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Abstract
Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till
handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med
delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka
barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. Studien utgår från barnens intresse, beskrivningar och
förståelse där handlingsberedande aktiviteter gällande nedskräpning iscensatts för att skapa
medvetenhet hos barnen. Studien vilar på en livsvärldsfenomenlogisk grund men tar också avstamp i
den sociokulturella teorin om barns lärande. Studiens resultat har tematiserats och visar att barnens
förståelse för hållbarhetsfrågor är omfattande. Barnen beskriver och relaterar till omvärlden utifrån
de fenomen som framstår som viktiga i deras livsvärld, där normen om rätt och fel, människans skuld
och ansvarstagande betonas.
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Inledning
Arbetet med hållbar utveckling tenderar ofta hamnar i skymundan och ges därmed inte lika stort
utrymme som andra ämnesområden i förskolan. Det ger upphov till frågor om hur hållbarhetsfrågor
omhändertas inom förskoleverksamheten, vilken kännedom och förståelse barnen har gällande miljö
och hållbarhet. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) står det att:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina
egna handlingar och för förskolans miljö och utvecklar sin förmåga att förstå och att
handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.
Kan vi tillsammans agera för ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar värld? Detta är för mig ett
viktigt område att studera eftersom det handlar om mig och dig, om dina och mina tankar och
handlingar, kort sagt hur vi ska bli medskapare av goda värden och normer. Det handlar om att skapa,
upprätthålla och utveckla den värld vi lever i till det bättre (WWF, 2009).
Sandell, Öhman och Östman (2003) konstaterar att det finns både möjligheter och risker med det
komplexa begreppet hållbar utveckling. Möjligheter genom att just det komplexa i begreppet kan få
oss att handla och då utifrån flera olika perspektiv, såväl sociala, ekonomiska och ekologiska, men
också risker genom att det kanske inte händer så mycket i praktiken. ”Något som berör ”allt och som
”alla är ansvariga för, riskerar att inte påverka något, då ingen känner att det är deras specifika ansvar.”
(s.56) Därför vill jag med mitt arbete försöka att tillsammans med barnen närma mig en förståelse
kring hur vi kan arbeta med dessa frågor i förskolan för att skapa och utveckla barns
handlingskompetens för en hållbar utveckling.
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Syfte
Med detta arbete vill jag utveckla kunskap om hur lärande för hållbar utveckling kan användas för att
utveckla barns handlingskompetens i hållbarhetsfrågor.

Frågeställningar
Hur kan barnens förståelse för miljö och hållbarhetsfrågor beskrivas?
Vilka uttryck tar sig barnens engagemang i förskolans praktiska miljö- och hållbarhetsinsatser?
Vilken betydelse har den skapande och estetiska aktiviteten för barnens förståelse för och
engagemang i hållbarhetsfrågor?
Hur kan aktiviteter inom förskolans pedagogiska verksamhet utformas vilket leder till
handlingskompetens hos barnen?
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Bakgrund
I detta kapitel berör jag tidigare forskning, definierar begreppet hållbar utveckling samt
benämningarna lärande för hållbar utveckling och att handla för hållbar utveckling. Jag belyser även
vikten av barns inflytande och delaktighet i handlingsberedande aktiviteter och presenterar de teorier
och perspektiv som denna studie utgår ifrån.

Hållbar utveckling
Enligt Buntlandkommissionen (WCED, 1988) når vi en hållbar utveckling när jordens befolkning lärt sig
att hushålla med jordens resurser så att de räcker både åt dem som lever idag och till kommande
generationer. För att uppnå en hållbar utveckling handlar det således om att integrera ekologiska,
sociala och ekonomiska frågor samt att värna om vår miljö och våra resurser. Ett hållbart användande,
en hållbar produktion och livsstilsfrågor, gällande både konsumtion, hälsa samt upprätthållandet av
ett fredligt samhälle är exempel på aspekter som är viktiga för en hållbar utveckling
(Utbildningsdepartementet, 2010).
Björklund (2014) beskriver att vi under alla tider har behövt förhålla oss till miljön på olika sätt och
detta har självklart medfört problem. Genom tiderna har vi kunnat vittna och läsa om miljöns och
civilisationens fall och uppgång, detta om vartannat (Diamond, 2005), men begreppet hållbar
utveckling har aldrig varit så framträdande som det är nu. Björklund beskriver vidare att begreppet
hållbar utveckling är komplext och svårt att greppa då de inbegriper så mycket. Även Sandell, Öhman
och Östman (2003) poängterar att begreppet är omfattande då det inte bara utgår från ”natur” frågor
utan även omfattar hur vi människor lever både ekonomiskt och socialt. Kofi Annan, FN:s ambassadör
har sagt följande ”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar
utveckling och göra det till en verklighet för människorna över hela världen” (SOU 2004:104, s.31).

