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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa hur hållbar utveckling och återanvändning behandlas i olika 

undervisningssammanhang utifrån de tre undervisningstraditionerna; faktabaserade, 

normerande och pluralistiska. Studien synliggör även barns delaktighet i det hållbara arbetet. 

Förskolans läroplan är tolkningsbar och eftersom hållbar utveckling inte nämns explicit i 

dokumentet kan uppfattningen, över vad hållbar utveckling är, variera. Bakgrunden till 

studien är att vi vill undersöka hur hållbar utveckling och återanvändning praktiseras, i de två 

förskolorna vi undersökt, som mål för undervisningen. Studiens material samlades in av oss 

studenter, genom anteckningar samt aktivt deltagande i undervisningen. Resultatet visar att 

den normerande och den pluralistiska undervisningstraditionen dominerade i projekten medan 

den faktabaserade undervisningstraditionen fick minst utrymme.  

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, återanvändning, delaktighet, undervisningstraditioner. 
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1. Inledning 

Hållbar utveckling är ett område, vars plats i förskolans läroplan är minimal. För Sverige och 

övriga världen är det en av de viktigaste frågorna som berör, inte bara vår framtid, utan också 

flera generationer framöver. Regeringens miljöpolitik och FN:s Klimatkonvention 

(Regeringskansliet; Naturvårdsverket) är två exempel som visar på de insatser Sverige gör 

samt övriga världen. Den lägger argument över vad mänsklighetens handlingar har för 

påverkan på och konsekvenser för vår planet. Vi anser att barn är kreativa, innovativa och 

fulla med tankar som kritiskt kan utmana vårt arbete inom hållbar utveckling i förskolan. Vi 

anser därför att barnen bör få möjligheten till deltagande inom hållbar utveckling, då det är 

dem vi ska utbilda för att få ett mer hållbart samhälle i framtiden. Redan i tidig ålder är barn 

mottagliga och har en stark vilja för att lära och hjälpa till. Barnen i förskolan kan lära sig att 

värna om vår gemensamma miljö, vilket vi anser bör ske på ett lustfyllt sätt. Det är 

exempelvis ett utmärkt tillfälle att vid en promenad ta med en skräppåse, där barnen kan lägga 

skräp i som de hittar utmed vägen, men också att sopsortera efter olika material som: 

kompost, kartong, papper, glas och metall. Att återanvända material till skapandeaktiviteter är 

ytterligare ett exempel över något förskolan kan uppmuntra till och föra diskussioner om. Om 

pedagoger arbetar aktivt med hållbar utveckling i förskolan och får barnen intresserade av det, 

kan en dominoeffekt uppstå; att barnen lär föräldrarna eller andra vuxna i barnens närhet vad 

som är rätt och fel med t.ex. sopsortering och återanvändning och att man ska vara rädd om 

naturen.  

 Studien, som beskrivs i detta arbete syftar till att synliggöra hur undervisningen 

behandlas i arbetet för hållbar utveckling och hur barnen görs delaktiga i det. Vår förhoppning 

är att studien skapar en större förståelse, för pedagoger, hur hållbar utveckling behandlas i 

förskolan och hur barnen kan göras delaktiga i det hållbara arbetet.  

  

https://www.facebook.com/
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2. Bakgrund 

 

Förskolans läroplan uttrycker följande:  

  

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framt id” (lpfö98, rev 2016, s. 7). 

 

Det läroplanen uttrycker förklarar det uppdrag förskolan har som omfattar hållbar utveckling. 

Läroplanen är tolkningsbar och eftersom hållbar utveckling inte nämns explicit i dokumentet 

kan uppfattningen, över vad hållbar utveckling är och vad den inbegriper, variera.  

 Earth hour är en världsledande insats där världen släcker ner lamporna under en timme 

om året för att spara energi. Skräpplockardagar, en dag som Håll Sverige Rent anordnar, är ett 

annat exempel där samhället plockar skräp för att göra rent vår miljö. Dessa exempel är små 

handlingar som ändå gör mycket för planeten. I förskolan kan ett aktivt arbete av dessa små 

insatser, skapa möjligheten för barnen att vara en del av det hållbara arbetet. Något som både 

Sverige arbetar för, men också övriga världen.  

 I Sverige är tillgång till vatten stor, större än t.ex. länderna i Afrika, vilket tidningarna 

just nu skriver om; Historisk torka: vattenbrist hotar Kapstaden; Stor vattenbrist hotar 

Kapstaden: ”Borde vidtagit åtgärder för många år sedan” (TT 2018; Ripås 2018). SGU 

skriver följande: Extremt låga grundvattennivåer, där de påpekar den klimatförändring som 

skett under senaste åren, med varmare väder än normalt (SGU 2016). Förra året drabbades 

boende i Järlåsa, en ort utanför Uppsala, av liknande fenomen. Dricksvatten körs i tankbil från 

Uppsala löd en artikel och de låga grundvattennivåerna berodde dels på torr och varm 

sommar och höst samt liten mängd snö under vintern (Lindqvist 2016). Detta antyder att de 

stora vattenresurserna som Sveriges invånare är vana vid, är mindre än vanligt och därför 

behövs ett hållbarhetstänk för att inte slösa på de resurser landet har att erbjuda. 

 Att andas i Delhi är som att röka två paket cigaretter om dagen, är ännu en artikel som 

uppmärksammar hållbarhetsproblem. Artikeln beskriver hur luften har förorenats i en storstad 

och visar kontrasten av hur mycket föroreningar skiljer sig mellan storstäder och vilken effekt 

föroreningarna har på oss människor och vår jord (Stolzmann 2017). Artikeln visar på 

effekten av människans negativa handlingar mot naturen. Detta är något en av oss upplevt i 

Bangkok Thailand, där luften var förorenad i den grad att man, i första anblick, trodde staden 

omslöts av dimma, men som i själva verket var luft blandat med olika utsläpp och känslan av 

att endast andas med en lunga uppstod. 
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3. Tidigare forskning 

3.1. Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som Inger Björneloo menar är svårt att definiera 

(2011, s. 12). Forskare och författare inom området för hållbar utveckling hänvisar, nästintill 

alla, till Brundtlandsrapporten (Persson och Persson 2015, s. 200; Hedefalk, Almqvist och 

Östman 2015, s. 975; Hedefalk 2010, s. 7; Ärlemalm-Hagsér och Sundberg 2016, s. 142; 

Hedefalk 2014, s. 9; Björneloo 2007, s. 13-14), vilken tillkom 1987 under ett FN-möte där 

begreppet hållbar utveckling skapades. Rapporten förklarar begreppets grundläggande 

innebörd som följande; ”att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (WCED 1988, s. 

22). Med andra ord, ta vara på de resurser jorden erbjuder och samtidigt värna om dessa för 

kommande generationer. 

 Hållbar utveckling är inte ett ämne utan ett förhållningssätt enligt Julie Davis. Hon 

menar vidare att hållbar utveckling handlar om värderingar, attityder samt sättet att tänka och 

handla (1998, s. 118). Inger Björneloo förklarar att hållbar utveckling handlar om ansvar och 

respekt; individers handlingar påverkar varandra även om dessa inte befinner sig på samma 

kontinent (2011, s. 12). Därför behöver människor tänka och handla långsiktigt, men också i 

nuet.  

