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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge about how a plural-

istic teaching activity in preschool can be designed to promote children’s 

discussions on sustainable development where different perspectives are 

highlighted.  

The study is based on the pluralistic teaching tradition that is emphasized as a 

condition for creating opportunities for learning about sustainable develop-

ment. The study also relates to the socio-cultural perspective on learning 

since the study focuses on the discussions between all the participants in-

volved.  

In order to answer the purpose, the method of teaching trial was used. The 

teaching trials were carried out in two cycles and the design of the teaching 

was revised between them. The children who participated in the study were 4 

to 6 years old.  

The result shows that the children's discussions can be linked to the three 

dimensions of sustainable development that are a condition for pluralistic 

teaching and that the children participate actively by giving suggestions and 

examining the concrete material presented. The result also shows that the 

children are active and express their opinions but that the majority of the 

conversations do not contain any critical element and that a pluralistic teach-

ing activity places high demands on the preschool teacher's competency to 

ask challenging questions. As a conclusion it is found that a pluralistic 

activity can be considered to work in preschool as a way to benefit children’s 

knowledge about sustainable development. 

Keywords: Biology, pluralistic teaching, preschool, sustainable development, 

teaching trial  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pluralistisk undervis-

ningsaktivitet i förskolan kan utformas för att gynna barns diskussioner kring 

hållbar utveckling där olika perspektiv ges utrymme.  

Studien utgår från den pluralistiska undervisningstraditionen som beskrivs 

som en förutsättning för att skapa möjligheter till lärande om hållbar utveckl-

ing. Studien knyter också an till det sociokulturella perspektivet på lärande då 

studien fokuserar på diskussionerna mellan samtliga aktörer. 

För att besvara syftet användes metoden undervisningsförsök. Undervisnings-

försöken utfördes i två cykler och undervisningens design reviderades mellan 

de två cyklerna. Barnen som deltog i studien var 4 till 6 år gamla.  

Resultatet visar att barnens diskussioner kan knytas till de tre dimensioner av 

hållbar utveckling som är en förutsättning för pluralistisk undervisning och 

att barnen deltar aktivt genom att ge förslag och undersöka det konkreta 

material som presenteras. Resultatet visar även att barnen är aktiva och 

uttrycker sina åsikter men att majoriteten av samtalen inte innehåller något 

kritiskt element och att en pluralistisk undervisningsaktivitet ställer höga krav 

på förskollärarens kompentens att ställa utmanade frågor. Som slutsats 

konstateras att en pluralistisk aktivitet får anses fungera i förskolans arbete 

som ett sätt att gynna barns kunskap om hållbar utveckling.  

Nyckelord: Biologi, förskola, hållbar utveckling, pluralistisk undervisning, 

undervisningsförsök  
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1 INLEDNING  

Världsnaturfonden (2019) beskriver hur vi står inför en global miljökris. Vårt 

användande av fossila källor som olja, gas och kol innebär utsläpp av stora 

mängder växthusgaser. Detta har resulterat i en global uppvärmning som lett 

till att livsmiljöer och ekosystem nu hotas av utrotning. Klimatkrisen får 

därför anses vara en angelägen fråga som berör alla människor över hela 

jorden. 

Pramling Samuelsson (2011) beskriver att en del människor anser att försko-

lebarn ska skyddas från världens stora problem. Själv menar hon att barn 

uppfattar och förstår vad som händer i omvärlden och att vi vuxna istället för 

att lämna dem själva med sina upplevelser kan hjälpa barnen att kommuni-

cera och utveckla sina idéer kring hållbar utveckling. I en av barnkonvention-

ens paragrafer tas också upp hur barn har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet (Unicef, 2019). Pramling Samuelsson 

(2011) redogör också för hur värderingar, attityder och kunskaper grundläggs 

tidigt och vill vi ändra vårt sätt att leva, vilket krävs för att vi ska nå en 

hållbar utveckling, så kan det vara lättare för de yngsta att göra.  

Arbete med miljö- och naturvård har funnits med i förskolans styrdokument 

sen den första läroplanen som kom 1998. I den senaste reviderade Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) som börjar gälla 1 juli 2019 har ett nytt kapitel om hållbar 

utveckling lagts till. Där beskrivs det att barn ska ges möjligheten att utveckla 

kunskap om hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling. 

Vidare anges det att arbetslaget ansvarar för att ”skapa förutsättningar för 

barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till 

en hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s 15). Ett sätt att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan är genom en pluralistisk undervisningsprincip, som 

Hedefalk (2014) menar gynnar barns kritiska diskussioner.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hållbar utveckling 

Världskommissionen för miljö och utveckling (1988) presenterade i slutet av 

80-talet en rapport med namnet Vår gemensamma framtid. Här beskrivs 

strategier kring hur världen ska nå hållbar utveckling från år 2000 och framåt.  

Björklund (2014) skildrar hur rapporten som leddes av Norges dåvarande 

statsminister Gro Harlem Brundtland innehåller den oftast refererade definit-

ionen av hållbar utveckling. Den skildrar hur mänskligheten har möjligheten 

att göra utvecklingen hållbar genom att försäkra att den tillgodogör behoven 
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hos nuvarande generation utan att kompromissa med kommande generation-

ers möjligheter att tillfredsställa sina behov (World Commission on Envi-

ronment and Development, 1988, s 57). 

1.1.2 Tre dimensioner 

Enligt Björklund (2014) finns det flera sätt att dela upp begreppet hållbar 

utveckling. I Sverige gör vi det ofta i tre dimensioner: den ekonomiska, den 

ekologiska och den sociala dimensionen. De symboliseras av tre cirklar som 

överlappar varandra och det är i det gemensamma området i mitten som 

hållbar utveckling anses skapas. Sandell, Öhman och Östman (2003) menar 

att de tre dimensionerna därför framförallt handlar om resursfördelning 

mellan fattiga och rika delar av världen och mellan olika generationer.  

Unesco (2006) definierar och förklarar de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling som i dag återfinns i mycket av den litteratur kring hållbar ut-

veckling som vi har tagit del av. Unesco (2006) skildrar hur hållbar utveckl-

ing är en komplex utmaning som påverkar alla delar av livet och att det 

därför är viktigt att ha dimensionerna i åtanke när man ägnar sig åt lärande 

för hållbar utveckling då dessa ger form och innehåll åt ämnet. 

Unesco (2006) redogör för hur den sociala dimensionen av hållbar utveckling 

handlar om en förståelse för sociala institutioner och hur det spelar in i 

utveckling och förändringsarbete och en förståelse för demokratin och de 

möjligheter som den ger för förändring via till exempel val. Viktiga frågor 

som Unesco (2006) tar upp här handlar om mänskliga rättigheter, jämställd-

het mellan könen, mångfald och hälsa. 

Den ekologiska dimensionen handlar om en kunskap om den fysiska miljöns 

resurser och hur bräckliga dessa är, hur människans aktiviteter påverkar 

miljön och en vilja att räkna in de miljömässiga aspekterna i all social och 

ekonomisk utveckling. Unesco (2006) beskriver hur frågor som naturtill-

gångar, klimatförändringen, landsbygdsutveckling och hållbar urbanisering är 

viktiga i denna dimension.  

Den ekonomiska dimensionen handlar om en medvetenhet om potentialen 

och begränsningarna av ekonomisk tillväxt och dess inverkan på samhället 

och miljön med en vilja att utvärdera den egna och samhällets konsumtions-

nivå utifrån omtanken om miljö och social rättvisa. Här framhåller Unesco 

(2006) minskad fattigdom, företagens ansvar och marknadsekonomi som 

viktiga aspekter. 

Dessa tre dimensioner genomsyras enligt Unesco (2006) av den kulturella 

dimensionen som handlar om hur vi är, relaterar och uppför oss till vår 

omgivning. Något som varierar beroende på vilken kontext, historia och 
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tradition som råder där just vi lever våra liv. Tyngdpunkten på den kulturella 

aspekten i lärande för hållbar utveckling blir enligt Unesco (2006) därför 

angelägen då den visar på vikten av att uppmärksamma mångfald och ut-

veckla tolerans och respekt för skillnader och lyfter vikten av en fri debatt. 

Borg, Gericke, Höglund och Bergman (2014) talar också om att en syn på 

hållbar utveckling som innefattar alla tre dimensioner är nödvändig eftersom 

sociala och ekonomiska aspekter ofta är orsaker till miljöproblem. Samtidigt 

behövs utveckling för att tillgodose människors sociala och ekonomiska 

behov för att kunna främja arbete med miljövård. 

Flera studier konstaterar att förskolor arbetar med miljöfrågor såsom återvin-

ning och återanvändning (Pramling Samuelsson, 2011; Ärlemalm-Hagsér, 

2013, 2014; Björklund, 2014; Hedefalk, 2014). Hedefalk (2014) menar dock 

att för att kunna tillägna sig en handlingskompetens för hållbar utveckling 

behöver barnen ställas inför problem där de i diskussion tillsammans med 

andra kan fundera och samtala kring vilka lösningar som kan gynna hållbar 

utveckling snarare än ren kunskap om återvinning och återbruk. Därför vill vi 

undersöka hur en sådan aktivitet upplevs och hanteras av barngruppen. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur en pedagogisk aktivi-

tet, utifrån en pluralistisk undervisningsprincip, kan utformas för att gynna 

barns diskussioner kring hållbarhetsfrågor där olika perspektiv ges utrymme.  

1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i en designad aktivitet ställs följande frågor:  

 Vad diskuterar barnen kopplat till de tre dimensionerna av hållbar ut-

veckling?  

 Hur agerar barnen under aktiviteten?  

 Vilka samtalstyper uppkommer under aktiviteten och vilken roll spe-

lar försöksledaren för vilket samtal som uppstår? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Börja redan i förskolan 

Pramling Samuelsson (2011) har studerat om förskolebarn är redo att ta del 

av de utmaningar som strävan mot en hållbar utveckling innebär och om det 

finns några fördelar med att bekanta sig med området tidigt. Pramling Samu-

elsson (2011) lyfter fördelarna med att börja tidigt med detta arbete och att 

dessa värderingar följer med upp i högre ålder, men att det är viktigt för 

barnen att få utrymme att arbeta med hållbar utveckling utifrån sina egna 

tankar och idéer med stöd från kunniga pedagoger. Världsnaturfonden (2017) 

poängterar också vikten av att börja arbeta med hållbar utveckling redan i 

förskolan för att rusta barnen för möta framtiden.  

Björklund (2014) menar att arbetet med hållbar utveckling i förskolan inte får 

handla om att vi gör barnen skyldiga till att lösa dagens miljöproblem, utan 

snarare att göra dem delaktiga och få dem att känna ett ansvar för miljön och 

en upplevelse av att vara med och påverka. Vidare beskriver Björklund 

(2014) att barn tidigt behöver lära sig att föra fram sina olika åsikter och att 

vi behöver stärka deras känsla av att kunna påverka. 

Även Agenda 2030 (SOU:2019:13) förklarar behovet av att barn ska inklude-

ras och få möjlighet att vara aktiva aktörer genom hela arbetet med de globala 

målen för en hållbar utveckling.   

