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Abstract 

The purpose of this study was to contribute with knowledge about children’s 

environmental discourse based on an observation of learning situation de-

signed according to the pluralistic education tradition with a focus on environ-

mentally sustainable development.  

The method used was a participant observation in a selectively recurring form. 

An activity based on the pluralistic educational tradition was designed where 

children in groups of three or four could discuss environmental issues based 

on predetermined picture material. The activity was recorded to video and the 

children's words were transcribed. The collected data was then analysed using 

discourse analysis and social constructivist theory. The results of the study 

showed that the children have some knowledge of sustainability issues. The 

children’s environmental discourse is mainly described as normative describ-

ing positive and negative actions for the environment. The children's environ-

mental discourse mainly revolves around littering and seems to prioritize care 

of the environment primarily for the sake of the animals, but also highlights 

the aesthetic values and vegetation. The results of the study show that there is 

room for more pluralistic environmental education from an early age since a 

normative view of the environment seems to have been established already in 

the later years of preschool. Suggestions are given on how further research on 

environmental education in preschool can be conducted with a focus on plu-

ralism and democracy. 

 

Keywords: Sustainable development, environmental sustainability, environ-

mental discourse, pluralism, social constructivism. 

 

  



Barn samtalar om miljö  Sebastian Örgesvik 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs 

utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska 

utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling. 

Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt åter-

kommande form. En aktivitet grundad i den pluralistiska utbildningstradit-

ionen utformades där barn i grupper av tre eller fyra fick diskutera miljöfrågor 

utifrån ett förutbestämt bildmaterial. Aktiviteten videoinspelades och barnens 

ord transkriberades. Därefter analyserades den insamlade data genom en dis-

kursanalys med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori. Resultaten från 

studien visade att barnen besitter en viss kunskap om hållbarhetsfrågor, miljö-

diskursen beskrivs som huvudsakligen normativ med positiva och negativa 

handlingar för miljön. Barnens miljödiskurs kretsar huvudsakligen kring ned-

skräpning och tycks prioritera omsorg av miljön framförallt för djurens skull, 

men lyfter även fram naturens estetiska värden och växtlighet. Studiens resul-

tat visar att det finns utrymme för mer pluralistisk miljöundervisning från en 

tidig ålder då en normativ syn på miljön verkar ha fått fäste redan i de senare 

åren i förskolan. Förslag ges på hur fortsatt forskning om miljöundervisning i 

förskolan kan bedrivas med fokus på pluralism och demokrati. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, miljömässig hållbar utveckling, miljödiskurs, 

pluralism, socialkonstruktivism. 
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1 INLEDNING  

1.1 Jag tycker om att hjälpa naturen. 

Jag vill minnas en dag då jag fann mig sittandes vid en sandlåda med en flicka 

på den förskolan där jag vikarierade. Efter att vi samtalat med varandra lite 

allmänt frågade jag henne vad hon tyckte om att leka och fick svaret. 

”Jag tycker om att hjälpa naturen.” 

För en sekund var jag tyst. Det var inte ett svar som jag hade väntat mig, men 

vilket underbart svar det var. Vi beslöt oss för att ta en hink och plocka upp 

skräp från förskolans gård. Successivt började fler barn att ansluta sig och vi 

fyllde så gott som upp hinken med pappers och plastskräp som hamnat fel. 

Miljöfrågan är en av vår tids stora frågor om inte till och med den största. De-

batten om vad som bör göras går högt och lågt på våra sociala och traditionella 

medier. Flygskam, koldioxidskatt, slit och slängsamhälle, nyckelbiotoper, bi-

len, biffen, bostaden, börsen och butiken. Gemensamt är dock det att vi behö-

ver säkra framtiden för kommande generationer och uppnå en hållbar utveckl-

ing. 

Men hur tänker då den kommande generationen kring miljö. Vad kännetecknar 

deras miljödiskurs, de samhällsmedborgare som ska ärva miljöfrågan. Det är 

ingenting ovanligt att arbeta med miljörelaterade aktiviteter i förskolan. Jag 

har själv varit med på skräpplockardagar och pratat med barn om att vara var-

sam mot djur och växtliv.  

Sämre är vi dock på att prata med barn om deras syn på natur, miljö och håll-

bara handlingar. Vad menar ett barn som säger ”Jag tycker om att hjälpa natu-

ren”? Vad kännetecknar barns miljödiskurs och vad kommer den av? Det är 

det som den här uppsatsen handlar om. 

 

 

 

 

 

 



Barn samtalar om miljö  Sebastian Örgesvik 

2 

 

1.2 Bakgrund 

Den 1 juli 2019 fick den svenska förskolan en reviderad läroplan där en av de 

stora förändringarna är att begreppet hållbar utveckling har skrivits in för första 

gången och beskrivs som en viktig fråga för vår framtid (Skolverket, 2018). 

Enligt rådande läroplan ska förskolan ha ett ekologiskt förhållningssätt och 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö (Skolverket, 2016) men begreppet hållbar utveckling förekommer inte. I 

och med förändringarna i den reviderade läroplanen kommer det bli ytterligare 

nödvändigt att definiera hur undervisning om hållbar utveckling ska utformas 

i förskoleverksamheten.  

Begreppet hållbar utveckling innehåller de tre dimensionerna miljömässig-, 

social- och ekonomisk hållbar utveckling vilka är beroende av varandra 

(Brundtland, 1987). Den här studien kommer dock att fokusera på miljömässig 

hållbar utvecklig för att passa in under biologiämnet. 

Hedefalk (2014) och Borg (2017) efterlyser framtida forskning om hur olika 

aktiviteter bidrar till barns utvecklade förståelse och beteende gällande hållbar 

utveckling samt engagemang för lärande om hållbarhet. Utifrån det uttryckta 

behovet av större kunskap i hur man i förskolan kan arbeta praktiskt med håll-

barhetsfrågor så är det relevant att prova hur lärandesituationer i förskolan kan 

utformas utifrån olika teorier. Studier inom området skulle kunna beröra hur 

utformningen av lärandesituationerna påverkar barnens lärande. 

Miljöundervisning i svensk skola följer generellt sett en eller flera av de tre 

undervisningstraditionerna: faktabaserad undervisning, normerande undervis-

ning och pluralistisk undervisning. (Skolverket, 2002; Hedefalk, 2014; Sund-

berg & Ärlemalm-Hagsér, 2016). Alla dessa undervisningstraditioner skulle 

kunna ligga till grund för en studie gällande miljöundervisning i förskolan men 

för att avgränsa studien så kommer bara pluralistisk undervisning användas i 

utformningen av lärandesituationerna i den här studien.  

Normativ undervisningstradition och normerande handlingar i undervisningen 

om hållbar utveckling tycks har företräde i undersökta svenska förskolor (He-

defalk, 2014; Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016; Borg, 2017). Pluralistisk 

undervisningstradition där barnen själva får tolkningsutrymme tycks få mindre 

utrymme i undervisningen om hållbar utveckling på de förskolorna som har 

studerats (Hedefalk, 2014; Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016). Hedefalk 

(2014) efterlyser mer pluralistisk undervisning i svensk förskola i förhållande 

till hållbar utveckling. Med den vetskapen har en pluralistisk syn på miljöun-

dervisning i förskolan format denna studie. 
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1.3 Begreppsdefinition 

Hållbar utveckling – Begrepp skapat av FN:s väldskommission för miljö och 

utveckling 1987. Definieras som följande i Brundtlandsrapporten; ”Hållbar ut-

veckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Miljömässig hållbar utveckling – En av de tre dimensionerna av hållbar ut-

veckling. Den syftar till att hushålla med naturresurser för att försörja männi-

skan och samhället utan att skada ekosystemen på sikt. 

Pluralistisk utbildningstradition – Utbildningstradition med band till utbild-

ningsfilosofin rekonstruktioner. Syftar till att utbilda för demokrati och kritiskt 

tänkande. Olika värdering och synpunkter ska presenteras för att eleven ska 

kunna bilda sin uppfattning. 

Socialkonstruktivism – ism inom humaniora som menar att samhället och kun-

skap är socialt konstruerat i samspel mellan människor genom diskurs. 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en ob-

servation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildnings-

traditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling. 

1.5 Frågeställningar 

1. Vilka tankar ger barnen uttryck för kring hållbar utveckling i en aktivi-

tet baserad på pluralistisk utbildningstradition? 

 

2. Vad utmärker barnens miljödiskurs i en aktivitet baserad på pluralistisk 

utbildningstradition? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar om hållbarhetsarbete i förskole 

kontext är relativt få i antalet och berör huvudsakligen hur personalen i försko-

lan ser på och arbetar med hållbarhetsfrågor och i en lägre utsträckning om hur 

barn i förskoleåldern tillägnar sig kunskap om hållbar utveckling. För att välja 

ut relevant tidigare forskning till studien beslöts att litteraturen skulle beröra 

både hållbar utveckling och barn i förskoleålder och/eller förskoleverksam-

heten. Forskning som berör hållbar utveckling och äldre barn inkluderades 

alltså inte här. Artiklar valdes ut som kunde beskriva olika arbetssätt för håll-

barhetsfrågor i förskolan samt artiklar som behandlar förskolebarns kunskaper 

om hållbarhar utveckling och hur barn utrycker sig om dessa frågor. 

Tidigare forskning (Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016; Borg, 2017) visar 

att det är vanligt förekommande i svenska förskolor att arbeta med miljödi-

mensionen av hållbar utveckling tillsammans med barnen i någon utsträckning 

och naturvistelser ses som ett naturligt inslag i verksamheten. Undervisning 

om den sociala och den ekonomiska dimensionen är dock mindre vanligt före-

kommande.  

Förskolor som har någon form av ekocertifiering arbetar med hållbarhetsfrågor 

i större utsträckning än förskolor som inte har det (Sundberg & Ärlemalm-

Hagsér, 2016; Borg, 2017). Barn i förskolans sista år har förskaffat sig en viss 

nivå av kunskap om hållbar utveckling. Det finns ett samband mellan förskoll-

lärares och vårdnadshavares deltagande i hållbarhetsrelaterade diskussioner 

och aktiviteter och barnens förståelse för och görande av hållbar utveckling 

menar Borg (2017). I sina intervjuer med förskolebarn om deras upplevda kun-

nande om hållbar utveckling kunde hon utskilja att de barn som utryckte kun-

skap om hållbarhet också utryckte att de hade vuxna i sina liv med vilka de 

hade deltagit i aktiviteter med anknytning till hållbar utveckling. Barnen be-

skriver vårdnadshavarna som de viktigaste källorna till deras kunskap om håll-

bar utveckling följt av förskollärare och TV. Likt Borgs studie visar även en 

turkisk intervjustudie (Kahriman-Özturk, Olgan & Guler, 2012) att barn i för-

skolan har tillägnat sig viss kunskap om hållbar utveckling. Studien visar även 

på ett samband mellan att barn som utrycker kunskap om till exempel återvin-

ning även har praktiska erfarenheter av att återvinna. 

Ärlemalm-Hagser (2013) granskade 21 ansökningar till utmärkelsen ”skola för 

hållbar utveckling” och fann att även om författarna till ansökningarna ansåg 
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det viktigt att barnen var delaktiga i utformandet av aktiviteter kring och dis-

kussioner om hållbar utveckling så var det inte tydligt definierat hur barnen 

gavs inflytande.  

Reunamo & Suomela (2013) förhåller sig mer kritiska till om hållbar utveckl-

ing är något som barn i förskoleåldern ska lära sig om. De menar att ansvaret 

för klimatförändringarna inte kan ligga i barnens händer och att det inte heller 

är något som de ska behöva ta hänsyn till i sina lekar. Däremot menar de att 

den lärandemiljön som barnen möter i tidig ålder kommer att påverka deras 

engagemang för hållbarhetsfrågor senare. Reunamo & Suomela (2013) före-

språkar ett större fokus på demokratiskt deltagande och sociala relationer i 

finska förskolor för att verka för att barnen utvecklar ett hållbart tänk senare i 

livet och stödjer sina antaganden på Palmers trädmodell vilket anger agens, 

förståelse och gemenskap som de formativa influenserna för lärande om håll-

barhet. 

En röd tråd som går genom mycket av den tidigare forskningen om hållbar-

hetsfrågor i förskolan och barndomen är tanken om att naturupplevelsen i sig 

är en grundbult i barnens utveckling av respekt för miljön och utvecklande av 

ett hållbart tänkande. Det är något som uttrycks ibland av informanterna (Är-

lemalm-Hagser 2013; Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016; Borg, 2017) och 

ibland av forskarna (Gull Laird, McFarland-Piazza & Alle, 2014; Green, 

2017). 

I en australiensisk studie (Gull Laird, McFarland-Piazza & Alle, 2014) får 33 

föräldrar och utbildare dela med sig av sina minnen och erfarenheter av ostruk-

turerad lek i naturen. Deltagarna i studien uppger att de som barn hade stor 

frihet att utforska naturen och beskriver sina naturupplevelser med känslor av 

frihet och uppger att det är viktigt för dem att deras barn får erfara naturen. 

Trots det är det få av de deltagande som erbjuder sina barn samma grad av 

frihet. Gull Laird, McFarland-Piazza & Alle (2014) anser detta vara en proble-

matisk utvecklig då tidigare forskning indikerar ett samband mellan engage-

mang för miljön och tidiga barndomsminnen av att vara i naturen. De ser dock 

en vilja hos deltagarna i studien att prata med sina barn om naturens värde 

vilket ingen av deltagarna erfarade när de var barn. 

2.1 Barn om miljön 

Den största delen av forskningen som har bedrivits med inriktning mot hållbar 

utveckling i en förskolekontext tar ett vuxenperspektiv. Forskningen handlar 

generellt sätt om hur miljöundervisningen ser ut och/eller skulle kunna se ut i 

den tidiga barndomen. Alternativt handlar det om hur yrkesverksamma peda-
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goger och andra vuxna ser på miljöundervisning. Att hitta artiklar som behand-

lar yngre barns tankar, idéer och görande av hållbar utveckling var svårare än 

att hitta artiklar skrivna ur ett vuxenperspektiv och det som har lästs i förbere-

delse till uppsatsen var uteslutande skrivna på 2010-talet, men det verkar vara 

ett växande fält.  

Garrett och Hahn (2017) visar att yngre barn har förmågan att moraliskt vär-

dera mänskliga handlingar genom två studier. Den inledande studien låter bar-

nen värdera hur allvarligt det är att skada miljön och att skada en annan person. 