3.2. Hållbar utveckling i förskolan 

”Det finns ingen given väg till hållbar utveckling, det är själva resan som är målet” menar 

Björneloo (2011 s. 58). Lärandet för hållbar utveckling involverar både förskolan, men även 

samhället där vi tillsammans och demokratiskt arbetar för lösningar av frågor som berör 

hållbar utveckling (Davis 1998, s. 118). Eva Ärlemalm-Hagsér och Bodil Sundberg hänvisar 

till förskolans läroplan när de belyser om hållbar utveckling i förskolan. De lyfter bl.a. upp de 

grundläggande värden som står skrivet i läroplanen om ”/…/ aktningen för en människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (2016, s. 142-143; Lpfö98, rev.16, s. 4). 

Att förmedla hållbar utveckling i förskolan kan vara att utgå från barnens vardagsmiljö enligt 

Maria Hedefalk. Skräpplockning, sopsortering och kompostering är exempel hon lyfter fram 

som hållbara handlingar i förskolans verksamhet (2010, s. 10). Ett annat sätt att praktisera 

hållbart är att återvinna och återanvända. Dixie Ruth Crase och Nancy S. Jones lyfter fram 

dessa begrepp, vilket de menar inte är någon nytt för barn och pedagoger. Barn i en miljö med 

kreativa lärare och ett stort utbud av återvunnet material har stor sannolikhet att skapa intresse 

för att samla, spara, återvinna och återanvända material. Detta i sin tur hjälper barn uppskatta, 

värna om och bevara naturen och dess miljö samt de resurser som den erbjuder. Med hjälp av 

pedagogen kan material som exempelvis en glasburk omvandlas till vaser och pennhållare 

(1974, s. 79). Detta exempel förklarar hur återanvändning kan praktiseras i förskolans 

verksamhet. Baserat på undervisningens mål och innehåll kan lärandet för hållbar utveckling 

skildras utifrån tre undervisningstraditioner (Hedefalk et al. 2014, s. 2). Viktigt är även att ta 

hänsyn till de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna, liksom involveringen av de 

tre tillvägagångssätten; utbildning i, om och för hållbar utveckling (Hedefalk 2010, s. 7; Davis 

1998, s. 118)  
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3.3. Undervisningstraditioner  

Undervisningstraditioner är ett begrepp vars innebörd är, enligt Klas Sandell, Johan Öhman 

och Leif Östman, hur undervisningen i ett ämne planeras och organiseras utifrån val, gällande 

undervisningens innehåll och metoder (2003, s. 129).  Inom miljöundervisningen kan tre 

traditioner urskiljas och som även utvecklats över tid. Dessa tre traditioner är faktabaserad- 

och normerande miljöundervisning samt undervisning om hållbar utveckling. Faktabaserad 

miljöundervisning formades under 1960-1970-talet. Fokus för traditionen läggs på 

förmedlingen av fakta och begrepp som oftast förekommer i lärarledda kontexter. 

Normerande miljöundervisning formades under 1980-talet. Undervisningens deltagare 

utvecklar genom traditionen värderingar och beteende ur ett miljöperspektiv vilket grundar sig 

på den faktabaserade traditionen (Sandell et al. 2003 133-137). Undervisning om hållbar 

utveckling eller pluralistiska traditionen som Maria Hedefalk, Jonas Almqvist och Malena 

Lidar benämner den (2014, s. 2) tillkom under 1990-talet. Traditionen omfattar ett 

demokratiskt handlande och ett kritiskt förhållningssätt gällande miljöfrågor och 

undervisningens deltagarna ges möjlighet till ett aktivt deltagande inom området (Sandell et 

al. 2003, s. 137-138) Idag ses dessa tre traditioner som samspelande komponenter enligt 

Sandell et. al. där den ena traditionen bygger på den andra. De genomförs parallellt i 

undervisningen och de ses som idealtyper. Med Idealtyper lyfter Sandell et. al. fram 

traditionerna som en perfekt utgångspunkt vad gäller hanteringen av miljö- och resursfrågor. 

De menar vidare att det fungerar som verktyg när miljöundervisning planeras och genomförs 

(2003, s. 133). 

 Hedefalk belyser att hållbar utveckling inte endast ska vara normerande utan även 

pluralistisk, där barnet kritiskt överväger olika handlingar (2010, s. 10). Även Cecilia Caiman 

och Iann Lundegård utgår från pluralism vilket överensstämmer med barnens agens, vilket 

deras studie utgår från. Agensen medför att barnen får möjlighet till initiativtagande samt att 

ge och skapa ledning i vardagslivet. Det resulterar i samarbete (2014, s. 438). Liksom 

Hedefalk (2010), Caiman och Lundegård (2014) belyser även Ärlemalm-Hagsér och 

Sundberg de olika undervisningstraditionerna. De lyfter fram att den normerande lätt tar över 

i förskolans undervisning pga. lärarnas svårigheter att arbeta praktiskt inom området. 

Relationen mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna uppfattas som 

problematiska att sätta i praktiken. Natur- och miljöfostran, som omfattar en ekologisk 

dimension, är därför central för förskolan medan synen på barn som aktörer inte alls har 

samma utrymme när det kommer till hållbar utveckling (2016, s. 143, 152). 

3.4. Hållbarhetens dimensioner 

Varje land och samhälle innehåller konflikter mellan olika intressen och värderingar. Den 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen behöver alla vägas in vid undervisning för 

hållbar utveckling (Hedefalk, 2010, s.7). Även Christel Persson och Torsten Persson lyfter 

fram de tre dimensionerna och menar att en ekonomisk och social utveckling måste vägas mot 

jordens ekologiska förutsättningar (2015, s. 181-182). Ekologiska dimensionen innebär att 

människan ska värna om ekosystemets återhämtningsförmåga eftersom det är en förutsättning 

för ekonomisk utveckling och dess sociala välfärd (Björneloo, 2011, s. 13). Ekologi beskrivs 

av Persson och Persson som samspelet mellan individer och miljö. Hur livet för individer ser 

ut och förändras beror på naturens tillstånd som vatten, luft och mark. Vilket både naturen, 
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men även mänskliga aktiviteter bidrar till (2015, s. 20). Ekonomiska dimensionen utgår istället 

från ett samhälle som inte bedriver en överkonsumtion.  Utveckling och tillväxt är en 

förutsättning för ett samhälle. Inget samhälle kan uppnå en bra ekonomisk utveckling om det 

finns miljöförstöringar eller om samhället inte tar hand om sina medborgare. De ska ha rätt till 

utbildning, sjukvård samt att det ska finns arbeten som bidrar till den ekonomiska tillväxten. 

(Björneloo, 2011, s. 13). Sociala dimensionen innebär att bygga upp ett samhälle som håller 

långsiktigt. Dimensionen involverar rättvisa, jämlikhet och ett demokratiskt handlande 

(Hedefalk, Almqvist, Östman, 2015, s. 979).  

  De tre dimensionerna både påverkar och samarbetar med varandra, vilket är en 

grundprincip enligt Björneloo. Den ekonomiska tillväxten menar hon är väldigt viktig för ett 

land; det är en förutsättning för att landet kan utvecklas. Om det förekommer miljöförstöring 

eller om den sociala strukturen inte fungerar, som skola och sjukvård, kan det bli svårt att 

utvecklas (2011, s. 13). Björneloo menar vidare att begreppet hållbar utveckling har sin 

utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällets behov och förutsättningar. De 

ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden är varandras förutsättningar och stöd. 

Eftersom människor är beroende av naturen och kretsloppet, är det viktigt att ekosystemet inte 

förstörs och utarmas. Vi ska därför vara rädda om de resurser som naturen erbjuder (2007, s. 

