. Det här informerade vi intervjupersonerna om genom ett informationsbrev som vi 

skickade ut innan intervjuerna genomfördes. 

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke måste inhämtas från intervjupersonerna och vi behöver 

informera dem om att de har rätt att bestämma hur länge och vilka villkor som gäller vid 

undersökningen. Om intervjupersonen väljer att avbryta ska det inte medföra några negativa 

konsekvenser för individen (Vetenskapsrådet, 2011). Detta informerade vi tydligt om i 

informationsbrevet som alla intervjupersoner också fick skriva under innan påbörjad intervju. 

Vi tog också hänsyn till att intervjupersoner ville läsa intervjufrågorna innan intervjun 

skedde, därför skickade vi frågorna i god tid innan. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter ska förvaras oåtkomliga för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011). Vi använde inte intervjupersonernas riktiga namn och 

kommer därför inte kunna härledas till deltagarna. Några andra personuppgifter samlades 

inte in. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Vi informerade intervjupersonerna att vi endast skulle använda 

materialet från intervjuerna i vårt arbete. När vi transkriberat materialet tog vi bort 

inspelningarna för att säkerställa att inspelningarna inte kommer föras vidare.  
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6.4 Studiens trovärdighet 
Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) ska en studie ha väl underbyggda slutsatser, att det 

som är avsett att undersökas verkligen undersöks i studien samt att resultaten är generella. 

Kvale och Brinkman (2014) menar också att det ska finnas en röd tråd i en kvalitativ studie. 

Följande områden är enligt författarna viktiga för en studie; reliabilitet, validitet och 

representativitet.  

 

Reliabilitet handlar om datainsamlingens och analysens tillförlitlighet (Höst, Regnell och 

Runeson, 2006). Kvale och Brinkman (2014) menar att det i kvalitativa studier handlar om 

ifall och på vilket sätt intervjupersoner kan förändra sina svar i olika intervjuer. Dessutom 

innefattar reliabilitet om ifall intervjupersonerna fått ledande frågor. Reliabiliteten i vår 

studie är stark eftersom vi noggrant valt ut intervjufrågor och de står i nära relation till de 

mål vi valt ut inom sociala hållbarhet. Vi har också spelat in de intervjuer vi genomfört vilket 

enligt Kvale och Brinkman (2014) stärker reliabiliteten. Det som kan sänka reliabiliteten är 

de frågor som vi valt att inrikta intervjuerna på gällande levnadsförhållanden. Dessa är 

möjligtvis ledande när det kommer till frågan om vad social hållbarhet innebär. Majoriteten 

av intervjupersonernas svar om vad social hållbarhet berörde levnadsförhållanden. Genom 

att vi använt oss relevanta teoretiska utgångspunkter och analysverktyg för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar har vi stärkt studiens reliabilitet.  

 

Validitet handlar om att det som avses att mäta också mäts i studien (Höst, Regnell och 

Runeson, 2006). Validitet handlar även om att den tidigare forskning som presenteras i 

studien är trovärdig och relevant för studien. Validiteten ska också genomsyra hela processen, 

alltså i alla steg (Kvale och Brinkman, 2014). Vi uppnår validitet i studien genom att vi har 

en röd tråd, alltså att vi studerar det som vi haft i avsikt att studera. Resultat och diskussionen 

besvarar syfte och frågeställningar samt jämförts med den tidigare forskning som vi använt 

oss av.  

 

Representativitet innebär att studien har generella slutsatser (Höst, Regnell och Runeson 

(2006). För vår studie innebär det att resultat och slutsatser hade kunnat visa andra resultat 

om studien genomförts i en annan kommun eller med fler intervjupersoner. Resultaten hade 

alltså kunnat bli annorlunda i en annan kontext och med andra deltagare. Däremot kan 
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framtida forskning komma att komplettera resultaten och höja representativiteten för denna 

studie.  

 

7. Resultat 
I resultatet får du som läsare ta del av förskollärares definitioner, beskrivningar och 

resonemang om social hållbarhet med inriktning på olika levnadsförhållanden i världen. 

Förskollärarnas definitioner och beskrivningar av social hållbarhet presenteras i rubrik 7.1. 

Förskollärares resonemang om undervisning har analyserats utifrån globala mål som berör 

social hållbarhet samt utifrån ekologisk systemteori under rubrik 7.2 och 7.3. Genom analys 

utifrån de globala målen som berör social hållbarhet och ekologisk systemteori har vi 

besvarat studiens syfte, att synliggöra förskollärares resonemang om undervisning för social 

hållbarhet samt om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i förskolan. 

 
7.1 Förskollärarnas definitioner och beskrivningar av social hållbarhet 
Förskollärarna beskriver den sociala hållbarheten på olika sätt och utifrån vissa delar inom 

den sociala dimensionen. Några av förskollärarna beskriver begreppet som svårt och att de 

inte uppmärksammat den sociala dimensionen inom hållbar utveckling. Samtliga anser att 

den sociala dimensionen är viktig att arbeta med. Karin säger:  

 

Många förskolor har nog mycket fokus på miljö och natur. Vi som Grön flagg-förskola 

väljer i första hand miljö-, djur- och naturfrågor i vårat arbete. Den sociala dimensionen 

har vi aldrig valt att arbeta med. Det är bra om fler förskolor får upp ögonen för att även 

den här dimensionen finns inom hållbar utveckling. Det är dock svårt att veta hur man 

ska arbeta med det! 

 

Samtliga förskollärare är osäkra på vad social hållbarhet innebär men kommer med olika 

resonemang kring vad det kan innefatta. Anita och Kristina nämner att den sociala 

dimensionen skulle kunna vara jämställdhet, människors olika livsvillkor, 

levnadsförhållanden samt klasskillnader både globalt och nationellt. Enligt vår tolkning så 

beskriver förskollärarna vissa delar inom den sociala dimensionen. Vi ser att förskollärarna 

lyfter fram vissa delar som Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver ingår i dimensionen; att 

samhället ska vara jämställt och jämlikt samt att alla ska ha möjlighet att delta i samhället.  

Karin säger exempelvis att det också skulle kunna vara att produkter är rättvist producerade 

i andra länder och menar att det inte har tillverkats genom exempelvis barnarbete. 
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Förskollärarna resonerar till viss del om mänskliga rättigheter och att det finns skillnader 

mellan olika grupper i världen. Den sociala dimensionen innebär enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) att alla människor ska få sina grundläggande behov 

tillfredsställda och vara inkluderade i samhället oavsett bakgrund. Förskollärarna resonerar 

om begreppet i relation till klasskillnader och jämställdhetsfrågor vilket är begrepp som har 

stor betydelse inom den sociala dimensionen. 

 

Förskollärarnas resonemang om levnadsförhållanden var relativt lika varandra. Samtliga 

förskollärare menar att det har att göra med hur människor lever i Sverige och i andra delar 

av världen. Kristina säger: “För mig handlar det om hur människor lever och att det ser olika 

ut på olika platser i världen och att alla har olika förutsättningar för att skapa sig ett liv.” 

Anita menar att skillnader i levnadsförhållanden exempelvis kan vara yrke, kultur och 

krigsförhållanden. Det Kristina och Anita beskriver liknar den definition av 

levnadsförhållanden som Göteborgs universitet (2016) skriver om, alltså att det handlar om 

ekonomiska förhållanden, olika problemförhållanden samt olika förutsättningar inom 

exempelvis hälsa, jämställdhet och politik. Förskollärarnas resonemang om begreppet 

levnadsförhållande berör, enligt vår tolkning också flera faktorer inom definitionen av den 

sociala dimensionen. Exempel på det är skillnader mellan kulturer, social status samt 

mänskliga rättigheter och behov.  

 

7.2 Förskollärares resonemang om undervisning för social hållbarhet 
Förskollärarna beskriver att undervisning för social hållbarhet i förskolan innefattar flera 

områden. De nämner exempelvis värdegrundsarbete, mångkulturalitet, att respektera 

varandra och ingå i samspel med varandra som viktiga områden inom undervisning för den 

sociala hållbarheten. Anna säger att arbete med mångkulturalitet i förskolan har med den 

sociala hållbarheten att göra, att synliggöra allas nationaliteter och att människor ser olika ut 

beroende på ursprung. Det här berör, enligt oss, den sociala dimensionen för hållbarhet 

eftersom det enligt Folkhälsomyndigheten (2018) handlar om att alla människor ska ha 

samma rätt att delta i samhället.  Även Anita berättar att hon tidigare undervisat om olika 

kulturer genom att visa barnen olika danser och musik från andra delar av världen, alltså 

skillnader i olika kulturer. Förutom att beskriva vad undervisningen kan innehålla så 

resonerar några av dem att förskollärares förhållningssätt till barnen också är viktigt i 

undervisning för social hållbarhet. Deras resonemang om undervisning för social hållbarhet 
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kommer att presenteras mer ingående i underrubriker utifrån de mål som berör 

levnadsförhållanden som vi avgränsat arbetet till. 