Barnen uttrycker att båda handlingarna är ”elaka” men generellt sätt värderas 

att skada en annan person som mer ”elakt” än att skada miljön. Forskarna utgår 

ifrån att skillnaderna i värderingarna beror på barnens förmåga att relatera till 

den elaka handlingen. De har förmodligen blivit knuffade någon gång och har 

en mer direkt relation till det än till exempel den mer långsiktiga skada på mil-

jön som nedskräpning innebär. I den andra studien får barnen höra sagan ”The 

Wump World” en starkt moraliserande barnbok om föroreningars effekt på na-

turen. Därefter får barnen värdera ett antal handlingar som kan vara skadliga 

för naturen, de ombeds att ta perspektivet av antingen offren för föroreningarna 

i boken eller skurkarna som orsakar dem i sina värderingar. Utslaget blir att de 

barn som ombeds att ta offrens perspektiv värderar de skadliga handlingarna 

som värre än de som tar det andra perspektivet. Slutsatsen blir då att perspek-

tivtagande är en central del i att lära om hållbar utveckling och att barnlitteratur 

kan vara behjälpligt för att uppnå en fördjupad förståelse hos barnen.  

Liang och Madden (2016) har även de använt sig av litteratur för att studera 

hur barn talar om naturen före och efter ett undervisningstillfälle. De drar slut-

satsen att barnens beskrivningar av naturen har utgångspunkt i vad de känner 

till och har erfarenhet av samt att deras beskrivningar av hur till exempel djur, 

växter och människors samverkan hade fördjupats i slutet av studien. I studien 

fick barn från tre amerikanska förskolor dela med sig av sina kunskaper om 

natur och miljö varefter barnboken ”Good-Night Owl”, som handlar om ett 

träd och djuren som lever där i, läses upp för barngrupperna. Barnen ritade vid 

senare tillfälle teckningar som föreställde vad de hade lärt sig vilka visade på 

en större förståelse för hur naturen hänger ihop. Interaktioner mellan djur, män-

niskor och natur är vanligt förekommande i teckningarna och föreställer gene-

rellt sätt sådant som barnen kan tänkas ha erfarenhet av bland annat fåglar som 

bor i träd, varpå författarna medger att valet av bok sannolikt påverkade resul-

tatet. Både Liang och Madden (2016) och Garret och Hahn (2017) behandlar 

hur litteratur kan användas för lära barn om miljöfrågor. Sättet på vilket litte-

raturen påverkar barnens tal om natur och miljö visar att den diskurs som barn 

möter i vardagen påverkar den diskurs som de sedan bedriver själva vilket vi-

sade sig bli relevant även för denna studie. 
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Caiman och Lundegård (2013) har observerat en grupp barn på en svensk 

ekocertifierad förskola gällande hur de använder sin förmåga till meningsskap-

ande och agens för att hitta lösningar på naturrelaterade problem som uppstår. 

Vidare diskuterar de hur synen på barn som kompetenta och aktivt menings-

skapande individer med agens kan bidra till en förbättrad undervisning om 

hållbar utveckling i en förskolekontext. De menar att en miljöundervisning 

med fokus på demokrati, mångsidighet och agens kan bidra till ökad förståelse 

och idérikedom hos barnen, en slutsats som de baserar på tidigare forskning 

inom förskoleområdet. Barnen i studien visar på en förmåga till empati för djur 

och växter och en vilja att utifrån sina förvärvade kunskaper förbättra förut-

sättningarna för djur och växter. De visar även på en förmåga att basera sina 

beslut med flera olika faktorer i åtanke. Personalen på förskolan uppmuntrar 

barnens utforskande och lägger inga speciella värderingar på om barnen utför 

uppgiften på rätt sätt. Författarna menar att friheten att utforska, väga och välja 

är central för barnens förståelse för hållbarhet.  

Engdahl (2015) har sammanställt och analyserat rapporter från OMEP pro-

jektet, vilket omfattar insamlade data från 43 330 barn och 13 225 lärare i 28 

länder. Projektet fokuserar på att lära barn om hållbar utveckling genom aktivt 

och demokratiskt deltagande. Data är baserad på intervjuer, dialoger och tema-

baserade projekt och visar att barn har en betydande kunskap om jorden och 

idéer om miljöproblemen samt kunskap om det ansvarstagande som krävs för 

att uppnå en hållbar utveckling. Sammanställningen av OMEP projektet visar 

tydligt att vuxna ofta underskattar barn och deras kapacitet att förstå hållbar-

hetsfrågor. Engdahl (2015) redovisar utdrag från OMEP projektet som ger ut-

tryck för barns kunskaper om hållbarhetsfrågor. Barnen uttrycker i tal att det 

finns ett behov av att ta hand om planeten till exempel för mänsklighetens skull 

men också för att nedskräpning skadar djur, estetiska kvalitéer som en ren jord 

värderas också. Barnen uttrycker en känsla av ansvar för planeten, effekterna 

av nedskräpning samt mer komplicerade fenomen som global uppvärmning tas 

upp av barnen samt idéer på hur man kan vara behjälplig för naturen. Genom 

till exempel återvinning och minskad konsumtion av vatten och elektricitet. 

Barnens tankar om hur mänskligheten kan bli mer hållbar knyts an till sju R; 

respect, reflect, rethink, reuse, reduce, recycle samt redistribute.  

Kahriman-Özturk, Olgan och Guler (2012) använder sig av samma sju R som 

i Engdahls (2015) studie för att kategorisera turkiska förskolebarns kunskaper 

om hållbarhet. Deras studie knyter även de sju R:n till hållbar utvecklings tre 

dimensioner. Barnen i studien uttrycker kunskap om fyra av sju R, reduce 

reuse, respect och recycle. De publicerade utdragen av barns uttryckta tankar i 

den turkiska studien påminner mycket om det som finns i Engdahls studie. De 
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uttrycker omsorg för djur och visar förståelse för hur mänskliga handlingar 

påverkar miljön samt uttrycker återvinning som en metod för att rädda naturen.  
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3 TEORI 

3.1 Tre utbildningstraditioner i miljöundervisning 

När skolverket i början av 2000-talet gav uppdrag om att kartlägga miljöun-

dervisningen i svensk skola kom forskarna Leif Östman och Johan Öhman 

fram till att den svenska miljöundervisningen kunde delas in i tre undervis-

ningstraditioner, de är faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöun-

dervisning och pluralistisk miljöundervisning. De kopplade även ihop dessa 

undervisningstraditioner med undervisningsfilosofierna essentialism, progres-

sivism och rekonstruktivism (Hedefalk, 2014).  

Kortfattat handlar faktabaserad undervisningstradition om att det är fakta som 

ska presenteras, i miljöundervisning är då det viktiga att relevant kunskap ba-

serad på naturvetenskaplig expertis förmedlas till eleverna för att undvika en 

oönskad utveckling av samhället. Faktabaserad undervisning ansluter till en 

essentialistisk utbildningsfilosofi där läraren är expert på sitt område och un-

dervisar sina elever utifrån det (Skolverket, 2002).  

I den normerande undervisningstraditionen är fokus att förmedla vad som är 

och inte är goda miljömoraliska ställningstaganden. Den normerande under-

visningstraditionen kan ses som en kombination av essentialism och progres-

sivism som betonar vikten av att eleverna ska erbjudas möjligheter till samar-

bete, problemlösning och erfarande av naturen. Den är samtidigt bunden till 

vetenskapens riktlinjer för vad som är en god miljömoral och är starkt norma-

liserande (Skolverket, 2002).   

Den pluralistiska undervisningstraditionen, vilken har inspirerat den här stu-

dien, bygger på en rekonstruktionistisk utbildningsfilosofi med vilket syftet är 

att utbilda i demokrati för det framtida samhället. I undervisningen ska olika 

synsätt presenteras och eleverna ska lära sig att bli kritiska tänkare med för-

mågan att värdera olika alternativ. Lärarens roll är i den här utbildningstradit-

ionen som medforskare snarare än någon som ska förmedla den ”rätta” kun-

skapen. Eleverna ska få dra egna slutsatser utifrån vad de lärt sig, pedagoger 

som undervisar inom en pluralistisk undervisningstradition menar att syftet är 

att utveckla barnens förmåga att göra självständiga välgrundade val (Hedefalk, 

2014). 

Öman (2008) menar att den pluralistiska utbildningstraditionen är både mer 

etisk och effektiv än alternativen faktabaserad och normativ utbildningstradit-

ion. Han menar att en faktabaserad undervisningstradition inte kan ta hänsyn 

till värdefrågorna i hållbar utveckling samt att den normativa traditionen har 
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demokratiska problem då miljömoraliseringen kan liknas vid indoktrinering. 

Han bemöter även kritiken som ibland riktas mot pluralismen att den skulle se 

all kunskap som jämlik. Han menar att med ett pragmatiskt perspektiv och en 

pluralistisk undervisning så kommer eleven att kunna bilda en uppfattning om 

vad god miljöetik innebär, utan att moralisering är nödvändig. 

Hedefalk (2014) anger tre didaktiska riktlinjer för den pluralistiska undervis-

ningsprincipen. Utformandet av föreliggande studien har förhållit sig till dessa. 

• Fakta räcker inte till, värderingar måste till. Moraliska värderingar; 

olika värderingar och sätt att handla på. 

• Läraren iscensätter situationer där barnen övar sig att kritiskt reflektera 

över olika sätt att handla och tänka på. 

• Bli en aktiv kritisk medborgare. Lära sig att kritiskt granska en hand-

ling utifrån olika källor och värderingar.  

 

3.2 Socialkonstruktivism 

Inom socialkonstruktivistisk syn på kunskap finns inte någon objektiv sanning 

om vad värden är och hur världen uppfattas. Vad vi förnimmer är istället en 

konstruktion av vårt sätt att kategorisera värden med det mänskliga språket 

som skapare av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Wenne-

berg (2001) skriver att allt mänskligt vetande och kunnande är socialt konstru-

erat. Pengar i sig har inte något värde utöver att det finns en socialt avtalad 

överenskommelse gällande en papperslapp och dess monetära värde. Han skri-

ver att till och med handlingar som att gråta av sorg är en social konstruktion 

och påvisar det att man i vissa kulturer uttrycker sorg genom att skrika och 

kasta med kroppen. Således är det svårt att inom socialkonstruktivismen be-

trakta sociala handlingar som naturliga eftersom det går att handla annorlunda. 

Kunskapsbildning inom socialkonstruktivismen har en både kulturell och hi-

storisk betingning. Vi är i grunden sociala varelser och som skapar och bevarar 

sociala mönster tillsammans vilket inkluderar kunskap, identiteter och sociala 

relationer. Människan har alltså inte någon essens men normer konstrueras ge-

nom interaktioner och diskurs vilka förändras med tiden. Även kunskap blir en 

social konstruktion då det kräver sociala handlingar och språk för att skapa 

kategorier för kunskapen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I mer tradit-

ionella kunskapsteorier där tron på objektivt definierbar kunskap är större tas 

inte någon större hänsyn till kunskapandet och den sociala processen som fö-

regår kunskapen. Utgångspunkten är att det finns förutbestämda fakta som 

människan genom empirisk forskning kan närma sig. Socialkonstruktivismen 

menar istället att det är den sociala kontexten som påverkar vår kunskap. Vi 
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vet inte att det är en stol om inte någon har sagt att det är en stol och det är det 

språkutbytet som ger oss kunskap. Eftersom språkligt utbyte kräver minst två 

människor så är den kunskapen socialt konstruerad. Även tidsandan och tekni-

ken påverkar vår världsbild och vårt kunnande men även det har vid något till-

fälle tillkommit genom social diskurs (Wenneberg, 2001) Vart kommer då vår 

kunskap ifrån om man har en socialkonstruktivistisk syn på kunnande? Utifrån 

en socialkonstruktivistisk kunskapsteori är vår kunskap baserade på socialt 

konstruerade faktorer. Vi drar bland annat kunskap från det talade språket som 

strukturer en verklighet. Vi kan till exempel förstå begreppet ”stol” utifrån dess 

språkliga beteckning och förstår hur den ska användas utifrån sociala hand-

lingar (Wenneberg, 2001).  

Den pluralistiska utbildningstraditionen var den filosofi och teori som jag an-

vände mig av för att utforma studien på ett sådant sätt så att det skulle kunna 

generera svar på min frågeställning. Den socialkonstruktivistiska teorin använ-

des för att analysera den kunskap som barnen förmedlade när de deltog i stu-

dien. Eftersom socialkonstruktivismen ser kunskap som socialt konstruerad 

genom ord och handling där det är svårt att hävda en enda sann världsbild så 

fungerade den väl i kombination med den pluralistiska utbildningstraditionen, 

som då avser att lära människan att vara kritisk och iaktta flera olika världså-

skådningar. Utifrån frågeställningens fokus på diskurs var det nödvändigt att 

studera fenomenet utifrån en kunskapssyn med fokus på hur språket formar 

vårt kunnande och verklighetsbild. Barnen i studien uttrycker genom sitt sätt 

att tala om miljön att de har tagit del av eller utvecklat en socialt konstruerad 

uppfattning om natur och miljö. Det märktes genom att barnen dels uppgav en 

normativ uppfattning om vad som är en god handling för miljön och varför 

man bör handla på det viset. Barnen visar även en förmåga att utveckla och 

bygga på varandras svar samt en förmåga att konstruera språkliga kategorier 

bundna till exempelvis källsortering. 
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4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare/Texter 

Urvalet av informanter i den här studien bestod av förskolebarn i åldrarna fyra 

till sex år gamla. Äldre förskolebarn valdes till studien eftersom syftet var att 

studera barns miljödiskurs med fokus på miljömässig hållbar utveckling. Ett 

någorlunda nyanserat språk krävdes därför av barnen. Det är även en fråga om 

att jag helt enkelt är mer van att arbeta på äldrebarnsavdelningar. 

Barnen som har bjöds in att deltaga i studien kom ifrån tre avdelningar på två 

olika förskolor i en mindre svensk kommun. Förskolorna ifråga kommer att 

hänföras till som Ugglans förskola och Rävens förskola, där jag sedan tidigare 

är känd av barnen och personalen. I och med att min studie var en observat-

ionsstudie vilket kräver ett förtroende från barnen för att vilja bli observerade 

och en vetskap från min egen sida att ett sådant förtroende kan ta tid att bygga 

upp prioriterades barn från avdelningar där jag var väl känd. 