26; Lozic 2015).  

3.5. Utbildning i, om och för hållbar utveckling 

I arbetet med hållbar utveckling, är de miljödidaktiska om-, i- och för perspektiven ett vanligt 

förekommande arbetssätt hos pedagoger i undervisning. Undervisning om miljön uppmuntrar 

till förståelse för hur naturens system fungerar. Undervisningen handlar om faktabaserat 

lärande om naturen, dess ekosystem samt om ekologi, dvs. hur olika naturfenomen fungerar. 

Undervisning i miljön handlar om upplevelsen av naturen; att se, ta och samspela med naturen 

och dess olika fenomen. Barnen får här möjligheten till direktkontakt med naturen och dess 

miljö. Undervisningen strävar efter att utveckla känslor och attityder som är positiva gentemot 

naturen och dess element. Dessa positiva känslor och attityder kan uppnås genom exempelvis 

lekar med några av naturens element (vatten, sand och lera); trädgårdsarbete samt husbygge 

för djur och insekter. Undervisning för miljön innebär ett aktivt deltagande och agerande för 

att lösa miljöproblem och där barnen får handla för en hållbar utveckling. Undervisningen 

avser en mer politisk dimension och den kräver empati mot natur och människor samt 

kunskap om processer, både de sociala och ekologiska. Förutom det krävs även engagemang 

för hållbara åtgärder (Hedefalk 2014, s. 17; Hedefalk, Almqvist och Östman 2015, s. 979; 

Davis 1992, s. 118-119; Lozic 2015). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna vi har för arbetet är de tre undervisningstraditionerna; 

faktabaserade, normerande och pluralistiska. Dessa traditioner är något Maria Hedefalk, Jonas 

Almqvist och Malena Lidar även utgår från vid lärandet av hållbar utveckling (2014, s. 2). 

Sandell et. al. belyste traditionernas samspel och att de byggs upp av varandra (2003, s. 133) 

När vi urskiljer undervisningstraditionerna i de båda projekten för arbetet, har vi valt att 

analysera dessa som enskilda komponenter. I de två förskolorna som studerats analyserar vi 

de diskussioner som uppkom i projekten. Hur fakta, värderingar och hållbara lösningar 

behandlas i dessa diskussioner samt barns egna möjligheter till att handla hållbart är det vi 

analyserar. Vi undersöker även barnens delaktighet i projekten och hur barnen genom det 

inkluderas i det hållbara arbetet.  
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5. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka olika undervisningssituationer som avser hållbar 

utveckling, genom att synliggöra vilka undervisningstraditioner som dominerar i dessa 

kontexter. Arbetet avser även att redovisa barnens delaktighet i det hållbara arbetet utifrån de 

barn som deltog i studierna. 

5.1. Forskningsfrågor 

 

1. Vilka undervisningstraditioner dominerar i förskolans miljöundervisning? 

2. På vilket sätt inkluderas barnen i det hållbara arbetet? 
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6. Metod 

Att undersöka hur hållbar utveckling realiseras i förskolans verksamhet har en empirisk 

fallstudie gjorts, med aktionsforskning som datainsamlingsmetod. Empiri innebär kunskap om 

omvärlden, vilket samlas in via iakttagelser (Björkqvist 2012, s. 11). Fallstudie är enligt 

Judith Bell och Stephen Wathers en metod forskare använder vid självständigt arbete och när 

tidsbrist finns. Metoden ger även forskaren möjlighet till att undersöka olika aspekter djupare 

och därmed skapa en större förståelse för det som undersöks. De menar att en fallstudie 

vanligen genomförs som ett projekt där observationer och intervjuer ofta används som metod 

(2016, s. 23, 289). Karin Rönnerman förklarar innebörden av aktionsforskning. Hon förklarar 

att aktionsforskning är när något som grundar sig i praktiken, sker i samverkan mellan 

forskare och deltagare (exempelvis pedagog och barn) samt forskning som medför förändring. 

Hon lyfter fram olika forskningsverktyg hon använt sig av när hon själv aktionsforskat, vilket 

är eget skrivande, observationer i verksamheter och handledning av lärare i grupp (2004, s. 

13, 20). De verktyg vi själva använde oss av vid insamling av data var ett 

observationsunderlag (se bilaga 1) samt egna anteckningar. Dessa användes sedan för att 

sammanställa studiens resultat som redovisas och kan tas del av i nästa kapitel. 

 Vi valde aktionsforskning som metod då projektens aktiviteter genomfördes och leddes 

av oss själva. Vi stod för såväl planering som genomförande av aktiviteterna som vi sedan 

dokumenterade, reflekterade och utvärderade med undervisningstraditionerna som 

utgångspunkt.   

6.1. Projekt: Hållbar utveckling 

6.1.1. Urval  

Projekt: hållbar utveckling genomfördes på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i mellersta 

Sverige. Projektet genomfördes under en period på 2,5 vecka och innehöll tre aktiviteter; 

sopsortering, återanvändning och boksamtal. Dessa aktiviteter innehöll totalt sju moment där 

upp till fem barn i åldrarna 3-4 deltog. Antalet barn kunde variera pga sjukdom och semester. 

6.1.2. Genomförande  

Sopsorteringsaktiviteten genomfördes genom att barnen fick ta del av ett avsnitt med Barr och 

Pinne (UR-skola 2009). En diskussion fördes efter över vad barnen sett på filmen och efter 

det fick de utföra en praktisk övning av sopsortering. Övningen bestod av en hög med olika 

material och ting innehållandes bl.a. tidning, papper, bananskal, petflaska, flörtkula, glasburk, 

leksaker föreställandes älg och grävling, kotte, träbit och en plastpåse. Detta skulle barnen 

sortera, antingen till papperskorgen eller till en bild som föreställde skogen. Efter sorteringen 

hälldes ”skräpet” ut på golvet för att ge barnen möjlighet till att kritiskt granska sina val.  

 Andra aktiviteten fick barnen titta på ett nytt avsnitt av Barr och pinne (UR-skola 2009) 

om återanvändning. Detta filmklipp diskuterades, som sedan följdes av en praktisk övning 

gällande återanvändning. På ett bord fanns material framtaget bestående av bl.a. petflaskor, 

folie, äggkartong, snäckskal och korkar. Detta material kompletterades med målarfärg och 



12 
 

lim. Av detta material, både återvunnit och det kompletterade, fick barnen möjlighet att skapa 

något till deras rymdskepp. 

 Tredje och sista aktiviteten utfördes av ett boksamtal med boken Hjälp vår jord skriven 

av Lauren Child (2008). Bokens innehåll behandlade begrepp som återvinning och 

återanvändning och varför det är nödvändigt. Diskussion fördes både under tiden boken lästes 

och även efter. Till sist fick barnen säga ord som projektet innehållit och samtidigt ange 

betydelsen av dessa ord och varför vi behöver handla på ett visst sätt. Begreppen skapade 

sedan ett träd som fick symbolisera projektet och hållbar utveckling. 

6.1.3. Datainsamling  

Metoden för att samla in data gjordes i form av eget aktivt deltagande, iakttagelser, 

dokumentation och reflektion. Ordinarie personal på förskolan bistod som observatör för att 

skapa anteckningar av diskussionerna som skedde under aktiviteterna. De tillfällen som ingen 

pedagog kunde bistå som observatör och med anteckningsmöjligheten, gjordes istället en 

reflektion direkt efter genomförd aktivitet. Det material som användes vid datainsamling var 

Ipad, anteckningsblock samt förskolans analysverktyg i form att ett observationsunderlag (se 

bilaga 1). 