2.2 Hållbar utveckling och förskolans läroplan 

I förskolans första läroplan, lpfö 98, anges det att förskolan ska lägga stor 

vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Det står också att ett ekologiskt förhåll-

ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla verksamheten. Förskolan ska 

också medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö samt att förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp 

(Wiklund & Jancke, 1998). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver i Förskola i utveckling – bak-

grund till ändringarna i förskolans läroplan att förskolan har stora möjlig-

heter att skapa ett intresse hos barnen för hållbar utveckling på grund av 

förskolans tradition av att arbeta med olika verklighetsnära frågor. Utbild-

ningsdepartementet (2010) förklarar också den komplexitet som lärande för 

hållbar utveckling innebär genom att beskriva att det handlar om sociala och 

ekonomiska frågor såväl som miljövårdsfrågor. Målet i den reviderade 
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läroplanen som trädde i kraft 2011 utvecklades då till att barnen ”utvecklar 

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

natur och samhälle påverkar varandra” (Utbildningsdepartementet, 2010, s 

14). 

Skolverket (2019) beskriver hur det nya avsnittet om hållbar utveckling i 

Lpfö 18 grundar sig i definitionen från Brundlandt-rapporten (1988) samt 

Agenda 2030:s (Svenska FN-förbundet, 2019) arbete med de globala målen 

och de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Skolverket (2019) menar att 

detta är en viktig framtidsfråga och därför förtydligas detta i nya läroplanen.   

2.3 Lärande för hållbar utveckling 

Forskning visar att det finns olika sätt att arbeta med hållbar utveckling 

(Hedefalk, 2014; Björklund, 2014). Ett av dessa sätt att jobba med hållbar 

utveckling redan i förskolan är att certifiera sig som Grön flagg-förskola. 

Tanken med Grön flagg är att elever/barn deltar i alla steg av genomförandet 

av aktiviteter för hållbar utveckling (Håll Sverige Rent, 2019). 

Ett annat sätt att arbeta med hållbar utveckling i skolan är att ansöka om att 

bli certifierad av Skolverket som skola för hållbar utveckling. Ärlemalm-

Hagsérs (2014) analys av ansökningar till Hållbar förskola visar att barnens 

delaktighet i arbetet för en hållbar utveckling skrivs fram som ett deltagande i 

aktiviteter gällande ämnet.  

Hedefalk (2014) beskriver en avsaknad av lärande för hållbar utveckling i 

förskolan. Samtidigt visar Ärlemalm-Hagsérs (2014) resultat att aktiviteter 

kring hållbar utveckling förekommer. Ärlemalm-Hagsér (2013) poängterar 

dock att det ändå saknas ett politiskt perspektiv på hållbarhet i förskolan där 

människans roll i förhållande till de dilemman och den komplexitet en hållbar 

nutid och framtid står inför inkluderas.   

Hedefalk (2014) menar att det finns tre olika sätt att undervisa om hållbar 

utveckling; den faktabaserade undervisningsprincipen, den normerande 

undervisningsprincipen och den pluralistiska undervisningsprincipen. Den 

faktabaserade undervisningsprincipen handlar om att lära barnen rena fakta-

kunskaper om hållbar utveckling utan värderingar. Den normerande under-

visningsprincipen beskrivs som ett sätt att lära ut ett beteende som någon 

annan har bestämt är rätt. Den pluralistiska undervisningsprincipen innebär 

istället att barnen, genom diskussioner, får möjlighet att lösa ett problem som 

det inte finns någon rätt lösning på. Hedefalk (2014) menar också att den 
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pluralistiska undervisningsprincipen ger förutsättningar för barnen att skaffa 

en handlingskompentens för hållbar utveckling.  

Björklund (2014) talar om lärande i, om och för miljön och då främst i 

relation miljöundervisning. Lärande i miljön handlar om att vara ute i skog 

och mark och uppleva den. Lärande om miljön handlar om att ge barn kun-

skap om miljön och olika naturvetenskapliga fenomen. Lärande för miljön 

handlar om att lyfta fram människans roll i påverkan på naturen samt inspi-

rera till att engagera barnen att göra något för miljön. Hedefalk (2014) be-

skriver lärande om, i och för miljön som den första av två definitioner av 

lärande för hållbar utveckling. Denna fokuserar på miljöundervisning. 

Hedefalks (2014) andra definition handlar om tre dimensioner av hållbar 

utveckling; social, ekonomisk och ekologisk. Till skillnad från första definit-

ionen tar denna också hänsyn till sociala och ekonomiska frågor. Hedefalk 

(2014) förklarar att båda definitionerna har ett gemensamt mål som handlar 

om att ”utveckla barnens förmåga att handla för förändring” (s 52).  

Björklund (2014) menar att lärande för miljön kan bidra till att barnen pro-

blematiserar människors handlingar och invanda normer precis som Hedefalk 

(2014) beskriver att en pluralistisk undervisningsprincip innebär.  

2.4 Barnlitteratur och hållbar utveckling 

Den finns en del forskning kring hur barnlitteratur kan användas i arbetet 

med att undervisa barn om hållbar utveckling. Dock råder det delade mening-

ar om på vilket sätt.  

Hsiao och Shih (2016) beskriver hur de genomförde en studie med förskole-

barn i åldern fem till sex år i Taiwan där forskarna och pedagogerna tillsam-

mans läste en rad böcker på temat hållbar utveckling för barnen och sedan 

genomförde aktiviteter som knöt an till böckernas innehåll. Syftet med 

undersökningen var att se om användandet av bilderböcker var ett effektivt 

sätt att lära barn om olika miljöbegrepp.  

Hsiao och Shih (2016) genomförde även intervjuer med barnens vårdnadsha-

vare före och efter studien och konstaterar att barnens miljötänkande ökat 

avsevärt efter den åtta veckor långa studien. Bland annat hade barnen blivit 

bättre på att hushålla med resurser genom att inte slösa med vatten eller 

papper, återvinna och ta med egna plastpåsar och ätpinnar. Hsiao och Shih 

(2016) drar slutsatsen att bilderböcker med efterföljande aktiviteter kan 

användas för att öka barns medvetenhet om miljöproblem och miljöarbete.   
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Bhagwanji och Born (2018) redogör för både fördelar och vad de beskriver 

som risker med att använda barnböcker i lärande för hållbar utveckling. De 

menar att genom att använda noga utvald litteratur som bekräftar och under-

stryker barns relation till naturen kan förskollärare stödja en frågebaserad 

inlärning hos barn på ett återkommande och sammanhängande sätt. I första 

hand beskrivs dock ett lärande om hållbar utveckling kopplat till direkta 

upplevelser av att vara i naturen.   

I relation till litteratur om hållbar utveckling redogör Bhagwanji och Born 

(2018) för vikten av att tänka igenom vilken litteratur som förskolläraren 

väljer och fokusera på böcker som väcker förundran för naturen istället för 

rädsla inför olika miljöfrågor. Bhagwanji och Born (2018) menar också att 

det är viktigt att granska vilken ansvarsroll som barnen ges i böckerna så 

barnen till exempel inte ges en känsla för att de måste återvinna annars 

kommer jorden bli översvämmad av sopor. De lyfter också hur skogen i 

många nya barnböcker framställs som dyster och ruggig och menar att dessa 

bör undvikas. Bhagwanji och Born (2018) anser också att böcker som fram-

ställer djur som lömska och överlag böcker med antropomorfistiska skild-

ringar bör undvikas helt. 

Walan (2019) har genomfört en studie där sagor kombineras med praktiska 

aktiviteter kring naturvetenskapliga ämnen. Walan (2019) konstaterar att 

bland de förskollärare hon intervjuat fanns det både de som tyckte att använ-

dandet av en saga och praktiska aktiviteter var viktig för att stimulera barns 

lärande medan det fanns förskollärare som tyckte det räckte med att utföra 

experiment med barnen utan att koppla aktiviteten till en saga. Walan (2019) 

konstaterar att de barn hon observerade under en aktivitet som innehöll både 

en saga och experiment inte visade några tecken på att just sagan fyllde något 

syfte. 

Walan (2019) konstaterar att det i studien är svårt att dra några slutsatser av 

hur viktiga sagor är för att förstärka barns lärande men att valet av böcker och 

engagemanget hos förskollärarna är två viktiga aspekter att ta hänsyn till.  

Vår aktivitet utgår från en bok eftersom det finns flertalet studier som visar 

på att användande av litteratur i samband med aktiviteter om hållbar utveckl-

ing kan förstärka barns lärande.  
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3 TEORI 

Här presenterar vi de teorier vi valt att valt att utgå ifrån. Vi har utformat ett 

undervisningsförsök där barnens kommunikation och sociala samspel står i 

fokus. En teoretisk utgångspunkt vi därför valt att utgå ifrån är det sociokul-

turella perspektivet, som bygger på Vygotskjis tankar om barns lärande. Här 

beskrivs språk och sociala samspel som en förutsättning för lärande eftersom 

det är just genom kommunikation som vi som enskilda individer blir delakt-

iga i omvärldens kunskap (Säljö, 2014). 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014) menar att kunskap är något som sker i samspel mellan männi-

skor. Denna kunskap blir sedan en del av individens tänkande och kommuni-

kation och något som följer med in i nästa sociala samspel. En viktig aspekt 

är vilka kulturella sammanhang som vi befinner oss i eftersom det påverkar 

på vilket sätt vi tar till oss kunskaper. Det barnen i en svensk förskola kan 

lära sig får därför anses skilja sig från förskolor i andra länder. 

Enligt Säljö (2014) sker lärande ständigt i alla sammanhang från det vi föds. 

För barn innebär det att omvärlden medieras genom lek och samspel med 

andra. Miljön är avgörande för hur det är möjligt att agera och kommunicera. 

Säljö (2014) menar att människor handlar och kommunicerar inom ramen för 

vad den kontext de befinner sig i tillåter. Förskolan är en fysisk kontext som 

möjliggör en viss sorts handlingar medan hemmet är en annan kontext som 

tillåter andra beteenden. 

Vidare skriver Säljö (2014) att språket är ett av de viktigaste redskapen som 

vi människor har då det utgör länken mellan oss som individer och omgiv-

ningen. Medan språket beskrivs som ett intellektuellt redskap kallas alla de 

fysiska redskap vi människor använder för artefakter. Utvecklingen av de 

fysiska artefakterna går hand i hand med utvecklingen av våra intellektuella 

kunskaper. 

Säljö (2014) beskriver hur de olika sätt att tala, tänka och diskutera som vi 

möter är något vi människor tar med oss och använder sedan själva. Samti-

digt menar Säljö (2014) att Vygotskij redogör för den kommunikativa 

aspekten av det sociokulturella som en upplevelse i två plan. Dels en yttre 

sida som präglas av kommunikation och dels en inre som präglas av tanke. 

Säljö (2014) betonar även vikten av att inte jämställa tanke och kommunikat-

ion eftersom vi inte brukar säga exakt vad vi tänker och tvärtom. Dessutom 
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kan vi aldrig studera vad en person tänker utan bara vad de säger och det 

påverkas av vilken kulturell kontext som personen befinner sig i för tillfället. 

3.2 Tre traditioner inom miljöundervisning 

Hedefalk (2014) lyfter hur undervisning i förskolan handlar om hur förskollä-

raren väljer att rikta barns uppmärksamhet mot ett objekt. Vad barn lär sig 

om hållbar utveckling är enligt Hedefalk (2014) därför till stor del beroende 

av vad läraren väljer att rikta uppmärksamheten mot. Vidare skriver Hedefalk 

(2014) att undervisning om hållbar utveckling främst bedrivs genom tre 

undervisningsprinciper, där pluralistisk undervisning är att föredra men också 

att den formen av undervisning är minst förekommande.  

3.2.1 Faktabaserad undervisningsprincip 

Denna undervisningsform växte fram i samband med miljöundervisning 

under 60/70-tal och bygger på att det är vetenskapen som ska ge oss den 

information och kunskap vi behöver för att lösa miljöproblem. Det anses att 

miljöproblemen kan lösas om vi får mer kunskap och information ut till den 

breda massan (Skolverket, 2001). Fokus ligger alltså på att förmedla fakta-

kunskaper till eleverna som då ses som objektivt och sant (Hedefalk, 2014). 