Lärande för hållbar utveckling
Lärande är en förutsättning för att människor ska kunna möta de utmaningar som världen står inför.
Vad människor lär sig och hur de omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling
ska bli möjlig (SOU 2004:104, s.31).
Utbildning har en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Barn, elever och vuxna
ska i förskola, skola och vuxenutbildning ges möjlighet att utveckla sin förmåga att göra
medvetna etiska ställningstaganden, grundade på kunskaper och personliga
erfarenheter i frågor som rör förhållandet mellan människor likväl som förhållandet
mellan människor och natur (Myndigheten för skolutveckling, 2004. s. 3).
Björklund (2014) beskriver att det är ett faktum att lärande för hållbar utveckling ska vara ett inslag i
den svenska skolan, men att det å andra sidan kan vara svårt att förstå dess komplexitet. Vad rymmer
begreppet? Lärande för hållbar utveckling har under många år diskuterats inom utbildningsväsendet
och det fick en allt större plats i förskolan genom läroplanen som lanserades 1998. I läroplanen för
förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010, s. 10) går det att läsa mål och riktlinjer för hur verksamheten ska
utformas, för att tillgodose lärandet för hållbar utveckling. Där finns både sociala, ekonomiska och
ekologiska perspektiv på hållbar utveckling, såsom: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra”, och vidare ”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig
själva och sin omvärld” samt att: ”Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete
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kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid”. Förskolans värdegrund
och uppdrag innebär att vi ska uppmuntra och stärka barnens omsorg om och medkänsla för andra
människor. Förskolan ska förbereda barnen för ansvarstagande i ett socialt, kulturellt och
demokratiskt samhälle.
Att lära för hållbar utveckling innebär enligt Davis (2010) att vi lär oss om ett fenomen för att
kunna/vilja förändra det. Det handlar således om ett ställningstagande för att förbättra vår
miljö/omgivning. Skolan och förskolan har länge arbetat med miljö och naturfrågor. Tidigare pratade
man om miljöundervisning i förskolan och detta kunde då bestå i både lärande i miljön, om miljön och
för miljön, där den sistnämnda har mest gemensamt med lärande för hållbar utveckling. Undervisning
om miljön handlar om att barn lär sig fakta om naturen och undervisning i miljön innebär att barn får
uppleva naturen och dess fenomen. Undervisning för miljön handlar däremot om att agera och handla
för vår miljö och en hållbar utveckling. De som arbetar för en hållbar utveckling försöker få barnen att
handla ”rätt” och arbetar därmed med barnens attityder och handlingar (Lozic, u.å). Vi skulle därför
kunna dela upp även hållbarhetsbegreppet i dessa tre delar: i, om och för, där den sistnämnda, i likhet
med detta arbete handlar om att försöka få barnen att handla och ta ställning i olika hållbarhetsfrågor.

Myndigheten för statens offentliga utredningar (SOU 2004:104.) utvecklar kravbilder på och
konsekvenser för utbildningen på följande sätt:
Utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja
att verka för hållbar utveckling lokalt och globalt. Vi konstaterar att det ställer krav på
vad utbildningen behandlar och hur den utformas. Vi menar att innehållet, den så
kallade vadfrågan i utbildning för hållbar utveckling, måste ta sin utgångspunkt i såväl
lokala som globala sammanhang och processer och i sambanden dem emellan (SOU
2004:104. s.12).