6.2. Projekt: Återvinningsfabriken 

6.2.1. Urval  

Studien utfördes på två förskolor, båda i mellersta Sverige, varpå den ena förskolan är samma 

som föregående projekt i detta arbete. Studien består av tre aktiviteter, vilket utfördes under 

tre tillfällen totalt. Barnen i studien är i varierade åldrar, mellan tre till sex år. Första 

aktiviteten var det fyra barn som deltog i åldrarna 3-4. Dessa barn var även med under 

föregående projekt beskrivet i detta arbete. Under andra och tredje aktiviteten deltog sex 

stycken barn i ålder 4-6 respektive 5-6 år. Dessa barngrupper gick i olika förskolor och har 

inte arbetat med hållbar utveckling tidigare i förskolan. 

6.2.2. Genomförande  

De tre aktiviteternas upplägg var densamma vid varje tillfälle. Först en samling där 

pedagogen ger en förklaring av begreppen hållbar utveckling och återanvändning. Tanken är 

att ge barnen förståelse för förhållningssättet, då flera barn inte arbetat med det tidigare. Efter 

samlingen erbjuds barnen att rita på papper deras tankar över vad en glasburk kan användas 

till istället för att kastas. Glasburken valdes då den användes och kom till tal i föregående 

projekt och ett material barnen känner till och har erfarenhet av. Burken används som 

utgångspunkt, där barnen får uttrycka tankar över vad de kan göra med den i ett 

återanvändningssammanhang.  

 I första aktiviteten lyfter pedagogen fram begreppen hållbar utveckling och 

återanvändning i samlingen, för att återknyta till föregående projekt som barnen tidigare hade 

deltagit i. Begreppen förklaras och därefter hålls en glasburk upp som barnen får undersöka. 

Pedagogen ber barnen komma med förslag vad en glasburk kan användas till istället för att 

kastas. Barnen får sedan i uppdrag att rita deras tankar och idéer på papper.  

 Andra aktiviteten skedde på samma förskola, men vid ett annat tillfälle. Pedagogen 

upprepar samma aktivitet fast med de äldre barnen. Dessa barn har inte arbetat med hållbar 
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utveckling och återanvändning tidigare och pedagogen förklarar begreppen för barnen, efter 

att de fått möjlighet att skapa sig en egen hypotes kring begreppen. Pedagogen förklarar för 

barnen att vi ska vara rädda om naturen samt att spara på vatten, kompostera, återvinna och 

återanvända saker innan jordens resurser tar slut. Pedagogen visar samma glasburk från 

föregående aktivitet och undrar vad de kan skapa av den istället för att slänga den. Deras 

tankar får även här sättas på papper, vilket barnen själva ritar. De teckningar barnen ritat 

förklaras för pedagogen, vilket ger barnen möjlighet att uttrycka sina tankar i ord.  

 På den andra förskolan i projektet genomfördes den tredje och sista aktiviteten. Barnen 

har inte pratat om hållbar utveckling och återanvändning tidigare på förskolan och under en 

samling förklarar pedagogen dessa begrepp. Pedagogen förklarar att vi tillsammans ska vara 

rädda om vår natur och miljö och att vi bör återvinna, kompostera, panta och sopsortera. 

Barnen bidrar med egna förslag över vad som är bra för naturen. Papper, pennor och glasburk 

ställs fram av pedagogen, som i sin tur frågar barnen vad de kan tänkas göra med burken. 

Pedagogen föreslår och ger barnen möjlighet att rita de förslag barnen har.  

6.2.3. Datainsamling 

Datainsamling för projektet skedde i form av eget aktivt deltagande och av anteckningar, som 

togs antingen under eller efter aktivitetens genomförande. Observationsunderlaget (se bilaga 

1) användes även här för att skriva ner barnens kommentarer och de idéer de bidrog med. Ipad 

användes även för att dokumentera teckningarna i form av bild som redovisas i resultat- och 

analysdelen för projektet.  

6.3. Procedur 

Vi har valt att analysera studiernas empiri uppsorterade i tabeller, vilket redovisas i resultat- 

och analysavsnitten. Denna analysmetod användes då den tydligt visar och strukturerar upp de 

diskussioner som presenteras, kopplat till den första forskningsfrågan. Empirin är insamlad 

via det observationsunderlag (se bilaga 1) som användes antingen under eller efter 

aktiviteternas skede. I observationsunderlaget stod diskussioner från aktiviteterna nedskrivna, 

men även anteckningar från medhjälpande pedagog användes vid insamling av empiri. Den 

insamlade empirin transkriberades sedan in i tabeller. Av den transkriberade empirin och de 

tabeller som uppkom, valdes de tabeller ut som motsvarade vårt syfte och forskningsfrågor. 

Analysen, av empirin, gjordes utifrån de uttryck barnen och vi (som pedagoger) hade, i 

diskussionerna under aktiviteterna. Resultatet och analysen av barnens teckningar har även 

transkriberats från anteckningar över barnens kommentarer. Dessa teckningar, som är en del 

av projektet om återanvändning, har analyserats utifrån vilka hållbara lösningar barnen bidrog 

med.  

6.4. Reliabilitet och validitet 

När man gör en studie talas det om dess autenticitet och tillämplighet. Autenticitet eller 

reliabilitet avser huruvida en situation skapar lika resultat vid olika tillfällen, under i övrigt 

lika omständigheter, men med en annan observatör (Bell 2016, s. 133).   Tillämplighet eller 

validitet innebär att det som avses att mäta mäts eller att det teoretiska överensstämmer med 

det praktiska görandet (Peter Esaiasson et al. 2016, s. 58). Validiteten i arbetet är hög enligt 

vårt tycke, då det vi avser att undersöka (mäta) faktiskt undersöks (mäts). De forskningsfrågor 

vi utgår från i arbetet är de vi utgått från vid transkribering av den insamlade empirin. 
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Reliabiliteten är istället lägre då resultat kan variera beroende på deltagare och vilken kunskap 

och erfarenheter de besitter. Dock är reliabiliteten aning högre i projektet om återanvändning i 

detta arbete, då barnen skapar liknande resultat med burk som samlingsobjekt, fast de befinner 

sig i olika kommuner på olika förskolor.     

6.5. Arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp de två projekten som studien innehåller, där vi tagit ansvar för varsitt 

projekt. Emelie Johansson ansvarade för projekt: hållbar utveckling och Pernilla Lindqvist 

Wallén ansvarade för projekt: återanvändningsfabriken. Övrigt arbete genomfördes 

tillsammans, med alla de delar den består av.  