 

7.2.1 Undervisning om levnadsförhållanden 
Eva och Karin menar att samtal om levnadsförhållanden inte sker på initiativ av förskollärare 

utan enbart om barnen själva ställer frågor om det och visar intresse för det. Eva tillägger att 

det är viktigt att hela arbetslaget diskuterar och kommer överens om vad de tycker är lämpligt 

att undervisa om gällande levnadsförhållanden. Hon menar att det är viktigt att ha ett 

gemensamt förhållningssätt när det gäller frågor om känsliga ämnen som krig, fattigdom, 

svält och jämställdhet. Kristina menar att det är viktigt att arbeta med det eftersom förskolan 

lägger grund för hur barnen kan komma att agera i framtiden när det kommer till dessa frågor. 

Hon menar också att temaarbete i förskolan kan vara ett bra sätt att synliggöra människors 

olika levnadsförhållanden för barnen. På så sätt resonerar hon även att svåra samtalsämnen 

som exempelvis krig kan beröras. Anna säger också att det är viktigt att involvera 

vårdnadshavare i arbetet genom att uppmärksamma barnens egna nationaliteter och kulturer. 

Barnen kan exempelvis ta med någonting hemifrån som symboliserar deras eget land.  

 

Anita nämner att samtal om levnadsförhållanden oftare handlar om hur vi lever i Sverige 

eftersom det kan vara enklare för barn i Sverige att förstå. Det som hon, Karin och Anna 

menar kan underlätta i samtal med barn är bilderböcker, eftersom det blir på barnens nivå 

och enklare för dem att relatera till. Anita tillägger även att filmer och musik kan vara ett bra 

komplement till samtal om kulturer och olika levnadsförhållanden.  

 
7.2.2 Undervisning om fattigdom och svält 
Svält och fattigdom är två områden som förskollärarna anser är enklare att samtala om än 

vad det är att samtala med barn om krig. De är överens om att dessa ämnen kan undervisas 

om när barnen är yngre än 4-5 år men de uttrycker osäkerhet. Där nämner flera förskollärare 

att det går att samtala om eftersom det är enklare för barnen att relatera till än att relatera till 

krig. I det svenska samhället kan det handla om klasskillnader säger flera förskollärare. Karin 

nämner dock en svårighet med att undervisa om klasskillnader.  Hon säger såhär:  

 

Det är svårt att veta vad man ska ta upp och hur för om man har en barngrupp och det 

kanske finns ett barn som är fattigt, då vill man inte peka ut det barnet. Barnen ska ha 

samma förutsättningar i förskolan. Därför får kanske vi packa ner nån frukt till skogen 
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som matsäck eller packa ner nå extra ombyte. Det märker inte de andra barnen men det 

blir däremot svårt att prata om eftersom vi inte vill peka ut ett barn som fattigt inför de 

andra barnen. 

 

Förskollärarna resonerar att fattigdom i resten av världen handlar om att vissa människor inte 

har kläder och att vi i Sverige då kan skicka kläder dit. Kristina säger följande:  

 

Något som vi har pratat om på mitt arbete och som vi har fått inspiration ifrån en annan 

förskola, är att skaffa en låda där familjer kan lägga gamla kläder eller leksaker som de 

inte längre behöver. Övriga familjer kan också hämta kläder och leksaker från samma 

låda så att det blir ett hållbarhetstänk i och med återanvändning. 

 

Både Kristina och Anita resonerar om lådan och menar att arbetet kan utvecklas genom att 

skicka kvarliggande kläder till andra länder i samarbete med exempelvis Rädda barnen och 

Röda korset. Anita, Kristina och Anna menar att material kan samlas in från hemmen så att 

familjer kan byta material men också skänka bort till andra länder. Här inkluderas då hemmen 

i undervisningen på förskolan menar dem. Vår tolkning av förskollärarnas resonemang är att 

de fokuserar på den ekonomiska dimensionen mer än den sociala dimensionen när det 

kommer till ämnet fattigdom eftersom de pratar om klasskillnader och tillgång till resurser. 

Enligt Regeringskansliet (2015) handlar målet om fattigdom även om hälsa, utbildning, brist 

på makt, frihet och säkerhet.   

 

Anna resonerar kring ämnet svält och menar att det är ett samtalsämne som kan uppstå vid 

matbordet på förskolan. Hon menar att när barnen tar mat brukar hon nämna att de ska ösa 

på så mycket mat som de orkar äta upp. I samband med det brukar hon berätta för barnen att 

barn i andra länder inte alltid har så mycket mat. Hon tillägger att det då kan uppkomma 

samtal och frågor från barnen om mattraditioner och om svält. Där tolkar vi det som att Anna 

vill förmedla den mänskliga katastrof som Regeringskansliet (2015) beskriver, att målet om 

minskad hunger inte uppfylls i världen. Det handlar då om att upplysa barnen om att det i 

vissa länder inte finns tillräckligt med mat.  

 

7.2.3 Undervisning om jämlikhet 
Två av förskollärarna förknippar jämlikhet med genusfrågor som ingår i förskolans 

utbildning. Anita menar exempelvis att jämlikhet är ett ämne som ska genomsyra förskolans 
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utbildning redan från start. Kristina beskriver jämlikhet på följande sätt: “jag tänker att 

genusfrågor handlar om att man försöker att ge pojkar och flickor samma utrymme att 

utvecklas“. Flera av förskollärarna menar att jämlikhet även handlar om att behandla alla barn 

lika och ge dem samma förutsättningar att utvecklas oavsett bakgrund. Karin nämner 

förskollärarens förhållningssätt utifrån en likabehandlingsplan som alla verksamma inom 

förskolan berörs av. Enligt målet om minskad ojämlikhet så innebär det att minska klyftor 

mellan grupper och individer, alla människor ska ha lika rätt till att delta i samhället 

(Regeringskansliet, 2015). Vår tolkning är att förskollärarna lyfter fram den delen av målet i 

deras resonemang. 

 

Anna menar att familjers klasskillnader kan synas genom vad barnen har för kläder och att 

det kan förekomma jämförelser mellan barnen. Hon menar att alla kanske inte har råd att 

handla kläder enligt trend. Hon resonerar också att det därför är viktigt att samtala med barnen 

om att kläder inte har någon betydelse, alla är lika värda oavsett utseende. Anna tillägger att 

mobbning börjar redan i förskolan och att det därför är viktigt att samtala med barnen om 

sådana ämnen. Förskollärare resonerar om klasskillnader när det gäller jämlikhet men också 

när det kommer till fattigdom och svält under rubriken 7.2.2. Det som förskollärarna säger 

om fattigdom och svält kan enligt vår tolkning också kopplas samman med ojämlikhet i 

världen. Regeringskansliet (2015) menar att ojämlikhet i världen handlar om skillnader i 

tillgång till resurser som påverkar människors levnadsstandard.  

 

Karin menar att förskollärares förhållningssätt är viktigt så att alla barn har tillgång till samma 

material oavsett kön och status. Kristina menar också att samtal med barn i förskolan kan 

handla om vilka rättigheter och skyldigheter vi har mot varandra. En del som ingår i målet 

om minskad ojämlikhet är att alla individer och grupper i samhället har lika stora rättigheter 

(Regeringskansliet, 2015). Vi tolkar det som att Kristina beskriver att det kan ingå i 

undervisningen på förskolan i form av samtal med barn. Karin nämner även att ett samarbete 

med olika skolor i andra länder kan göra barnen uppmärksamma på deras situation och 

levnadsförhållanden. Här berör Karin, enligt vår tolkning, andra delar inom målet om 

minskad ojämlikhet som handlar att alla ska ha samma rätt till utbildning i världen 