Att handla för hållbar utveckling
Almers (2009) beskriver att hållbar utveckling handlar om ett ”hyggligt liv för alla, här och där, nu och
sedan” (s.21). Med detta menas ett avståndsmoraliskt ansvar som inte bara sträcker sig till kommande
generationer utan även globalt, här och nu. Vi har alltså både ansvar för dagens generationer som
finns i vår närhet och på avstånd och för kommande generationer som finns i vår närhet och på
avstånd. Kemp (2005) beskriver vidare om idén och det pedagogiska idealet om världsmedborgaren,
vilket är just en medborgare med världsperspektiv som tar moraliskt ansvar för både nuvarande
generationer och kommande generationer sett hur ett globalt perspektiv. Han konstaterar att vi i
skolans värld måste göra utrymme för att fostra barnen med världsmedborgaren som pedagogiskt
ideal för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.
WWF (2010) och Wickenberg (2000) poängterar att det finns tre faktorer som påverkar, individens
handlande, kunskap, möjligheter och motivation. Genom kunskap utvecklar vi färdigheter, får en
djupare förståelse och kännedom. Möjligheter berör de olika alternativ och de fysiska möjligheter som
vi har och motivationen är vår inre drivkraft, jag vill och jag kan. Björneloo (2013) poängterar att
lärande för hållbar utveckling inte bara kan stanna vid att erbjuda kunskaper om tillstånden i världen
utan det måste ske något mer praktiskt så att människan känner engagemang och vilja inför att handla
så att utvecklingen går åt rätt håll.
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I The United Nations Convention on the Rights of the Child från 1989 står det att barn ska ha
rättigheten till att delta och aktivt få ta ställning i ämnen som berör dem (UNICEF, 2009), vilket strävan
för en hållbar utveckling gör. Hedefalk (2014) konstaterar att det finns en gemensam tanke om att
barn är viktiga aktörer för en framtid med ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Därför
menar hon att det är viktigt att forska om barns handlingskompetens i miljö och hållbarhetsfrågor.
It is imperative that youth from all parts of the world participate actively in all relevant
levels of decision-making processes because it affects their lives today and has
implications for their futures. In addition to their intellectual contribution and their
ability to mobilize support, they bring unique perspectives that need to be taken into
account (Agenda 21, 1992, chapter 25:2).
Ärlemalm, Hagsér och Sandberg (2011) betonar att det är förskolepersonalen som har skyldigheten
till att skapa en miljö där barn får vara med och göra egna val. Här bildar sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekter en helhet.
Educators face a general dilemma: they never know what children need to know to
meet a changing future. But we know from history that democracy is not something
that can be taken for granted and is a process for which the foundation needs to be laid
in the early years. Pre‐school children are part of an educational context where learning
situations and democratic challenges occur. It is a task for pre‐school staff to address
these challenges and create meaningful learning activities for their charges (Ärlemalm
et al, 2011, s.198).
I linje med Ärlemalm et al, (2011) iscensätts inom ramarna för denna studie sådana aktiviteter som
avser stimulera och motivera barn till att ta ställning och att utveckla handlingskompetens.
Hur skapar vi då aktiviteter där barnen ges chans till att uttrycka sig och agera i hållbarhetsfrågor?
Hedefalk (2014) poängterar att om barn får chans till att ta ställning i moraliska frågor som berör dem,
finns det en möjlighet till att iscensätta olika lösningar där vi tillsammans med barnen aktivt kan arbeta
med att få bort oönskat agerande och ge barnen möjlighet att göra val som gynnar både djur, natur
och människors välbefinnande. Vi måste således finnas där när dessa situationer uppstår. Hedefalk
(2014) menar vidare att fakta och kännedom om ett fenomen, såsom hållbar utveckling inte genast
bidrar till ett svar på problemet ”Without values, it is not possible to evaluate what is at hand” (s.7).
Därför behöver lärande för hållbar utveckling innehålla aktiviteter där barnen aktivt får utveckla sin
handlingskompetens och lära sig ta ställning. Aktiviteter där barnen motiveras till att vilja göra skillnad.

Barns delaktighet och inflytande
Förskolans verksamhet ska vila på barnens erfarenheter och intressen och formas så att det är barnens
motivation och drivkraft som ligger i fokus ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” I förskolans
verksamheter är det därför viktigt att barnens lust och intresse för lärande synliggörs. (Skolverket,
2010).
Denna studie kommer att utgå från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv men också utifrån ett
sociokulturellt perspektiv på lärande. Dessa kommer jag beröra mer ingående under rubriken
teoretiska ramar. Vill dock ändå redan här presentera det tankar som Vygotskij hade gällande att barns
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lärande och utveckling sker i dess kulturella gemenskaper. Strandberg (2006) skriver att det i ett
sociokulturellt landskap handlar om att ”göra det tillsammans” (s.54). Han menar att interaktion är
det primära om en framgångsrik lärandemiljö ska kunna etableras.
Sheridan & Pramling Samuelsson, (2001) har visat att den egna upplevelsen av delaktighet i
vardagsituationen på förskola är en viktig förutsättning för att barnet ska känna motivation och
engangemang och stimuleras till lärande. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) innebär
delaktighet som pedagogik att vuxna utgår från barns sätt att förstå och uttrycka sig vilket utgör ett
av villkoren för att kunna ta barns perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver
att intagandet av barns perspektiv är att försöka utgå från barnets synvinkel, ge barnen inflytande i
verksamheten.
I tidningen förskolan poängterar Elvstrand (2013, feb) att inflytande handlar om att barnet ska få
möjlighet att göra sådant som det tycker är kul och sådant som de intresserar sig för. Hon beskriver
också att delaktighet och inflytande, även om de används som synonymer till varandra inte är samma
sak. Delaktighet kan du ha och känna även fast du inte har inflytande, du kan t.ex. vara delaktig i en
aktivitet för att du just bara deltar i den utan att du har varit med och bestämt aktiviteten i fråga.
Inflytande handlar således om något mer djupgående, där barnen i verksamheten bör få vara med och
bestämma och själva göra val utifrån vad de finner intressant.
Genom att barn får möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten får de också möjlighet att
utvecklas till demokratiska medborgare. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) poängterar att för
att utvecklas till demokratiska medborgare måste barnen få möjlighet att uttrycka sina åsikter och
tankar. Det är därför viktigt att barn på förskolan får delta i aktiviteter där de har möjlighet att få
påverka, fatta olika beslut och få handla utifrån egna beslut och åsikter. I FN:s Konvention om barnets
rättigheter står det i artikel 12 att ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF, 1989).