6.6. Genomgång av tidigare forskning 

När vi sökte efter artiklar använde vi oss av bibliotekets hemsida (www.ub.uu.se), SwePub 

och Education source. Vi följde länken ämnesguide på bibliotekets hemsida, för att därefter 

klicka in oss på ämnet utbildningsvetenskap och pedagogik. Vi sökte i databaserna SwePub 

och Education Source. På SwePub sökte vi på ”hållbar utveckling i förskolan”, vilket gav 16 

träffar. Vi avgränsade sökningen ytterligare genom att fokusera på refereegranskade 

tidskriftsartiklar och resultatet blev 3 artiklar. I Education Source sökte vi på ”Sustainable 

development in preschool”, vilket gav 60 träffar. Vi avgränsade sökningen genom att klicka i 

peer reviewed och academic journals och antalet minskade ner till 50 träffar. Fem artiklar 

valdes utifrån dess titlar, vilka motsvarade syftet för arbetet. Ytterligare sökning skedde i 

samma sökmotor. Vi sökte på ”Recycling in preschool” vilket gav 43 träffar. Sökningen 

avgränsades genom att klicka i peer rewieved och antalet minskade ner till 15 träffar. Av 

dessa träffar valdes en artikel som motsvarade ena projektet i arbetet. Kurslitteratur samt 

övriga artiklar är dels hämtad från tidigare kurser och dels hämtad från andra arbeten som 

avser hållbar utveckling i förskolan. Arbetet innehåller totalt 13 artiklar och 9 kurslitteraturer.  

6.7. Etiskt ställningstagande  

För dessa delstudier som vi har utfört har det krävts att vi tagit hänsyn till barnens integritet. 

Enligt Vetenskapsrådet har forskaren ansvar över att de berörda deltagarnas identitet inte röjs 

(2017, s. 27). Vi har därför tagit ställning till att inte skriva ut några namn eller andra 

personuppgifter om barnen i dialogtexten; namnen är därför fiktiva. Vi har även fått 

medgivande från vårdnadshavare för andra projektet i arbetet där bilder framträds, där de 

godkänner att vi får visa teckningarna i arbetet över det barnen ritat samt vad de sagt att 

teckningarna föreställer (se bilaga 2).  Vi har även följt informationskravet från 

Vetenskapsrådet (1994, s. 5). Vi meddelade barnen syftet med studien och att andra personer 

inom institutionen för pedagogik och didaktik kommer får ta del av barnens teckningar och 

vad de föreställer.   

  

http://www.ub.uu.se/
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7. Resultat  

7.1. Projekt: Hållbar utveckling 

Studien avser ett mindre projekt om hållbar utveckling. Målet med projektet var att 

introducera barnen till hållbar utveckling, låta dem arbeta praktiskt med hållbara lösningar 

och även ges möjligheten att tänka kritiskt över sina handlingar. Projektet, som var kopplat till 

det rymdtema förskolan hade, bestod av tre aktiviteter, där barnen fick möjlighet att skapa 

förståelse för hållbar utveckling; sopsortering, återanvändning och boksamtal. Under dessa 

tre aktiviteter tillkom det totalt sju moment. Fyra av dessa moment dominerades av den 

normerande undervisningstraditionen. Men i tre av dessa moment kunde även den 

faktabaserade och den pluralistiska undervisningstraditionen urskiljas, inom vilket de får en 

dominerande roll. Pluralistiska traditionen dominerar i två moment medan den faktabaserade 

visade dominans i ett av momenten. Nedan redovisas resultatet av utvalda delar från 

transkriptet. 

7.1.1. Sopsorteringsaktiviteten  

Sopsortering var den första aktiviteten bestående av tre moment, 1. Filmvisning 2. filmsamtal 

3. sopsortering.  

 

1. Filmvisning 

Ett avsnitt med Barr och Pinne (UR-skola 2009, avsnitt 8) visades. Avsnittet handlar 

om skräp i naturen: 

Rad Tid Vad sägs Analys 

1 02:43 Barr: ”inte får man slänga skräp i skogen” Normerande – en hållbar 

handling är bestämd redan 

innan av någon annan 

2 04:21 

– 

04:42 

Stickan: ”Vad ska man göra med gammalt 

skräp?” ”Ska man ge det till en hund?”, ”ska 

man gömma den i en soffa? 

Frågorna lutar åt den 

pluralistiska traditionen, 

då det ger tittaren möjlighet 

att fundera ut olika hållbara 

lösningar. Men frågorna är 

Normerande då de 

innehåller ett ”rätt” svar (se 

rad 3-5) 

 

3  De andra karaktärerna skakar på huvudet och 

svarar nej på frågorna 

 

4 04:43 Stickan: ”ska man slänga skräpet i en 

papperskorg?” 

Normerande – Ledande 

fråga som antyder hur vi ska 

handla 

5  Frågan besvaras jakande av de andra  
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Filmklippet uppmanade upprepande vad en individ borde och ska göra för att handla hållbart 

och värna om naturen (se rad 1-2, 4, 6-7). Vad som sägs i filmen värderar och samtidigt 

uppmanar huruvida vi individer bör handla, vad som är rätt respektive fel. Analysen visar 

tydligt att den normerande traditionen genomsyrar filmens sätt att förmedla budskapet om att 

inte slänga skräp i naturen. Därmed dominerar den normerande undervisningstraditionen i 

detta moment i aktiviteten. 

 

2. Filmsamtal 

I detta moment ges barnen möjlighet att reflektera sina tankar från filmen, vad de såg 

och varför inte skräp ska slängas i naturen.   

 

karaktärerna  

6 04:54 

– 

05:53 

Stickan förklarar varför skräp inte ska slängas i 

naturen. Bl.a. kanske en hund trampar på en 

glasbit, vilket gör jätteont. Att en räv kanske 

äter upp en plastpåse, vilket han poängterar är 

jättefarligt. 

Normerande – Hur vi ska 

handla är redan förutbestämt  

7 05:54 Stickan: ”Skräp är farligt för djuren. Så släng 

ingenting i naturen” 

Normerande – Uttrycket 

uppmanar att inte slänga 

skräp i naturen 

Rad Vad sägs Analys 

8 Pedagog: Vad fick vi se på filmen?  

9 Alla barn: SKRÄP  

10 B2: Inte slänga skräp i naturen  Svaret är normerande och 

går i linje med filmens 

kommentarer (se rad 1 och 6) 

11 Pedagog: Varför ska vi inte slänga skräp i naturen?  

12 B3: Hunden gör sig illa Normerande – Svaret går i 

linje med filmens 

kommentarer (se rad 6) 

13 B1: Djuren äter plastpåsen Normerande – Svaret går i 

linje med filmens 

kommentarer (se rad 6) 

14 B2: Släng inget i naturen! Normerande uttryck som 

säger vad vi människor inte 

får göra. 

15 B1: Jag slänger inget skräp i naturen, men någon annan 

gör det.  

Uttrycket förmedlas som att 

barnet själv sett skräp i 

naturen eller bara gör 

pedagogen nöjd genom att 

häva sin oskuld gällande 

nedskräpning i naturen 
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Frågorna från pedagogen var kopplade till filmen och barnens svar gick även i linje med det 

karaktärerna sa i filmen (se rad 1- 6, 11-14). Analysen visar att filmsamtalet dominerades av 

den normerande traditionen, vilket tydligt utmärks då svaren går i linje med filmens 

kommentarer.  

 

3. Sopsortering 

En variation av material lades framför barnen bestående av: flörtkula, glasburk, tidning, 

papper, leksaksdjur (älg, grävling), kotte, bananskal, petflaska och plastpåse. Detta var 

det material barnen skulle sortera till en papperskorg eller en bild föreställande skogen. 

Barnen sorterade i tystnad. När de var klara hälldes innehållet i papperskorgen ut på 

golvet igen, för att de skulle få möjligheten till att kritiskt diskutera sina val av 

handling och om de kommit på nya idéer och tankar. Skräpet barnen lagt i 

papperskorgen var: tidningen, papperet, bananskalet, petflaskan, flörtkulan, glasburken 

och plastpåsen. 