Fördelen med en faktabaserad undervisning är att barnens kunskap blir lätt att 

mäta samt att en sådan undervisning kan skapa en bred och gemensam 

baskunskap om miljöproblemen och dess orsaker. Dock saknas en insikt om 

de normer och värderingar som får människor att handlar på ett visst sätt 

(Öhman, 2009).  

3.2.2 Normerande undervisningsprincip 

Denna form av undervisning är också baserad på faktakunskaper men inklu-

derar också hur du som individ ska handla utifrån rätt och fel värderingar om 

miljön. Det vill säga att om du har faktakunskap om miljöproblemen kommer 

det också att leda till att du handlar för miljöns bästa. Därför är målet med 

undervisning att eleverna ska agera på ett sätt som är bra för miljön (Skolver-

ket, 2001). Hedefalk (2014) beskriver att detta handlande är förbestämt av 

forskare vars kunskap pedagoger förmedlar vidare till barnen.  

3.2.3 Pluralistisk undervisningstradition  

Inom denna undervisningstradition har miljöbegreppet utvidgats till att 

handla om både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Fokus ligger på 

att människor har olika värderingar kring problematiken med hållbar utveckl-
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ing och därför krävs en undervisning baserad på kritisk diskussion snarare än 

färdiga vetenskapliga fakta (Skolverket, 2001). Hedefalk (2014) lyfter hur en 

pluralistisk undervisningsprincip utgår från att det finns flera olika sätt att 

handla i en situation, och att både lärare och barn här får en möjlighet att 

diskutera och kritiskt värdera olika sätt att agera och vilka konsekvenser det 

kan få. Avgörande i diskussionen kring hur ett hållbart handlingssätt kan nås 

är möjligheterna att göra kopplingar till ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensioner.   

3.3 Förutsättningar för pluralistisk undervisning 

För att skapa en undervisningssituation utifrån den pluralistiska principen 

beskriver Hedefalk (2014) hur förskolläraren dels måste rikta barnens intresse 

mot ett pluralistiskt innehåll där de kan väga olika mer eller mindre moraliska 

alternativ mot varandra. Det behöver finnas flera synsätt att ta del av och en 

av dessa kan mycket väl vara ett synsätt som beskrivs i en bok. Eftersom en 

kritisk diskussion eftersträvas måste barnen känna sig trygga i gruppen och 

våga säga vad de tycker. Hedefalk (2014) menar också att innehållet måste gå 

att koppla till de tre dimensionerna av hållbar utveckling som beskrivs i 1.1.2 

Tre dimensioner.  

Hedefalk (2014) menar att en anledning till att diskussioner kring frågor som 

rör hållbar utveckling inte kommer till stånd kan handla om barns osäkerhet 

inför att uttrycka sig i grupp eller vilja att ge det svar de tror att läraren 

efterlyser. 

Hedefalk (2014) menar att en miljö där diskussioner uppmuntras är en 

förutsättning för att barn ska kunna delta i aktiviteter där de kritisk samtalar 

om frågor som rör hållbar utveckling. Hedefalk (2014) konstaterar dock att 

tidigare forskning pekar på att ett sådant klimat oftast inte finns i förskolans 

verksamhet. Precis som Hedefalk (2014) så är det framförallt barns handling-

ar som vi är ute efter i vår studie och inte förskollärarnas tankar kring under-

visning om hållbar utveckling. Hedefalk (2014) menar att fortsatt forskning 

på området kan handla om att forskare just iscensätter situationer där barnen 

får delta i en kritisk diskussion kring hållbarhetsfrågor. 

3.4 Guidande handlingar 

Karin Rudsberg och Johan Öhman (2010) identifierar fyra typer av guidande 

handlingar som lärare använder sig av i undervisning för att möjliggöra ett 

pluralistiskt meningsskapande. Dessa utgörs av frågor som syftar till att 
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utmana, utveckla och guida eleverna i processen mot en förståelse för hållbar 

utveckling och dess komplexa innebörd.  

Rudsberg och Öhman (2010) beskriver hur lärare bland annat använder sig av 

jämförande handlingar genom att introducera nya perspektiv som kan får 

eleverna att jämföra och väga olika alternativ mot varandra.  

Lärare använder också testande handlingar genom att placera det som disku-

teras i nya sammanhang och på så sätt utmana eleven ytterligare i sitt reso-

nemang kring det ämne som diskuteras (Rudsberg & Öhman, 2010).  

Ytterligare två handlingar som beskrivs av Rudsberg och Öhman (2010) är 

generaliserande och specificerande handlingar. Generaliserande handlingar 

syftar till att lyfta elevens åsikt till en mer allmän nivå och specificerande 

handlingar innebär att läraren uppmuntrar eleven att förtydliga sitt resone-

mang.  

För att skapa en pluralistisk undervisningssituation har vi delvis valt att utgå 

från de guidande handlingar som Rudsberg och Öhman (2010) redogör för i 

en studie som gjordes i grundskolan. Vi har sedan anpassat dessa till försko-

lans verksamhet.  
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4 METOD 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en pedagogisk aktivitet 

baserad på pluralistisk undervisningsprincip kan se hur i förskolan. Valet av 

metod föll på undervisningsdesign som sedan utfördes i två cykler med 

revidering emellan. Analysen utfördes sedan med både induktiv och deduktiv 

ansats för att uppnå ett så fylligt resultat som möjligt. 

4.1 Urval  

Vi har till viss del använt oss av vad Christoffersen och Johannessen (2015) 

beskriver som homogent urval. Detta innebär i vår studie att det inte före-

kommer någon större variation vad gäller ålder på barnen som deltar i vår 

studie. Christoffersen och Johannessen (2015) menar också att detta är en 

vanlig urvalsstrategi för gruppsamtal eftersom människor är mer benägna att 

diskutera med andra människor som liknar de själva.  

Vi valde att genomföra vår aktivitet med barn i åldrarna 4 till 6 år. Barnen 

delades in i mindre grupper som bestod av mellan tre till fem barn. Vi valde 

att fokusera på de äldsta barnen i förskolan. Vår aktivitet bygger på diskuss-

ion och vi behövde därför vända oss till barn med ett utvecklat talspråk.  

Efter vårt första försök som innehöll fem barn valde vi att utföra resten av 

försöken med tre eller fyra barn. Efter bortfall innehöll aktivitet fyra och 

aktivitet sex endast två barn.  

Vår studie är utförd på två förskolor. Urvalet av vilka barn som skulle delta i 

studien påverkades av vilka vårdnadshavare som skrev under samtyckesblan-

ketten. De barn vars vårdnadshavare hade gett samtycke delades sedan upp i 

mindre grupper. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver att en 

av fördelarna med gruppsamtal är att det kan göra barnen uppmärksamma på 

att det finns flera olika sätt att se på ett problem och då leda till en ny förstå-

else för ett fenomen. 

Beslutet att dela in barnen i mindre grupper grundade sig på att vi försökte 

skapa en trygg stämning som skulle främja diskussioner (Hedefalk, 2014). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) poängterar dock vikten av att 

tänka på att barn kan ha olika lätta för att prata i grupp och att barnen kan 

falla in i gamla roller där några kanske pratar mer än andra.  

Barnen som deltog i studien var mellan 3-5 år.  Vi valde att ha åldersblan-

dade grupper eftersom vi inte var intresserade av att undersöka om det är 
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någon skillnad inom olika åldersgrupper. Under studiens gång framkom det 

att inga 3-åringar deltog i undervisningsförsöken.  

4.2 Undervisningsförsök 

I vår studie konstruerar och utför vi ett undervisningsförsök där vi läser en 

bok och sedan genomför en aktivitet med barnen. Vi har inspirerats av olika 

delar av aktionsforskning, learning study och designforskning. 

Aktionsforskning innebär att den som forskar vill undersöka hur något kan 

förändras, det som är specifikt för aktionsforskningen är att den som forskar 

och deltagarna är delaktiga på lika villkor och alla delar av projekten beslutas 

gemensamt (Johansson & Svedner, 2010). Learning study, som också är en 

form av aktionsforskning, innebär att forskare och lärare tillsammans skapar 

en undervisningssituation som sedan genomförs, analyseras, modifieras och 

repeteras (Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson, 2014).  

Ljung-Djärf, Magnusson och Peterson (2014) anser att learning study som 

metod kan användas för att undersöka hur naturvetenskapliga fenomen kan 

undervisas i förskolan.  

Akker, Gravemeijer, McKenney och Nieveen (2006) menar att designforsk-

ning kan bidra med praktisk relevans för forskning. Walker (2006) beskriver 

också att designforskning syftar till att skapa en starkare koppling mellan 

teorier om lärande och praktiska verktyg för att utveckla pedagogik. Walker 

(2006) påpekar att de första undervisningsförsöken kan ge svaga resultat, om 

det ger ett resultat överhuvudtaget. Undervisningsdesignen måste finjusteras 

och optimeras för att ge ett så bra resultat som möjligt.  

Johansson och Svedner (2010) förklarar skillnaden mellan undervisningsför-

sök och aktionsforskning. Skillnaden består framförallt i att det är forskaren 

som planerar och genomför undervisningsförsöket utan medhjälp av delta-

garna. Undervisningsförsöket utvärderas också först efter försöket är utfört. I 

vår studie kommer utvärdering av undervisningsförsöken ske efter varje 

försök, men eftersom de som deltar varken är med i analys eller utformning 

kan vi inte kalla det aktionsforskning, learning study eller designforskning. 

Anledningen till att vi väljer just undervisningsförsök är att vi har begränsad 

tid för arbetet.  

Vi har dock inspirerats av den cykliska process som Garvemeijer och Cobbs 

(2006) beskriver som en del av designforskning. Detta innebär att undervis-

ningsförsöken sker i tre faser; förberedande, utförande och analys. Vi har valt 

att göra vår studie i två cykler med tre försök i cykel ett och tre försök i cykel 

två. Mellan dessa cykler reviderades undervisningens design.  
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4.3 Undervisningens design 

Vi genomför en aktivitet där vi först läser en bok och sedan genomför en 

aktivitet. Vi inleder med att läsa boken ”Annalisa och skräpmonstret” (Sjö-

ström Hederborg, 2018) som berör hållbar utveckling ur flera aspekter såsom 

återvinning och återanvändning. Hsiao och Shih (2016) menar att barnlittera-

tur om hållbar utveckling fungerar fördelaktigt då det kan ge barnen kunskap 

om ämnet, som sedan kan fördjupas för att ändra attityd och beteende i en 

aktivitet.  

Boken är utformad så att diskussionsfrågor ställs till barnen efter varje 

uppslag. Vi använder oss av dessa frågor för att starta ett samtal kring ämnet. 

I efterföljande aktivitet får barnen möjlighet att diskutera fyra föremål, som 

ligger i en medhavd påse, som på något sätt har anknytning till hållbar 

utveckling.  

Boken i sig är utformad utifrån en normerande undervisningsprincip, vilket 

Hedefalk (2014) menar syftar till att lära barn att handla på ett, av någon 

annan bestämt, rätt sätt. Walan (2019) och Hsiao och Shih (2016) beskriver 

att berättande i kombination med en praktisk aktivitet kan förstärka barns 

lärande. I detta fall bidrar boken som en inledning till ämnet, samt att vi 

menar att bokens utformning med frågor ska bana väg för vår pluralistiska 

aktivitet där barnens diskussioner kommer stå i fokus.  