(Regeringskansliet, 2015). Hon resonerar om en jämlik utbildning och menar att alla barn 

kan ha olika tillgångar till och förutsättningar i utbildning beroende på var de bor i världen.  
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7.2.4 Undervisning om krig  
Förskollärarna anser att krig är ett känsligt ämne där det är svårt att sätta en gräns för vad 

som kan samtalas om med barn. Flera förskollärare menar att det är viktigt att inte skrämma 

barnen så att de får mardrömmar eller får ångest över hur det ser ut i världen.  Samtidigt anser 

samtliga förskollärare att det är viktigt att barn blir medvetna om krig. Kristina resonerar att 

det är viktigt att förskollärare är pedagogiska och vet hur samtal om krig kan gå till i 

förskolan. Samtliga förskollärare är överens om att det kan vara lämpligt att börja undervisa 

om krig när barnen är omkring 4-5 år gamla och att det kan vara svårt när barnen är yngre än 

så eftersom ämnet är för abstrakt och svårt att förstå. Vissa förskollärare i vår studie menar 

att det kan vara komplicerat att samtala om krig om det finns barn på förskolan som kommer 

från krigsdrabbade länder. Eva säger: “Krig känns jättesvårt om man har något barn som 

kommer ifrån ett krigsdrabbat land, hur känner det barnet då om vi skulle börja prata om 

det?”. Andra förskollärare i studien anser däremot att det blir mer naturligt att samtala om 

krig på mångkulturella förskolor eftersom barnen själva kan ha erfarenheter från sådana 

levnadsförhållanden. Karin nämner att det är viktigt att se till individen och barnens egna 

individuella erfarenheter. Anita menar också att barnens mognad har betydelse för vad det 

går att samtala med dem om. Kristina anser att det är viktigt att samtala på ett pedagogiskt 

sätt och på barnens nivå.  

 

 Några av förskollärarna har idéer om hur undervisning om krig kan genomföras. Kristina 

resonerar att levnadsförhållanden kan undervisas i form av temaarbete och att det går att 

belysa att det förekommer krig i världen utifrån det. Anita menar att hon tidigare har visat 

bilder på hus som blivit förstörda i krig och samtalat med barnen om det och att hon upplevt 

det som positivt i undervisningen. Hon resonerar att bilder är viktiga för barnens förståelse. 

Eva resonerar också om bilder som stöd och nämner att det är viktigt att barnen blir bemötta 

på deras egen nivå i undervisningen. Bilder kan alltså fungera som stöd i undervisning om 

bland annat krig. Att undervisa om krig i förskolan berör målet om fredliga och inkluderande 

samhällen (Regeringskansliet, 2015). Samtliga förskollärare resonerar att det är viktigt att 

barn blir medvetna om konsekvenserna av krig och våld. Ytterligare ett ämne som några 

förskollärare pratar om i relation till krig är förskolans värdegrundsarbete där de menar att 

det är viktigt att arbeta med konfliktlösning. Enligt Regeringskansliet (2015) handlar målet 

om att eliminera all form av våld för att säkerställa rättvisa för alla. Vi tänker att det ingår i 
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värdegrundsarbetet på förskolan, där barnen får kunskap om konflikthantering. Anna 

resonerar på följande sätt:  

 

För mig handlar det om att vara rädda om varandra och snälla mot varandra. Om man inte 

arbetar med de här frågorna i förskolan så kommer bråk och osämja att trappas upp. Det 

är så det blir krig i världen beroende på att man inte förstår varandra. 

 

7.3 Förskollärares resonemang om undervisning utifrån ekologisk systemteori 
I det här kapitlet analyseras förskollärarnas resonemang utifrån de olika systemnivåerna i den 

ekologiska systemteorin. Den hjälper oss att synliggöra på vilket sätt social hållbarhet kan 

undervisas och vad det innefattar på de olika systemnivåerna. I figur 2, se avsnitt 7.4, 

presenteras en sammanfattning av förskollärarnas resonemang utifrån de globala målen samt 

utifrån de olika systemnivåerna.  

 
 7.3.1 Undervisning på mikronivå 
När förskollärarna i studien resonerar om social hållbarhet i förskolan så pratar de enligt vår 

tolkning främst om undervisningens innehåll på mikronivå. Vår tolkning är att förskollärare 

exempelvis menar att det värdegrundsarbete som ingår i utbildningen i förskolan är en del av 

social hållbarhet. Förskollärare i studien anser att det är viktigt att barnen respekterar 

varandra. Förskollärare resonerar också att förskolan har en viktig påverkan på individen. 

Enlig oss liknar det Bronfenbrenners (1979) teori om att mikrosystemet har en direkt 

påverkan på individen. Förskolläraren Eva menar att det är viktigt att barnen blir bemötta på 

ett bra sätt, utifrån deras nivå och deras behov. Flera förskollärare lyfter fram vuxnas 

förhållningssätt som viktigt. Exempel på det är när förskollärare berättar om arbete med 

jämlikhet med fokus på genusfrågor, etnicitet och klasskillnader. Det handlar enligt dem om 

att alla barn ska behandlas lika och ges samma förutsättningar att utvecklas. Vår tolkning av 

deras resonemang är att alla individer i mikrosystemet ska vara likvärdiga, där verkar 

mikrosystemet ha ett ansvar gentemot individen.  

 

Eva och Karin menar att samtal om levnadsförhållanden inte sker på initiativ av dem som 

förskollärare utan enbart om barnen själva ställer frågor om det och visar intresse för det. 

Bronfenbrenner (1979) menar som tidigare nämnts att mikrosystemet har en påverkan på 

individen men vi ser också att individen har en påverkan på mikrosystemet, alltså 

undervisningens innehåll. Däremot verkar det enligt oss vara viktigt för flera förskollärare 
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att social hållbarhet ingår i undervisningen. Flera förskollärare nämner också att det är viktigt 

att arbetslaget kommer överens om vad undervisningen ska innehålla. Vi tolkar det som att 

ifall arbetslagen diskuterar och inför undervisning om levnadsförhållanden kan en så kallad 

ecological transition uppstå på individnivå (Bronfenbrenner, 1979), att det blir en förändring 

i undervisningen innehåll som påverkar individens utveckling. Vi menar att genom 

förändring i utbildningens innehåll kan barnen utveckla förståelse för frågor om olika 

levnadsförhållanden. 

 

De flesta förskollärare lyfter fram undervisning för social hållbarhet som viktigt och positivt 

i förskolan. Karin menar dock att förskolan också kan ha en negativ inverkan på individerna, 

om det blir en utpekande atmosfär. Exempel på det är när det handlar om arbete med 

klasskillnader i förskolan där Karin nämner att hon inte vill peka ut något barn som fattigt. 

Vi tolkar det som att Karin anser att det är viktigt att mikrosystemet inte pekar ut brister hos 

barnen. Eva uttrycker även oro för att undervisa om krig på grund av att vissa barn kan ha 

genomgått traumatiska händelser i krig. Vi tolkar det som att hon och Karin menar att samtal 

om levnadsförhållanden i förskolan också kan ka en negativ påverkan på individers 

utveckling. 

 

Förskollärare resonerar också att vissa frågor är svåra att undervisa om, så som ämnet krig. 

Här har de olika uppfattningar om vad undervisningen ska innehålla. Anita menar att 

individens mognad är viktigt att ta hänsyn till och Karin tillägger att individers erfarenheter 

är viktiga att ta hänsyn till innan undervisning genomförs. Vi tolkar det som att förskollärarna 

anser att det är viktigt att mikrosystemet tar hänsyn till individen och är överens om vad 

undervisningen ska innehålla för att individen ska utvecklas på ett positivt sätt.  

 

7.3.2 Undervisning på mesonivå 
När förskollärarna i studien resonerar om undervisning för social hållbarhet så säger de att 

det är viktigt att samarbeta med hemmen. Förskolläraren Anna säger att barnens 

hemförhållanden kan involveras genom att hjälpa till i arbete med att lyfta fram barns olika 

nationaliteter. Barnen kan exempelvis ta med någonting hemifrån som symboliserar deras 

kultur. Genom att involvera ett annat mikrosystem så skapas ett mesosystem (Nilholm, 2016). 

Vi tolkar det som att förskollärarna anser att dessa samarbeten är viktiga. När Karin berättar 

att förskolan kan bidra med frukt till matsäck samt extrakläder till barnen så sker också ett 
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samarbete mellan hem och förskola. Vi tolkar det som Karin menar att förskolan kan finnas 

som stöd för familjer som har en svår ekonomisk situation. Även Kristinas idé om en 

insamling berör mesosystemet eftersom hem och förskola samarbetar i arbete med 

insamlingen. Här samarbetar, enligt vår tolkning, både primary links och supplementary links 

i de båda mikrosystemen eftersom det involverar flera förskollärare, barn och 

vårdnadshavare. 