 

 

Agerandet från pedagogens sida framstår som att aktiviteten inte utfördes på rätt sätt (se rad 

16). Att barnen uppmanades att tänka ytterligare över deras tidigare val av handling, skapades 

en värdering, vilket är karakteristiskt för den normerande traditionen. Eftersom barnen erbjöds 

möjlighet till att ändra åsikt och kritiskt granska sina tidigare val, vävdes den pluralistiska 

undervisningstraditionen in och dominerade i detta moment.  

Rad Vad sägs och görs Analys 

16 Pedagog häller ut skräpet som barnen sorterat upp i 

papperskorgen. 

Pedagog: Vad hör skräpet hemma? 

Normerande handling med 

att hälla ut skräpet. Uttrycker 

att barnen handlat fel och 

behöver göra om situationen. 

Pluralism genom att låta 

barnen granska och kritiskt 

diskutera sitt handlande 

17 B1: Flörtkulan, den ska inte vara i papperskorgen för 

då kan man inte rulla den. Den ska vara kvar på 

förskolan. 

 

Den här ska vi inte slänga (lyfter upp glasburken), för 

den kan man lägga saker i. 

Pluralistiskt handlade. Efter 

att barnet granskat materialet 

har denne upptäckt några 

ting som kan användas till 

något annat än att kastas 

18 Pedagog: håller upp petflaskan och frågar om den 

behöver kastas 

Frågan lutar åt pluralism då 

barnen får möjlighet att 

granska tidigare val.  

19 Alla barnen ansåg att flaskan kan pantas, vilket 

genererar i pengar. Behöver inte kastas! 

Pluralism – Barnen kommer 

fram till en egen lösning av 

något de erfarit tidigare. 
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7.1.2. Återanvändningsaktiviteten 

Återanvändning var den andra aktiviteten i projektet och innehöll tre moment; filmvisning, 

filmsamtal och skapande. 

 

1. Filmvisning  

Ett avsnitt med Barr och Pinne (UR-skola 2009, avsnitt 7) visades. Avsnittet handlar 

om återvinning: 

 

Rad Tid Vad sägs Analys 

20 02:25 Barr: ”Det är onödigt att slänga bort leksaker” Normerande – 

uttrycker hur vi 

borde handla 

hållbart 

21 04:42 

– 

06:14 

Stickan ger förslag på vad en individ annars kan 

göra med leksaker som kastas. Bl.a. att en scarf 

kan bli en duk och att en glasflaska kan fungera 

som en blomvas. Han uttrycker att leksaker kan 

skänkas till andra eller till insamlingsställen 

som gynnar de fattiga. 

Normerande – 

Uttrycker exempel 

som förklarar hur vi 

ska handla hållbart 

22 06:15 Stickan: ”Gör nya leksaker av gamla, eller 

skänk det du inte vill samla”. 

Normerande – 

uttrycker vad vi 

människor borde 

göra av leksaker 

som inte används 

längre 

23 07:07 Klippet visar en bebis som mottar gamla 

leksaker 

 

 

Analysen, av filmklippet visar att den normerande undervisningstraditionen dominerade. Den 

uttrycker hur vi bör handla och inte (se rad 20-22).   

 

2. Filmsamtal 

När filmen var slut frågade pedagogen barnen vad de hade sett. ”Leksaker” är det ett 

barn uttrycker och att ”leksaker kan ges till en bebis” uttryckte en annan. Det 

sistnämnda svaret går i linje med det filmen visade (se rad 23). Momentet 

dominerades därför av den normerande traditionen. 

 

3. Skapande 

Barnen fick ta del av återvunnit material som fanns på bordet: äggkartong, petflaskor, 

aluminiumfolie, snäckskal, pappersspill och kork. Detta kompletterades med målarfärg 

och klister efter barnens initiativ. Det barnen skapade var vad de själva ville, inget 

pedagogen styrde. Rymdskeppet, som barnen börjat tillverka av kartong, var den de 
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ville arbeta med och som de skulle skapa tillbehör till. Två av barnen ville göra 

motorer av flaskor, två andra ville måla rymdskeppet medan den sista ville göra en 

meteoritkarta. I detta moment dominerade den pluralistiska undervisningstraditionen. 

Barnen fick, utan att styras av pedagogen, fritt utrymme att skapa det dem ville till sitt 

rymdskepp. Men eftersom materialet redan var förutbestämt kunde även den 

normerande undervisningstraditionen urskiljas. 

 

7.1.3. Boksamtal 

Tredje och sista aktiviteten bestod av ett boksamtal innehållandes två moment; bokläsning 

och boksamtal. Dessa moment utfördes samtidigt.  

 

1. Bokläsning och boksamtal  

Boken Hjälp vår jord skriven av Lauren Child (2008) lästes. Under läsningen 

genomfördes även ett boksamtal. 

Rad Vad sägs Analys 

24 Pedagog: Vad tror ni boken handlar om när ni tittar 

på framsidan? 

Frågan ger barnen möjlighet 

till fantasi 

25 B2: skräp  

26 Pedagogen läser boken och under tiden diskuteras 

betydelsen av olika begrepp som finns med i boken 

och vad som händer med material som återvinns. 

 

Faktabaserat lärande – 

begreppsförklaring   

27 Pedagog: Vad händer med papper som slängs, som 

de visar här i boken? 

 

Faktabaserat – boken 

skildrar hur det går till i 

verkligheten. Normerande – 

boken har presenterat vad 

som händer och därmed finns 

ett rätt svar. 

28 B1: Det mosas och plattas  

 

Faktabaserat – barnet tittar 

på bilderna och drar den 

slutsats som boken förklarat 

29 Pedagog: Ja den hackas ner och blir en gegga som 

sedan plattas ut, vad tror ni händer sen? 

 

 

30 Pedagog vänder sida i boken, efter att barnen 

uttryckt att de inte vet 

 

31 B1: Det blir papper 

B3: Det blir presentpapper 

B4: och äggkartong 

B2: Det blir ritpapper 

Faktabaserat – Svaren sägs 

efter vad barnen ser och som 

boken berättar. 

32 Pedagog: Ja precis, det blir nytt papper, sådant vi 

använder här på förskolan när vi ritar eller målar, 

Normerande – uppmanar till 

en hållbar handling 
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Analysen visar att den faktabaserade undervisningstraditionen dominerar. Boken förklarar 

begrepp och hur en pappersprocess går till (se rad 26-29). Den normerande traditionen får 

utrymme även i dessa moment, men är inte dominerande (se rad 32). 

7.1.4. Sammanfattning av projekt: Hållbar utveckling 

Dessa tre aktiviteter och sju moment i projektet innehåller både en eller flera 

undervisningstraditioner. Den som tog sig störst utrymme och dominerade i projektet var den 

normerande undervisningstraditionen. Den återkommer och uttrycks i samtliga moment i 

aktiviteterna. Även den pluralistiska får en dominerande roll, men endast i två moment av sju 

medan den faktabaserade får minst utrymme som endast dominerar under ett moment.  

 Barnen inkluderas i det hållbara arbetet genom de diskussioner som genomfördes under 

momenten samt barnens delaktighet i att praktiskt utföra och diskutera hållbara begrepp.  