Efter att vi har läst övergår aktiviteten till en pluralistisk undervisningssituat-

ion där vi har ett antal saker med oss som barnen får diskutera. Under denna 

aktivitet tänker vi med hjälp av frågor sträva efter att barnen får fundera kring 

vad de tycker vi ska göra med sakerna. Inga rätt eller fel presenteras och 

tanken är att de saker som finns i påsen inte omedelbart ser ut som skräp. 

Istället vill vi genom frågor inspirera barnen till att uttrycka sina uppfattning-

ar och tankar om vad vi ska göra med sakerna och på så sätt ställs olika 

tankar och uppfattningar mot varandra, och dessutom deltar vi i diskussionen 

och vi har inte alltid samma åsikt. Vi tar stöd i ovannämnda teori om plural-

istiskt förhållningsätt då våra olika åsikter visar barnen att det inte finns något 

rätt och fel och att man kan ha olika tankar om samma sak. Genom att själva 

diskutera och framföra åsikter kan vi skapa en trygg atmosfär precis som 

Hedefalk (2014) skriver är en förutsättning för att ett pluralistiskt samtal ska 

kunna äga rum och att lärarens roll är viktig i sammanhanget. Hedefalk 

(2014) menar också att det är lärarens roll att rikta barnens uppmärksamhet 

mot ett pluralistiskt innehåll. Avgörande för undervisningen är också att 

kopplingar kan göras till de tre dimensionerna av hållbar utveckling vilket vi 

gör genom våra frågor som vi har kopplat till social, ekonomisk och ekolo-

gisk dimension. 
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Efter första undervisningscykeln reviderades aktiviteten inför undervisnings-

cykel två (se Bilaga 2).  

4.4 Genomförande  

Inför genomförandet kontaktades förskolechefen på de två aktuella försko-

lorna för att få godkännande att genomföra vår studie på berörda avdelningar. 

Då hen gett sitt godkännande kontaktades avdelningarna som även de god-

kände att studien utfördes där.  

Informationsbrev och samtyckesblanketter lämnades ut till vårdnadshavare 

för samtliga barn (se Bilaga 3 & 4). Dessa skulle lämnas till personalen på 

avdelningarna. Därefter konstruerades aktivitetens upplägg (se Bilaga 1).  

Vi hade kontinuerlig kontakt med pedagogerna på avdelningarna angående 

samtyckesblanketterna för att se hur många samtycken som kommit in. 

Sammanlagt fick vi in 26 samtycken varav 21 barn slutligen deltog i studien. 

De barn som deltog delades in i mindre grupper.  

I väntan på samtycken bokades ett möte in med en förskollärare med kunskap 

om att arbeta utifrån en pluralistisk undervisningsprincip i verksamheten. 

Under detta möte diskuterades hur vi kunde formulera våra frågor på ett 

pluralistiskt sätt samt hur hen arbetar pluralistiskt i verksamhet inom andra 

ämnen.  

Försökstillfällena fick ske utifrån förskolornas förutsättningar. Inför varje 

besök hörde vi av oss för att undersöka förutsättningarna att genomföra 

aktiviteten utifrån vilka barn som fanns på plats. 

Vi använde oss av mobiltelefoner i flygplansläge för att spela in ljudet under 

våra aktiviteter för att kunna fånga barnens diskussioner och frågor.  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att ljudupptagning är ett av 

de vanligaste sätten att dokumentera en intervju. Eftersom vi fokuserade på 

det så är ljudupptagning också passande för att dokumentera vår aktivitet. 

Flygplansläget var aktiverat tills ljudfilerna förts över till lagringsplats.  

När vi besökte en förskola för att genomföra vår aktivitet såg vi till att vara 

på plats en halvtimme i förväg för att få en chans att prata med barnen och 

komma in i verksamheten lite grann. Försöken genomfördes genom att vi 

samlade den grupp med barn som skulle delta i ett mindre rum på avdelning-

en medan resten av barnen och pedagogerna gick ut. Vid ett tillfälle genom-

fördes aktiviteten på eftermiddagen då samtliga barn var inomhus men även 

då använde vi oss av ett mindre rum. Vi inledde alltid stunden med att pre-
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sentera oss själva och berätta vad vi skulle göra tillsammans. Vi berättade 

också för barnen att om de ville avbryta för att gå på toaletten eller göra något 

annat så kunde de bara säga till.  

Vi fortsatte aktiviteten med att berätta att vi skulle läsa en bok som vi höll 

upp och frågade om någon av dem läst den innan. Vi som försöksledare 1 och 

2 alternerade mellan att läsa boken och hålla i efterföljande aktivitet. Materi-

alet till vår efterföljande aktivitet ställde vi i ett angränsande rum eller en bit 

bort i rummet där den fick stå tills det var dags att plocka fram påsen. 

Samtliga undervisningsförsök transkriberades i anslutning till utförandet. 

Under transkribering av undervisningscykel 1 (försök 1-3) gjordes en analys 

av dessa och försöket reviderades utefter det resultatet och undervisningscy-

kel 2 (försök 4-6) inleddes.  

När alla försök transkriberats inleddes arbetet med att analysera utifrån våra 

tre analysverktyg.  

4.5 Analysmetoder 

I vår analys har vi använt oss av både induktiv och deduktiv ansats. Induktiv 

ansats för att besvara vår andra frågeställning och deduktiv för att besvara 

den första och tredje frågeställningen. Fejes och Thornberg (2015a) beskriver 

att forskning bedrivs antingen induktivt eller deduktiv. En deduktiv ansats 

innebär att vi har haft en teori om vad som kan hittas i materialet med oss in i 

analysarbetet. En induktiv ansats innebär att vi utgår från datamaterialet och 

utformar en egen lokal teori om innehållet med hjälp av en tematisk analys.   

4.5.1 Tre dimensioner 

För att analysera vad barnen diskuterar kopplat till de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling har vi konstruerat ett ramverk utifrån Unescos (2006) 

definitioner av dessa. Till den ekologiska dimensionen, som bland annat 

innefattar att ta tillvara på naturresurser och ekologisk mångfald (Unesco, 

2006), har vi kopplat begrepp som återvinning, återanvändning, och respekt 

för naturen. Till den sociala dimensionen har vi kopplat en förståelse för allas 

olika förutsättningar och demokrati, då Unesco (2006) beskriver hur denna 

dimension bland annat handlar om att ha en förståelse för kulturella skillna-

der och demokrati. Till den ekonomiska dimensionen har vi kopplat begrepp 

som ger andra ekonomiska alternativ än att köpa nytt, det vill säga att kon-

sumera mindre.  
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Tabell 1.1 Analystabell för frågeställning 1.  

Ekologisk dimension Social dimension Ekonomisk dimension 

Återvinning  

Återanvända 

Respekt för naturen 

Förståelse för allas olika 

förutsättningar 

Demokrati  

 

Sälja 

Skänka 

Laga istället för att köpa 

nytt  

 

4.5.2 Barns agerande  

För att besvara vår andra frågeställning som rör hur barnen agerar under 

aktiviteten använde vi en tematisk analys i sex steg som Braun och Clarke 

(2006) lyfter som ett fördelaktigt sätt att analysera inom kvalitativ forskning. 

Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en metod för att hitta 

mönster och teman i ett datamaterial och analysera dessa. En tematisk analys 

är en flexibel metod då den inte är bunden till någon teori och kan således 

appliceras på det mesta.  

Det första steget innebar att vi bekantade oss med materialet, detta steg 

började redan vi transkriberingen. Efter detta lästes materialet noggrant ett 

flertal gånger med fokus på hur barnen agerar under aktiviteten. Det andra 

steget innebar att en första kodning av materialet gjordes. Materialet kodades 

en cykel i taget och arbetet utfördes gemensamt för att kunna diskutera så att 

datamaterialet kodades likadant genom alla försök.   

Därefter har materialet gåtts genom och kodningen sammanställts. Under 

detta moment arbetades också teman och underteman fram, vilket Braun och 

Clarke (2006) benämner som steg tre och fyra. I steg fem beskriver Braun 

och Clarke (2006) att teman och respektive underteman definieras och 

namnges så innehållet blir begripligt. I steg sex skrivs resultatet fram.  

4.5.3 Samtalstyper 

Eftersom vår aktivitet baseras på diskussioner mellan barn behövdes ett 

ramverk som knyter an till sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket 

Mercer och Wegerifs (1999) analysverktyg gör. Studiens syfte är att under-
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söka hur en pluralistisk undervisningsaktivitet skulle kunna se ut i förskolan. 

Då pluralism handlar om att presentera flera olika åsikter och syftar till att ge 

barnen möjlighet att utveckla en kritisk handlingsförmåga (Hedefalk, 2014) 

har vi kopplat samtalsformen explorativ till pluralistiska diskussioner, då 

båda två innehåller element av att kunna ställa sig kritiskt till andras åsikter 

och förslag (se Bilaga 5). 

 

Mercer och Wegerif (1999) menar att det behövs en fungerande metod för att 

kunna applicera ett sociokulturellt perspektiv på studier som berör barns 

gemensamma aktiviteter, och inte bara det individuella lärandet. Ett sådant 

analysredskap menar Mercer och Wegerif (1999) behöver handskas med den 

mängd av sociala sammanhang som råder i undervisningssituationer och 

samtidigt vara så generell att den kan användas på olika lärandesituationer.   

Mercer och Wegerif (1999) beskriver tre typer av samtal som identifierats för 

att just analysera barns samtal vid gemensamma aktiviteter. Vi har valt dessa 

som ramverk för att analysera vår tredje frågeställning.  

 

Disputationala samtal som karaktäriseras av oenighet och beslutstagande på 

individuell nivå. Denna typ av samtal innehåller få försök att samla resurser 

eller erbjuda konstruktiv kritik av förslag. Samtalen karaktäriseras av korta 

meningsutbyten som består av påstående, utmaningar eller motsägande 

påståenden. 

Kumulativa samtal där den som talar, på ett okritiskt sätt, bygger vidare på 

vad en tidigare talare har sagt. De inblandade använder samtalet för att samla 

på sig uttalanden till en gemensam kunskap. Kumulativa samtal karaktärise-

ras av att talarna upprepar, bekräftar och vidareutvecklas varandras yttranden. 

Explorativa samtal där deltagarna engagerar sig i varandras idéer på ett 

kritiskt men konstruktivt sätt. De uttalanden och förslag som görs är öppna 

för alla att ta ställning till och de kan blir utmanade gång på gång men utma-

ningarna är relevanta och bidrar med andra hypoteser. Jämfört med de två 

tidigare samtalen så blir kunskap här ett offentligt ansvar och resonemang 

synliggörs tydligare i samtalet.   

 

Mercer och Wegerif (1999) beskriver hur explorativa samtal är en metod där 

deltagarna erbjuder sina resonemang via samtal och förväntar sig att även de 

andra deltagarna ska göra samma sak eftersom de strävar mot ett gemensamt 

mål. Grundförutsättningarna för samtalet är att genom språket undersöka 

olika idéer för att sedan gemensamt kunna enas om en. För att det ska kunna 

fungera måste alla ges en förutsättning för att delta. Här menar Mercer och 

Wegerif (1999) att tidigare forskning pekar på att socialt symmetriska grup-
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per resonerar bättre tillsammans och att även vänskap är en viktig faktor när 

det gäller att stödja uttalade åsikter. 

Mercer och Wegerif (1999) lyfter också hur lärarens roll i att arbeta med att 

guida eleverna till att använda diskussioner påverkas av den asymmetriska 

relation som råder mellan lärare och elev där läraren påverkar på vilket sätt 

eleven diskuterar och där eleven får antas anpassa sina svar på det sätt de tror 

passar läraren.  