Tjugofyra barn anmäldes till studien varav tjugotre deltog. Ett barn föll bort på 

grund av en organisatorisk miss. Sexton barn gick på Rävens förskola och sju 

på Ugglans förskola. Alla barnen har givits 90-talsklingande kodnamn för att 

skydda deras identiteter och delades in i följande sex grupper: 

Rävens förskola 

Observation 1 

• Elin 

• Alexander 

• Martin 

• Johan 

Observation 2 

• Tom 

• Andreas 

• Ida 

• Sofia 

Observation 3 

• Oskar 

• Bill 

• Sanna 

• Viktoria 

Observation 4 

• Anna 

• Mårten 

• Tobias 

• Lisa 
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Ugglans förskola 

Observation 1 

• Niklas 

• Hanna 

• My 

• Hannes 

Observation 2 

• Johanna 

• Daniel 

• Sara 

 

Inför observationerna sammanställdes ett bildmaterial för barnen att samtala 

runt. Bildmaterialet bestod av: 

• En serie av fyra satellitbilder som succesivt zoomade in på planeten 

jorden till dess att förskolan på vilken observationen ägde rum. Tanken 

var att detta skulle ge barnen en känsla av varande på planeten men 

barnen uppmärksammade inte dessa bilder alls. Som följd av det revi-

derades satellitbilderna bort efter den första observationen. 

• Ett collage bestående av en världskarta omgiven av åtta naturbilder. 

Nord- och sydpolen var båda representerade på bilder som placerades 

ovanför och nedanför världskartan. Pä högersidan av kartan placerades 

en bild med barrskog och bergstoppar. Därefter placerades en bild på 

savannen och under den en tropisk ö i stilla havet. På vänster sida fanns 

en bild av ett slättlandskap följt av en bild av stenöken och sedan en 

bild av regnskogen. Dessa bilder valdes för att ge barnen möjlighet att 

prata om naturen till exempel vad de ser på bilderna, vad ger bilderna 

för känslointryck och hur värderas naturen. 

• En tecknad bild lånad från WWF föreställande åtta barn som tvättar 

rent jordklotet. Denna bild valdes för att föra diktionen mer mot mil-

jöfrågor. Barnen fick fundera på vad de såg på bilden och vilken bety-

delse den hade.  

4.2 Datainsamlingsmetod – Deltagande observation 

Som metod för studien valdes observation och det som observerades var för-

skolebarns miljödiskurs i en på förhand planerad aktivitet med temat hållbar 

utveckling. I och med att det är en mindre grupp individer som observerades i 

en bestämd kontext så är studien en kvalitativ sådan (Christoffersen & Johan-

nessen, 2012). Observation kan vara det enda sättet att förskaffa adekvat data 

till forskning menar Christoffersen och Johannessen (2012) och anger de 

yngsta barnen i förskolan som ett exempel på detta. Det är inte rimligt att in-

tervjua barn som ännu inte har utvecklat ett språk eller bara har ett begynnande 
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talspråk, de skulle också ha svårigheter att fylla i ett frågeformulär. Personligen 

har jag svårt att tänka mig att enkätstudier skulle vara en lämplig metod även 

när det gäller de äldsta förskolebarnen då det sannolikt skulle innebära en skatt-

ningsskala mellan ”glad och ledsen gubbe” som bara kan informera om vad 

barnet tycker om och inte. Jag menar att det skulle bli svårt att generera några 

mer ingående tankar från barnet. En formell intervjusituation upplevdes inte 

heller som ett bra alternativ eftersom det skulle kunna upplevas som ointressant 

och tråkigt av barnen vilket då sannolikt skulle påverka kvalitén på barnens 

svar. Franzén (2014) har som lärarutbildare och handledare erfarit att många 

studenter väljer andra metoder hellre än att observera barnen i förskolan och 

kan istället välja att intervjua förskollärare om barnen istället för att vara när-

varande i barngruppen och studera fenomenet man är intresserad av. Jag valde 

därför att göra en observationsstudie för att komma närmre den målgrupp som 

studien avser. Att involvera förskollärare skulle inte ha haft samma värde, då 

det redan har gjorts flera sådana studier (Reunamo & Suomela 2013; Gull 

Laird, McFarland-Piazza & Alle, 2014; Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016) 

samtidigt som rådande forskning efterfrågar fler studier om barns praktiska 

görande om hållbarhet (Hesefalk, 2014; Borg, 2017). 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) är de fem centrala begreppen 

som är förbundna med observationsstudier; observatören, observation, fältet, 

kontext/miljö och analysenheten. Observatören är forskaren, observation är det 

som vi lägger märke till dagligen med våra sinnen. Observation som forsk-

ningsmetod ska dock vara mer strukturerad och resultera i analyseringsbar 

data. Fältet är det fenomen som studeras (förskolan i det här fallet). Kontexten 

är den delen av fältet som specifikt studeras, har du till exempel valt skolan 

som fältet kan kontexten vara klassrummet. I förskolan kan man givetvis inte 

tala om klassrum men platsen där undervisningsförsök sker utgör kontexten 

för min studie. Analysenheten är de eller det som observeras, inom begreppet 

analysenhet ryms aktörer, handlingar, argument/åsikter och händelser. Alla 

dessa analysenheter har spelat en mer eller mindre stor roll i den här studien. 

Framförallt ligger fokus på analysenheten argument/åsikter eftersom det som 

studien avser är att undersöka barns tankar om miljö men aktörerna (tex. grupp-

sammansättningen), barnens handlande under observationen och händelserna, 

det vill säga själva aktiviteten påverkade vilka argument/åsikter som lades 

fram. 

Som observatör är det svårt att undgå att i någon utsträckning påverka själva 

observationen. Detta gör observatören genom sin blotta närvaro som påverkar 

de som blir observerade under förutsättningen att de vet att de blir observerade. 

Observatören påverkar även observationen genom sitt eget sätt att observera 
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och värdera. Olika observatörer kommer sannolikt att se och uppfatta olika sa-

ker (Christoffersen & Johannessen, 2012). Carin Roos (2014) menar att den 

vuxnes roll i observationen av barn påverkar observationens utgång, den vuxne 

påverkar till exempel barnen genom hens sätt att tala med dem. Observatören 

kan även märka att det fanns sådant som barnen inte vågade berätta inför en 

okänd vuxen eller så ser barnen den vuxne som ”fröken” och därför eftersträvar 

att svara på frågor så som de tror att den vuxne observatören vill ha svaren. 

Den intersektionella relationen mellan barnen och mig som vuxen kan defini-

tivt ha påverkat observationerna, till exempel i de normativa verklighetsbil-

derna som barnen förmedlade, men mer om det under resultat/diskussion. 

Även den sociala relation som observatören har till de observerade kan påverka 

observationen både positivt och negativt (Franzén, 2014). Franzén (2014) 

väger för och nackdelar med att som förskollärarstudent använda observations-

metoden i barngrupper där studenten är känd sedan tidigare. Fördelen är att 

barnen har förtroende för studenten vilket är viktigt för att barnen ska vara 

trygga i observationssituationen. Det kan även var en nackdel då barnen kan 

ha svårt att skilja på vilken roll studenten har under observationsstudien jäm-

fört med den som de är vana vid.  

Min observationsstudie var av selektivt återkommande form. Vilket innebär att 

man studerar ett visst fenomen vid upprepade tillfällen (Roos, 2014). Genom 

att studera barnens miljödiskurs i en planerad kontext vid ett upprepat antal 

tillfällen kunde jag notera hur barnens uttryckta tankar rörande miljö återkom 

i de olika grupperna, men jag kunde också lägga märka till skillnader.  

När man genomför en observationsstudie är det nödvändigt att definiera vilken 

typ av fältroll som bäst lämpar sig för att samla in data som man tror kommer 

att svara på frågeställningen. Som observatör så kan man antingen vara delta-

gande eller åskådande och ha olika nivåer av öppenhet i sina observationer 

(Christoffersen & Johannessen, 2012). Tanken med denna studie var att jag 

skulle observera barn i en undervisningssituation i en förskolekontext i vilken 

jag var deltagande. Barnen var dessutom införstådda med att jag var där för att 

studera dem, alltså var min fältroll den som deltagande observatör. Som delta-

gande observatör är observatören en del av den kontext som ska observeras, 

det kan till exempel innebära att man går in i en lärarroll och deltar i undervis-

ningen samtidigt som man observerar ett fenomen i den valda kontexten. Att 

göra en deltagande observation kan vara lämpligt när det som studeras är 

mindre grupper och företeelser som varar under kortare tid och som sker med 

regelbundenhet (Christoffersen & Johannessen, 2012). De kriterierna stämmer 

väl överens med de observationer som jag har genomfört i den här studien.  
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Valet av metod är rimligt eftersom en del av min frågeställning rör barnens 

tankar om miljödimensionen av hållbar utveckling, då var det nödvändigt att 

komma närmre barnen. Min förhoppning var den att genom att engagera bar-

nen i en aktivitet där de gavs möjligheten att uttrycka tankar om miljön så 

skulle de ge mig lämpligt empiriskt material för att besvara min frågeställning 

Den deltagande observationen var uppdelade i två till tre steg. Det första steget 

var att barnen introducerades för ett bildmaterial föreställande jordklotet, ett 

antal naturbilder samt en bild på en samling barn som tvättar rent ett smutsigt 

jordklot. Barnen fick då reflektera över vad de kunde iaktta på bilderna och 

tolkade vad de kunde se. Steg två bestod i att barnen, tillsammans med mig, 

samtalade om miljön och vad man kan göra för den, vad som är bra och dåligt 

för miljön etcetera. Steg tre genomfördes om barnen kunde komma fram till en 

handling som är positiv för miljön som också kunde genomföras på plats, varpå 

vi också genomförde den. Om barnen inte kom fram till någonting speciellt så 

erbjöd jag dem att få träna på källsortering.  

4.3 Genomförande 

Studien började med att förskolechefen för de förskolor där jag avsåg att göra 

mina observationer informerades om studien och godkände att den fick genom-

föras på hens förskolor. Därefter informerades den berörda personalen som 

också gav sitt samtycke. Informationsblad och samtyckesblanketter mejlades 

till avdelningarna där observationsstudien skulle genomföras och kopior av 

samtyckesblanketterna delades ut till barnens vårdnadshavare. Efter att dessa 

var påskrivna av vårdnadshavarna kunde barnen deltaga i studien. Studien av-

ser att observera och analysera förskolebarns miljödiskurs med fokus på mil-

jömässig hållbar utveckling. 

För att starta en konversation om miljö samanställdes ett bildmaterial inspirerat 

av WWF, Björklund (2014) och OMEP. Insamlade data från OMEP projektet 

återfinns sammanställda av Engdahl (2015). Det finns liknande drag i del ett 

av Engdahls studie och denna. Båda studierna använder sig av en bild av barn 

som tycks tvätta rent jorden som ett medel för att samtala med barn om håll-

barhet. I OMEP projektet (Engdahl, 2015) genomförs semistrukturerade inter-

vjuer med enskilda barn kring bildmaterialet och intervjuarna har ombetts att 

ställa många följdfrågor men använda sig av ett barncentrerat arbetssätt. I 

denna studie valdes istället att observera de deltagande barnen i ett gruppsamtal 

med förhoppningen att detta skulle resultera i mer mångfacetterad diskurs. Inga 

på förhand skrivna frågor användes häller dock (mer om tillvägagångsättet ne-

dan). 
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Vid sex tillfällen genomfördes en aktivitet i grupper av tre eller fyra barn deltog 

i ett samtal om miljömässig hållbarhet. Vid utformandet och genomförandet 

av aktiviteten användes de pluralistiska riktlinjer som Maria Hedefalk (2014) 

anger med förhoppningen att det ska bidra till en rikare miljödiskurs hos bar-

nen. Observationerna genomfördes under fyra dagar på tre avdelningar i två 

förskolor i en mindre svensk kommun. Vårdnadshavarna till tjugofyra barn 

hade skrivit under på samtyckesblanketten. Ett av de tjugofyra barnen föll bort 

från informantgruppen på grund av en organisatorisk miss. Barnen delades in 

i grupper av tre eller fyra, vilket gav sex separata observationstillfällen. Inför 

observationerna informerades de deltagande barnen om studiens syfte, vad 

forskning innebär, vad jag forskade om, vad vi skulle göra, varför jag behövde 

filma barnen, vad jag skulle göra med filmerna och när jag skulle radera dem. 

Jag informerade även om samtycke, att jag hade frågat deras föräldrar först om 

deras deltagande men uttryckte även att deltagande var frivilligt för barnen om 

det var så att de inte kändes rätt för dem att deltaga. Informationen förmedlades 

till barnen i samband med deras morgonsamlingar eller enskilt om de inte när-

varade på morgonen. Observationerna spelades in med en läsplatta från Sams-

ung inställd på flygläge. Aktiviteten spelades in i avskilda rum på avdelning-

arna på vilka observationerna genomfördes. Detta för att undvika att någon 

som inte givit samtycke till att bli filmad av misstag gick in i bilden. Observat-

ionerna varade i 10-20 minuter beroende på hur mycket barnen hade att säga 

om ämnet. 

Observationen genomfördes i tre steg. Steg ett var att ett bildmaterial förestäl-

lande en världskarta samt bilder på varierade naturmiljöer presenterades för 

barnen varvid de fick berätta vad de såg på bilderna. Under datainsamlingen 

användes inte någon frågematris. Istället fick barnen lov att föra samtalet och 

jag ställde följdfrågor och modererade samtalet vid behov. I det här skedet av 

observationen pratade barnen till stor del om vad som senare i uppsatsen besk-

rivs som ”estetiska värden”. Inledningsvis identifierade barnen vilken sorts na-

tur be kunde se på bilderna varpå jag frågade dem om vad de tänkte och kände 

inför naturbilderna varpå barnen ofta utryckte uppskattning för planeten och 

naturen. När den delen av samtalet upplevdes som avslutat presenterades nästa 

bildmaterial, en bild av en grupp barn som tvättar ett smutsigt jordklot. Denna 

bilden är mer moraliskt och normativt laddad framtagen för att inspirera barnen 

att prata om miljön. Återigen var den handlade sen första frågan om vad barnen 

kunde så på bilden. Jag ställde under samtalets gång frågor till barnen som: 

Vad händer på bilden? Varför gör barnen som de gör? Om barnen i observat-

ionsgruppen tolkade att barnen på bilden tar hand om planeten frågade jag vad 

det väkter för tankar. Bildmaterialet tjänade syftet att få barnen att prata om 

naturen för att sedan gå över till att prata om miljö. Därefter inledes steg två i 
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observationen. Steg två bestod av ett samtal mellan mig och barnen om miljön. 