7.2. Projekt: återvinningsfabriken 

Projekt: återvinningsfabriken består av tre aktiviteter med totalt sex moment. Projektet 

genomförs på två olika förskolor. Varje aktivitet består av två moment med samma upplägg. I 

det första momentet håller pedagogen en samling med en diskussion över vad hållbar 

utveckling och återanvändning innebär. I det andra momentet visar pedagogen en glasburk för 

barnen och frågar vad de kan bidra med för hållbara lösningar genom återanvändning. Barnen 

får därefter möjligheten att rita sin tankar på ett papper. Dessa moment analyseras inte enskilt 

utan förenas som en enhetlig aktivitet. Den pluralistiska undervisningstraditionen förekommer 

i alla tre aktiviteter och dominerar i detta projekt. Även den faktabaserade och den 

normerande undervisningstraditionen förekommer i projektet, där den normerande traditionen 

dominerar i första aktiviteten. I resultatet nedan redovisas utvalda delar som representerar en 

del av transkriptet.  

7.2.1. Aktivitet 1  

Pedagogen och barnen sitter i en samling och pedagogen visar upp en glasburk och frågar om 

de kan göra någonting med den istället för att kasta den.  

därför är det bra att vi återvinner gamla tidningar 

och papper som blir över när vi klipper, så vi kan få 

nytt papper hit.  

 

Rad Vad sägs Analys 

33. Pedagog: Vad är det här? (visar en glasburk)  

34. B1: en glasburk!  

35. B2: den är genomskinlig  
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Barnen i denna aktivitet har varit delaktiga i projektet om hållbar utveckling och har därför en 

förståelse för begreppen hållbar utveckling samt återanvändning. Analysen visar på en 

pluralistisk undervisningstradition utifrån det förslag ett av barnen framförde (se rad 37). 

Dominerande för denna aktivitet är den normerande undervisningstraditionen, utifrån 

pedagogens frågor och det svar som analyserats (se rad 36, 38-39). 

7.2.2. Aktivitet 2 

Pedagogen och barnen sitter i en samling och pedagogen undrar om barnen vet vad hållbar 

utveckling betyder.  

 

36. Pedagog: Vad kan man använda glasburken till 

istället för att kasta den? 

Frågan lutar mot både den 

pluralistiska och den 

normerande traditionen. 

Frågan låter barnen uttrycka 

sina tankar själva, men 

burken får samtidigt inte 

kastas.   

37. B1: Man kan panta den i en pantmaskin för 

glasburkar.  

Pluralistiskt uttryck. Barnet 

uttrycker en hållbar lösning 

38. Pedagog: Vi kanske kan använda glasburken till en 

kruka eller vas?  

Normerande – frågan är 

ledande för en hållbar 

lösning. 

39. B2: Vi kan plantera växter i burken.  Normerande svar. B2 följer 

pedagogens val av handling 

(se rad 38).   

Rad Vad sägs Analys 

40. Pedagog: Vet ni vad hållbar utveckling betyder?  

41. Alla barnen uttrycker att de inte vet.  

42. Pedagog: Vi bör inte förbruka våra resurser, vara 

rädd om naturen och att vi därmed behöver 

kompostera, återvinna och att återanvända saker.  

Normerande uttryckssätt. 

Pedagogen förklarar det 

”rätta sättet” att handla 

hållbart.  

43. Pedagog: Jag behöver er hjälp med att hitta på 

uppfinningar av den här glasburken istället för att 

kasta den.   

 

44. B5: En robot kan man göra Pluralistiskt uttryckssätt. 

Barnet kommer med eget 

förslag.  

45. B6: En sparburk kanske? Pluralistiskt uttryckssätt. 

Barnet kommer med ett eget 

förslag. 

46. B7: Båtar också Pluralistiskt uttryckssätt.   

Barnet kommer med ett eget 
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Pedagogen har inte pratat eller arbetat med barnen om hållbar utveckling tidigare och börjar 

med att förklara sin uppfattning kring det, vilket är normerande (se rad 42). Analysen av 

denna aktivitet visar på en pluralistisk undervisningstradition som dominant i aktiviteten. Bl.a 

genom att barnen funderar ut flera idéer vad glasburken kan användas till istället för att kasta 

den (se rad 44-46).  

7.2.3. Aktivitet 3 

I denna aktivitet sitter pedagogen i en ring på golvet och har samling med barnen.  

 

 

Som föregående aktivitet har dessa barn inte heller arbetat med hållbar utveckling i förskolan. 

Analysen visar att barnen vet vad återanvändning innebär (se rad 48-49) och barnen delar 

även med sig av de erfarenheter de besitter angående återvinning och återanvändning (se rad 

49-50). Aktiviteten domineras därför av den pluralistiska undervisningstraditionen.  

7.2.4. Analys av teckningar 

De teckningar vi fått medgivande av att exponera i denna studie innehåller både bild och text. 

Bilden visar det barnen ritat utifrån de idéer som skapats i ritmomenten under de tre 

aktiviteterna i projektet. Analysen, av barnens kommentarer om sina teckningar, visar på att 

glasburk som förvaringsobjekt var det dominerande förslaget på hur man kan återanvända en 

glasburk. Barnen påverkade och inspirerade varandra med idéer och förslag över hur en 

glasburk kan återanvändas. Även om förvaringsobjektet var det mest frekventa förslaget, 

föreslog barnen en pluralism av andra användningsområden: robot, båt och pantmaskin.  

 

Glasburk som samlingsobjekt: 

förslag. 

Rad Vad sägs Analys 

47 Pedagog: Vet ni vad återanvändning är?  

48 B8: Jag vet!   

49 B9: Jag med! Jag brukar ärva kläder av min 

storasyster. 

Pluralistiskt uttryckssätt. Ett 

förslag på återanvändning  

50 B10: Vi brukar panta flaskor hemma hos oss Pluralistiskt uttryckssätt. Ett 

nytt förslag på sätt att 

återanvända saker. 

51 B11: Vi samlar in mat som ska kastas och lägger i en 

påse.  

Pluralistiskt uttryckssätt. 

Ännu ett förslag på sätt att 

återanvända saker.  

52 Pedagog: Titta på den här glasburken, om vi ska 

återanvända den hur kan vi göra då? Tänk efter lite så 

kan ni rita era förslag på ett papper.  
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”En burk med diamanter; en diamantsamling. 

Det är magiska diamanter och den i mitten är 

den största diamanten” – 5 åring 

 
”För att återanvända burken kan man ha 
pennor i den! Då kommer de inte bort lika 

lätt, eller ramlar ner på golvet från bordet” – 6 
åring. 
 

  
”Det här är en stor burk med lock. Den är inte 

rund utan den har kanter. Det är fullt med lila 

små knappar eller med torkade blommor, det 

har min mormor har jag sett” – 5 åring. 

 
”Jag har hittat på massor med grejer man kan 

ha i en burk! Färska hallon eller blåbär, eller 

så kan man göra sylt av dem. Man kan blanda 

också så blir det blandsylt. Min farmor brukar 

plantera frön i små burkar eller nått och då 

växer det upp en blomma, fast man måste 

komma ihåg att vattna den, annars dör den. 