Teoretiska ramar
Fenomenologin och dess utveckling och begreppet livsvärld
Bengtsson (1999) beskriver fenomenologins olika variationer och menar att fenomenologin inte är
något enhetligt utan ska ses som en rörelse utifrån olika tankar och idéer gällande ”att gå tillbaka till
tingen själva” (s.10). Livsvärldsbegreppet som först beskrevs av filosofen Edmund Husserl har under
fenomenologins framfart tagit sig uttryck i liknande benämningar, såsom Martin Heideggers, vara-ivärlden (Heidegger, 1993), eller Maurice Merleau-Pontys, vara-till-världen (Merleau-Ponty, 2006).
Dessa begrepp om än olika utgår dock från samma fenomenologiska grund, nämligen att gå tillbaka
till sakerna själva. Fenomenologins tankar har genom dessa begrepp utvecklat den fenomenologiska
rörelsen och den ontologiska förståelsen (Bengtsson, 1999).
Edmund Husserl, den man som brukar kallas den moderna fenomenologins fader (Bengtsson, 1999),
utvecklade sin filosofi som skulle ta avstånd från konceptuella gissningar och koncentrera sig på
definitionen av det som är givet i erfarenheten. Huvudtanken i Husserls fenomenologiska teori var att
gå tillbaka till "sakerna själva". Husserl tog således ställning "mot alla fritt svävande konstruktioner
och slumpartade fynd, mot övertagandet av blott skenbart bestyrkta begrepp, mot sådana skenfrågor
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som ofta gör sig breda som problem genom generationer" (Heidegger, 1981, s. 50). Han menade att
man som forskare kan och ska sätta sina egna erfarenheter och fördomar åt sidan och från en avskild
position studera verkligheten utan att blanda in sina egna upplevelser och tankar. Att sätta parantes
för sina förutfattade meningar. Detta kallade han den transcendentala fenomenologin (Bengtsson,
1999; Macann, 1993).
Andrzej Szklarski (2004) förklarar Husserls tankar om essensens vikt för fenomenlogin på detta sätt:
Förutom essentiella egenskaper innefattar varje fenomen även existentiella
egenskaper som inte tillhör det med nödvändighet och som kan variera utan att
fenomenets grundläggande natur förändras. Fenomenologins syfte är att uppdaga och
beskriva det essentiella eller väsensbestämda i mänskliga erfarenheter, det
existentiella bortser man ifrån (Szklarski, 2004. s.276).
Det var dock på denna punkt som Husserl fick kritik. Martin Heidegger, en annan framstående
fenomenolog, menade att detta var ett direkt brott mot fenomenologins grundprincip. Han kritiserade
Husserls teori om att bortse från existensen. Då denna är en viktig del av sakerna själva blir det ej
rättvist att sätta det inom parantes. Begreppet vara-i-världen, syftar på denna tanke om att man inte
kan finnas i världen och samtidigt stå utanför den (Bengtsson, 1999).
I och med denna kritik, kom fenomenologin att tillföras nya perspektiv som än idag gör sig gällande.
Heidegger banade väg för en förändrad förståelse av fenomenologin som utgår från idén om att
forskaren inte kan bortse från egna antaganden om världen, dvs. ”Forskaren påverkar världen och
världen påverkar forskaren” (Almers, 2009. s. 77). Heideggers idéer öppnade således nya vägar för de
existensfilosofiska fenomenologerna, vilka vid sidan av Heidegger själv bl.a. utgjordes av Jean-Paul
Sartre och Maurice Merleau-Ponty. De visade i en rad arbeten existensens betydelse för subjektet, att
essens och existens inte kan skiljas åt (Bengtsson, 1999). Gustavsson (2000) förklarar att Maurice
Merleau-Pontys tankar om subjektet grundade sig i hans tankar om att vi inte enbart har våra kroppar
utan att vi är våra kroppar. Vi ställer kroppen i relation till omvärlden och existerar genom den. Alerby
(2009) beskriver vidare att enligt Maurice Merleau-Ponty så ska subjektet förstås som den ”levda
kroppen” och att denna alltid är situerad i världen. Hon förklarar vidare att:
Through our existence we, as human beings experience the concrete world in all its
complexity. Consequently, a person`s existence provides the prerequisites for the
worldly experience, which is not to be interpreted as meaning that the human body is
in the world in the same way as things, such as stones or chairs. Instead Merleau-Ponty
emphasises that the body inhabits the world (Alerby, 2009, S.2).
Vidare beskriver Bengtsson (1999) att genom existensens betydelse för subjektets varande i världen
räcker det inte med att bara försöka se och beskriva det som visar sig, utan det måste också tolkas för
att förstås. Heideggers kritik på Husserl gav således inte bara nya tankar för de existensfilosofiska
fenomenologerna utan även för de hermeneutiska.
Om fenomenologin fortfarande vill vara trogen de undersökta företeelserna, räcker det
därför inte att bara betrakta sakerna och beskriva dem. Betraktandet har snarare
förståelsens struktur, den hermeneutiska cirkelns struktur, och av den anledningen