Under analysen upptäcktes ett behov av en fjärde kategori som förklarar hur 

barnen pratade i två parallella spår, eller som karaktäriseras av lösryckta 

uttalanden. Vi valde att kalla detta monologiskt samtal.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Fejes och Thornberg (2015b) menar att kvalitativ forskning hela tiden ställer 

krav på att forskaren funderar över varje steg som tas under arbetets gång. 

Det handlar om allt från metodval och teoretisk utgångspunkt till att fundera 

över hur den egna förförståelsen kan påverka valen som tas.   

Vi har under hela processen varit medvetna om att vi och våra föreställningar 

kan ha påverkat och att vi hela tiden gör aktiva val som kan påverka studiens 

utgång.  

För att säkerställa att vår aktivitet grundade sig i pluralistisk undervisnings-

princip bokade vi ett möte med en förskollärare som har erfarenhet av att 

arbeta pluralistiskt. Under detta möte diskuterades frågorna som ingår i 

aktiviteten och hur dessa frågor skulle formuleras för att kunna gynna en 

pluralistisk diskussion. Därmed styrks validiteten i studien.  

Genom att systematiskt läsa och bearbeta datamaterialet flertal gånger har vi 

undvikit det som Fejes och Thornberg (2015b) beskriver som att låta första 

intrycket styra analyserna. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar 

att reliabilitet även handlar om noggrannheten i relation till undersökningens 

datamaterial, både på sättet det har samlats in och på sättet det har bearbetats. 

Analyserna har utförts på samma sätt genom båda cykler. Vi har tydligt 

beskrivit alla steg.  

För att säkerställa reliabiliteten ytterligare i studien har försöken utförts under 

samma förutsättningar, i den mån det varit möjligt. Vi har beskrivit under-

sökningens alla delar noggrant för att studien ska vara reproducerbar. Fejes 

och Thornberg (2015b) beskriver att detta är en förutsättning för en kvalitativ 

analys. Dock kan vi inte säkerställa att studien är reproducerbar då det inte är 
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möjligt att förespå hur barn agerar. Relationen barnen har med försöksledarna 

kan också spela roll för framtida studiers utgång. 

Då vår studie endast täcker två förskolor kan vi inte påstå att den är generali-

serbar i statistisk mening (Fejes & Thornberg, 2015b). Generaliserbarhet 

menar Fejes och Thornberg (2015b) innebär i vilket mån resultatet kan anses 

gälla även för andra verksamheter samt resultatets användbarhet. Vi anser att 

undervisningens design kan användas i liknande forskning, men vi kan inte 

påstå att resultatet är överförbart eftersom förutsättningarna för både perso-

nal, verksamhet och barn ser olika ut på alla förskolor.   

4.7 Etiska överväganden  

I vårt examensarbete finns det flera etiska aspekter som vi måste ta i beak-

tande. Löfdahl (2014) beskriver de forskningsetiska principerna, som alla 

som forskar måste förhålla sig till, vilka är samtyckeskravet, informations-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att vi delade ut 

informationsbrev och samtyckesblanketter till samtliga vårdnadshavare. 

Berörd personal informerades muntligt om vår studie.   

Vi har avidentifierat och anonymiserat deltagarna genom att koda om barnens 

namn. Vetenskapsrådet (2017) skriver att det är viktigt att studien inte kan 

kopplas till specifika individer och platser. Kodlistan kommer också att 

förstöras när arbetet blivit godkänt. På så sätt har vi uppfyllt konfidentiali-

tetskravet. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att en studie kan anonymiseras 

genom att samla in datamaterial där ingen specifik individ benämns, men vår 

studie krävde både samtycken från vårdnadshavare och ljudinspelning av 

barnen där de ibland nämnde varandras namn 

Vårt datamaterial har inte använts till något annat än detta examensarbete. 

Samtliga filer kommer förstöras. Därmed uppfyller vi nyttjandekravet.  

Eftersom vi ville göra ljudinspelningar under vår undervisningsaktivitet har 

vi haft telefonen på flygplansläge då vi spelat in aktiviteten och behöll den så 

tills vi fört över vårt datamaterial. Vi har även förvarat vårt datamaterial på 

ett USB-minne som försvarats otillgängligt för andra. I enlighet med riktlin-

jer från Karlstads universitet har vi anmält hantering av personuppgifter 

enligt lagen för hantering av personuppgifter (GDPR). När studien är god-

känd avanmäler vi hanteringen och förstör ljudinspelningarna. 

Eftersom vi valde att samla in data från barn så fanns det ytterligare etiska 

aspekter att ta hänsyn till. Dockett och Perry (2011) menar att vi kontinuerligt 
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måste söka barnens samtycke, även om vi fått ett skriftligt sådan från vård-

nadshavarna. Löfdahl (2014) beskriver hur vi som utför datainsamlingen 

måste vara uppmärksamma på barnens signaler som visar på om de vill delta 

i vår forskning eller inte. Löfdahl (2014) förklarar hur barn nämligen hittar 

andra sätt än verbala för att tala om att de inte längre vill delta i undersök-

ningen. Det gäller då att som forskare kunna se och respektera detta. Vi 

informerade deltagarna innan aktiviteten satte igång om att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Under våra aktiviteter förekom ett fall av 

kroppsliga signaler för att avbryta medverkan, ett verbalt och ett fall av annat 

skäl. Vi erbjöd då dessa barn att avbryta sin medverkan.  

Som Vetenskapsrådet (2017) anger har vi varit sanningsenliga med vår 

forskning när vi redovisat våra utgångspunkter, metoder och resultat. Vi har 

eftersträvat transparens och redovisat varje steg vi tagit och motiverat de val 

vi har gjort.  

Roos (2014) lyfter hur forskare inför en studie behöver lära känna barnen och 

få deras förtroende så de litar på oss och känner att de vill berätta om sina 

upplevelser. Inför vår studie gjorde vi flera besök på förskolorna samt att vi 

anlände i god tid inför i princip varje undervisningsförsök.   
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5 RESULTAT 

Här nedan presenteras resultatet av vår studie. Syftet med studien är att bidra 

med kunskap om hur en pedagogisk aktivitet, utifrån en pluralistisk under-

visningsprincip, kan utformas för att gynna barns diskussioner kring hållbar-

hetsfrågor där olika perspektiv ges utrymme. 

Resultaten redovisas cykelvis och utifrån studiens tre frågeställningar. Resul-

tatet av cykel ett låg till grund för revideringarna inför undervisningscykel 

två. Barn benämns i resultatet som B och försöksledare benämns med F.  

5.1 Tre dimensioner   

Analysen visar att barnens samtal framförallt handlar om hållbar utveckling 

kopplat till den ekologiska dimensionen. Även den ekonomiska dimensionen 

berörs, dock återfinns få fall av samtal knutna till den sociala dimensionen.  

5.1.1 Undervisningscykel 1 

I undervisningscykel ett samtalar barnen framförallt om tankar som kan 

kopplas till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och handlar om 

återanvända och återvinna och även till viss del om att respektera naturen. 

Här pratar barnen om olika saker som de kan använda materialet i aktiviteten 

till istället för att slänga det. Till exempel att använda gamla burkar till 

förvaring och att sy något nytt med trasigt tyg.  

Barnen talar om att sopor ska sorteras, att glas ska slängas i glasåtervinningen 

och att glas blir nytt glas om man slänger det där, att man ska panta burkar, 

att plast blir ny plast på återvinningen, och att skräpet som lämnas på återvin-

ningen blir nya saker. I exemplet nedan diskuterar barnen hur skräp blir nya 

saker.  

Exempel 1. 

F1: Vad händer med skräpet på återvinningen? 

B5: Heja Annalisa, heja Annalisa. Det krymper och krymper (avbruten) 

B2: Det blir nya saker. 

F1: Det blir nya saker. 

B5: Det krymper och krymper tills det inte finns kvar. 

B3: Så här litet (visar) 

B4: Det mosas. 

F2: Det mosas. 

B2: Sen blir det nytt. 
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F2: Vad kan man göra för nytt tror du? 

B2: Nytt glas. 

Kopplat till den ekologiska dimensionen diskuterar barnen även vilka risker 

det innebär för djuren om skräp slängs i naturen och att man ska värna om 

miljön. Denna kategori var den som förekom minst kopplat till den ekolo-

giska dimensionen. 

Barnen samtalade även kring frågor som kan knytas till den ekonomiska 

dimensionen av hållbar utveckling. Här diskuterar barnen bland annat hur 

dem har sålt sina gamla kläder på loppis och ger förslag på hur kläder och 

tidningar som inte används längre kan ges bort till andra och hur de kan ge 

bort pyssel till den som inte har något pyssel. Barnet i exempel 2 föreslår att 

gamla saker går att ge bort till någon annan. 

Exempel 2. 

B6: Eller om inte den som har det inte pysslar med det, någon annan som inte har 

något pyssel hemma, ge bort det till den och så vet man vilket det är som vill ha för 

då går man runt och frågar i sin bil och så åker man fram till hus.  

Vid ett fåtal tillfällen samtalade barnen kring ämnen som kan knytas till den 

sociala dimensionen. I exemplet nedan berättar ett barn om att man kan 

trycka på en knapp som gör att pantmaskinen ger pengarna till någon annan, 

barnet i fråga visade dock ingen förståelse för att pengarna gick till välgören-

het utan beskrev det som att den som kommer efter i kön får två sedlar istället 

för en.  

Exempel 3. 

B5: Eller så kan man trycka så man ger det till andra personer som kommer efter. 

B3: Vaddå? 

F2: Jaha, så man kan panta och ge bort sina pengar? 

B2: Jaa dom man ska få..dom liksom behöver man då inte få.. man trycker på en 

knapp då kommer dom ge bort dom till den som kommer efteråt. 

F2: Mm 

B2: Då får den två sedlar istället. 

Sammanfattningsvis konstateras att majoriteten av alla samtal kretsar kring 

att återanvända och återvinna föremål. Vid analysen visade det sig att den 

kritisk diskussion som berör moraliska dilemman kopplat till hållbar utveckl-

ing uteblev. Vi valde därför att revidera våra frågor inför undervisningscykel 

2 och förde in fler frågor kopplat till hur natur och djur påverkas av skräp 

samt frågor kopplat till den sociala dimensionen som om man skulle kunna 

ge bort något av det vi hittat till den som inte har så mycket pengar eller 

saker. 
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5.1.2 Undervisningscykel 2 

Till skillnad från undervisningscykel ett så diskuterar barnen många tankar 

som handlar om respekt för naturen och kan knytas till den ekologiska di-

mensionen av hållbar utveckling. Barnen diskuterar att skräp i naturen är 

farligt för djuren, att djuren kan skadas av skräpet och att människor är 

dumma som lämnar skräp i naturen, vilket exemplet nedan visar. De diskute-

rade även den ekologiska dimensionen i relation till att hushålla med resurser 

genom att till exempel inte slänga maten direkt utan vänta en stund och prova 

att äta mer så man äter upp det som finns på tallriken.  

Exempel 1. 

B16: Det är inte bra att slänga skräp. 

B17: Nej. 

F2: Varför inte det? 

B17: Det är äckligt. 

B16: Och inte bra för naturen. 

B17: Näe, fast då kan djuren dö. 

F2: Ja, de kanske kan fastna som den irrande igelkotten. 

B16: Så de inte får luft. 

F2: Ja. 

B17: Så kan de dö. 

B16: Då kan den inte andas. 

Barnen samtalade också om tankar kopplade till den ekologiska dimensionen 

av hållbar utveckling och begreppet återanvända. Dessa diskussioner hand-

lade om att man kan använda en sak och göra något annat med den som till 

exempel bygga koja av brädorna eller pyssla med tidningen.  