 

Förskollärarna nämner ingenting om samarbete mellan olika mikrosystem när det kommer 

till ämnet krig. Det som Eva berättar om som enligt oss kan kopplas till mesosystemet är 

problematiken kring vad barnen har för tidigare erfarenheter om krig, alltså att de varit med 

om någonting i ett annat mikrosystem som påverkar deras reaktion vid samtal om krig i 

förskolan. Karin menar istället att det i mångkulturella förskolor, där det kan finnas barn som 

upplevt krig, kan uppkomma samtal om krig i större omfattning än i mer homogena förskolor. 

Hon menar alltså att det är skillnad mellan olika förskolor i samma kommun. Vi tolkar det 

som att förskollärarna har olika resonemang om vad som är lämpligt att undervisa om när det 

kommer till krig.  

 

Anna anser att det är viktigt att barnen får öva på att samarbeta, lösa konflikter och förstå 

varandras perspektiv i förskolan. Vår tolkning är att Anna resonerar att barnen behöver 

förhålla sig till varandra. Mesosystemet handlar alltså enligt oss också om relationen mellan 

barnen som individer. Anna och Kristina menar att det arbete som förskollärare gör med 

barnen i förskolan kommer att ha en långsiktig påverkan på hela samhället. Vi tolkar det 

också som att Anna och Kristina menar att det barnen får lära sig i förskolan kommer ha en 

påverkan på framtiden och på makrosystemet. Exempel på det är enligt oss att barnen som 

lär sig att agera för social hållbarhet förstår vikten av att olika länder i framtiden kan 

samarbeta istället för att skapa krigskonflikter.  

 

7.3.3 Undervisning på exonivå 
Förskollärare resonerar enligt vår tolkning om exosystemet när de beskriver förskolans 

undervisning om social hållbarhet. Förskollärare beskriver att deras kunskap om social 

hållbarhet är viktig för undervisningen. Osäkerhet över vad den sociala dimensionen 

egentligen innefattar resulterar i att de inte undervisar om ämnet särskilt mycket i förskolan. 

Barnen som individer blir påverkade eftersom den sociala dimensionen för hållbarhet då inte 
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synliggörs i undervisningen. Anna menar att valet av kunskapsinnehåll i förskolan påverkar 

barnen på olika sätt. Flera förskollärare är överens om att undervisning om krig inte ska ge 

barnen mardrömmar eller ångest. Eva säger att det är viktigt att arbetslagen diskuterar och 

kommer överens om vad som är lämpligt i undervisning om levnadsförhållanden. Hon 

nämner att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt. Dessa beslut tas i arbetslaget 

utan närvaro av barnen men kommer att ha en påverkan på dem. Vi tolkar det här utifrån 

Nilholms (2016) beskrivning av ett exosystem eftersom förskollärarnas gemensamma beslut 

om undervisningens innehåll påverkar barnens utveckling. 

 

När Karin och Anna resonerar kring klasskillnader menar de att barnen påverkas av 

vårdnadshavares ekonomiska situation. Anna menar att det kan förekomma jämförelser 

mellan barnen när det kommer till vilka kläder de har. Hon tillägger att vissa vårdnadshavare 

inte har råd att handla kläder till barnen som är enligt trend. Karin nämner också att det kan 

finnas barn i barngruppen som inte har med sig frukt eller extrakläder, det kan bero på att 

vårdnadshavarna inte har ekonomiska förutsättningar. Det handlar enligt oss om påverkan i 

exosystemet eftersom barnet blir påverkad av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. Det 

här vill förskollärare motverka genom att samtala med barn om allas lika värde oavsett olika 

skillnader. Förskolan kan också bidra med exempelvis matsäck eller extrakläder för att 

motverka problemet. Förskolan är därför enligt oss också ett exosystem som kan hjälpa barnet 

i förskolans miljö. Ett annat sätt för förskolan att agera är genom den insamling som Kristina 

och Anita berättat om. 

 

7.3.4 Undervisning på makronivå   
Här framgår det enligt vår tolkning att förskollärare nämner den sociala dimensionen som en 

del av makrosystemet eftersom de beskriver den som både ett nationellt och globalt fenomen 

i världen. Vi tolkar det som att makrosystemet kan vara samarbeten mellan olika länder i 

världen men även nationella beslut inom Sverige (Bronfenbrenner, 1979). Karin nämner att 

den sociala dimensionen kan innefatta att produkter är rättvist producerade i världen. Det 

framkommer enligt oss att Karin ser att olika makrosystem i världen har olika förutsättningar. 

Det påverkar enligt vår tolkning i sin tur mikrosystem och individers olika 

levnadsförhållanden i olika delar av världen. Anita resonerar att hon har genomfört 

undervisning för att påvisa likheter och skillnader i olika länder. Det har hon gjort genom att 



   

 

 30 

 

barnen fått uppleva dans och musik från andra länder och världsdelar. Det handlar alltså 

enligt oss om olika makrosystem i världen eftersom det sker en jämförelse mellan länder.  

 

Vår tolkning är att förskollärare beskriver värdegrundsarbete som en del av den sociala 

hållbarheten. Värdegrunden ingår i demokratin och är alltså också en del av ett makrosystem 

som har en direkt påverkan på innehåll i förskolans undervisning. När förskollärare i vår 

studie beskriver att de samtalar med barn om hur barn i Sverige och i andra delar av världen 

lever, så sker dessa samtal enligt oss på makronivå. Samtal kan också handla om jämförelse 

mellan makrosystem, alltså likheter och skillnader mellan att leva i Sverige och i ett annat 

land. Anita anser att det är enklare att samtala med barn i förskolan om hur vi lever i Sverige 

eftersom det är enklare för barnen att förstå. Vi tolkar det som att det är viktigt att samtal om 

makrosystem tas ner till barnens nivå. Anna säger att undervisning också kan innehålla samtal 

som uppmärksammar barnens olika nationaliteter och kulturer.  

 

Den likabehandlingsplan som förskollärare resonerar om i kapitel 7.2.3, är ett dokument som 

ska upprättas på kommunnivå men som är beslutat på makronivå. Det är ett beslut som tagits 

på regeringsnivå och är lag enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) med syfte att främja 

barn och elevers rättigheter oavsett bakgrund. Den lagen kan enligt oss också kopplas till den 

sociala dimensionen för hållbarhet eftersom den syftar till att motverka klyftor mellan 

människor i samhället. 

 

När förskollärare i vår studie resonerar om fattigdom och svält på makronivå så pratar dem 

enligt vår tolkning i störst grad om barn i andra länder. Anna menar att det vid matbordet på 

förskolan kan uppstå samtal om att barn i andra länder inte har så mycket mat. Samtalen sker 

alltså enligt oss på makronivå eftersom Anna resonerar om andra länder och jämför med hur 

vi har det i Sverige, där det finns mycket mat. Anna säger också att det vid sådana tillfällen 

kan uppstå frågor bland barnen eftersom de då vill veta mer om andra länders mattraditioner 

och om svält i världen. Kristina nämnde insamlingen på förskolan och vi tolkar det som 

undervisning på mikronivå eftersom insamlingen skulle rikta sig åt barnen på förskolan. 

Anita tillägger dock att denna insamling också kan utnyttjas genom att kvarliggande kläder 

skickas till andra länder för att hjälpa dem där. Det tolkar vi som undervisningen då sker på 

makronivå. När förskollärare i vår studie resonerar om samtal om krig anser vi att det i första 
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hand handlar om barn i andra länder och inte i Sverige. Den enda som nämner hur barn i 

Sverige berörs av krig och kan påverka krig är Anna. Hon nämner i kapitel 7.2.1:  

  

För mig handlar det om att vara rädda om varandra och snälla mot varandra. Om 

man inte arbetar med de här frågorna i förskolan så kommer bråk och osämja att 

trappas upp. Det är så det blir krig i världen beroende på att man inte förstår varandra. 

 

Annas resonemang handlar enligt vår tolkning om barnens påverkan på makrosystemet och 

att undervisning i mikrosystemet är viktigt för hur barnen sedan agerar i Sverige och i 

förhållande till resten av världen. 