7

måste sakerna tolkas. Från och med denna insikt, hävdas det, måste fenomenologin
vara hermeneutisk (Bengtsson, 1999, s. 14-15).
Sett utifrån det hermeneutiska perspektivet på fenomenologi så ska därför det som studeras tolkas
och förstås. I t.ex. Heideggers varat och tiden beskrivs den hermeneutiska cirkeln som menar just att
tolkning växer fram mellan en individs förståelse och det nya insikter som individen får genom
tolkning. Dessa insikter och den nya förståelsen kan sedan användas för kommande tolkningar och på
så sätt försätts kunskapen i en hela tiden pågående cirkel, mellan existensen och subjektet (Kemp,
2005 & Van Manen, 1990). Ricouer (1991) betonar att vår levda erfarenhet alltid är personlig men att
vi genom tolkning kan förstå mer av människans livsvärld. Med hjälp av vår egen förståelse kan vi
tolka, urskilja och närma oss fenomenets essens.
Fenomenologin vill beskriva hur världen framträder för ”mig”, den enskilda människan;
det sätt varpå man är i världen är det vid varje tid givna sätt varpå världen framträder
som ett fält av möjligheter för den enskilde; världen tolkas och förstås i ett konkret,
partikulärt perspektiv (Hyldegaard, 2008. s 41).

Levd erfarenhet
Van Manen (1990) beskriver att fenomenologi handlar om att studera ”the lived experience” eller ”the
lifeworld”, livsvärlden och konstaterar vidare att ”Phenomenology aims at gaining a deeper
understanding of the nature of meaning of our everyday experiences” (s.9). Ett av
livsvärldsfenomenologins grundläggande begrepp handlar om erfarande. Hyldegaard (2008)
konstaterar att erfarenhet förändrar det sätt varpå vi ser på världen
och det runt omkring oss. Det kan handla om något som vi tidigare
inte ha kunnat se som helt plötsligt blir synligt för oss, genom det
erfarenheter som vi har och får. Genom empirisk forskning med
livsvärldsfenomenologin som grund kan vi således försöka få
kunskaper om hur världen visar sig för människan. Johansson (2003)
beskriver detta ”Poängen med den fenomenologiska forskningen är
att oavsett vilket fenomen som studeras, är det människors
erfarenheter av, synsätt eller perspektiv på samma fenomen som är
i fokus” (s. 43). Bengtsson (1999) utvecklar detta antagande genom
att referera till Edgar Rubins (figur 1) berömda illustration,
Figur 1 Edgar Rubins Ansiktsvas
”ansiktsvasen”. Hur vi ser på denna bild har att göra med vad vi
betraktar som bakgrund, den vita bakgrunden ger oss två svarta
ansikten som tittar på varandra och den svarta bakgrunden ger oss
en vit vas. Han menar vidare att om vi överför denna tanke till
empirisk forskning, att vårt synsätt kan ändras beroende på de ontologiska antaganden som gjorts
kommer forskningen om vi ändrar antaganden att möta en annan verklighet.
Den ontologiska grunden inom livsvärldsfenomenologin är att se den erfarande, meningsskapande
människan som en helhet bestående av både kropp och själ, den levda kroppen.
Livsvärldsfenomenologin hävdar att allt i världen har subjektet som grund och vill visa hur världen
framträder för ett subjekt, alltså hur den enskilda människan upplever den. Det är på så sätt viktigt
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inom fenomenologin att ta vara på människors livsvärld, därav begreppet livsvärldsfenomenologi
(Bengtsson, 1999). Betydelsen av öppenhet, närhet och följsamhet påtalas av Almer (2009) som i sin
avhandling beskriver
Det livsvärldsfenomenologiska förhållningssättet innebär istället en öppenhet för
livsvärlden i dess komplexitet och en strävan att låta berättelser och teori framträda ur
materialet. Det är livsvärlden som är den konkreta grunden och förutsättningen för den
vetenskapliga tolkningen, inte tvärtom. (s.79)
Denna studie kommer att med utgångpunkt i Heideggers och Merleau-Pontys tankar genomföras
utifrån ett hermeneutiskt perspektiv på livsvärdsfenomenologin. Såsom Van Manen (1990) beskriver
angående den fenomenologiska beskrivande naturen och den hermeneutiska tolkande naturen,
kommer dessa perspektiv att vara mina egna utgångspunkter till att kunna nå en förståelse. För att
kunna beskriva hur barn lär sig handlingsberedskap inom hållbarhetsfrågor genom tolkning och
tematisering av deras utsagor.
Vidare kommer jag även utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande och då utifrån ett mer
epistemologiskt synsätt på hur barn lär sig. Den synen är att människan är socialt konstruerad, detta
på grund av att studien kommer att utföras genom samlingar och aktiviteter i grupp. Detta perspektiv
kan således vara med i min strävan för att kunna förklara den insamlade empirin utifrån tankar att vi
lär oss och når kunskap tillsammans i en kulturell gemenskap.