Barnen fick i största mån utrycka sig fritt gällande vad de ansåg vara positiva 

och negativa handlingar för miljön och vad man kan göra om man vill hjälpa. 

Jag fördelade ordet mellan barnen om det var flera som ville prata samtidigt 

och ställde följdfrågor till barnens resonemang om miljöhandlingar om till ex-

empel varför en handling var miljövänlig eller inte, vilken effekt handlingen 

får och vad som kan hända om den miljövänliga handlingen inte genomförs. 

Jag antecknade vad barnen sa och förde tillbaka samtalet till miljö om det be-

hövdes. Förhoppningsvis bidrog observationens andra steg till att göra steg tre 

möjligt. Steg tre av observationen bestod av att gå från ord till handling. Utifrån 

barnens tankar om miljön från steg två sammanfattade jag för dem vad de hade 

sagt och tänkt. De uppmuntrades att utifrån vad vi pratat med varandra om 

komma på en gärning för miljön som vi kunde göra tillsammans på plats. Om 

barnen inte kom fram till någonting speciellt så erbjöd jag dem att få träna på 

källsortering. Av sex grupper erbjöds tre att träna på källsortering. En grupp 

landade på att källsortera utan att bli erbjudna aktiviteten. En annan grupp 

valde att plantera som en miljövänlig handling och en tredje valde att återan-

vända skräp som pysselmaterial. Steg tre är egentligen inte det mest relevanta 

steget för att svara på studiens frågeställning utan grundar sig i författarens 

egna pedagogiska tänkande inspirerat av John Dewey med praktiskt erfarande 

som en central del av lärandet samt ett sätt att tacka barnen för deras delta-

gande. De avslutande aktiviteterna var mycket uppskattade.  

4.4 Diskursanalys 

För att analysera det insamlade data på ett adekvat sätt för att svara på fråge-

ställningarna föll valet på att göra en diskursanalys. Det som studeras var alltså 

språket och barnens egen miljödiskurs, det var således nödvändigt att välja en 

metodansats som bearbetar språkets funktioner och meningsskapande.  Som 

metodansats är diskursanalysen mycket bred både gällande varierade metoder 

med vilka man kan arbeta med diskursanalys samt gällande antalet fält där dis-

kursanalysen används, från psykologi till kulturstudier och utbildning. Gemen-

samt är att diskursanalysen används i studier av språk och många av forskarna 

som använder sig av diskursanalys är lingvister, något förenklat kan man säga 

att diskursanalys är studien av språk (Johnstone, 2008). 

Diskursanalysen hjälper oss att förstå hur språket konstituerar vår verklighet 

och har på så vis tydliga kopplingar till socialkonstruktivismen (Winther Jør-

gensen & Phillips, 2000). Diskursanalys lämpar sig därför som metodansats 

om studiens syfte och frågeställning kan besvaras genom att bryta ner och ana-

lysera text (Bolander & Fejes, 2015). Text innebär i det här sammanhanget inte 
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nödvändigtvis det skrivna ordet utan alla meningsfulla handlingar såsom tal 

och sociala handlingar som kan transkriberas och ges betydelse genom ana-

lysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den insikten att diskurs inte en-

bart handlar om det talade språket utan inkluderar alla typer av sociala hand-

lingar med diskursiv betydelse blev av relevans för studiens analys. I analys-

processen söktes gemensamma nämnare i barnens miljödiskurs. Fanns det 

några samband mellan utsagorna som var genomgående för de olika observat-

ionsgrupperna? Genom att lyfta ur de diskursiva utsagorna som var gemen-

samma för flera observationsgrupper och jämföra dem framstod att de sociala 

handlingarna som barnen delar i sin vardag på förskolan påverkar deras miljö-

diskurs under observationen. 

 I den här studien var det framförallt den muntligt uttalade diskursen som var 

relevant. Bolander och Fejes (2015) beskriver hur diskursen som vi använder 

oss av skapar bilder av verkligheten genom att beskriva resonemangen kring 

valen av studielitteratur till en grupp lärarstudenter. Genom diskursen i det 

sammanhanget skapades olika bilder av lärarstudenter som till exempel mer 

eller mindre avancerade elever och som individer som inte kan hantera allt för 

komplicerad litteratur. Diskursen skapade alltså en form av normalitet kring 

vad en lärarstuderande är. Diskursen konstituerar alltså upplevda sanningar 

och ger uttryck för vad som anses vara en normativ världsbild och en som inte 

är normativ. I mötet med barnen på de avdelningarna som jag besökte för stu-

dien kunde jag märka av hur barnens uttryckta diskurs formade en normativ 

verklighetsbild kopplad till handlingar som är och inte är miljövänliga. Detta 

trots att jag försökte att undvika att vara normerande under samtalen. Man kan 

anta att de redan har konstruerat en normativ miljödiskurs sedan tidigare. Med 

det sagt är det inte relevant att inom diskursanalysen betrakta en normativ dis-

kurs som sann eller osann. Alla olika utsagor anses vara representationer av 

verkligheten som kan vara sanna eller osanna, men den diskurs som förekom-

mer ges status som sann och den sanning som diskursen konstituerar är mer 

intressant i en diskursanalys (Bolander & Fejes, 2015).  

Diskursanalys som metodansats är bred och det finns inget enhetligt tillväga-

gångssätt till hur man ska använda en diskursanalys. Istället finns det många 

olika traditioner för hur diskursanalys kan användas beroende på forskarens 

intresseområde och vad det specifikt är man söker efter i sin diskursanalys (Bo-

lander & Fejes, 2015). Den här studien är i första hand inspirerad av Michel 

Foucault (Bolander & Fejes, 2015). Foucault var tidig med att använda sig av 

diskursanalys och har utvecklat teori och begrepp tillhörande diskursanalysen 

och nästan alla diskursanalytiska inriktningar förhåller sig till Foucault i någon 

utsträckning i sin utformning. Foucault utgår från en generell socialkonstrukt-

ionistisk premiss. Alltså att kunskap inte bara återger verkligheten utan att 
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olika kunskapsregimer bidrar att konstruera vad som är sant och falskt. 

Foucault intresserade sig för vilka diskursiva utsagor som ges acceptans och 

mening. Beroende på historisk epok är olika diskurser dominerande vilka sätter 

standarden för vad som kan ses som sant och falskt och vad som är accepterat 

och otänkbart (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Således kan diskursanalys 

användas för att studera hur diskurs konstruerar sanningar om vad som är nor-

mativa eller abnorma diskurser (Bolander & Fejes, 2015). I den här studien har 

Foucaults diskursanalytiska metod använts för att identifiera vilka tendenser 

som återkommer i barns miljödiskurs.  

Den data som har samlats in från mina observationer kommer att analyseras 

genom kategorisering vilket innebär att datamaterialet sorteras in i olika kate-

gorier. När texten analyseras reduceras och struktureras den enligt dess likheter 

och skillnader i lämpliga indelningsgrupper (Bolander & Fejes 2015). En tran-

skribering kan inte innehålla all insamlade data men måste på ett korrekt sätt 

representera de diskursiva verkligheten, mer kvalitativa transkriberingar åter-

ger inte varje uttalat ord utan lyfter fram de mest relevanta delarna för studien 

på ett sanningsenligt sätt och innehåller inte för mycket distraherande detaljer 

(Johnstone, 2008). Det blir därför lämpligt att transkribera data genom katego-

risering. Till att börja med kunde jag lyfta ut de excerpt ur de inspelade obser-

vationerna som är av relevans för frågeställningen. Inspelningarna inleds ofta 

med att barnen står och dansar framför kameran och utforskar det fenomenet 

en stund. Detta är givetvis inte relevant för studien och kommer därför inte att 

transkriberas.  

För att på ett adekvat sätt kunna analysera de tankar som barnen uttrycker i det 

transkriberade materialet var det nödvändigt att på något vis strukturera bar-

nens uttalanden och interaktioner så att ett begripligt sammanhang trädde fram. 

Inspirationen till hur det skulle gå till kom ifrån Eva Alerbys doktorsavhand-

ling ”Att fånga en tanke” (1998). Avhandlingen riktar in sig mot äldre barn och 

tonåringars tänkande kring miljön och är därför inte onämnd under ”litteratur 

och tidigare forskning”. Intressent att påpeka är dock att tankesätten mellan 

förskolebarnen och de äldre barnen inte skiljer sig nämnvärt åt även om de 

äldre barnens resonemang är mer utvecklade. Alerby (1998) delar in barnens 

tankar i olika teman samt utifrån föreställningar om den goda och onda världen, 

avhandlingen är alltså fenomenografisk till sin natur. Eftersom diskursanalys 

inte är någon enhetlig metod med bestämda ramar utan är en stor mängd olika 

metoder för att analysera lingvistik (Johnstone, 2008) så tordes det inte vara 

problematiskt att låna en ide från fenomenografin för att genomföra en diskur-

sanalys.  
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Dataanalysen inledes genom att se på de inspelade lärosituationerna ett flertal 

gånger för att få en känsla för materialet och avgöra vilka delar som var rele-

vanta för studien och därför behövde transkriberas samt vilka delar som sak-

nade relevans. Därefter transkriberades relevant data ordagrant. Sedan skapa-

des relevanta kategorier för att beskriva tendenserna i barnens miljödiskurs. 

Från Arleby (1998) lånades kategorierna ”pragmatiska värden” viket i denna 

studie fick namnen ”positiva miljöhandlingar” och ”negativa miljöhand-

lingar”, ”ansvarsperspektiv” som utvecklades till ”omsorg för djuren”, ”om-

sorg för växter/natur/planeten” och ”omsorg för människan” och ”estetiska 

perspektiv” som lånades rakt av. Därtill kom kategorin ”moraliska gråzoner” 

för att bemärka det tillfällen då barnens miljödiskurs var mer mångfacetterad 

och vägde argument. Från Kahriman-Özturk, Olgan och Guler (2012) lånades 

de sju R som de använt sig av för att kategorisera barns miljödiskurs i sin stu-

die. Fyra av de sju R:n reuce, respect, recycle och reduce upptäcktes i barnens 

miljödiskurs och bildade ett komplement till de etablerade kategorierna. När 

barnens diskurs kategoriserats på ett tillfredställande sätt framträdde mönster 

gällande barnens tankar om miljö till exempel gällande vilken typ av utsagor 

som tycktes äga företräde och konstruerade en bild av vad barnen ansåg vara 

naturens värden och god miljömoral. Genom att analysera betydelsen av bar-

nens miljödiskurs med hjälp av kategorisering upplevs studiens första fråge-

ställning gällande vilka tankar barnen uttryck för kring hållbar utveckling i en 

aktivitet baserad på pluralistisk utbildningstradition som besvarad. För att be-

svara studiens andra frågeställning gällande vad som utmärkte barnens miljö-

diskurs behövde det transkriberade materialet ses över igen. Barnens diskur-

siva utsagor upplevdes ha en normativ prägel och vissa berättelser som åter-

kom under observationerna liknade varandra så pass mycket att det motiverade 

att betänka sambanden och vad det innebar för konstruerandet av barnens mil-

jödiskurs. De diskursiva teman som var återkommande i observationerna lyftes 

ur sina ursprungliga sammanhang och jämfördes med varandra för att kunna 

analysera vad som kännetecknade mönstret. Det tycktes vara så att vissa dis-

kursiva utsagor från olika observationsgrupper liknade varandra till den grad 

att det inte kunde vara en slump, varpå en tanke väcktes att barnens diskurs 

kan vara formad av sociala handlingar utanför observationstillfällena. Det tran-

skriberade materialet söktes igenom efter sådant som kännetecknade händelser 

i barnens liv som tyder på att barnens miljödiskurs konstruerats genom tidigare 

sociala handlingar. Dessutom fanns gemensamma aktiviteter och erfarenheter 

från förskolan som tveklöst påverkat vad barnen valt att ta upp under observat-

ionstillfällena, handlingar som genomförts med vårdnadshavare och influenser 

från media var även tecken på det. Transkriberingarna genomsöktes även efter 

händelser där miljödiskurs konstruerades socialt under observationens gång 

men dessa händelser förekom i en lägre utsträckning. Analysen av data visar 
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att barnen mer ofta talar oberoende av varandra än vad de bygger på varandras 

resonemang. Resultaten av analysen presenteras i kapitel fem. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

I en akademisk text oavsett nivå vare sig det är en studentuppsats som denna 

eller en forskningsartikel av en professionell forskare behöver metodvalets va-

liditet, reliabilitet och generaliserbarhet styrkas för att visa att den valda meto-

den har gett svar på studiens frågeställning på ett trovärdigt sätt och att genom-

förandet av studien har skett på ett adekvat vis (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2018).  Studiens validitet indikerar hur giltig studien är i förhållande till att 

metoden har bidragit till att svara på studiens syfte och frågeställningar. Om 

valet av metod och genomförande är lämplig för att mäta det som avses att 

mätas kan validiteten anses vara hög (Roos, 2014). Christoffersen och Johan-

nessen (2012) tar specifikt upp begreppsvaliditet vilket innebär relationen mel-

lan det fenomen som ska undersökas och de data som insamlats. Alltså ska de 

data som samlades in i samband med observationerna i studien beröra de feno-

men som avsågs att studeras. Nivån av validitet varierar beroende på vad det 

är som har mätts, reliabiliteten på en studie beror istället på hur det har mätts, 

om en studie är genomför på ett inadekvat sätt så blir resultatet missvisande. 