 

7.4 Sammanfattning 
Förskollärarna i studien resonerade mycket om barnen på förskolan och deras delaktighet i 

utbildningen. När det kom till resonemang om jämlikhet resonerade de exempelvis mycket 

om att barnen på förskolan ska bli bemötta på ett bra sätt, de nämnde vikten av ett bra 

förhållningssätt och att kunna bemöta barnen på deras nivå i undervisningen. De lyfte även 

fram vikten av att barn respekterar varandra och att alla är lika mycket värda oavsett 

klasskillnader. När förskollärarna resonerade om undervisning om levnadsförhållanden så 

resonerade de främst på mikronivå, alltså om barnen i utbildningen. Det framkom främst vid 

resonemang om krig, där etiska aspekter så som barns mognad och egna erfarenheter 

betonades som viktigt att ta hänsyn till i undervisningen. Förskollärarna i studien menar att 

barnen har lättare att relatera till saker som de har egna erfarenheter av, alltså likheter och 

skillnader mellan barn. Mesosystemet är dock viktigt i utbildningen när det kommer till 

samarbeten. Det handlar då om att inkludera vårdnadshavare i undervisningen på olika sätt, 

som att samla in kläder. Exosystemet är också mycket viktigt för undervisningen i förskolan. 

Förskollärarna i studien menar att det är viktigt att arbetslagen är överens om vad 

undervisningen ska innehålla så att det blir bra för barnen. Förskollärarna resonerar att 

förskolans undervisning kan innefatta hur levnadsförhållanden ser ut i andra länder. I dessa 

fall resonerar förskollärarna enligt oss inom makrosystem när det kommer till att jämföra vårt 

eget samhälle med andra delar i världen.  
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Figur 2: Sammanställning av förskollärarnas resonemang kring de utvalda målen, utifrån ekologisk systemteori 

 
 

8. Metoddiskussion 
Vi genomförde våra intervjuer med fem olika förskollärare. Intervjufrågorna skickades till 

förskollärarna i förväg eftersom de kände sig osäkra på ämnet. Frågorna skulle alltså hjälpa 

dem att känna sig mer bekväma med att delta samt att vi insåg att ämnet är för svårt för att 
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kunna svara spontant på frågorna. Eftersom vi ville ha utförliga svar så valde vi att göra på 

det sättet inför varje intervju. Däremot kan det här ha påverkat deltagarnas svar eftersom våra 

frågor var ämnesspecifika och möjligtvis ledande vilket kan sänka reliabiliteten för studien. 

Vi hade många frågor om levnadsförhållanden och förskollärarnas svar på vad den sociala 

dimensionen innebär var mycket färgade av dessa frågor. Där ställer vi oss frågan om ifall 

deras svar hade sett annorlunda ut om vi inte skickat frågorna i förväg. Om vi inte hade 

skickat frågorna i förväg så hade kanske förskollärarna haft andra svar som handlat mer om 

andra områden inom social hållbarhet. Dock anser vi fortfarande att det var positivt att skicka 

ut frågorna i förväg eftersom det är ett svårt ämne som möjligtvis kräver betänketid. 

Förskollärarna uttryckte osäkerhet att delta i studien på grund av kunskapsbrist men de valde 

dock att delta ifall vi gick med på att skicka ut frågorna i förväg. Med tanke på att tidigare 

forskning visar att förskollärare har bristande kunskap om hållbar utveckling anser vi att det 

var nödvändigt att också ha väl utformade frågor.  

 

Vi valde också att genomföra studien i en kommun vilket kan ge en del konsekvenser för 

studien. Det blir exempelvis ingen stor spridning i resultatet. Det går inte att säkerställa att 

studien är generaliserbar eftersom resultaten kan variera mellan kommuner och mellan 

personer. Det hade dock blivit ett för stort arbete för oss att studera fler kommuner och 

inkludera fler förskollärare i studien. Intressant för framtiden är att studera skillnader mellan 

förskolor i olika kommuner. Vi tänker att det kan bli andra svar på frågorna i studien beroende 

på hur mycket kommunerna prioriterat ämnet i förskolans utbildning. Förskolor i kommuner 

som kommit långt i arbetet med undervisning för hållbar utveckling kan ha gett förskollärare 

fortbildning eller liknande. Det hade påverkat resultaten i en annan riktning tänker vi.  

 

Vi valde att ha med personer i vår studie som vi har någon form av socialt band till. Vi valde 

dock att inte intervjua de personer som vi kände utan vi intervjuade varandras 

kontaktpersoner. Dock behöver vi ta hänsyn till att förskollärarna kanske känner en viss 

skyldighet till att delta i studien ändå. Det är en konsekvens som Kvale och Brinkman (2014) 

skriver om, att sociala band till deltagare kan ställa krav på deltagarna på olika sätt. Vi var 

dock tydliga med att det gick att avbryta medverkan om de ville. Vi valde som sagt att 

intervjua de personer vi inte kände. Det är enligt Kvale och Brinkman (2014) en viktig aspekt 

att ta hänsyn till eftersom relationen kan påverka resultaten, exempel på det är att den 
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intervjuade personen fokuserar på särskilda saker i svaren som de uppfattar att forskaren vill 

höra.  

  

Att använda ljudinspelning var för oss en bra metod för att få fram materialet eftersom vi 

kunde transkribera och få ett exakt svar på frågorna. Däremot kan ljudinspelning ge 

förskollärarna en starkare rädsla för att svara fel på frågorna. Vi valde därför att säga till 

förskollärarna att det inte finns rätt eller fel svar på frågorna, att deras identitet inte skulle 

avslöjas samt att deltagarna fick läsa resultatdelen och godkänna innehållet innan arbetet 

publicerades.  

 
9. Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras förskollärarnas resonemang och deras egna idéer om på vilket 

sätt social hållbarhet kan undervisas. I diskussionen kommer våra resonemang kring 

resultaten att lyftas fram. Vi har även kommit fram till förslag om på vilket sätt social 

hållbarhet och levnadsförhållanden kan undervisas, med utgångspunkt från förskollärares 

resonemang och olika systemnivåer i samhället. Idéer och resonemang om på vilket sätt 

social hållbarhet kan undervisas i förskolan framförs i rubriken 9.3.  

9.1 Förskollärares definitioner och resonemang om social hållbarhet 
Förskollärarna i studien ansåg att social hållbarhet är ett svårt ämne. De resonerade att det är 

ett ämne de inte uppmärksammat särskilt mycket förut men att det är ett viktigt ämne. Deras 

resonemang stämmer överens med det som forskarna Borg (2017), Hedefalk (2014) och 

Björneloo (2007) också kommit fram till, att det behövs mer forskning och kunskap om 

hållbar utveckling. Tidigare examensarbeten av Holmgren och Joakimsdotter Back (2014) 

och Olofsson Sarri (2017) visar också att den sociala dimensionen kommer i skymundan av 

ekologisk och ekonomisk dimension. Vi upptäckte under intervjuerna att förskollärarna vid 

flera tillfällen resonerade om miljöfrågor när vi frågade om den sociala dimensionen. 

Dessutom nämner en av förskollärarna att den sociala dimensionen glömts bort även om det 

är lika viktigt.  

 

Samtliga förskollärare menar att de har lite erfarenhet och utbildning om på vilket sätt den 

sociala dimensionen kan undervisas i förskolan. De menar att det är svårt att veta hur 

undervisning ska genomföras utan erfarenhet och utbildning. Hansson (2004) menar att det 

varit ett problem från start i miljöundervisning, att lärare haft för lite kunskap om ämnet vilket 
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skapat förvirring. Det gäller enligt oss även undervisning för hållbar utveckling. Björneloo 

(2007) reflekterar i sin avhandling om att lärarna måste ha kunskap om hur de ska undervisa 

för hållbar utveckling för att kunna lära elever om det.  Vi anser att brist på kunskap är mycket 

viktigt att ta hänsyn till och att åtgärda när det kommer till undervisning för hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling är dessutom förtydligat i förskolans läroplan (Skolverket, 

2018), vilket betyder att undervisning för hållbar utveckling ska involveras i förskolans 

utbildning. Vi anser att förskollärare behöver verktyg och utbildning för att kunna uppnå 

läroplanens mål. Vi uppfattar det som att förskollärarna i vår studie har en svårighet att förstå 

definitionen av samt didaktiken kring social hållbarhet.  

 

När förskollärare beskriver social hållbarhet nämner de; jämställdhet, livsvillkor, 

levnadsförhållanden och klasskillnader samt ett nationellt och globalt fokus kring dessa 

ämnen. Som vi skrivit i metoddiskussionen, kapitel 8, så upplevde vi att deras svar var 

färgade av intervjufrågorna. Kanske hade svaren varit mer lik definitionen i läroplanen 

(Skolverket, 2018), där det står skriver att hållbar utveckling bland annat handlar om hälsa 

och välbefinnande, om de inte fått frågorna i förväg. Däremot så uppfattar vi det som att 

förskollärarnas definitioner och resonemang om den sociala hållbarheten är mer detaljerade 

än vad läroplanens definition av social utveckling är. Vårt resonemang är att beskrivningen 

av social hållbarhet i läroplanen är otydlig och den sociala dimensionen är svår att få syn på.  