Sociokulturellt perspektiv på lärande
Denna studie tar också avstamp i Vygotskijs sociokulturella tankar om barns lärande och utveckling.
Vygotskij (1995) framhåller att barns utveckling sker i samspel med dess omgivning. Att barnet föds in
i social värld som är utformad via historiska och kulturella processer som existerat före barnets födelse
och kommer att bestå efter dess död, är aspekter som det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt
vid. Dessa utgör de modeller för hur barnets utveckling kan ske sett från ett historiskt och kulturellt
perspektiv. I ett sociokulturellt landskap finns det inte bara en väg framåt utan man bör även ta fasta
på mångfalden i barns utveckling och lärande (Hundeide, 2006).
I det sociokulturella perspektivet på lärande läggs stor vikt vid balansen mellan de sociala och det
individuella och att det är grundläggande element för läroprocessen, förklarar Dysthe (2003). Hon
framhåller vidare att barnets lärande och utveckling har med dess relationer att göra, där språket och
samtal mellan individer är viktiga. Därför är begreppet kommunikation en viktig del av det
sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande.
Ett av Vygotskijs starkaste spår är hans tankar om kreativitet och fantasi (Vygotskij, 1995). Johansson
och Pramling Samuelsson (2009) behandlar Vygotskijs tankar om kreativitet och fantasi och beskriver
att dessa två begrepp ligger nära varandra: ”Gemensamt är att det handlar om överskridanden och
innovationer, de möjligheter att mentalt förflytta sig, upptäcka nya och andra saker och finna nya
vägar, som erbjuds och skapas mellan människor i en specifik situation” (s.13)
Vygotskij (1995) menade att kreativitet och fantasi är varandras förutsättningar: ”Kreativitet kallar vi
en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt” (s. 11) och för detta behövs fantasi. Fantasin
är något som vi hämtar ur verkligheten och skapas av våra tidigare erfarenheter:
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Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i
människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människans erfarenheter är, desto mer
material förfogar hennes fantasi över (Vygotskij, 1995, s. 19).
Vår fantasi kan skapas både av sådant som vi varit med om men också utifrån saker som vi hört om, vi
behöver således inte ha varit med om det själva, på så sätt blir fantasin ett medel för att vidga vår
erfarenhet även om vi inte har erfarit det själva. Det finns även ett emotionellt samband mellan
fantasin och verkligheten. När vi upplever något nytt genom vår fantasi och kreativitet så påverkar
våra känslor hur vi känner och upplever de intryck som vi får (Vygotskij, 1995).
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Metod
Metoden för insamling av empiri är av livsvärldsfenomenologisk och kvalitativ natur där deltagande
observationer har utförts för att kunna besvara studiens forskningsfrågor.

Delaktig observation
Enligt Bjørndal (2005) definieras begreppet observation inom pedagogiken som en uppmärksam
iakttagelse, att man med andra ord försöker studera och observera situationer som är av pedagogisk
betydelse. I en delaktig eller deltagande observation är observeraren en känd observatör där
deltagarna känner till den som observerar. Bryman (2008) menar att vi genom deltagande observation
kan studera beteenden och ageranden hos individer och grupper i en social miljö. Flick (2009) förklarar
deltagande observation och dess fördelar på detta sätt: “The main features of the method are that
you as a researcher dive headlong into the field. You will observe from a members perspective but
also influence what you observe due to your participation” (s.226).
Bjørndal (2005), betonar att i sammanhang där metoden ska användas vetenskapligt måste vi dock
systematiskt planera och medvetet observera för att svara mot de krav som ställs på en vetenskaplig
teknik och vi måste anamma de nackdelar som metoden kan föra med sig. Ahrne och Svensson (2011)
beskriver att en av nackdelarna med deltagande och öppen observation är att den kända observatören
kan komma att störa gruppens naturliga beteenden, den såkallade forskareffekten. Flick (2009)
uttrycker sig liknande och menar på att: ”In participant observation, even more than in other
qualitative methods, it becomes crucial to gain as far as possible an internal perspective on the studied
field…” (s.229). Företeelsen “to go native” eller att försöka få tillgång till fältet som Ahrne och
Svensson (2011) kallar det, har på så sätt varit en aspekt att beakta.
Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv har denna vetenskapliga metod verkat för att ta reda på
och observera barns livsvärldar, erfarenheter och uppfattningar om hållbar utveckling och utifrån
barnens egna tankar skapa aktiviteter som stimulerar och intresserar barnen till handlingskompetens
i hållbarhetsfrågor. Arbetet har således inte fortlöpt utifrån mina egna antaganden eller allt för fria
tolkningar av barnens utsagor utan arbetets gång vilar direkt på barnens diskussioner tillsammans
med mig och med varandra. Då observationsmetoden ger inblick i människors vardag, beteenden och
skeenden i samma stund som det inträffar kunde jag inte tänka mig någon bättre metod för insamling
av data.