Det kan till exempel bero på att forskaren slarvar och resultaten får då en låg 

reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Roos (2014) menar att en stu-

dies reliabilitet är knuten till att en tillräckligt stor mängd data har samlats in 

för att en slutsats ska kunna dras och att data samlade in på ett strukturerat och 

noggrant sätt. Har arbetet en ordentlig struktur kan forskaren undvika att det 

som hen tar förgivet skymmer sikten från det som sker och förhindrar att få 

frågeställningen besvarad. En studie med hög reliabilitet ska kunna genomfö-

ras av en annan forskare med samma resultat, om flertalet forskare genomför 

en studie och kan dra samma slutsats så har studien god intersubjektivitet. Fors-

karen kan själv stärka reliabiliteten i sin studie genom att återupprepa sin egen 

undersökning vilket minskar risken för att tillfälligheter påverkar utfallet (Bje-

reld, Demker & Hinnfors, 2018). Generalisering syftar till i vilken grad resul-

taten i en studie kan appliceras på händelser utanför studien och om resultatet 

går att använda sig av i andra studier. En studie med god grad av generalisering 

kan vara användbar utanför studien (Fejes & Thornberg, 2015). När deltagan-

deobservation används som metod för datainsamling såsom i denna studie, så 

kan brister i generaliseringen uppstå då denna typ av kvalitativa studier är svåra 

att statistiskt säkerställa gentemot populationen menar vissa kritiker (Fejes & 

Thornberg, 2015). Den kritiken kan förstås till en viss grad då undersökningar 

av kvalitativ natur med färre informanter skulle kunna påverkas av tillfällig-
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heter, men den risken minskar i fall en undersökning återupprepas med lik-

nande resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). I en kvalitativ studie är det 

mer relevant att betänka den analytiska generaliserbarheten än statistisk gene-

raliserbarhet vilket innebär att resultatet bedöms utifrån den grad den kan an-

vändas som vägledning i andra situationer. Resultatet erbjuder då ett perspek-

tiv som kan appliceras på liknande händelser utan att uttrycka en sanning. Ge-

neraliserbarheten i en studie kan alltså synas om resultaten går att återskapa i 

andra situationer och andra studier. Man kan säga att en kvalitativ studie be-

döms utifrån hur relevanta och nyttiga resultaten är, resultaten ska kunna ap-

pliceras på vardagliga praktiska händelser och vara brukbart för det fält som 

har studerats (Fejes & Thornberg, 2015). 

Validiteten på den här studien är generellt sätt hög på så vis att den insamlade 

data ger svar på syftet och frågeställningarna. Ibland ville barnen givetvis prata 

om andra saker än vad studien syftade till men i alla transkriberingarna finns 

data som bidrar till att besvara frågeställningen. Begreppsvaliditeten är god då 

barnens uttryckta tankar relaterar till det fenomen som avsågs att studeras spe-

cifikt då miljöaspekten av hållbar utveckling. Validiteten i studien kunde dock 

ha stärkts något om jag i högre grad kunnat undgå att lägga in personliga vär-

deringar i barnens resonemang vilket strider mot den pluralistiska tanken vil-

ken arbetet bygger på. Att agera moderator i samtalen med barnen fyllde vis-

serligen ett syfte i studiens validitet även om jag kanske la mig i lite för mycket 

vid något tillfälle, om inte samtalen ibland förts tillbaka till temat för lärande-

situationen så skulle de insamlade data från observationstillfällena eventuellt 

inte kunna ge svar på studiens syfte vilket hade inneburit en låg validitet. Jag 

kommer i slutsatsen och diskussionen beröra när det kan ha haft en inverkan 

på hur barnen uttryckt sig. För att hålla validiteten hög och försäkra att meto-

den kunde generera svar på studiens syfte och frågeställningar var utform-

ningen av lärandesituationen som skulle studeras viktig. Observationen var 

tvungen att generera data som besvarade studiens frågeställningar och ingen-

ting annat. Därför söktes inspiration gällande utformningen av lärandesituat-

ionen från organisationer som WWF och OMEP men även från Susanne Björ-

klunds (2014) bok ”Lärande för hållbar utveckling i förskolan” för att hitta 

modeller för att prata med barn om hållbarhet. För att uppnå en god validitet 

mellan metoden och syftet utan tidigare erfarenhet av akademiska studier var 

det lämpligt att använda beprövade aktiviteter som en grund, då behövde jag 

inte återuppfinna hjulet utan kunde modifiera hjulet för att passa just mitt syfte 

och frågeställning.  

Reliabiliteten får anses vara något låg, studien är genomförd i en medelstor 

svensk kommun med 23 barn från tre avdelningar på två förskolor. Det blir 

tydligt i studien att barnen som då känner varandra har en liknande referensram 
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och därför återger liknande värderingar och tankar kring hållbarhetsfrågan. 

Hade studien gjorts om kunde de sex observationerna med fördel skett på sex 

olika förskolor för att kunna få en större bredd i barnens uttryckta tankar. Där-

emot försäkrar det relativt höga antalet informanter och de upprepade obser-

vationstillfällena att en slutsats kan dras som kan prövas av andra om så öns-

kas. De återkommande observationerna gör dessutom att tillfälligheter inte har 

någon större inverkan på studien. Aktiviteterna som observerades var utförda 

på ett vis som får anses vara adekvat och jag känner inget behov av att ändra 

på upplägget i fall jag skulle göra om studien. Även om reliabiliteten i denna 

studie är något låg så har avväganden gjorts för att uppnå en så hög reliabilitet 

som möjligt. För att undvika att tillfälligheter skulle påverka resultatet beslu-

tades att observation skulle vara i selektivt återkommande form med ett högt 

antal informanter vilket försäkrade att rikliga mängder data kunde samlas in 

och generella diskursiva mönster och skillnader bland informanterna kunde 

upptäckas. Målsättningen var att 18 barn skulle deltaga och totalt blev 24 barn 

anmälda, det höga antalet informanter ger studien en viss trovärdighet.  

Studiens resultat är generaliserbar på så vis att den kan vara användbar i situ-

ationer utanför studien för den förskoleverksamhet som vill arbeta med håll-

barhetsfrågor med förskolebarnen och vill prova ett pluralistiskt förhållnings-

sätt till miljöundervisningen. Den går också att använda sig av om det finns ett 

intresse för att höra på och förstå förskolebarns miljödiskurs och hur den kon-

strueras genom socialt diskursiva händelser. Det låter kanske tekniskt och spe-

cifikt men glöm då inte att diskurs är något vi ägnar oss åt hela tiden. Studiens 

resultat är även generaliserbara på så vis att det kan återskapas i andra studier. 

Metoden som sådan är enkel att återskapa. Genom en diskursanalys med soci-

alkonstruktivistisk premiss, som utgår ifrån att diskurs inte bara handlar om 

språk utan att diskurs omfattar alla betydande sociala handlingar borde lik-

nande slutsatser nås gällande hur diskurs är konstruerad även om utsagorna 

givetvis inte kommer att vara identiska. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet gav 2002 ut ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” där anges fyra huvudsakliga forskningsetiska 

krav som all forskning måste ta hänsyn till. De är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav garanterar att 

de som berörs av forskningen medvetliggörs om forskningens syfte, deras rätt 

att själva bestämma om sin medverkan i forskningen, att deras personuppgifter 

behandlas på ett sådant sätt att de inte kan spåras tillbaka till forskningsdelta-

garen samt att uppgifter insamlade från forskningsdeltagaren enbart används i 

forskningssyfte (Christoffersen & Johannessen, 2012). 
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I arbetet med barnen så känner jag att informationskravet och samtyckeskravet 

kommer att vara extra viktiga även om jag givetvis kommer att följa de andra 

etiska kraven också. Att barnen är väl informerade om studiens syfte samt de-

ras rätt att bestämma om de vill medverka eller inte upplever jag som viktigt 

och det kommer krävas av mig att förklara det på ett sätt som är tillgängligt för 

barnen i fråga. Det är viktigt att respektera barnens integritet och rätt till själv-

bestämmande. För att leva upp till vetenskapsrådets informations- och sam-

tyckeskrav skickades informations- och samtyckesblanketter ut till de försko-

leavdelningar som skulle undersökas. De delades senare ut till vårdnadsha-

varna som ska ge samtycke till barns deltagande i all typ av forskning om bar-

nen är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2017). Genom informationsbrevet gavs 

vårdnadshavarna den information de behövde. Vilket inkluderade studiens 

syfte, att jag ämnade att observera barnen genom videoinspelning, vad data 

skulle användas till och hur insamlade personuppgifter skulle förvaras. Även 

barnen som skulle delta i undersökningen gavs muntlig information om studien 

samt möjlighet att själva dra tillbaka samtycke om de inte önskade att vara 

med, vilket uppmuntras av Löfdahl (2014) som dessutom påpekar att barn inte 

alltid drar tillbaka samtycke med sina ord men kan ge andra signaler på att de 

inte längre önskar att vara med i forskningen. Om ett barn till exempel tycker 

att det är obehagligt att bli observerad bör man låta barnet slippa, personalen 

på avdelningen kan ta hand om de barn som tycker att forskningssituationen är 

obehaglig men man bör försöka undvika den typen av situationer. Detta fanns 

i åtanke under studiens gång men lyckligtvis uppstod inga sådana situationer, 

det var snarare att förklara varför vissa barn inte kunde få vara med som var 

svårt.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien försäkras om att de för-

blir anonyma och att deras personuppgifter inte delas till någon som inte är 

direkt involverad i studien. Allt insamlat material som innehåller personupp-

gifter ska under studien förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2017). För 

att skydda identiteten av deltagarna i den här studien förvaras namnunderteck-

ningarna från samtyckesblanketterna inlåsta i ett skåp. Vid observationerna 

gjordes videoinspelningar på en Samsung läsplatta. Läsplattan hölls på flyg-

läge under inspelningarna och hölls på flygläge tills det att filerna var över-

lagda på en dator som är lösenordskyddad och har molntjänsterna avstängda 

för att inte något material ska läcka av misstag. I transkriberingen av data-

materialet gavs de deltagande barnen kodnamn för att skydda deras identiteter. 

Allt material inklusive kodnamnen kommer att förstöras efter att studien är 

avslutad.  

Att det insamlade materialet används enbart till studiens angivna ändamål och 

sedan förstörs samt att deltagarna ges garantier att materialet inte används av 

obehöriga är en del av nyttjandekravet. Vårdnadshavarna meddelades genom 
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informationsbrevet hur insamlade data kommer att användas i den här studien 

och barnen angavs det muntligt på plats. De gavs även garantier om att allt 

material och alla personuppgifter kommer att förstöras efter att ett godkänt be-

tyg har rapporterats. 

Att använda sig av videoinspelning i en studentuppsats och huruvida det är 

lämpligt råder delade meningar om, Vetenskapsrådet (2017) menar att video-

inspelning kan inkräkta på individens privatliv samt att det är viktigt att inspel-

ningen görs på ett respektfullt sätt som inte inkräktar på individens integritet. 

Videoinspelning har i den här studien använts på ett ansvarsfullt sätt, dels ge-

nom att vara tydlig med att videoinspelning skulle ske genom informationen 

som gavs innan studien. Inspelningarna var också arrangerade på ett sådant sätt 

att det var noll procents risk att någon som inte gett sitt samtycke skulle synas 

vid videoinspelningen. Inför inspelningarna valdes ett avskilt rum på avdel-

ningarna som övriga barn och vuxna inte var tvungna att röra sig i. Barn som 

inte skulle deltaga i observationen informerades om att rummet för inspel-

ningen nu var avstängt för alla utom ”forskningsgruppen”. Dörrar till inspel-

ningslokalen förblev stängda under inspelningarna och fanns fönster drogs gar-

dinerna ner. Ljudinspelning användes inte av den anledning att jag tidigare för-

sökt dokumentera genom ljudupptagningar och upplevt det svårt att på efter-

hand identifiera vilket barn som sa vad, video var av den anledningen ett nöd-

vändigt komplement.  

All forskning som bedrivs ska hålla sig inom vissa etiska och legala ramar som 

är formulerade av vetenskapsrådet, bland annat genom texten ”God forsk-

ningssed” (2017) som berör vad som är etiskt och inte etiskt försvarbart. Gäl-

lande till exempel hur informanter i forskningen får behandlas och hur deras 

personuppgifter ska skötas. I en studentuppsats finns det dessutom extra rikt-

linjer gällande vad man får behandla i sin uppsats. Det får inte röra till exempel 

etnicitet, religion, politiska åsikter hos informanterna eller behandla några 

andra personuppgifter som kan anses vara känsliga (Löfdahl, 2014). I och med 

de riktlinjer som finns för forskningen så har vissa etiska avväganden redan 

gjorts åt mig men det är mycket viktigt att känna till.  
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5 RESULTAT 

Efter genomförd analys av det transkriberade materialet från observationerna 

kan konstateras att studiens frågeställningar besvarats på ett tillfredställande 

sätt. Barnen har gett uttryck för tankar kring hållbar utveckling, centralt i bar-

nens tankegångar fanns ett motsatstänk mellan positiva och negativa hand-

lingar för miljön. Barnen gav generellt sätt inte uttryck för gråzoner i sina re-

sonemang oftast uttrycktes en handling som negativ och en motsatt handling 

som positiv. Barnen visade prov på att uttrycka känslomässiga och estetiska 

värden i förhållande till planeten och en känsla av omsorg framförallt för dju-

ren men även för naturen i viss utsträckning och människan i en mindre ut-

sträckning. Barnen visade en viss kunskap om hållbar utveckling genom att ta 

upp sådant som kan relateras till tre av de sju R:n (Engdahl, 2015; Kahriman-

Özturk, Olgan & Guler 2012), reuce, respect och recycle. 

Barnens miljödiskurs kännetecknas av normerande miljövärden vilka tycks 

vara påverkade av yttre faktorer i vissa fall. Barnens diskurs tycks vara socialt 

konstruerad av deltagarna i observationen, alltså barnen själva och genom yttre 

faktorer. Så som gemensamma upplevelser, påverkan från vuxna och media. 

Nedan kommer resultatet analyseras djupare indelat under olika underrubriker 

för att göra det hela mer greppbart. tjugotre barn har observerats vid sex till-

fällen på två förskolor, de kommer hänföras till som Rävens förskola och 

Ugglans förskola. Från Rävens förskola har sexton barn deltagit och från 

Ugglans förskola har sju barn deltagit. 

5.1 Positiva och negativa handlingar för miljön. 

Denna studie utformades utifrån den pluralistiska undervisningstraditionen vil-

ket gav de deltagande barnen möjlighet att på ett fritt sätt diskutera miljöfrågor 

utan att ge normativa föreställningar företräde. I resultatet märks dock att bar-

nen redan besitter en normativ syn på vad det innebär att ta hand om natur och 

miljö. Några exempel kommer att ges från det transkriberade materialet och 

sedan analyseras.  

Till att börja med ett kort men talande stycke för barnens resonemang kring 

miljön detta från observation 1 på Rävens förskola. 

Johan: Men skräp är inte bra för naturen. 

------- 

Johan: Man ska slänga dom i papperskorgen. 
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Alexander: Man plockar bort det och sen slänger det. 