Jag har sett nån som har massor med gamla 

ljus i en burk också, det kan man också ha” –

6 åring 

 

 

Glasburk för annat användningsområde 

Robot: 
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”Detta (Pekar på den gråa teckningen) är en robot gjord av massor med burkar; den städar. De 

här (pekar på den rosa gubben) är en gubbe som bajsar ut en burk han nyss har ätit” – 5 åring 

 

Båt: 

 
”Jag har ritat en båt, den har drunknat för det 

har regnat (pekar på det blåa) och det här är 

moln (pekar på de olika formerna på bilden) 

och burken är båten” – 4 åring 

 

Pantmaskin: 

 

”Jag vet inte vad jag har ritat men det röda 

(pekar på teckningen) är en pantmaskin där 

man pantar glasburkar” – 3 åring 

 

 

7.2.5. Sammanfattning av projekt: återvinningsfabriken 

Projektet som helhet dominerades av den pluralistiska undervisningstraditionen då den lutar 

sig mot barnen och deras tankar och idéer, vilket ses både i dialogerna och i ritmomenten. I 

första aktiviteten för projektet kunde den normerande traditionen urskiljas som dominerande i 

dialog men inte i ritmomentet. Detta kan bero på ålder och erfarenhet vilket tas upp i 

diskussionen.  

 Barnens delaktighet i det hållbara arbetet skildrades i både diskussionerna och 

teckningsskapande. Deras deltagande med bidrag av tankar, idéer och praktiskt handlande 

skapade en inkludering i det hållbara arbete som projektet möjliggjorde.  

  



25 
 

8. Diskussion  

I vår studie har vi undersökt vilka undervisningstraditioner som dominerar i två förskolors 

undervisning. Vi har även undersökt hur barnens deltagande skapar inkludering i det hållbara 

arbetet som de olika studierna avser. Sandell et. al. (2003) lyfte fram att 

undervisningstraditionerna samspelar med varandra. Fakta förekommer såväl som i den 

normerande traditionen som i den pluralistiska. Detta lyfter vi dock inte fram explicit i 

resultatet då vi valde att se traditionerna som enskilda komponenter. Vi valde att urskilja 

endast en tradition som dominerande i vardera aktivitet i de två projekten som studien 

redovisar, för att tydliggöra hur de olika traditionerna tar utrymme i miljöundervisningen. Den 

normerande traditionen dominerade projektet om hållbar utveckling medan den pluralistiska 

traditionen dominerade i projektet om återanvändning. Även om den faktabaserade inte 

dominerade i ett projekt fick den ett dominerande inslag i ett av momentet i projektet för 

hållbar utveckling. Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) lyfte fram att den normerande 

undervisningstraditionen lätt kan ta över i förskolans verksamhet, vilket de hänvisar till 

pedagogens bristande erfarenhet att utföra hållbar utveckling i praktiken. I föreliggandes 

studies projekt om hållbar utveckling skulle barnens ålder och erfarenheter kunna urskiljas 

som argument för den normerande traditionens dominans. Individer med minimal erfarenhet 

och kunskap inom ett område kan behöva en grund för att vidareutveckla något ytterligare.  

 De barn som var med i den första aktiviteten av återanvändningsfabriken har även 

deltagit i projektet hållbar utveckling. De har bearbetat och skapat sig en förståelse för 

begreppen hållbar utveckling och återanvändning. Resultatet från projektet visar att barnen i 

första aktiviteten har en mer utvecklad idé på en hållbar lösning med pantmaskinen. I 

aktiviteterna två och tre bidrar de äldre barnen istället med fler idéer och förslag på hur 

glasburken kan återanvändas. Om förförståelsen av begreppen hållbar utveckling och 

återanvändning har betydelse vid bidragandet av mer utvecklade hållbara lösningar, är inget vi 

kan uttala oss om. Då det krävs fler och större studier för att kunna påvisa det.  

 Hedefalk (2010) belyser barnens vardagsmiljö som en bra utgångspunkt för hållbara 

handlingar. I projektet om återanvändning visar barnen på erfarenheter av hållbar utveckling 

utifrån, vad vi upplever, deras vardagsmiljöer (se rad 49-51 i resultatdelen). Deras sätt att 

handla hållbart kan barnen fått med sig hemifrån av vårdnadshavarna eller tillgodosett sig på 

annat håll.  

 I ritmomenten från projektet om återanvändning valde barnen att utgå från liknande 

idéer. Barnen kan ha inspirerats av varandra, men även ett grupptryck i barngruppen skulle 

kunna vara en orsak till dessa liknande teckningar. Grupptryck kan uppstå av olika 

anledningar. Det kan skapas utifrån hur pedagogen tar ställning till barnens idéer och förslag, 

om det är rätt respektive fel idé som uttrycks. Detta gör att barnen kan värdera ett förslag 

högre än något annat utifrån pedagogens respons. Maktpositioner i gruppen är ytterligare ett 

exempel på hur ett grupptryck kan skapas, genom att en i gruppen leder de andra att handla på 

ett visst sätt för egen vinning. Om ett grupptryck nu skulle vara orsaken till dessa liknande 

teckningar, är det barnen själva eller pedagogen som skapat det eller kan det vara bristen på 

idéer och erfarenhet hos barnen? 
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 Projekten i detta arbete lät barnen delta i dels diskussioner och dels praktiskt handlade. 

Vi upplever att de olika deltagandena skapade inkludering i det hållbara arbetet på olika sätt. I 

det praktiska handlandet fick barnen möjlighet att skapa hållbara lösningar och idéer som de 

inte gjort tidigare, vilket vidgar deras erfarenheter inom hållbar utveckling. I diskussionerna 

får barnen möjlighet att istället utbyta erfarenheter med varandra och samtidigt vidga dessa 

för att skapa möjlighet till påverkan av sin vardagsmiljö. Att inkludera barnen i det hållbara 

arbetet överensstämmer med att arbeta pluralistiskt. Även om ena studien visar på en 

pluralistisk dominans i undervisningen önskar vi att traditionen bör få mer utrymme i 

verksamheterna. När det kommer till hållbar utveckling, behövs ändå den faktabaserade och 

den normerande undervisningstraditionen ha ett stort utrymme. Läroplanen slår fast att en 

viktig uppgift förskolan har, är att förmedla och förankra grundläggande värderingar som 

samhället vilar på (Lpfö98 rev. 2016, s. 4). Att förmedla fakta om och vilka beteenden samt 

attityder barnen behöver ha gentemot djur och natur, främjas barnens syn om hållbar 

utveckling. Inom vilket barnen själva ska arbeta för, gentemot sig själva i framtiden och 

generationer efter dem.  
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9. Konklusion 

I denna studie har vi endast undersökt en liten del av olika undervisningssituationer inom 

hållbar utveckling och återanvändning i förskolan. Det är ett område alla förskolor kan arbeta 

med på olika sätt, antingen som ett längre tema eller kortare projekt. Vi finner det relevant 

med mer forskning kring området som kan bistå förskolans pedagoger med praktisk kunskap 

utifrån ett pluralistiskt synsätt, snarare än den normerande som lätt tar över i dagens 

verksamheter.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien kommer att handla om hållbar utveckling i förskolan och barns innovativa förmåga att 
handla hållbart. Studien kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien 
utförs av Emelie Johansson och Pernilla Lindqvist Wallén som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 

 
Datainsamlingen kommer ske genom att vi deltar tillsammans med barnen i aktiviteten samt 
analysera barnens teckningar under en förmiddag, utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. 

Vi kommer använda oss av ett anteckningsblock för att dokumentera barnens förklaring över 
det de ritat samt fotografera teckningarna som inte kommer innehålla barnets namn, vilket gör 

de helt anonyma för studien. Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni blanketten om 
medgivande och lämnar till förskolan. 
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer, i 
sin skolmiljö, få sin teckning analyserad samt bli tillfrågad vad teckningen föreställer.  
 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras.  

 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 
 
 
 
Barnets namn: …………………………………………….  
 
 
 
 
....................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namn  Underskrift vårdnadshavare 
 
 

 

 
 