Att använda bilder
Björklund (2014) har i sitt projekt om hållbar utveckling använts sig av bilder för att starta och
intressera barnen för att samtala om hållbar utveckling. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det
blir allt vanligare att man vid till exempel intervjuer i fokusgrupper väljer att visa bilder för att
underlätta och för att visa vart focuset ska ligga i en specifik fråga, då bilden visar samtalsämnet.
Edwards (2008) diskuterar bilderbokens betydelse och menar att barn som tittar och samtalar om
bilder i bilderböcker når en större förståelse och medvetenhet genom att diskutera bilderna. Hon tar
upp bilders betydelse för barn i förskolan och visar på hur vi kan använda oss av bilder i samtal med
barnen och att det är ett bra sätt att starta diskussioner på.

Dokumentationsverktyg
För att jag själv skulle kunna delta i samlingarna och föra diskussionen framåt och observera barnen i
kommunikation med varandra har samtliga samlingar spelades in med hjälp av min egna mobiltelefon.
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Ahrne & Svensson (2011) betonar att användning av inspelningsverktyg, såsom mobil eller diktafon är
bra vid deltagande observationer då skriftliga anteckningar inte är nödvändigt samt att du kan gå
tillbaka till inspelningen flera gånger, lyssna om och kanske finna nya fenomen och utsagor.
Bjørndal (2005) konstaterar att om man vill ha kvar den information som ges vid ett
observationstillfälle kan ljudinspelningar ”anteckna” det som annars skulle försvinna i och med den
svårighet att vid skriftlig anteckning hinna med att anteckna allt som sägs. Vidare betonas dock att,
fast en ljudinspelning ”antecknar” allt som sägs kvarstår frågan om det är en sann kopia av
verkligheten eller om det kan förekomma fiktiva utsagor och tankar. Det är också omöjligt för en
ljudinspelning att registrera beteenden hos de som observeras. Därför har jag som komplement till
inspelningarna fört fältanteckningar i form av stödord och på så sätt även kunnat registrera barnens
agerande, beteende och mimik. Bjørndal (2005) förklarar vidare att det inte finns något direkt tekniskt
hjälpmedel som kan registrera den massa som en pedagogisk aktivitet eller situation rymmer. Det är
dock ett verktyg som registrerar en viktig del av den pedagogiska situationen, samtal mellan
människor och den verklighet som vi har tillgång till även om vi behöver ifrågasätta den.

Urval
Detta arbete består av samlingar/diskussioner och aktiviteter tillsammans med en grupp förskolebarn
på förskolan där jag själv jobbar. Genom den första aktiviteten där vi samtalat kring bilder som berör
olika aspekter av hållbar utveckling har jag fått svar på vilka barn som har varit mest intresserade av
att delta i projektet och därav har jag gjort mitt urval utifrån barnens intresse och vilja av att delta i
projektet. Det är sex barn i åldrarna 5-6 år som har deltagit i studien.

Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar på att samtliga deltagare i en
studie ska vara väl förtrogna med studiens syfte. Då denna studie innefattar barn och består av deras
uttryck, beskrivningar och agerande har det varit viktigt att barnen är medvetna om studiens syfte och
att de delges rätt information. Eftersom studien involverar barn är det svårt att med termer såsom
syfte och information försöka nå ut till dem. Samtliga barn har därför inför varje aktivitet fått
information om vad vi ska göra och varför och utefter det har barnen själva fått bestämma om de vill
delta eller inte, vilket gör att samtyckeskravet också har tillgodosetts. Samtliga föräldrar har fått skriva
under en blankett, informerat samtycke (Bilaga 1). Genom vilken föräldrarna både delgivits
information om studiens syfte och själva fått samtycka till barnens deltagande genom att göra ett
undertecknande. Konfidentialitetskravet berör de uppgifter som deltagarna lämnar och dessa
uppgifter ska ges största möjliga sekretess. Det betyder att samtliga personuppgifter inte ska finnas
tillgängligt för allmän åskådning samt att tillexempel inspelningar och andra lämnade uppgifter inte
ska visas för utomstående. Barnen har därför namngivits med fiktiva namn och det är bara jag själv
som har haft tillgång till det insamlade materialet, ett material som enbart använts för studiens
forskningsändamål, vilket också betonar vikten av nyttjandekravet.