Detta var ett ganska typiskt resonemang som återkom vid fem observationer 

av sex. Undantaget var observationen 1 på förskolan Ugglan vilken jag kom-

mer att återkomma till. Att en handling som anses var negativ för miljön anses 

ha en motsatt handling som är positiv för miljön är ett återkommande resone-

mang hos barnen, de har inte fel men resonerar inte mer än så kring frågan. De 

båda pojkarnas resonemang i kombination med det faktum att denna typ av 

utlåtanden var ett genomgående tema genom observationerna, visar genom dis-

kursanalysen att dessa diskursiva utsagor har givit acceptans och mening och 

bildar normen för barnens rådande normativa diskurs. De ger här prov på vad 

som är en god miljömoral vilket är förknippat till den normerande undervis-

ningstraditionen. Barnens resonemang om vad som är och inte är bra för natu-

ren kretsar mycket kring nedskräpning och djur, ofta sammanflätat. Följande 

exempel från observation 4 på Rävens förskola. 

Jag: Och vad är det som är bra och vad som är dåligt för naturen?  

Anna: Och det är får dåligt om man slänger skräp. 

Lisa: Och om man slänger plast. 

Jag: Då gör jag en glad gubbe här så skriver vi sånt som är bra för naturen 

där och så gör jag en ledsen gubbe där och så skriver vi sånt som är dåligt för 

naturen där, ok? Och då så sa ni slänga skräp här det tyckte ni inte var bra. 

Lisa: Och plast och glasbitar. 

Jag: Varför får man inte göra det då?  

Mårten: Och så får man inte slänga skräp på naturen på djurena. Det får man 

inte göra. 

Jag: Ok, man får inte slänga till djuren varför är inte det bra då Mårten? 

Mårten: FÖR DOM KAN DÖ! 

Jag: Oj, dör djuren då om man skräpar ner i naturen? 

Mårten: Ja. 

Jag: Och det är inte bra. 

Mårten: Nej. 

Även här råder ett tankesätt som påminner om den normativa undervisnings-

traditionen. Uttalandet från Mårten identifierar en negativ handling och hur 

den påverkar miljön, i det här fallet att nedskräpning är skadligt för djuren och 

förklarar i starka termer varför den här formen av handlande är oacceptabelt. 

Mårtens tankeformulering kan ses som mer normerande än pluralistisk. Han 

bygger förvisso sitt resonemang på vad som har sagts tidigare men anger ett 
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rätt sätt att handla på. För att ett synsätt på miljön utifrån pluralistisk utbild-

ningstradition ska kunna uppstå krävs att barnen genom undervisningen lär sig 

att värdera och handla på olika sätt (Hedefalk, 2014). Tankesätt i linje med 

pluralistisk utbildningstradition förekom i observationerna men upplevdes mer 

som isolerade händelser än generella mönster. Följande exempel kommer ifrån 

observation 3 på Rävens förskola. 

Sanna: Man får inte slänga plastpåsar. 

Bill: Socker. 

Jag: Hur tänker ni att (Bill avbryter). 

Bill: Jag och Sanna vet att man får slänga äppelskrutt och (sockerbitar flikar 

Sanna in) sockerbitar. För vi har gjort det på vårt knyte. Sanna vet du… 

Jag: Varför är det ok att slänga äppelskruttar? 

Sanna: För att myrorna äter upp det. 

Jag: Det blir mat till djuren tänker du? 

Sanna: Mmm. 

Jag: Plast då varför är just det inte bra? 

Sanna: Dom andra sakerna försvinner ner i jorden. 

Bill: Ja och djuren kan dö om dom äter plast. 

Viktoria: Och djuren kan tro att det är mat. 

Här stämmer barnens resonemang väl in i den pluralistiska undervisningstrad-

itionens undervisningsprinciper (Hedefalk, 2014). Ett kritiskt tänkande appli-

ceras då barnen uttrycker att det finns en annan sida av nedskräpning, förutsatt 

att det är den” rätta” sortens skräp. Således uppstår här en moralisk gråzon 

vilket får barnen att värdera olika handlingssätt och varför två handlingar som 

tillsynes är lika varandra kan tolkas på olika vis. Barnen urskiljer de olika ef-

fekterna av nedskräpning beroende på typen av skräp, plastpåsar beräknas ha 

en skadlig effekt för djuren medan äppelskruttar och sockerbitar anses var ett 

sätt att hjälpa myrorna på traven. Jag tolkar även Sannas uttalande att de andra 

sakerna försvinner ner i jorden i förhållande till plast som att hon besitter kun-

skaper om förmultning. Föregående exempel om hur det kan vara bra för my-

rorna att lämna mat i naturen togs även upp under observation 2 på Ugglans 

förskola. De går på samma avdelning som Bill och Sanna i detta exempel och 

har då troligtvis varit med på ”knytet” som Bill pratar om. Således är detta ett 

exempel på hur en social handling utanför observationen bildar diskursiv text 

som påverkar diskursen under observationen.  
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5.2 Att visa omsorg för djuren, planeten och människan. 

Under observationerna framkom att barnen uttryckte en känsla av ansvar, re-

spekt och omsorg för naturen. Framförallt i förhållande till djurlivet men även 

växtlivet, naturen och planeten. Tanken att vi människor tar hand om planeten 

för vår egen skull lyftes enbart av ett barn. Tillsynes uttryckte de estetiska vär-

den kopplade till planeten jorden och en estetiskt ren natur som ett tecken på 

god miljö. De känslomässiga och estetiska dimensionerna av barnens tankar 

kring miljö banade ofta väg för de mer konkreta resonemangen om varför och 

för vem vi rår om planeten. 

I början av observationerna presenterades två bildmaterial för barnen. Av upp-

hovsrättsliga själ kan inte bilderna publiceras här i uppsatsen. Bildmaterial ett 

föreställde en världskarta samt åtta naturbilder med olika klimat. Bildmaterial 

två är hämtat från världsnaturfondens hemsida och föreställer en grupp barn 

som gemensamt tvättar planeten jorden (majoriteten av barnen som deltog i 

studien såg dock en grupp barn som målar jorden istället för tvättar). Barnen 

fick lov att berätta om vad de såg på bilderna och vad de tänkte runt dem. 

Överlag var barnen entusiastiska gällande att få prata om jordklotet. De pratade 

om vad de såg för sorters natur och växtlighet på bilderna och vilka djur som 

kan tänkas bo i dom olika miljöerna. Barnen visar på positiva känslor till natu-

ren och värdesätter dess estetiska värden. Följande utdrag är från Rävens för-

skola observation 2: 

Jag: Vad tänker man när man ser de här bilderna? 

Ida: Jag vill åka dit. 

Jag: Ok, du känner att man vill åka ut och resa. 

Sofia: Jag tänker att jag vill åka till blomsterlandet där. 

Jag: Gillar du blommor? 

Ida: Jag vill åka till det här landet för det ser så vackert ut. 

Andreas: Och jag vill åka till det här landet. 

Barnen i de här exemplen ger utryck för en uppskattning för jordklotet, naturen 

och dess estetiska skönhetsvärden. Detta var ett genomgående tema genom ob-

servationerna bortsett från observation 1 på Ugglans förskola där den delen av 

inspelningen gick förlorad. Med barnens utryckta entusiasm gällande bilderna 

av planeten är det inte förvånande att de besitter värderingar gällande miljön. 

Genom att bryta upp barnens miljödiskurs i kategorier gick det att utskilja inte 

bara det att det finns olika sätt att bedriva miljödiskurs, utan även att kategori-

erna hänger ihop med varandra. Föregående utdrag kategoriserades som este-

tiska värden, men dessa utsagor bidrog till att barnen började tala om miljö 

utifrån handlingar och omsorg för djur och natur. Det är inte helt överraskande 
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att barnens diskursiva utsagor hänger ihop på det viset att om estetiska värden 

upplevs viktiga följs de av diskurs som berör att hålla planeten estetiskt ren. 

De följande utdragen från observation 2 på Rävens förskola samt observation 

2 på Ugglans förskola visar hur barnen utrycker omsorg för djur, växtlighet 

och människan. Avsnittet inleds med exemplet från observation 2 på Rävens 

förskola. 

Ida: Och sen är det inte bra att slänga jord på myror eller att döda djur. 

Jag: Nej för det är inte snällt eller? 

Ida: Nej, eller att döda djur. Döda djuren är inte bra. 

Jag: Varför inte det då? 

Ida: För då blir det mer, för då blir det mer och humlor tycker jag inte man 

får döda. 

Jag: Nej för vad hjälper humlor till med? 

Ida: Att dom gör mat och så. Att det börjar blomma äpplen. 

Exemplet ovan illustrerar att barnen anser det viktigt att visa omsorg för mil-

jön. I särklass vanligast var att barnen menade att omsorgen av naturen är för 

djurens skull. Men i sitt exempel om humlorna visar Ida på Rävens förskola på 

en djupare förståelse för hur snällhet gentemot humlorna genom att inte döda 

dem även bidrar till växtlighet i form av mat som sedan kan ätas. Även om hon 

inte uttrycker det på ett direkt vis går det att tolka sättet på vilket hon kopplar 

humlor till mat som ett sätt att uttrycka att goda miljöhandlingar på sikt är bra 

för människor. Nedan följer exemplet från observation 2 på Ugglans förskola. 

Exemplet är ganska långt och är därför indelat i två stycken. 

Jag: Vad är det barnen gör med jorden? 

Johanna: Målar den. 

Daniel: (ohörbart) 

Sara: Dom tar hand om den. 

Jag: Dom tar hand om den tänker du Sara. Hur tänker du då? 

Sara: Dom har ju en boll som dom tycker om. 

Jag: Ja. Varför tycker dom om den här bollen då? Vad är det som är särskilt 

med den här? 

Sara: För dom kanske tycker om jordklotet för det är ju ett jordklot. 

Jag: Och varför är… Tycker dom at det är viktigt att man tar hand om det här 

jordklotet? 

Sara: Så att det inte går sönder då. 
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Jag: Så att det inte går sönder. Varför ska inte jord gå sönder då? 

Johanna: För annars (Sara avbryter) 

Sara: För då dör vi. 

Jag: Då dör vi, oj är det så? 

Johanna: Ja för då så flyger allt då kommer människor ut i rymden och dom 

har ingen rymddräkt och då kan dom inte andas. 

Jag: Oj, är det så. 

Sara: Så då dör vi. 

Johanna: Ja. 

Jag: Så då är det ganska viktigt att vi tar hand om planeten så att vi kan bo på 

den. 

Sara: Mmm. 

Johanna: Ja hoppas att det inte håller på att en enda spricka i jordklotet nu. 

I studiens allra sista observation uttryckte Sara och Johanna, som de enda bar-

nen i studien, att barnen som syns på bildmaterial 2 och i förlängningen vi 

människor tar hand om jordklotet för vår egen skull. Det står i stark kontrast 

till utlåtandena från de andra barnen som prioriterar en estetiskt ren natur och 

friska djur som tecken på en god miljö. Ytterligare överraskande var det att de 

drog resonemanget så långt som till att vi riskerar att dö om jordklotet går sön-

der. Det går även här att fundera på vilken diskursiv innebörd bildmaterialet 

har. Just den bilden vi tittar på i exemplet ovan föreställer åtta barn som ge-

mensamt tvättar jordklotet. För Sara signalerar bilden omsorg och hon bygger 

sitt resonemang på det. Således är bildmaterialet text i en diskursanalytisk me-

ning som påverkar annan diskurs.  

Sara: Men jag vet vad som är bra för man måste ju vattna sin egna trädgård 

och blommor för det är ju också en natur. 

Jag: Ja det är också naturen att ta hand om blommor. Så vattna blommor är 

bra tänker vi. 

------- 

Sara: Vet du mamma och jag faktiskt (Johanna flickar in att man ska slänga 

skräp i papperskorgen) plantera jordgubbar och då gjorde vi faktiskt så när vi 

vattna dom igår och blommorna också. 

Jag: Är det något som hjälper naturen att man planterar? 

Sara: Ja. 

Jag: Hur hjälper det naturen tänker du? 

Sara: För då kan det bli gott att plocka sen. 
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Jag: Det blir mat. Det är ju bra vi behöver ju mat. 

Sara: Och så måste vi vattna det för att det växer. 

Sara på förskolan Räven väljer att inte särskilja mellan natur och trädgård vil-

ket är helt ok. Hon lyfter omsorgen om växter och plantering som ett sätt att 

hjälpa naturen, hennes resonemang grundar sig ett intresse för odling som hon 

delar med sin mamma och en förhoppning om att få äta jordgubbar senare. Att 

barnen visar en uppskattning för växtlighet var återkommande i observation-

erna särskilt när vi tittade på naturbilderna i bildmaterial 1, vilket jag kopplar 

till att barnen ser ett estetiskt värde i naturen. Att ta hand om växter som ett 

sätt att hjälpa naturen förekom sporadiskt under observationerna.  

5.3 Socialt och diskursivt konstruerad kunskap. 

Garret och Hahn (2017) utgår från att barn har en sorts medfödd förmåga att 

vara intresserade av och känna empati för miljön. Att besvara frågan varför 

barn talar om naturen på ett visst sätt genom att hävda en sorts mänsklig essens 

är inte tillräckligt utifrån en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Den dis-

kurs som barnen för grundar sig på kunskap som är socialt konstruerad med 

både kulturell och historisk betingning, människor är sociala varelser som 

skapar kunskap genom sociala handlingar och språk (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Således är det svårt att hävda att någon inre essens hos männi-

skan existerar då till exempel normer konstrueras genom interaktioner och dis-

kurs (Wenneberg, 2001). Barnens miljödiskurs är således åtminstone delvis 

konstruerad genom annan socialt konstruerad diskurs. Mänsklig diskurs for-

mas genom alla meningsfulla handlingar såsom text, tal och sociala handlingar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Nu när vi har tagit reda på vilka tendenser som återkommer i de deltagande 

barnens miljödiskurs finns det anledning att analysera vad barnens tankar och 

värderingar kommer ifrån. När barnen på Rävens förskola beskrev handlingar 

som var bra och dåliga för naturen låg deras fokus huvudsakligen på nedskräp-

ning. Tre av fyra observationer hade dessutom gemensamt att barnen nyligen 

hade deltagit i en skräpplockardag. Det är inte långsökt att tänka sig att denna 

sociala handling påverkar barnens miljödiskurs i den riktningen. Vid observat-

ion två och tre på Rävens förskola resonerar barnen att det är ok att lämna 

matrester i form av frukt i skogen för myrornas skull. Bill nämner att de har 

utfört denna handling på sitt ”knyte”. På Ugglans förskola uttrycker barnen i 

båda grupperna att tuggummi inte får lämnas utomhus och att detta är för fåg-

larnas skull. De uppger att fåglarnas näbbar kommer att fastna i tuggummit och 

att det resulterar i fåglarnas död. 