När det gäller den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling förmedlas 

flera tankar som kan kopplas till att skänka bort eller sälja saker man inte 

längre behöver eller vill ha. 

Exempel 2. 

B17: Fast när jag inte använder någonting då kan, brukar jag sälja någonting till 

[kompis namn]. 

I undervisningscykel två visar barnen prov på ett demokratiskt förhållnings-

sätt genom att försöka dela upp materialet så att den som vill slänga får 

slänga och den som vill spara får spara. Ett barn försökte även genomföra en 

värderingsövning tillsammans med försöksledarna där vi skulle ta ställning 

till hur materialet skulle användas genom en demokratisk röstning, vilket 

exemplet nedan visar. 
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Exempel 3. 

B19: Vet du? Att om..om.. man tycker att..om den ena som står här (pekar) tycker 

att..tycker att det är en fin sak så ska det vara kvar.  

F2: Mm. 

B19: Om den andra ställer sig här och tycker att det är en ful sak. 

F2: Mm. 

B19: Då ska den andra slänga det som den tycker är fult. 

F2: Men ska man prata med varandra då för att komma överens? 

B19: Jaaa..aaaa..för att..för att..man..båda måste ju tycka att det är fult för att man 

ska slänga och båda ska tycka att det är fint för att det ska va kvar. 

Sammanfattningsvis kan vi se en ökning av samtal som handlar om respekt 

för natur och djur samt att det fanns samtal som kunde kopplas till den 

sociala dimensionen i form av att ha ett demokratiskt förhållningssätt. 

5.2 Barnens agerande  

Barnens agerande under aktiviteterna kan sammanfattas genom tre olika 

teman som återkommer i båda undervisningscykler med variationer inom 

dessa teman; Pratar om innehållet, Undersöker, Pratar om annat. Gemen-

samt för båda cykler var att barnen undersöker det konkreta material som 

presenterades fysiskt med sina sinnen. Barnen i båda undervisningscykler 

tappade eller bytte fokus under aktiviteten och började diskutera eller berätta 

saker som var mer eller mindre bortkopplat från ämnet. Förslagen som gavs i 

undervisningscykel två skiljde sig från förlagen i undervisningscykel ett på så 

sätt att förslagen snarare syftade till att lösa försöksledarnas problem än 

riktades mot materialet i sig.  

5.2.1 Undervisningscykel 1 

Pratar om innehållet  

Den tematiska analysen visar att barnen huvudsakligen agerade under aktivi-

teten genom att komma med förslag på vad det konkreta materialet skulle 

användas till om det inte skulle slängas. De flesta förslag som rörde glasbur-

ken gällde vilken mat som kunde tänkas stoppas i den. Även leksaker och 

annat pysselmaterial föreslogs kunna förvaras i burken. Tidningen ville 

barnen ofta ge bort eller pyssla med. Brädorna ville barnen att vi skulle bygga 

små trähus av, eller hus till hundar och katter eller konstruera banor för till 

exempel kastanjer. Av tygen ville barnen i dem flesta fallen göra olika typer 

av kläder som till exempel halsduk, förkläde eller klänning.  
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Barnen visar också uttryck för kunskap genom egna erfarenheter kring 

återvinning, sopsortering, att vara på loppmarknad och att ge bort eller laga 

saker som har gått sönder.   

Undersöker materialet 

Barnen agerade också genom att fysiskt undersöka det konkreta materialet 

som presenterades genom dels sina sinnen och genom att undersöka materi-

alets potential. Tyget virades runt halsar för att undersöka om det kunde vara 

en halsduk, tyget breddes ut på golvet för att barnet i fråga skulle få en 

överblick över storleken på tygstycket. Barnen testade även att bygga små 

hus och banor av plankbitarna. Exemplet nedan visar hur glasburken upp-

muntrade specifikt till att lukta och fundera över vad som kunde ha varit i den 

och vad den skulle kunna användas till.  

Exempel 2. 

B3: Men jag luktar. 

B1: Ser du de? 

F1: Ja vad luktade det? 

B4: Det luktade inte tvål. 

B3: Kanel. 

F1: Kanel. 

F2: Kanel? Får jag känna? 

F1: B1 vill också lukta. 

B2: Det luktar sirap.. sirap! 

B5: Får jag lukta? (luktar och hostar) 

F1: Om den här glasburken går sönder då? 

B5: Usch lukta. 

F1: Vad kan man göra med den då? 

B5: Jag spyr. 

Pratar om annat  

Under vissa tillfällen i aktiviteterna valde barnen att prata om ämnen som inte 

direkt kan kopplas till hållbar utveckling, boken eller materialet. Det kunde 

röra samtal som handlade om helt privata saker som hänt hemma, om vad 

som hände på gården eller vad de gjort under helgen. Vid något tillfälle ville 

barnen till exempel hoppa runt i rummet istället för att delta i aktiviteten. 

Nedan presenterar vi ett exempel som visar på hur barnen tappar fokus på 

uppgiften och ett exempel som handlar om något helt annat, privat.  

Exempel 3. 

B10: B11, jag ser [barnets namn] och [barnets namn] där ute! 
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Exempel 4.  

B7: Min mamma har opererat ryggen. 

Resultatet från undervisningscykel ett ledde till att vi genomförde en revide-

ring av aktiviteten och valde att ändra presentationen av diskussionsdelen. 

Istället för att fråga vad Annalisa ska göra med materialet vi fått från henne 

valde vi att presentera materialet som något vi hittat på väg till förskolan och 

var oense om vi skulle spara eller kasta materialet och varför. 

5.2.2 Undervisningscykel 2 

Pratar om innehållet  

I undervisningscykel två kunde vi se att barnen fortsatt agerar genom att 

komma med förslag men att dessa ändrat karaktär och blivit mer fokuserade 

på att lösa försöksledarnas problem och hur vi skulle kunna komma överens, 

vilket exemplet nedan visar. 

Exempel 1. 

B17: Ja man kan dela det så kan en ha den där kvar och slänga av någon den där 

och ha någon kvar. 

Förslag på vad materialet skulle kunna användas till istället för att kastas 

återfinns även här dock i mindre utsträckning. Förslagens innehåll var i stort 

sett detsamma som i föregående cykel. Den försöksledare som ville kasta 

materialet fick dock ofta höra av barnen dels att det inte var skräp men även 

att djur kunde fara illa om man kastar saker i naturen och att bara dumma 

människor gör det. Även i denna cykel bidrog barnen med tankar kring 

lösningar där deras kunskap som de fått genom erfarenhet låg till grund för 

förslagen. 

Undersöker materialet 

Precis som i undervisningscykel ett undersöker barnen materialet i aktivitet 

med sina sinnen och genom att testa olika konstruktioner med till exempel 

plankorna. Tyget förvandlades även här till olika sorters klädesplagg och 

glasburken uppmuntrade även denna gång till tankar kring doft och vad den 

kan ha innehållit. Exemplen nedan visar hur barnen undersöker glasburk 

respektive bräda. 

Exempel 2. 

B16: Det luktar nästan som honung. 

B18: Får jag lukta? 

F1: (viskar) det luktar inte gott i den. 

B17: Det luktar apelsin. 
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F1: Apelsin, ah. 

B16: Nästan som honung och apelsin. 

Exempel 3. 

B21: Det är rött på den här (undersöker planka). 

Pratar om annat 

Precis som i undervisningscykel 1 för barnen samtal som inte handlar om 

aktiviteten som pågår utan till exempel rör leksaker på förskolan eller privata 

händelser som var släkten bor. Till skillnad från undervisningscykel ett gav 

något barn här även uttryck för att de ville avsluta sin medverkan (exempel 4) 

och något barn valde att under några tillfällen svara på våra frågor genom att 

agera passivt och rycka på axlarna (exempel 5). Under denna undervisnings-

cykel förekom även tillfällen då vissa barn valde att inte alls svara på frågor 

och agerade då passivt genom tystnad. 

Exempel 4. 

B13: Jag vill gå ut nu. 

Exempel 5. 

F1: Men vad brukar ni hitta i skogen såhära. För B14, du berätta om att du hitta 

såna träbitar, har du B15 hittat något i skogen som inte var där från början, eller 

som du tror inte var där från början? 

[tystnad] 

B15: hmm… 

F1: Du vet inte? 

[tystnad] 

5.3 Samtalstyper 

Analysen visar att samtliga samtalstyper förekom under undervisningscyk-

lerna. Vanligast förekommande var de kumulativa samtalen där barn och 

försöksledare bygger på och bekräftar varandras uttalande mot en gemensam 

kunskap. Även explorativa samtal förekom under båda cyklerna men dessa 

uppmärksammades inte alltid av försöksledarna. Dock saknas disputationala 

samtal i undervisningscykel 2 där barnen istället visade prov på samstäm-

mighet. Resultatet visar tydligt hur viktig försöksledarnas roll är för att de 

explorativa samtalen ska uppstå och bibehållas.  

5.3.1 Undervisningscykel 1 

Resultatet visar att alla tre samtalstyper förekom under aktiviteterna. Kumula-

tiva samtal är den typen av samtal som förekom mest, där barnen bygger på 
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varandras idéer och kommer med förslag kopplat till materialet som sedan 

byggs på av nästkommande talare.  

Explorativa samtal initieras av både barn och vuxna under aktiviteterna. 

Samtalen ändrade ibland karaktär med hjälp av de guidade handlingar vi 

förberett, men barnen själva förde också in nya hypoteser och utmanar 

gruppen.   

Exempel 1 visar hur samtalet går från att vara av kumulativ karaktär (rad 1-4) 

för att genom en guidande handling övergår till att vara mer av ett explorativt 

samtal (rad 5-12). Den guidande handling som utförs av F1 (rad 5) är specifi-

cerande och syftar till att barnen ska utveckla sina resonemang. 

Exempel 1.  

1 F1: Men nu ser inte Annalisa bara träd och buskar, hon ser papper, burkar och 

glasbitar. Hur tror ni att det har hamnat där? 

2 B11: Det är massa människor som har slängt… 

3 B10: Eller så har djuren tagit dem. 

4 B11: På backen 

5 F1: Tror ni att det är djuren som har tagit alla grejerna eller att det är människor 

som har tappat dem? 

6 B9: Antingen smugit in i ett hus, eller, antingen smugit in i ett hus eller (blir hela 

tiden avbruten ohörbart vad dom andra säger) 

7 B9: Eller så har de tagit från (ohörbart) eller så har människorna slängt den. 

8 B10: Och på riktigt det här är farligt för titta fågeln. 

9 F1: Mm, vad ska fågeln äta där? 

10 B10: Papper. 

11 B9: Man ska inte äta skräp sådär. 

12 B10: Stackars fågel. 

Exempel 2 visar hur samtalet övergår till explorativt genom att B7 utmanar 

B6 genom att ändra förutsättningarna för B6 förslag (rad 6-10). Denna 

guidande handling kallas för testande. 

Exempel 2. 

6 B6: Men om man vill så kan man om en är trasig typ kan man ju leta om man 

hittar i sitt rum lite lim så kan man limma ihop den om den är helt trasig. 

7 B7: Fast om bitarna är borta då? 

8 F1: Ja, vad händer då? 

9 B6: Då får man leta! 

10 B7: Fast men om någon är dum och river sönder den då? 

I de flesta fall har vi sett att barnen inte blir uppmärksammade av varken 

försöksledare eller andra barn. Exempel 3 visar hur B11 (rad 7 och 12) 
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försöker föra in sin åsikt men F2 och B10 hör inte hen och fortsätter sin 

diskussion om dunderhonung.  