 

När vi har studerat de globala målen så har vi fått förståelse för att den sociala dimensionen 

är mycket omfattande. Om förskollärare inte har förkunskap om vad social hållbarhet är så 

är det enligt oss svårt för dem att peka ut delar i läroplanen som berör ämnet och sedan 

undervisa om det. Vi har sett att delar av den sociala dimensionen finns i flera kapitel i 

läroplanen (Skolverket, 2018). Exempel på det är under normer och värden samt förskolans 

värdegrund och uppdrag. Det står bland annat att förskolans undervisning ska innefatta 

förståelse för olika levnadsförhållanden och kulturer (Skolverket, 2018). Vi kan koppla 

samman den delen i läroplanen med mål inom den sociala dimensionen (Göteborgs 

universitet, 2016), där det delvis handlar om att synliggöra kulturer och sätt att leva. Det är 

svårt att peka ut dessa delar som en del av den sociala dimensionen eftersom det inte nämns 

tydligt under rubriken hållbar utveckling och välbefinnande. Om de olika dimensionerna kan 

förtydligas i läroplanen, så kan det enligt oss möjligtvis hjälpa förskollärare att förstå vad 

social hållbar utveckling innefattar. Vi anser att det inte är konstigt att förskollärare är 
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förvirrade kring begreppet eftersom det inte beskrivs särskilt tydligt i läroplanen. Hedefalk 

(2014) kommer i sin studie också fram till liknande resultat, att det råder förvirring bland 

förskollärare om hur undervisning för hållbar utveckling ska gå till, eftersom det inte finns 

någon metodbeskrivning i läroplanen. Även om hållbar utveckling har förtydligats i 

läroplanen, så menar vi att det kan förtydligas ytterligare eftersom det är ett svårt men viktigt 

begrepp enligt samtliga förskollärare i vår studie. Om förskollärare ska få en bättre förståelse 

över vad undervisning för social hållbar utveckling innefattar så behöver i första hand 

definitionen av hållbar utveckling förtydligas i styrdokument.  

 
9.2 Resonemang om undervisning för social hållbarhet 
Under den här rubriken har vi utvecklat förskollärarnas resonemang om vad undervisning för 

social hållbarhet kan innebära och hur det kan genomföras. Förskollärarna beskriver att 

undervisning för social hållbarhet kan innefatta; värdegrundsarbete, mångkulturalitet, att 

respektera varandra och ingå i samspel med varandra. Vi har med stöd av förskollärarnas 

idéer också diskuterat fram egna idéer om undervisning inom området. Nedan, i avsnitt 9.3, 

presenteras de olika undervisningsidéer som vi diskuterat fram med stöd av förskollärarnas 

resonemang. 

 

Något som flera förskollärare nämner i deras resonemang om undervisning för social 

hållbarhet är att det är viktigt att förskollärare har ett gemensamt förhållningssätt till barnen. 

De resonerar även att det är viktigt att arbetslagen har en gemensam uppfattning om vad 

social hållbarhet är och vad undervisning om det ska innefatta. Det handlar främst om etiska 

frågor vid samtal om känsliga ämnen som exempelvis krig. Förskollärarna menar också att 

det är viktigt att undervisningen är på barnens olika nivåer och utifrån deras mognad samt att 

det genomförs på ett pedagogiskt sätt med hänsyn till barnens egna erfarenheter. Vi menar 

att förskollärarna lyfter fram viktiga aspekter i undervisning för social hållbarhet. Den 

tidigare forskning som gjorts av Björneloo (2007) visar att lärare är viktiga vid undervisning 

om hållbarhet eftersom det är lärarna som pekar ut viktiga delar för barnen. Eftersom det inte 

finns mycket stöd för vad undervisningen ska innehålla, förutom Skolverkets (2019b) 

beskrivning är det enligt oss extra viktigt att arbetslagen är överens om vad som är lämpligt 

att undervisa om och inte. Våra resonemang är även att kommuner behöver stödja 

förskollärare i det här så att de får en större bild av vad undervisning för social hållbarhet 

innebär.  
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Några av förskollärarna resonerar att frågor inom den sociala hållbarheten enbart diskuteras 

med barnen på barnens initiativ. De menar alltså att de själva inte planerar undervisning om 

det. Vi menar att det är ett problem för utbildningen i förskola eftersom ansvaret på 

undervisningen innehåll läggs på barnen. Eidevald och Engdahl (2018) menar att 

undervisning både handlar om att utgå från barnens intressen och att peka ut saker för att 

väcka nya intressen hos barnen. Det innebär enligt oss att förskollärare kan peka ut social 

hållbarhet för barnen även om barnen inte ställer frågor om det. Hedefalks (2014) och 

Björneloos (2007) resultat visade att lärare är mycket viktiga vid lärande för hållbar 

utveckling. Det handlar om att läraren behöver rikta barnens uppmärksamhet på ett specifikt 

innehåll och skapa mening i innehållet. Det är alltså läraren som väljer vad eleverna ska få 

kunskap om, menar Hedefalk (2014). Vi tänker samtidigt att svårigheten med att undervisa 

om social hållbarhet beror på att förskollärare inte har fördjupad förståelse för undervisning 

inom ämnet. Det är också något de själva resonerar om i intervjuerna.  

 

Borg (2017) kom fram till att barn hade kunskap om barn i andra länder och deras 

livssituationer samt vad det innebär att dela med sig av resurser. Det fanns dock ingen 

skillnad i resultaten mellan ekocertifierade och icke-ekocertifierade förskolor. Det är ett 

resultat som vi också ser i vår studie, där förskolläraren som arbetar på en Grön flagg- 

förskola nämnde att de inte undervisar särskilt mycket om social hållbarhet. Samma resultat 

gällde för de förskollärare i vår studie som arbetade på icke-ekocertifierade förskolor. Även 

om Borgs (2017) resultat visar att barn har kunskap inom social hållbarhet så menar vi att det 

inte säkerställer att förskolans undervisning är tillräcklig. En viss del av barnens kunskap om 

social hållbarhet kan komma från hemmen, vilket Borg (2017) också nämner i sin studie. 

Enligt våra resultat tolkar vi det som att förskolan inte innehåller särskilt mycket 

undervisning om social hållbarhet i den kommun som vi studerat. Vi anser därför att det är 

viktigt att arbetslagen pratar om undervisning för social hållbarhet så att det kan förmedlas i 

undervisningen. Det är enligt oss viktigt att förskollärare diskuterar frågor som: vad är social 

hållbarhet? vad innefattar undervisning om social hållbarhet? vad är lämpligt innehåll av 

undervisning för vår barngrupp? vad ska undervisningen innehålla? hur ska det genomföras? 

och varför ska det genomföras? Det kan även vara viktigt att tillsammans i arbetslagen gå 

igenom de 17 globala målen för hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2015) och synliggöra 

vad i läroplanen som kan beröra dessa mål på olika sätt.  
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Vi har i resultatet, under rubrik 7.3.3 om exosystem, kommit fram till att förskollärares 

planering inför undervisning är viktigt för barnens utveckling. Om förskollärare samtalar om 

undervisningens innehåll och inkluderar det i utbildningen så kommer barnen enligt oss alltså 

att tillägna sig olika kunskaper inom hållbar utveckling. Det är alltså viktigt att förskollärare 

undervisar om det i förskolan och att de är överens om undervisningen innehåll. 

 

9.3 Hur undervisning om social hållbarhet i förskolan kan gå till  
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) finns ett avsnitt som heter förskolans 

värdegrund och uppdrag. I det avsnittet står det bland annat att förskolan är en social och 

kulturell mötesplats. Här ska barnen utveckla förståelse och se ett värde i mångfald samt få 

kunskap om olika levnadsförhållanden och kulturer. De ska alltså utveckla förmåga att leva 

sig in i andra människors liv och värderingar. Hedefalk (2014) har kommit fram till resultat 

som liknar läroplanens mål, där hon menar att social hållbarhet handlar om rättvisa, 

jämställdhet och hur människor behandlar varandra. Förskollärarna i vår studie resonerar att 

jämlikhet handlar om jämställdhet mellan kön, olika etniciteter och nationaliteter samt 

klasskillnader och status. De menar också att det är ett område som ska genomsyra hela 

utbildningen i förskolan. Förskollärarna resonerar att det både handlar om att belysa 

skillnader i världen men också att barnen på förskolan ska bli bemötta på ett jämlikt sätt. Här 

ser vi tydligt att förskollärarna anser att undervisningen ska innefatta undervisning om både 

mikrosystem och makrosystem. De benämner exempelvis social hållbarhet som ett nationellt 

och globalt fenomen. Det handlar enligt förskollärare även om att det är viktigt att de 

behandlar alla barn likvärdigt men även att det är viktigt att motverka diskriminering mellan 

barnen.   