Andra yttre faktorer som tycks kunna inverka på barnens uttryck och hand-

lingar är barnens föräldrar och populärkultur. Sara på Ugglans förskola har 
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odlat jordgubbar med sin mamma och det tycks påverka hur hon värderar växt-

lighet. Två barn (ett på vardera förskolan) hängde ut sina pappor för deras ne-

gativa handlingar i naturen men bekänner också att de sedan följt de vuxnas 

exempel. Bill på Rävens förskola uppger under vårt samtal att han känner till 

vad återvinning är och att han har lärt sig om det från barnprogrammet ”Greta 

Gris”. Det tycks vara så att barnens miljödiskurs är delvis konstruerad genom 

sociala handlingar som ägt rum innan studien genomfördes vilka kan vara på 

barnens eller annans initiativ. Barnen tycks värdera vissa handlingar som bättre 

ur ett miljöperspektiv än andra, dessa utsagor tycks ha företräde och konstitu-

erar en normativ diskurs i sammanhanget.  

Under de observerade aktiviteterna fick barnen möjligheten att diskutera mil-

jöfrågor med mig och varandra. De flesta av barnen talade dock oberoende av 

varandra, vilket försvårar ett pluralistiskt lärande då det förutsätter att många 

olika idéer hörs (Hedefalk, 2014). Däremot visar barnen på förmåga att kunna 

skapa mening och kunskap dels genom bildmaterialens diskursiva innebörder 

samt genom att bygga på varandras diskurser. Exempel på det är när Mårten 

bygger på Lisa och Annas resonemang om att man inte få slänga skräp i natu-

ren för att förklara att det inte är bra för djuren eller när Johanna vidare utveck-

lar vad det innebär om ”jordklotet går sönder” som Sara uttrycker det.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om barns miljödiskurs 

utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska 

utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling och fråge-

ställningarna löd: 

• Vilka tankar ger barnen uttryck för kring hållbar utveckling i en aktivi-

tet baserad på pluralistisk utbildningstradition? 

 

• Vad utmärker barnens miljödiskurs i en aktivitet baserad på pluralistisk 

utbildningstradition? 

Resultaten av studien visade att barnens tankar kring hållbarutveckling huvud-

sakligen kretsade kring nedskräpning och omsorg för djurlivet. I en viss ut-

sträckning värderades naturens estetiska värden och barnen uttryckte omsorg 

för naturen, växtlivet och planeten, omsorg av miljön för människans skull fö-

rekom i en lägre utsträckning. Barnens miljödiskurs utmärktes av normativa 

uttryck av handlingar som är antingen bra eller dåliga för naturen och deras 

utsagor tydde på kunskap som är konstruerad genom sociala handlingar som 

ägt rum innan observationerna. Genom att analysera data från studien utifrån 

Michel Foucaults diskursanalys med en socialkonstruktionistisk premiss (Bo-

lander & Fejes, 2015) har det varit möjligt att presentera vilka diskursiva utsa-

gor som ges acceptans och mening från barnen, samt kunnat studera hur dessa 

sanningar har konstruerats utifrån vad barnen väljer att ta upp under samtalen. 

Studien visar att barnen besitter kunskap som är socialt konstruerad genom ord 

och handling och karaktäriseras av normativa tendenser i språket, respekt för 

naturen och estetiska värden. 

Studiens resultat tyder på att de barn som går på samma förskola och i och 

med det spenderar mycket tid med varandra och involveras i liknande aktivi-

teter har liknande referensramar för vad som anses vara goda miljöhand-

lingar. Detta samband är tydligare på Rävens förskola där fler barn deltog, 

liknande samband fanns även på Ugglans förskola det trots att den första ob-

servationen där inte var lyckad. Detta tolkas som att barnen utanför observat-

ionstillfällena möts av en miljödiskurs som är socialt och diskursivt konstrue-

rad och normaliserande. Barnen på Ugglans förskola hade nyligen haft en ge-

mensam skräpplockardag. Det kan antas att närheten till denna sociala hand-

ling har haft inverkan på barnens miljödiskurs. Deras fokus på att hålla natu-

ren ren framför allt. Det är också tänkbart att barnen deltagit i samtal om var-

för de har en skräpplockardag och fått höra om varför man inte bör skräpa ner 
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i naturen. Vilket skulle kunna förklara varför barnen återger en såpass enhet-

lig syn på natur och miljö vilket passar in under den normerande undervis-

ningstraditionen. Fler exempel på att barnens miljödiskurs är socialt konstru-

erat igenom gemensamma upplevelser utanför aktiviteten är när berättelserna 

från olika observationer sammanfaller på ett sådant specifikt sätt att det inte 

kan vara en slump. De återkommande berättelserna om att lämna rester av 

frukt i skogen för myrornas skull och att inte lämna tuggummi i skogen för 

att riskera att en fågel dör är för specifika för att ha uppstått naturligt i kon-

versationen. Barnen refererar här till gemensam kunskap som konstruerats ti-

digare i deras liv och bidrar till den diskurs som vi nu bedriver. 

 

Den här studien har inte resulterat i någon ny kunskap om hur barn i förskole-

åldern tillägnar sig kunskap om hållbar utveckling men resultatet bekräftar den 

rådande kunskapen vi har från tidigare forskning då liknande resultat fram-

kommit även i denna studie. Studien visar att de deltagande barnen, som var 

mellan fyra och sex år gamla, besitter en viss nivå av kunskap om hållbarhet 

och att det verkar finnas ett samband mellan barnens upplevda kunskap och 

deltagande i hållbarhetresulterande diskussioner och aktiviteter vilket är slut-

satser som dras både av Borg (2017) och Kahriman-Özturk, Olgan och Guler 

(2012). Borg (2017) lyfter fram att barnen i hennes studie beskrev vårdnads-

havarna, förskollärarna och TV som källor till sin kunskap om hållbarhet. Den 

här studien fann spår av vuxnas och barnprograms inflytande på barnens be-

rättelser genom tolkningen av insamlade data från observationerna.  

I svenska förskolors undervisning om hållbar utveckling förekommer företrä-

delsevis en normativ undervisningstradition i vilken handlingar som kan kate-

goriseras som god miljömoral äger företräde (Hedefalk, 2014; Sundberg & Är-

lemalm-Hagsér, 2016; Borg, 2017). Den aktivitet under vilken barnen obser-

verades var utformad utifrån en pluralistisk undervisningstradition där målsätt-

ningen är att barnen själva ska få mer tolkningsutrymme (Hedefalk, 2014; 

Sundberg & Ärlemalm-Hagsér, 2016). Trots detta uttryckte barnen en miljö-

diskurs som var präglad av normativa värderingar som anspelade mer på att ge 

korrekta svar än att tolka, få gråzoner gick att upptäcka i hur barnen resonerade. 

Med detta sagt så gör den här studien inte anspråk på att veta något om hur 

miljöundervisningen på de respektive förskolorna faktiskt ser ut. Därtill bör 

nämnas att barnens uttryckta kunskap inte på något sätt är fel, de deltagande 

barnen bidrog med kloka ord som helt enkelt påminde mer om en normativ syn 

på miljön än en pluralistisk. För att barnens diskurs skulle kunna kopplas till 

den pluralistiska utbildningstraditionen skull krävts mer kritik av uttalade nor-

mer att flera aspekter tillgodoses i resonemanget och att vi som deltog i kon-

versationen lyssnar på och bygger vidare på varandras resonemang (är inte helt 
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oskyldig på den punkten). Det förekom definitivt den typen av mer pluralist-

iska resonemang men mer som isolerade händelser men barnen besitter defini-

tivt den kapaciteten. Till det skulle jag vilja lägga att vissa normaliserande vär-

den kan vara bra att ha. Hedefalk (2014) frågar sig varför vissa värden, attityder 

och handlingar verkar äga företräde i miljöundervisningen inom förskolan. Det 

finns en strävan efter mer pluralistisk miljöundervisning vilken ska lära barnen 

att tänka kritiskt och ta hänsyn till flera olika värderingar och synpunkter me-

nar Öhman (2008), som därtill menar att barn som lär sig att tänka kritiskt kring 

kunskap kommer att välja de bäst underbyggda argumenten till slut. Detta tan-

kesätt tycks rimligt och borde appliceras i större utsträckning om vi önskar ge 

barn större demokratiskt inflytande i förskoleverksamheten. Här kommer dock 

invändningen. När barn som i den här studien, visar prov på god miljömoral 

borde inte det rimligtvis bekräftas av oss vuxna? Om Sara på Rävens förskola 

inte uttryckte att slänga sten på djur är felaktigt utan istället uttryckte en vilja 

att få slänga sten på djur, hade vi inte då med all rätt betraktat det beteendet 

som oacceptabelt? Dessutom innehåller förskolans läroplan flertalet humanist-

iska värderingar som alla barn ska tillgodose sig (Skolverket, 2016; 2018). Så-

ledes kan anses att ett visst mått av normativ undervisningstradition kan ha 

utrymme även i strävan efter mer pluralism.  

Både Garrett och Hahn (2017) och Liang och Madden (2016) använder sig av 

litteratur för att undervisa förskolebarn om miljö respektive naturen. Litteratu-

ren som de har valt till sina studier har diskursiva meningar som påverkar ut-

gången av studierna. Detta kan upplevas som svagheter med studierna då den 

information och de värden som förmedlas i litteraturen påverkar hur barnen 

svarar på undersökningen, vilket Liang och Madden också medger. Sådana in-

slag kan även ha påverkat den här studien då den undervisningsliknande situ-

ationen kan mana barnen att försöka svara ”rätt” på frågor istället för att ut-

trycka sina egna tankar (Roos, 2014). Emellanåt lades även värderande kom-

mentarer in av mig som kan ha påverkat hur barnen svarade, som till exempel 

”Men tänk om det kom någon fågel då och åt upp den (ett tuggummi) Daniel.” 

och ”Alla måste hjälpas åt att ta hand om naturen”. Båda dessa uttalanden läg-

ger in en klar moralisk värdering som inte passar väl in med ett pluralistiskt 

arbetssätt, detta var förstås något som slank ut. Det första uttalandet resulterade 

i att Daniel senare kompenserade med en berättelse om hur han vid ett annat 

tillfälle hittade och plockade upp skräp från gatan. Det andra uttalandet ledde 

dock fram till en av de mer konstruktiva konversationerna under hela studien 

då Ida och Sofia på Rävens förskola pratade högt och lågt om plast, aluminium, 

myror, humlor, blommor och återvinning.  

Barn som deltagit i OMEP projektet ger uttryck för ett behov att ta hand om 

planeten för mänsklighetens skull men även aspekter som att nedskräpning 
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skadar djur och att estetiska kvalitéer värdesätts. Barnen uttrycker en känsla av 

ansvar för planeten (Engdahl, 2015). Dessa slutsatser liknar mycket de slutsat-

ser som har dragits i den här studien. Skillnaderna är att barnen i denna studie 

överlag pratade om att ta hand om planeten för djurens och naturens skull sna-

rare än för mänsklighetens. Även estetiska kvalitéer av jorden värderades, det 

tycks vara på det viset att förskolebarn förknippar en estetiskt ren miljö med 

en välmående miljö. Barnen som deltog i studien visar att de har kunskap för 

och förmåga att resonera kring teman som kan kopplas till hållbar utveckling. 

Tre av de sju R som anges av Engdahl (2015) och Kahriman-Özturk, Olgan 

och Guler (2012) var återkommande inslag i barnens resonemang i den här 

studien. Reuce på så vis att barnen visad kunskap om att deras skräp kan åter-

användas i alternativa syften som bygg och pyssel, skräpet kunde till exempel 

bli till en ”Transformer”. Respect var det vanligast förekommande temat rela-

terat till hållbarhet som barnen tog upp dit kan kopplas de resonemang som 

barnen förde kring nedskräpning, en ren natur och djurens väl. Vidare kan det 

kopplas till Garrett och Hahns (2017) resonemang om barns förmåga att känna 

empati för miljön och andra människor. De menar att barn verkar ha enklare 

att visa empati för sådant som de kan relatera till och som har en mer direkt 

inverkan på antingen naturen eller andra i deras närhet. I den här studien visar 

barnen på en förmåga att känna empati för djur och natur, det tycks att barnen 

värnar om djurens välmående på så sätt att till exempel inte vill att djuren ska 

sätta skräp i halsen och de förstår att nedskräpning har en direkt inverkan på 

naturen. De ser skräp och tolkar det som ett missförhållande i naturen och an-

tyder att en estetiskt ren miljö är en välmående sådan, det tyder på förståelse 

för att nedskräpning har en mer direkt konsekvens. Det tredje återkommande 

temat var recycle, ett stort antal av de deltagande barnen kände till återvinning 

på så vis att de kände till ordet. Vissa hävdade att de hade källsorterat och 

kopplade ihop begreppet med att sopbilen kommer, ett fåtal hade djupare kun-

skap om vad återvinning innebär efter att sopbilen har kommit och hämtat skrä-

pet. De andra barnen hade dock inte några större svårigheter att ta till sig in-

formationen att det går att göra nya produkter av skräpet. Borg (2017) tar upp 

denna aspekt av barns upplevda kunskap om hållbarhetsfrågor då barn kan 

återge till exempel återvinning som en god gärning för miljön men inte vidare 

kan förklara varför man återvinner. Hon menar att en bristande kommunikation 

mellan vuxna och barn ligger till grund i de fallen. Det är inte otänkbart att 

barnen i studien har fått vara med vid återvinning men inte fått veta särskilt 

mycket mer om varför de genomför den handlingen. Ett fjärde R, reduce före-

kom i studien dock bara en gång i form av en vilja att använda mindre plast 

och aluminium.  
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Det finns alltså samband mellan resultaten i denna studie och resultaten i andra 

studier av det här slaget. Under slutsatser kommer det vidare diskuteras de bi-

drag som studien har att ge gällande fortsatt forskning samt hur vi väljer att 

prata med barn om miljön. 