Exempel 3. 

1 F2: Vad skulle men burken om du hittat den i skogen? 

2 B11: Jag skulle ha limmat ihop dom. 

3 B10: Jag skulle lagt honung i den. 

4 F2: Du skulle ha lagt honung i den. 

5 B10: För jag gillar honung. 

6 F2: Du gillar honung ja. 

7 B11: Men om den skulle vara sönder.. (blir avbruten) 

8 B10: Och så gillar jag dunderhonung. 

9 F2: Du gillar dunderhonung. 

10 B10: Som Bamse äter. 

11 F2: Den kanske funkar bra som honungsburk. 

12 B11: Men om den skulle vara sönder då skulle jag limma ihop den. 

13 F2: Mmm, det kanske man kan. 

14 B10: Om den här skulle vara bamsehonung skulle det kanske vara honung i den 

och så skulle det vara gult häruppe och sedan skulle det vara (ohörbart) här. 

15 F2: Mmm. 

Resultatet visar även exempel på disputationala samtal där barnen inte 

nödvändigtvis är oense men tar ingen notis om varandra och vad som sägs 

eller frågor som ställs, vilket ofta sker när barnen pratar samtidigt och när 

barnen tappar fokus på uppgiften. Vid några tillfällen är barnen oense om 

faktakunskaper och vid andra tillfällen är de oense om sina förslag om vad 

som sker i boken och vad som ska hända med materialet i aktiviteten.  

Ett fjärde kategori av samtal förekom också under aktiviteterna. Denna typ av 

samtal karaktäriseras av att inte vara ett samtal på så sätt att det inte förs fram 

några åsikter alls. Barnen yttrar en vilja som inte är direkt kopplat till materi-

alet eller deltagarna i aktiviteten, varken barn eller försöksledare förhåller sig 

till varandra och därför kan dessa ordväxlingar inte heller kategoriseras som 

samtal.   

5.3.2 Undervisningscykel 2 

Resultatet visar att samtliga tre samtalstyper förekommer även här. Dock 

återfinns här inga exempel på de samtal som kategoriseras som disputation-

ala. Istället finns även här en majoritet samtal av kumulativ karaktär där både 

barn och försöksledare bygger på varandras resonemang för att nå konsensus. 

Även här har vi som försöksledare ibland missat att ställa frågor som skulle 

kunna utveckla samtalet till ett av explorativ karaktär. Här nedan följer ett 

exempel på just detta då F1(rad 8) inte uppmärksammar pågående samtal.  



Lärande för hållbar utveckling  Heed Dalman & Skoglund 

 

31 

 

Exempel 1. 

1 F2: Men nu hittade ju vi alla dem här sakerna som låg ute varför tror ni att 

folk..eller att någon lämnar saker ute på marken bara sådär? 

2 B14: Ehh… jag vet inte. 

3 F2: Näe dom kanske hade jättebråttom någonstans. 

4 B14: Aaa. 

5 F1: (ohörbart) 

6 B15: Eller så tappar dom grejerna. 

7 F2: Dom kanske tappa… de kanske hade hål i väskan så det trillade ut. 

8 F1: Men vad brukar ni hitta i skogen då? 

Resultatet visar att undervisningscykel två till skillnad från undervisningscy-

kel ett innehåller flera samtal av explorativ karaktär. Nedanstående passage 

visar hur B19, trots ett ointresse mot försöksledarens frågor, vid ett flertal 

tillfällen (rad 4, 6) för in egna hypoteser kring vad som ska hända med 

tidningen och vad man kan använda den till. F2 inleder med en öppen fråga 

utan ett rätt och fel svar, på rad 7 frågar F2 en fråga som kategoriseras som en 

specificerande handling vilket innebär att F2 försöker förtydliga det som B19 

beskrev.  

Exempel 2. 

1 F2: För vi tänker att... jag vet inte... vad tror ni kan hända om sånt här ligger i 

skogen? 

2 B19: Kanske… det är ju en tidning. 

3 F2: Ja.  

4 B19: Så det skräpet behöver man inte slänga. 

5 F2: Nej. 

6 B19: Fast… fast... om en människa som har fult hår så måste en ju hitta en nån 

som kan göra fint hår. 

7 F2: Mmm..du tänker som en frisör? 

8 B19: Mmm. 

Exemplet nedan visar hur vi som försöksledare använder oss av guidande 

handlingar som syftar till att utmana barnen, så kallade testande frågor. På 

rad 2 försöker F2 föra in diskussionen mot den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling genom att lyfta in ett annat perspektiv för att nyansera 

begreppet konsumtion. B16 och B17 tycks dock inte ha någon förståelse för 

innebörden av pengar, men lyfter ändå sina åsikter och för ett resonemang.  

Exempel 3. 

1 B17: Man kan ju om någon går sönder kan man ju bara köpa nytt det man hade. 

2 F2: Men om man inte har några pengar då? 

3 B16: Då får man ha pengar. 

4 B17: Men man kan ju låna pengar. 
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5 F2: Ja. 

6 B16: Så blir det lite bättre så kan man få tillbaka några pengar från kassan. 

7 F2: För jag har hört alla inte har så mycket pengar. 

Majoriteten av samtalen i undervisningscykel två var ändå av kumulativ 

karaktär där barnen bygger på varandras åsikter och uttalandet på ett okritiskt 

sätt.  

I undervisningscykel två förekom det inte några samtal som kan kategoriseras 

in i den fjärde kategorin, monologiskt samtal.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att barnens diskussioner knyter an till främst två av tre 

dimensioner av hållbar utveckling; den ekologiska och den ekonomiska. 

Resultatet visar dock att det saknas förståelse för hur dessa samverkar med 

varandra. Barnen agerade aktivt och undersökande under aktiviteterna i båda 

undervisningscykler. Samtalen som fördes var på det stora hela av kumulativ 

karaktär där kritiska och utmanande inlägg saknades dock fanns det några 

tillfällen då barnens samtal var av explorativ karaktär. Till skillnad från 

undervisningscykel ett innehöll undervisningscykel två fler samtal som kan 

beskrivas som explorativa där barnens och försöksledarnas idéer och förslag 

utmanades kritiskt. Resultatet visar också att försöksledarnas roll hade 

betydelse för vilka samtal som uppkom.  

Kahriman-Öztürk, Olgas och Güler (2012) beskriver hur barn i deras studie 

utförd i Turkiet uttrycker åsikter om att återanvända, hushålla med resurser, 

återvinna men nämnde ingenting som kan kopplas till att omfördela, reflek-

tera och tänka om. Vårt resultat visar på ett liknade sätt hur barnen knyter an 

till den ekologiska och ekonomiska dimensionen men inte till den sociala. 

Kahriman-Öztürk, Oglas och Güler (2012) skriver att en möjlig förklaring är 

att barnen har erfarenhet från förskolan kring de mer konkreta aspekterna av 

hållbar utveckling. Detta överensstämmer också med vår studie, om än dock 

med kulturella skillnader, då barnen i vår studie inte diskuterade att hushålla 

med resurser i någon större utsträckning, vilket vi i Sverige inte haft något 

behov av då vi inte stått inför den typen av problem som brist på vatten och 

att vi har fungerande avfallshantering och återvinning.  

Hedefalk (2014) talar om att en förutsättning för en pluralistisk undervisning 

är att innehållet knyter an till alla tre dimensioner. Borg, Gericke, Höglund 

och Bergman (2014) poängterar att ett övergripande perspektiv behövs för att 

skapa en förståelse för hållbar utveckling. Därför menar vi att vår aktivitet 

inte helt lyckats vara pluralistisk annat än glimtvis. Ytterligare undervis-

ningscykler hade inneburit att vi i ännu högre grad hade kunnat revidera och 

finjustera aktiviteten för att föra in alla dimensioner tydligare. Vi hade även 

kunnat involvera barn, vårdnadshavare och pedagoger i arbetet. Dock visar 

resultatet att under dessa sex försök har alla dimensioner lyfts in och diskute-

rats, vilket ändå tyder på att undervisningsdesignen skulle kunna användas 

för undervisning om hållbar utveckling. 
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Resultatet av frågeställning två visar att barnen agerade i stort sett likadant 

över båda undervisningscykler. Resultatet visade dock att barnen i undervis-

ningscykel två fokuserade något mer på att lösa vårt problem och gav därför 

fler förslag som syftade till att lösa dessa. Det kan bero på att vi tydligare 

lyfte fram att vi hade olika åsikter gällande materialet.  

Precis som Hedefalk (2014) beskriver är det viktigt att som lärare rika bar-

nens uppmärksamhet mot det som undervisningen handlar om. Rudsberg och 

Öhman (2010) menar att läraren har ett ansvar för att möjliggöra ett pluralist-

iskt meningsskapande. Vi kunde i vårt resultat se exempel på hur samtal kom 

att handla om något helt annat då vi som försöksledare misslyckades med att 

uppmärksamma barns initiativ eller helt enkelt inte hörde de diskussioner 

som pågick. Vi lyckades vid dessa tillfällen därför inte leda barnen vidare 

med guidande handlingar eller frågor av explorativ karaktär. Vi drar slutsat-

sen att denna typ av undervisning ställer höga krav på förskollärares kompe-

tens att vara lyhörd, samt kunna organisera diskussioner så alla röster får 

komma till tals.  

Att samtalstyperna i aktiviteterna till största del är av kumulativ karaktär kan 

kanske bero på att vi som försöksledare hade en tanke om att barnen skulle 

utveckla sina tankar och därför bekräftade det barnen sa istället för att an-

vända oss av de guidande handlingar vi hade tillgång till. Hade vi istället haft 

förskollärare som höll i undervisningen och vi agerat som endast forskare kan 

resultatet kanske blivit ett annat.  

Grundförutsättningarna för samtal är att genom språket undersöka olika idéer 

för att sedan gemensamt kunna enas om en. För att det ska kunna fungera 

måste alla ges en förutsättning för att delta. Här menar Mercer och Wegerif 

(1999) att tidigare forskning pekar på att socialt symmetriska grupper resone-

rar bättre tillsammans och att även vänskap är en viktig faktor när det gäller 

att stödja uttalade åsikter. Mercer och Wegerif (1999) återger också hur 

lärarens roll i att arbeta med att guida eleverna till att använda diskussioner 

påverkas av den asymmetriska relation som råder mellan lärare och elev där 

läraren påverkar på vilket sätt eleven diskuterar och där eleven får antas 

anpassa sina svar på det sätt de tror passar läraren. Vi som försöksledare kan 

ha påverkat barnens diskussioner genom den asymmetriska relation som 

finns mellan lärare och barn i aktiviteten. Även barnens vänskapsrelationer 

kan ha påverkat vilka diskussioner som var möjliga. Även om aktiviteten 

visade sig innehålla en majoritet av kumulativa samtal, så kan vi ändå konsta-

tera att barnen har många tankar och idéer. Resultatet visar också att barnen 

gärna diskuterar och delar med sig av dessa. 
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Andra saker som kan ha påverkat resultatet är bortfallet av barn i vissa av 

försöken. Då vi utformat ett pluralistiskt undervisningsförsök får det antas att 

ett mindre antal barn kan ledda till att färre diskussioner uppstår  

6.2 Metoddiskussion 

Undervisningsförsök som metod är ett sätt att ta reda på hur en aktivitet 

fungerar med barn. En begränsning med vårt genomförande har varit att vi på 

grund av tiden som stått oss till förfogande endast kunnat genomföra ett 

begränsat antal försök. Vi har inte heller kunnat revidera undervisningens 

design mer än en gång. En studie där fler förskolor och fler barn involverats 

under en längre period hade kunnat göra det möjligt att dra generella slutsat-

ser. 