 

I resultatdelen om olika systemnivåer, avsnitt 7.2, ser vi att förskollärarna resonerar mycket 

om jämlikhet på mikronivå, alltså det som sker i förskolans utbildning. De flesta resonerar 

om ojämlikhet i förskolans utbildning men vi anser att de kan belysa makrosystemen mer. 

Några av dem resonerar om makrosystem, alltså andra delar av världen, men det sätts ofta i 

relation till ojämlik fördelning av resurser vilket berör den ekonomiska dimensionen i större 

grad. Vi anser därför att det går att lyfta fram andra aspekter av ojämlikhet i världen i 

förskolans undervisning. Exempel kan vara rösträtt, äktenskapstvång samt tillgång till 
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utbildning beroende på kön, klass, funktionshinder och status. Dessa områden är också en 

del av målet om minskad ojämlikhet enligt Regeringskansliet (2015).  

 

Enligt Regeringskansliet (2015) handlar också målet om ingen fattigdom om andra aspekter 

än ekonomiska. Här ser vi att förskollärarna inte nämner områden inom målet som berör 

hälsa, makt, utbildning, frihet och säkerhet. Vi resonerar att förutom att samtala med barnen 

om brist på resurser så kan de även lyfta fram skillnader inom hälsa och utbildning. Exempel 

är att prata om sjukdomar som kommer som följd av fattigdom men även om ifall alla 

människor i världen har samma tillgång till sjukvård och utbildning som vi har i Sverige. Det 

går på så sätt enligt oss att i undervisningen belysa orättvisor och skillnader mellan 

makrosystem i världen. Förskollärarna i studien resonerar om målet ingen hunger i samband 

med resonemang om målet ingen fattigdom i världen. De två målen samverkar enligt oss på 

flera punkter eftersom brist på resurser leder till svält, vilket då gör att svält är en konsekvens 

av fattigdom. Där lyfter en förskollärare fram att det är viktigt att barnen får syn på att alla 

inte har samma tillgång till mat som oss i Sverige. Vi kom fram till att förskollärare belyser 

klasskillnader mellan barnen i förskolan när de resonerar om fattigdom medan de belyser 

makrosystem när det kommer till svält. Vi vill dock tillägga att målet om ingen hunger också 

kan kopplas till undervisningen om social hållbarhet på mikronivå. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) står det skrivet att hållbar utveckling handlar om fysisk aktivitet, 

näringsrika måltider och hälsosam livsstil. Där ingår, enligt oss, samtal om vikten av 

näringsrik mat. Det är alltså ett mål som också inkluderar barnen i Sverige och i förskolan.  

 

Även målet om fredliga och inkluderande samhällen belyser förskollärarna på makronivå till 

störst del. De menar att krig pågår i andra länder. Vi resonerar däremot att det undervisning 

om det målet även kan innefatta hemmen och i det svenska samhället. Exempel på det är att 

prata med barnen om våld i hemmet och vad barnen har för rättigheter och skyldigheter när 

det kommer till våld. Förskollärarna resonerar att det är svårt att veta vad som är etiskt rätt 

att samtala med barnen om när det gäller krig. Här är det dock viktigt att, som vi skriver i 

avsnitt 9.2, att arbetslagen är överens om undervisningens innehåll. Vi anser dock att det går 

att anpassa undervisningen till barnens nivåer genom olika metoder och material som 

förskollärarna själva lyfter fram. Undervisningsformerna går att genomföras i olika teman 

om sätt att leva. De kan lyfta fram exempelvis kulturer, bostadsmiljöer, krigsmiljöer, hälsa 

och utseende. 
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Resultaten som vi kommit fram till i vår studie kompletterar den tidigare forskning som vi 

använt oss av i avsnitt 4. Björneloo (2007), Borg (2017), Hedefalk (2014) och Ärlemalm-

Hagsér (2012) kommer inte fram till något djupgående resultat om på vilket sätt social 

hållbarhet kan undervisas på olika systemnivåer. Vi kompletterar därför tidigare forskning 

med våra resultat och kommer med ny kunskap inom kunskapsområdet.  

     

9.3.1 Dans och musik 
Anita berättade att hon tidigare undervisat om olika kulturer genom att visa barnen olika 

danser och musik från olika delar av världen. Det är enligt oss ett bra sätt att skapa de 

kulturbyggen som Björneloo (2007) skriver om i sin studie. Genom att lyfta fram likheter 

och skillnader i tradition, kultur och religion genom musik och dans så kan barnen få en 

uppfattning om att det finns skillnader mellan länder i världen. Det kan också vara så att 

barnen i förskolan har olika kulturer, nationaliteter och religioner. Då kan utbildningen riktas 

både till undervisning om andra länder men också skillnader och likheter mellan barn på 

förskolan. Anna resonerade om att lyfta fram barnens nationaliteter genom att ta med något 

hemifrån som symboliserar deras kultur. Det går även att lyfta musik och dans från deras 

egna kulturer och möjligtvis även religioner. Vi anser att det är en del av undervisningen för 

social hållbarhet eftersom de får erfarenheter om att alla inte lever på samma sätt. Det berör 

målet om minskad ojämlikhet eftersom undervisningen förmedlar att alla människor lever på 

olika sätt. 

 

9.3.2 Bilderböcker, film och foton 
Förskollärarna i studien resonerar att det är svårt att undervisa om främst krig eftersom det 

är abstrakt för barnen. De resonerar även att det är viktigt att undervisningen är på barnens 

nivå. Några av dem resonerar att böcker, film och foton kan vara till hjälp i undervisningen 

och kan ta ner undervisningen till barnens nivå. Genom att använda det materialet i 

undervisningen kan ämnena svält, fattigdom och krig konkretiseras för barnen. Vi anser dock 

att det är viktigt att materialet som används inte påverkar barnen negativt, det är åter igen ett 

argument för att diskutera i arbetslagen om undervisning för social hållbarhet.  Att använda 

böcker, filmer och foton är också ett bra sätt att sätta igång samtal om ämnena. Vi menar att 

det kan skapa frågor hos barnen samt jämförelser när det kommer till levnadsförhållanden.  
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För att belysa svåra ämnen även på mikronivå kan specifika böcker väljas ut. Exempel på en 

bok som belyser bland annat våld i hemmet är Stalfeldts (2017) bok som handlar om barns 

rättigheter. Utifrån en sådan bok kan frågor och reflektioner väckas hos barnen samt att de 

blir medvetna om vilka rättigheter de har som barn. Förskollärarnas resonemang kan även 

kompletteras med förslag om att använda digitala verktyg tillsammans med barnen för att 

söka information om andra delar av världen.  

 

9.3.3 Samarbeten och insamlingar 
Förskollärarna resonerar att det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavare samt 

organisationer i samhället genom insamlingar och samarbete med skolor i andra länder. Det 

är enligt oss ett bra sätt att uppmärksamma barnen på andra barns situationer, öka empatiska 

känslor för andra människor i världen samt att dela med sig av resurser. Hedefalk (2014) 

menar att det är viktigt att barnen kan handla kritiskt och agera för social hållbarhet. Enligt 

oss kan det vara möjligt att starta ett projekt eller ett temaarbete på förskolan där arbetslagen, 

vårdnadshavare och barn är delaktiga och agerar för att hjälpa andra i världen. Vi menar att 

det är möjligt att skaffa ett fadderbarn i samarbete med Rädda barnen. Här kan barnen skriva 

brev, utbyta kunskap och bilder samt bidra med kläder, leksaker och pengar till fadderbarnets 

familj. Det är enligt oss viktigt att vårdnadshavare och arbetslag är överens om att det är 

genomförbart och att alla vill delta på något sätt. Insamlingar kan också ske inom förskolans 

utbildning, alltså att vårdnadshavare byter resurser med varandra. Genom samarbete och 

insamlingar involveras alla systemnivåer i samhället. Här är det enligt oss däremot stort fokus 

på hur mikrosystemet kan påverka makrosystem på olika sätt då förskolans undervisning 

innefattar att hjälpa människor i andra länder. 