6.2 Metoddiskussion 

Även nu efter avslutad studie vidhålls att valet av metod var det rätta, använd-

ningen av selektivt återkommande observationer gav svar på frågeställningen 

på ett tillfredställande vis. Tidigare resonemang om varför andra metoder inte 

skulle ha varit lika effektiva kvarstår men alla metoder kommer att ha brister i 

sitt genomförande. I denna studie kan bristerna i metoden kopplas till valet av 

informanter och hur observatörsrollen påverkar hur observationen genomförs 

och vad som observeras. För observationerna prioriterades att besöka förskolor 

där jag var bekant och jag prioriterade ett fåtal förskolor, detta kan vara både 

på gott och ont. Franzén (2014) väger för och nackdelar med att som förskoll-

lärarstudent använda observationsmetoden i barngrupper där studenten är känd 

sedan tidigare. Fördelen är att barnen har förtroende för studenten vilket är 

viktigt för att barnen ska vara trygga i observationssituationen. Det kan även 

var en nackdel då barnen kan ha svårt att skilja på vilken roll studenten har 

under observationsstudien jämfört med den som de är vana vid. I den här stu-

dien prioriterades att observera barn som känner mig sen tidigare. Både för- 

och nackdelar med det upplevdes på det vis som beskrivs av Karin Franzén 

(2014) men fördelarna övervägde helt klart. Det var lite svårt för barnen att 

förstå att jag var där i ett annat sammanhang än vanligtvis inledningsvis, men 

i jämförelse med de fåtalet barn som observerades vilka jag inte träffat lika ofta 

var de barn som jag var mer bekant med i större utsträckning deltagande i sam-

talet om miljö. I efterhand konstateras dock att barnens berättelser liknade 

varandra i stor utsträckning vilket antas bero på en liknande referensram.  I 

efterhand kunde det ha hjälpt till med en rikare variation av diskurser samt en 

högre reliabilitet i resultatet om barn från ett högre antal förskolor hade obser-

verats.   

Som observatör är det svårt att inte påverka observationen, det sker genom 

observatörens blotta närvaro (Christoffersen & Johannessen 2012). I en för-

skolekontext spelar även den vuxnes roll in i hur observationen påverkas, till 

exempel genom hur barnen ser på den vuxne i observationsrollen och hur den 

vuxne talar till barnen (Roos, 2014). Det var definitivt svårt att inte påverka 

observationen medvetet eller ej. Till att börja med var jag som vuxen observa-

tör i en arrangerad aktivitet placerad i en auktoritetsroll, jag leder samtalet och 

således lyssnar barnen på vad jag har att säga. Det begränsar delar av den frihet 



Barn samtalar om miljö  Sebastian Örgesvik 

40 

 

som barnen annars hade haft. Det var ibland nödvändigt att föra barnen tillbaka 

till ämnet som det skulle samtalas om ifall bollen fick alltför mycket rullning. 

Det var även som tidigare nämnts svårt att inte själv, vid något tillfälle, göra 

värderande uttalanden som ibland påverkade barnens utsagor. Om jag hade 

haft en större vana vid observation av denna typ hade det troligtvis varit enklare 

att undvika att lägga in egna värderingar i uttalandena. Roos (2014) lyfter även 

att barn i en observationssituation kan känna sig manade att ge den vuxne ob-

servatören ”rätt” svar snarare än vad det själva upplever. Detta upplevdes inte 

som fallet i de observationstillfällena som genomfördes i denna studie även om 

risken inte kan uteslutas. Barnen verkade vara genuina i deras uttalanden och 

deltog i samtalen med entusiasm vilket jag vill menar tyder på att barnen för-

söker att ge mig sina ärliga uppfattningar. 

Olika observatörer kommer sannolikt att se och uppfatta olika saker (Christof-

fersen & Johannessen 2012). Att spela in video från observationerna underlät-

tade detta då jag inte behövde gå efter fältanteckningar som togs i stunden utan 

kunde se på filmerna om och om igen för att inte missa det väsentliga. Vad jag 

ser och transkriberar från videoklippen kan trots det påverkas av mig. Studien 

kunde kanske ha stärkts om jag genomfört observationerna tillsammans med 

en medstudent för att bidra med ett extra perspektiv.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien var bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en 

observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildnings-

traditionen. Studiens resultat och sätt att lyfta fram hur barn i förskolan reso-

nerar kring miljöfrågor, vad som kännetecknar barnens diskurs samt vad den 

kommer sig av ger en praktisk nytta till förskoleverksamheten. Studiens gene-

raliserbarhet gentemot andra studier ger en bild av vilka miljövärden som tycks 

vara centrala för barn i den senare delen av förskolan. Således ger studien tan-

kar om vad i naturen som engagerar barnen för att fortsatt vidareutveckla hur 

de på ett kritiskt vis kan förhålla sig till miljöfrågor i sitt framtida lärande. 

Studien visar att det finns anledning att implicera mer pluralistisk miljöunder-

visning från en tidig ålder då ett normativt miljötänkande verkar redan råda när 

barnen nått fyra till sex års ålder. Studien skulle kunna ha ett praktiskt använd-

ningsområde för en förskola som önskar att arbeta mer med hållbarhetsfrågor 

med ett pluralistiskt tillvägagångssätt. Studiens fokus på barns miljödiskurs i 

samtal där de själva får styra innehållet och får uttrycka sig om naturens värden 

samt miljövänlighet visar att barn i förskoleåldern besitter kapacitet att reso-

nera kring den typen av frågor. Att resultaten visar att barn runt fyra års ålder 

redan besitter en normativ syn på miljö kan ge tankar om hur den diskursen 
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vuxna använder tillsammans med barnen också påverkar barnens diskurs. Så-

ledes kan studien påvisa att en medvetenhet om diskurs och diskursiva sociala 

handlingar kan bidra till mer mångfasetterade och pluralistiska tankebanor hos 

barnen. Genom att applicera en liknande metod på arbetet med hållbarhetsfrå-

gor i förskolan som den här studien använder sig av så kan förskoleverksam-

heten också sätta sig in i barnens miljödiskurs. Vad som kännetecknar den, vad 

den beror på, hur de vuxna bidrar till att påverka den samt förhoppningsvis hur 

barnens diskurs kan tas tillvara på och användas för att utveckla hållbarhetsar-

betet i förskoleverksamheten. Ett pluralistiskt arbetssätt ligger dessutom i linje 

med förskolans nya läroplan vilken lyfter fram att barn ska utveckla sin förstå-

else för hur olika val och handlingar påverkar miljön och bidrar till en hållbar 

utveckling (Skolverket, 2018). På så vis är denna studien analytiskt generali-

serbar då den går att applicera på liknande situationer och projekt i förskole-

verksamheten och ger ett perspektiv på miljödiskurs i förskolan. Hur miljöun-

dervisning på bästa sätt bedrivs bör fortsätta att debatteras och forskas om-

kring. Barnen i denna studie visade sig värdera djur och planetens estetiska 

värden högt. Aktiviteter och upplevelser verkar vara bakomliggande faktorer 

till detta. Barnen lyfter den gemensamma skräpplockardagen, utflykter i för-

skolan och utomhusvistelser med vårdnadshavarna i sina resonemang om 

miljö, vilka verkar ha bidragit till en uppskattning av naturens estetiska värden 

och en känsla av att positiva miljöhandlingar är djuren till gagn. Således kan 

det argumenteras för att naturupplevelsen är det som lägger en grund i barnens 

miljöengagemang. Det kan vara rika naturupplevelser med fokus på fritt ut-

forskande (Gull Laird, McFarland-Piazza & Allen, 2014) och skapande 

(Green, 2017). Å andra sidan tycks barn med proaktiv inblandning från vuxna 

i sina liv besitta större kunskaper om hållbar utveckling (Borg, 2017). En plu-

ralistisk utbildningstradition ska fortfarande ha vuxeninblandning men som 

medforskare (Hedefalk, 2014). Resultaten i denna studie visade att de delta-

gande barnen besatt en viss kunskap om hållbarhetsfrågor som verkar socialt 

konstruerad genom händelser med diskursiv mening. Barnens kunskap verkar 

ha genererats genom praktiskt erfarande och samtal, barnen som till exempel 

hade kunskap om återvinning hade generellt sett praktiska erfarenheter av att 

återvinna i hemmet eller i förskolan med någon form av vuxen inblandning. 

Även av vuxna planerade aktiviteter som skräpplockardagen har haft effekt på 

barnens kunskaper om vad som kan anses vara positiva miljöhandlingar. Vilket 

talar för en mer proaktiv vuxenroll i miljöundervisningen, att iklä sig rollen 

som medforskare tillsammans med förskolebarnen skulle dock kunna minska 

de normativa tendenser som verkar komma med vuxenperspektivet. Även i 

denna studie förekommer normerande vuxenperspektiv genom mina egna ut-

talanden i observationerna. Det är bara att konstatera att det är svårt att hålla 

sig till den medforskande rollen och kräver en medvetenhet gällande den egna 
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diskursen. Eller så ska man inte bekymra barnen med klimatfrågor till att börja 

med utan istället satsa på att ge barn inflytande genom sin agens och ge dem 

ett demokratiskt förhållningssätt och introducera hållbarhetsfrågor senare i li-

vet (Reuamo & Soumela, 2013). Det går att hålla med Reuamo och Soumela 

(2013) om att barnen inte har orsakat klimatförändringarna och inte heller ska 

behöva ta ansvar för dem, det är vi som är vuxna som behöver göra det, men 

det existerar ett behov av att utbilda barn gällande de utmaningar vi står inför. 

Dessutom antyder denna studie att ett demokratiskt förhållningssätt i förskolan 

och hållbarhetsfrågor inte är exklusiva. Genom användningen av pluralistisk 

utbildningstradition, som då har en mer demokratisk syn på kunskap, där bar-

nen tilläts ha inflytande i samtalet och själva motivera sina utsagor så landade 

samtalen i att på plats genomföra en miljövänlig handling vilket växt fram ge-

nom ett demokratiskt samtal. De avslutande aktiviteterna var av positiv karak-

tär och antydde inte heller att barnen ansvarar för klimatfrågan. Framtida forsk-

ning i fältet som rör barn och hållbar utveckling bör behandla hur barn tillägnar 

sig denna kunskap med ett fokus på demokrati och barns inflytande. Mer lon-

gitudinella studier gällande effekterna av ett pluralistiskt och barncentrerat ar-

betssätt i förskolan påverkar barnens kunskapsnivå, förmåga till kritiskt tän-

kande och agens för att handla miljövänligt. Ett sådant forskningsprojekt skulle 

kunna starta på det sätt som denna studien gjorde, för att sedan ta barnens mil-

jödiskurs vidare och tillsammans med barnen vidareutveckla deras diskurs ge-

nom längre projekt med pluralism och demokrati som utgångspunkter. På så 

vis skulle barnens resonemang om miljön studeras under en längre period för 

att upptäcka vilken utveckling som har skett i deras tänkande kring miljön. 

Detta skulle ytterligare kunna understryka fördelarna med ett pluralistiskt till-

vägagångssätt i miljöundervisningen, inte bara i förskolan men vidare genom 

livet. Viktigt kommer att vara att göra undervisningen om hållbar utvecklig till 

en del av det lustfyllda lärandet som förespråkas i läroplanen (Skolverket, 

2016; Skolverket, 2018). Att engagera sig i och handla för en bättre miljö ska 

vara roligt och vi bör inte skicka vår egen klimatångest vidare till nästa gene-

ration. I stället bör vi ge dem en positiv framtidstro och stärka deras vilja till 

miljöengagemang. Genom att bygga på barnens engagemang för djur och en 

estetiskt ren natur som en grogrund och inkludera hållbar utveckling som en 

del av förskolans lustfyllda lärande kan vi kanske höra fler barn säga ”Jag 

tycker om att hjälpa naturen.”. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Examensarbete; Hållbar utveckling i förskola 

Hej! 

Mitt namn är Sebastian Örgesvik och jag studerar på Karlstads universitets 

förskollärarpogram termin 6. Jag håller just nu på att skriva på mitt examens-

arbete om biologi i förskolan med inriktning på hållbar utveckling. Studien 

syftar till att bidra med kunskap gällande hur undervisning om hållbar utveckl-

ing i en förskole kontext kan se ut utifrån den pluralistiska utbildningstradit-

ionen. 

För att jag ska kunna genomföra min studie skulle jag behöva er tillåtelse att 

videofilma barnen under en lärandesituation med tema hållbarhet. Jag kommer 

även att föra nogsamma anteckningar över vad som sker och sägs under läran-

desituationen vilket kommer att utgöra min empiriska data.  

Genom att observera barnen i en lärandesituation med fokus på hållbar utveckl-

ing utformad efter den pluralistiska undervisningstraditionen kommer jag 

kunna analysera vilka frågor och tankar som väkts hos barnen som kan bidra 

till en utvecklad förståelse av hållbarhets begreppet. 

Deltagande i studien är frivilligt för ditt barn. Ditt barn kommer att ges möj-

lighet att ge sitt eget muntliga samtycke till att deltaga i studien samt ha möj-

lighet att dra sig ur studien när som helst. Som vårdnadshavare äger även du 

rätten att när som helst återkalla samtycke utan att behöva ange orsak. 

Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma och de namn som användas 

i arbetet kommer att vara fiktiva. 

Alla insamlade personuppgifter kommer att lagras på min personliga dator un-

der examensarbetets duration och ej delas med obehöriga. Insamlade person-

liguppgifter kommer att förstöras tillsammans med empiriska data när ett betyg 

på examensarbetet har registrerats i studieregistret Ladok. 

Studien utförs enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

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 
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mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kon-

taktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett  

Samtyckesblankett 

Godkännande för medverkande i examensarbete gällande Hållbar ut-

veckling i förskola. 

Jag har blivit skriftligen informerad om studien och samtycker till att mitt barn 

deltager. 

Jag förstår att deltagandet är helt frivilligt och jag eller mitt barn kan återkalla 

samtycke till deltagande när som helst under studien. 

Jag har även blivit informerad om att personuppgifter som samlas in inte kom-

mer spridas vidare till obehöriga, Insamlad data kommer endast användas i 

examensarbetet och efter slutfört examensarbete kommer materialet att förstö-

ras.  

Mitt barns medverkan i studien kommer att vara konfidentiell och det kommer 

heller inte framgå vilken ort eller förskola barnet går på.  

Min underskrift nedan betyder att mitt barn får deltaga och dokumenteras i 

studien. Vid deltagande godkänner jag att Karlstads universitet behandlar 

dessa personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftningen och 

lämnad information. 

 

Barnetsnamn: 

_____________________________________________________________   

  

Förskola: 
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Avdelning: 
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Underskrift 1 ………………………………………… 

Underskrift 2 …………………………………………  
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Namnförtydligande 2 …………………………………. 
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