En begränsning är att vi behövt anpassa våra tillfällen på förskolorna efter 

barnens närvaro och vid något tillfälle inte getts någon tid att bekanta oss 

med barnen innan själva aktiviteten. Även tillfälliga avbrott då något barn 

valt att avvika eller en pedagog kommit in i rummet kan ha påverkat själva 

utförandet av aktiviteten. 

En styrka med vår studie är att den är genomförd i två cykler som tillät oss att 

revidera undervisningsdesignen. Hade vi endast gjort sex försök hade det gett 

oss möjlighet att utvärdera aktiviteten i sig men genom att genomföra två 

cykler fick vi upp ögonen för hur viktig förskollärarens roll är för att skapa 

ett pluralistiskt sammanhang. 

Våra analysmetoder hjälpte oss besvara våra frågor. Att videofilma istället för 

att endast spela in ljud hade kunnat underlätta arbetet med transkriberingen 

och även gett oss en chans att upptäcka barnens kroppsliga signaler, interakt-

ioner och sociala samspel. 

Tidigare forskning visar att det råder brist på undervisning med pluralistiskt 

innehåll kopplat till hållbar utveckling (Hedefalk, 2014). Vi menar att det kan 

bero på att pluralistisk undervisning ställer höga krav på förskollärarna, vilket 

framkom av studiens resultat. Detta tror vi kan vara en anledning till att 

undervisningen ofta landar i att fokusera på fakta eller normerande handling-

ar som Hedefalk (2014) också berör.  

6.3 Slutsatser 

Att arbeta pluralistiskt med barn i förskoleålder ställer höga krav på förskol-

läraren som håller i undervisningen. Under analysen framkom att vi som höll 
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i undervisningen ibland missade att uppmärksamma tillfällen då barnen förde 

in relevanta och utmanade frågor. En slutsats vi drar är att förskollärare som 

bedriver undervisningen måste vara otroligt lyhörda för att kunna snappa upp 

när barn kommer med resonemang och tankar. En annan slutsats är att denna 

typ av aktivitet kan användas för att undervisa barn om hållbar utveckling i 

förskolan. Resultatet visar att barnen på något sätt knyter an till alla tre 

dimensioner av hållbar utveckling, samt att barnen är aktiva och uttrycker 

sina åsikter och att barnen till viss del själva för in kritiska frågor och utma-

nar varandras åsikter. Av resultatet framkommer också att de guidande 

handlingar som Rudsberg och Öhman (2010) beskriver i sin studie i grund-

skolan fungerar utmärkt att använda sig av även i förskolans verksamhet. 

Då studien inte kan användas för att se om barnen ökade sin kunskap eller 

förändrade sitt beteende föreslår vi att vidare forskning tar detta i beaktning.  

Hsiao & Shih (2016) kompletterade sin studie med intervjuer med vårdnads-

havare och förskollärare före och efter undervisningsförsöken och kunde på 

så sätt få kunskap om hur barnen tillägnade sig aktiviteterna. Detta hade 

kunnat vara en väg att gå.  

Vi menar att förskollärare har allt att vinna på att föra in mer pluralistisk 

undervisning i sin verksamhet då det enligt Hedefalk (2014) kan stärka 

barnens handlingskompetens för att möta den komplexa klimatutmaning som 

vi står inför. Strävan mot en hållbar utveckling är trots allt en fråga som i 

allra högsta grad angår dem som i framtiden kommer leva på vår planet. Vi 

tror också att en pluralistisk undervisning kan gynna barns utveckling till att 

kritiskt granska de normer och värderingar som omger oss i samhället.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Undervisningsdesign – cykel 1  

Moment 1: Läsa Annalisa och skräpmonstret.   

Denna bok handlar om Annalisa som går på förskolan och efter en samling 

som handlar om skräp flyttar ett skräpmonster in under Annalisas säng. 

Resten av boken undersöker Annalisa hur hon kan bli av med skräpmonstret 

genom att till exempel samla skräp och laga sina trasiga leksaker. Annalisa 

påverkar även sina mammor att börja tänka till bland annat på sin konsumt-

ion. 

Frågor som ställs i boken: 

Kan du se vad Greta gör för bus? 

Ska allt kastas rakt ner i papperskorgen? 

Hur har det hamnat där?  

Vad gömmer sig där i mörkret? 

Se, vad händer med monstret  

Vad kan familjen mer göra för att det ska bli mindre sopor?  

Vad händer med skräpet där? 

Hur kan det komma sig? 

Moment 2: Praktisk aktivitet (Diskussionsaktivitet) 

Efter bokläsningen plockar vi fram en påse som vi fått från Annalisa med 

massa saker som hon har hittat i skogen. Hon vill att vi ska hjälpa henne ta 

hand om sakerna men vi vet inte vad vi ska göra med innehållet i påsen. Vi 

behöver därför barnens hjälp med att reda ut vad vi ska göra med alla dessa 

saker.  

Saker i påsen: glasburk, tygrester, tidning, plankbitar    

https://www.wwf.se/klimat/klimatforandringar/
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Vi lyfter en sak i taget och diskuterar denna sak. Vi har frågor som vi utgår 

ifrån och uppmuntrar genom att följa upp med: ”berätta mer”.  

Frågor som kan bli aktuella att ställa: 

Inledande frågor 

Vad är det här? 

Hur kan den användas? 

Vad tycker ni att vi ska göra med den här?  

Specificerande 

Jaha, du menar...?  

Menar du…?  

Jämförande 

Vad kan man ha den till istället? 

Vad skulle hända om? 

Testande 

Men om vi gör såhär då?  

Men om det inte finns...?  

   

Aktivitet avslutas efter ca 30 min 
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Bilaga 2. Undervisningsdesign – cykel 2.  

Moment 1: Läsa Annalisa och skräpmonstret.   

Denna bok handlar om Annalisa som går på förskolan och efter en samling 

som handlar om skräp flyttar ett skräpmonster in under Annalisas säng. 

Resten av boken undersöker Annalisa hur hon kan bli av med skräpmonstret 

genom att till exempel samla skräp och laga sina trasiga leksaker. Annalisa 

påverkar även sina mammor att börja tänka till bland annat på sin konsumt-

ion. 

Frågor som ställs i boken: 

Kan du se vad Greta gör för bus? 

Ska allt kastas rakt ner i papperskorgen? 

Hur har det hamnat där?  

Vad gömmer sig där i mörkret? 

Se, vad händer med monstret 

Vad kan familjen mer göra för att det ska bli mindre sopor?  

Vad händer med skräpet där? 

Hur kan det komma sig? 

Moment 2: Diskussionsaktivitet  

Efter bokläsningen plockar vi fram en påse med grejer vi hittade på vägen till 

förskolan. Vi beskriver att vi är lite oense om vad vi ska göra med de här 

grejerna. En av oss vill laga/återanvända och den andra förstår inte varför vi 

inte bara kan lämna kvar detta på marken alternativt kasta det i sop-

tunna/återvinning.  

Saker i påsen: glasburk, tygrester, tidning, plankbitar    

Vi ber barnen att hjälpa oss att lösa vårt problem och utifrån vad barnen 

säger/diskuterar har vi förberett ett antal frågor som kan ställas som följdfrå-

gor samt att rikta barnens uppmärksamhet mot ämnet hållbar utveckling.  

Perspektiv och frågor som kan bli aktuella att ställa:  

Specificerande 

Jaha, du menar...?  

Menar du…?  
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Jämförande 

Vad kan man ha den till istället? 

Vad skulle hända om? 

Hur skulle man kunna göra istället? 

Testande 

Men om vi gör såhär då?  

Men om det inte finns...?  

Riktade frågor mot hållbarhetsdilemman 

Om vi gör som xx vill vad tror ni händer då? 

Varför tror ni vissa lämnar saker i naturen? 

Vad brukar ni hitta i naturen? 

Men om man inte har tid? 

Om man inte har några pengar? 

Om man inte vet?  

Tror ni att det kan finnas andra som behöver…? 

Vad brukar ni göra med gamla kläder/tidningar/burkar? 

Måste man köpa allting nytt?  

Vad kan man göra med gamla grejer man inte längre vill ha?  
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Bilaga 3. Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej 

Vi heter Sara Heed Dalman och Johanna Skoglund och vi läser till förskollä-

rare vid Karlstads universitet. Vi läser vår sjätte termin av sju och håller på 

med vårt examensarbete som handlar om biologi i förskolan. Syftet med vårt 

examensarbete är att undersöka hur en aktivitet om hållbar utveckling funge-

rar i praktiken och vad barn diskuterar kring hur vi kan spara på jordens 

resurser genom återvinning och återbruk.  

 

Vi har varit i kontakt med förskolechefen XXXX som gett sitt godkännande 

till att vi genomför vår undersökning här på XXXX förskola.   

Deltagandet i studien är helt frivilligt och barn eller vårdnadshavare kan välja 

att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. Vi studenter 

kommer vara vaksamma på om barnen utrycker att de inte längre vill delta i 

vår undersökning och respektera detta. 

 

Under genomförandet använder vi ljudupptagning för att fånga barnens 

diskussioner.  

Alla personuppgifter kommer anonymiseras och endast användas i vårt 

arbete. Ljudfilerna kommer förvara på två usb-stickor i låsta skåp tills univer-

sitetet har registrerat vårt betyg.  Därefter kommer datamaterialet att förstö-

ras.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Du kan när 

som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påver-

kar den behandling som skett innan återkallandet. Karlstads universitet är 

personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 

från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling 

av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datain-

spektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

dpo@kau.se. 

 

Om du har några frågor tveka inte att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Student: Johanna Skoglund 

Tel:  

mailto:dpo@kau.se
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Mejl:  

 

Student: Sara Heed Dalman  

Tel:  

Mejl:  

Handledare: Karin Thörne 

Tel:  

Mejl:  

 

  



Lärande för hållbar utveckling  Heed Dalman & Skoglund 

 

47 

 

Bilaga 4. Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien:  

Hållbar utveckling i förskola – en undervisningsaktivitet 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag och 

mitt barn kan avbryta vårt deltagande i studien närsomhelst utan att ange 

något skäl. 

 

Vi behöver era svar senast den 23/4-19, men gärna tidigare.   

 

Mitt Barn: ……………………………………………….. 

 

Underskrift Vårdnadshavare 1: 

…………………………………………  

 

Namnförtydligande: 

……………………………………………………………… 

 

Underskrift Vårdnadshavare 2: 

…………………………………………  

 

Namnförtydligande: 

……………………………………………………………… 

 

Ort och datum: ……………………………………………………………… 

Mvh: Johanna Skoglund och Sara Heed Dalman 

Mobil:  

Mejl:  

Handledare Karin Thörne 

Mejl: Tel:   
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Bilaga 5.  

Tabell 2.1 Analysschema samtalstyper 

 

Disputionala samtal Kumulativa samtal Explorativa samtal Monologiskt samtal 

 Oenighet 

 Individuellt 

beslutsfattande 

 Korta me-

ningsbyten 

- påståenden 

- utmaningar 

- motsägande 

 

 Okritiskt 

 Bygger vidare på 

tidigare talare 

 Bekräftar  

 Upprepar  

 Vidareutvecklar 

 

 Engagerar sig i 

varandras idéer 

- kristiskt 

- konstruktivt 

 Utmanar rele-

vant 

 Bidrar med 

andra hypoteser 

 Resonemang 

förs tydligare in 

 Karaktäriseras av 

lösryckta yttran-

den som inte 

bygger på eller 

knyter an till nå-

gon annan per-

son. 