 

10. Studiens bidrag 
Det som vi kommer fram till i vår studie är att social hållbarhet är ett begrepp som 

förskollärare anser är svårt att definiera och inkludera i undervisningen i förskolan. Samtliga 

förskollärare menar dock att social hållbarhet är viktigt att undervisa om. När de beskriver 

vad social hållbarhet innefattar så lyfter de fram flera saker inom de mål som vi valt att utgå 

från i studien. Deras resonemang handlar om människors rättigheter, jämlikhet mellan kön, 

klass och etnicitet samt om hur människor lever i världen. Att undervisa om olika kulturer är 

också en del av undervisning för social hållbarhet enligt förskollärare i studien.  
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Vi har även kommit fram till att läroplanen kan förtydligas i beskrivning av vad social 

hållbarhet innebär samt att förskollärare behöver mer utbildning om social hållbarhet. 

Studien har även bidragit med kunskap om att det är viktigt att peka ut den sociala 

dimensionen för hållbar utveckling för barnen i undervisningen så att de får nya intressen och 

möjligheter till ny kunskap. Studien visar även att det är viktigt att arbetslag kommer överens 

om vad social hållbarhet innebär och på vilket sätt det kan undervisas om.  

 

Ytterligare bidrag från studien är kunskap om att undervisning kan genomföras på och utifrån 

olika nivåer i samhället. Exempel på det är att undervisa om värdegrund i förskolan som 

mikrosystem. Att samarbete med hemmen är en form av undervisning i mesosystem. När 

arbetslagen diskuterar och beslutar om hur undervisning för social hållbarhet ska gå till 

involveras exosystemet. När förskollärare lyfter fram skillnader och likheter mellan länder i 

undervisningen så involveras makrosystem. Vi har även kommit fram till att den största delen 

av undervisningen sker på mikronivå.  

 

Den ekologiska systemteorin har hjälpt oss att synliggöra på vilket sätt social hållbarhet kan 

undervisas om i förskolan och på vilken systemnivå. Vår motivering om att använda 

ekologisk systemteori var att social dimension är ett globalt fenomen som berör alla nivåer i 

samhället. Vi anser att den har hjälpt oss att besvara frågan om på vilka olika sätt som social 

hållbarhet kan undervisas i förskolan.  

 

Undervisning om social hållbarhet kan utifrån resultaten innefatta; musik och dans för att 

synliggöra kulturskillnader, bilderböcker, film och foton för att undervisa på barnens egna 

nivåer samt att samarbeta med olika mikrosystem och agera för social hållbarhet genom olika 

insamlingar.  

 

11.  Framtida forskning 
Vi saknar fördjupad forskning inom de tre dimensionerna för hållbar utveckling och anser att 

den forskning vi kommit i kontakt med är ytlig. Här behövs mer forskning om vad 

undervisning om social hållbarhet i förskolan är, vad det betyder och innefattar samt hur det 

kan inkluderas i utbildningen. Anledningen till att vi anser att det behövs mer forskning kring 

vad social hållbarhet är i förskolan är baserat på delar i vårt resultat. Vi kom bland annat fram 

till att flera förskollärare har svårt att definiera vad social hållbarhet är och uttrycker att de 



   

 

 43 

 

inte tänkt mycket på den dimensionen. De fokuserar mer på ekologi och ekonomi när det 

kommer till hållbar utveckling. Den sociala dimensionen bör därför uppmärksammas mer i 

forskning. Det behövs även göras inom alla dimensioner för hållbar utveckling för att 

expandera hela forskningsområdet. 

 

Inom social hållbarhet bör forskningen rikta in sig mer på de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför för att bidra med mer kunskap kring vad undervisning för social hållbarhet 

innefattar. Det har i vår studie framkommit att förskollärare har svårt att definiera vad social 

hållbarhet är men flera förskollärare uttrycker att de inte heller vet hur undervisning för social 

hållbarhet ska genomföras. Vi kom fram till att förskollärare behöver ett förtydligande om 

vad de ska undervisa om, hur undervisningen kan gå till samt varför det ska genomföras.  
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13. Bilagor 
Bilaga 1: informationsbrev 

 
Information om undersökning angående förståelse om begreppet hållbar utveckling i 

förskolan 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi utför vårt examensarbete på Högskolan Dalarna och vi har valt att undersöka 

förskollärarnas förståelse om begreppet hållbar utveckling eftersom begreppet har 

förtydligats i den nya läroplanen Lpfö 18. Vi kommer använda oss av intervjuer som metod 

i vårt arbete. Vi tillfrågar härmed om du vill delta i vår undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll 

Undersökningens syfte är att öka kunskapen om förskollärarens syn på hållbar utveckling 

och svårigheter kring begreppet, samt få svar på vad förskollärare kan behöva för att 

undervisa om hållbar utveckling. Utifrån tidigare forskning har vi kommit fram till att 

resultaten visar på att förskollärare inte har tillräcklig kunskap om hur det ska undervisa om 

hållbar utveckling i förskolan. Det styrker vår egen hypotes om att målet om hållbar 

utveckling i läroplanen är otydlig för förskollärare. Vi anser att det möjligtvis behövs mer 

utbildning om vad hållbar utveckling är och vad didaktiken kring hållbar utveckling innebär. 

Vi vill därför undersöka vad förskollärare vet om hållbar utvecklig och vad de anser att de 

behöver ha för kunskap om ämnet. Vi vill även veta vad de själva anser att de behöver för 

verktyg för att kunna ge barnen förutsättningar för att få ett hållbarhetstänk. 

Undersökningens genomförande 

Vår undersökning kommer att bestå av intervjuer. Vi har planerat att en intervju ska ta 45-

60min. För att underlätta bearbetning av materialet har vi som önskemål att använda oss av 

ljudinspelning. Ljudinspelningen kommer raderas efter transkriberingen. Det insamlade 

materialet kommer endast att hanteras av oss studenter. Resultatet av undersökningen 

kommer presenteras av andra studenter och lärare på Högskolan Dalarna. Resultatet kommer 

inte innehålla information som kan härledas till de intervjuade eller förskola. Uppsatsen 



   

 

       

 

kommer publiceras på portalen Diva.se och i Högskolan Dalarnas bibliotek. Vi kommer 

använda figurerade namn vid benämning av namn på förskollärare och förskola för att 

säkerställa anonymitet. Det är frivilligt att avbryta intervjun när som helst utan förklaring av 

orsak.  

 

 

 

 

 

 

Ja, jag vill medverka i ovanstående undersökning: __________________________________  

  

Nej, jag vill inte medverka i ovanstående undersökning: _____________________________  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

  

Falun 2019 11 04 

 

Student: Izabella Jeppsson 0702060896 h16izaje@du.se  

 

 

Student: Linnea Henkél 0730625007 h16lihen@du.se 

 

 

Handledare: Sanna Bäcke telefonnummer sba@du.se 

 

 

  



   

 

       

 

Bilaga 2: intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• När kom du för första gången i kontakt med begreppet hållbar utveckling? 
• Vad är hållbar utveckling för dig? 
• Tycker du att hållbar utveckling är ett viktigt ämne att undervisa om i 

förskolan? 
• Vad tänker du att den sociala dimensionen innefattar? 

Social hållbarhet- Levnadsförhållanden 

• Vad tänker du om begreppet levnadsförhållanden? 
• Samtalar du med barnen om hur andra barns livssituation ser ut i världen? 

-Om ja, hur? 
-Om nej, varför inte? 

• Anser du att förskollärare ska prata med barn om krig, svält och fattigdom 
som sker runt om i världen? 
- anser du att det är lämpligt/olämpligt? Varför?  
-vart går gränsen? 
- är det skillnad på att prata om krig, svält och fattigdom? Vad är skillnaden? 
- hur tycker du att man bör prata om krig, svält och fattigdom med barnen i 
förskolan? 
- hur samtalar man om det på barnens nivå? 

• Hur tänker du att man kan arbeta med barns levnadsförhållanden i förskolan? 
-Har du egna exempel på hur begreppet levnadsförhållanden kan ingå i 
undervisningen? 
- Hur tänker du att du som förskollärare kan göra barnen uppmärksamma på 
hur barn i andra länder har för levnadsförhållanden? 

• Tycker du att barn i förskolan kan hjälpa barn i andra länder som lever i svåra 
levnadsförhållanden? 
-Varför? varför inte? 
- Hur kan barnen agera för att hjälpa barn i andra länder? 

• Vad är fördelarna med att arbeta med levnadsförhållanden i förskolan? 
• Vad är nackdelarna med att arbeta med levnadsförhållanden i förskolan? 
• Vilken ålder anser du är lämpligt att börja samtala om begreppet med barn? 

Avslutning 

• Är det något du själv känner att du vill fylla på med gällande ämnet? 
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