Genomförande
För att samla in material för ett kommande analysarbete valde jag att starta med att undersöka
barnens förståelse kring hållbarhetsfrågor genom att använda mig av bilder som symboliserar olika
delar av hållbar utveckling. Dessa bilder visade jag sedan under tre olika samlingar som jag hade
tillsammans med barnen. Under dessa samlingar fick jag reda på var barnens intressen låg och vilka
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barn som var mest intresserade av att delta i studien. I samlingarna har jag observerat och lyssnat och
själv deltagit i samtalen.
Inför de första samlingarna med barnen gjorde jag en sammanställning av bilder med fokus på hållbar
utveckling och plastade in dem. Därefter delades barnen in i mindre grupper på 4-5 barn per grupp. I
första samlingen deltog fyra barn och i den andra två barn, efter ett bortfall på 3 st som inte var
intresserade eller ville närvara. I den tredje och sista samlingen deltog från början fyra stycken, med
ännu ett bortfall då ett av barnen inte ville delta. Bilderna visades upp en efter en, varvid barnen fick
förklara vad det såg på bilderna och vad de tänkte på när de såg dem. Under samlingens gång tillkom
ytterligare frågor och följdfrågor av typen Vad ser ni här? Varför tror ni det?, vilka ställdes för att få
flyt på samtalet kring bilderna. Bjørndal (2005) tar upp detta, att det är viktigt att ha uppföljningsfrågor
och främst när det kommer till ostrukturerade samtal som dessa för att få ut så mycket som möjligt
utav samtalen.
Under dessa samlingar visade det sig att det var två bilder som fångade barnens intresse, dessa bilder
bestod av en arg och en glad jord (Bilaga 2.1, 2.2). Som en kompletterande aktivitet visade jag sedan
dessa två bilder på storbild med hjälp av dator och projektor. Detta för att barnen skulle få se bilderna
en gång till och i större format. Under den sista bildsamlingen var det sex barn som uttryckte ett
fortsatt intresse för området.
I de samlingar som genomfördes tillsammans och utifrån de bilder som intresserade barnen mest
planerades den fortsatta insatsen i form av aktiviteter, vilka i sin tur syftade till att utveckla barns
handlingskompetens i hållbarhetsfrågor. Dessa aktiviteter utgjordes av skräpplockarpromenader
under vilka jag återigen med hjälp av ljudinspelningar dokumenterade barnens agerande och
resonemang, dessa datainsamlingar utgjordes nu av barnens agerande och resonemang kring skräpet
som hittades i naturen.
Inför skräpplockarpromenaderna arrangerades en samling där aktiviteten introducerades för barnen,
som därefter delades in i grupper om tre. Denna indelning gjordes för att jag i rollen av datainsamlare
lättare skulle kunna följa med i och dokumentera deras resonemang. Vi tog därefter med oss en påse
att slänga skräpet i och begav oss ut i förskolans närområde.
När vi plockat med oss allt skräp vi hittat på våra skräpplockarpromender tillbaka till förskolan började
vi med att lägga ut allt skräp framför oss och satte oss sedan runt för att diskutera vad vi skulle göra
med det? Vars de skulle slängas? Skulle det slängas i komposten eller brännbart? Vi sorterade ut vad
som skulle kunna användas till den kommande estetiska aktiviteten från det skräp som skulle slängas
bland förskolans sopor. Skräpet som sedan blev kvar har fått verka som material för att tillsammans
bygga olika typer av jordglober: En arg jordglob där barnen fick ”smutsa” ner jorden med det skräp
som de hittat i naturen och slutligen en glad jordglob som visade hur jorden ser ut om vi fortsätter att
slänga skräpet rätt och inte skräpar ner i naturen.
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Analys och bearbetning
För att bearbeta den insamlade empirin från de samlingar som barnen deltagit i har det gjorts
utskrifter av samtliga inspelningar. Inspelningarna har sorterats efter det forskningsfrågor som denna
studie vilar på där barnens förståelse för miljö och hållbarhetsfrågor, deras uttryck och engagemang i
förskolans praktiska miljö- och hållbarhetsinsatser bearbetas för sig då dessa två frågeställningar
förklaras och besvaras i rapportens resultatdel. Vidare har sedan analysarbetet gått vidare till att
bearbeta och förklara de två sistnämnda frågeställningarna som besvaras och förklaras i studiens
diskussionsdel, kring betydelsen av den skapande och estetiska aktiviteten och barnens förståelse för
och engagemang i hållbarhetsfrågor samt hur aktiviteter inom förskolans pedagogiska verksamhet kan
utformas vilka leder till/stärker Handlingskompetens(en) hos barnen?
Ahrne och Svensson (2011) betonar vikten att bli förtrogen med sitt material och ett sätt att göra detta
på är genom att sortera och gå igenom materialet flera gånger då det inte finns garanti för överblick
även om man själv har samlat in materialet: ”En analys förutsätter snarare att man går igenom
materialet, som om man inte kände till det (s.197). Materialet har därför först bearbetats i sin helhet
och sedan har uttryck, tankar och agerande hos barnen tolkats och förståtts genom att stryka under
och ringa in det som framstått som särskilt talande (Ahrne & Svensson, 2011)
Jag har under varje rubrik analyserat och identifierat vad som är utmärkande för de fenomen som
stått i fokus för studien, dvs. genomfört specifika tematiseringar av barnens förståelse för
hållbarhetsfrågor, hur barnens engagemang tar sig uttryck i praktiska miljö- och hållbarhetsinsatser
samt den skapande och estetiska aktivitetens betydelse för barnens förståelse för och engagemang i
hållbarhetsfrågor. Efter utskrifterna av de inspelade materialet har jag lättare kunnat urskilja teman
och komma fram till var det övergripande intresset ligger. I detta fall har det handlat om hur vår jord
mår när vi slänger skräp i natur. Jag valde att fästa fokus och analysera de samtal som kretsade
kring/rörde de bilder som barnen tyckte var mest intressanta, då utformningen av studien avsåg att
ta reda på vad barnen fann mest intressant och sedan bygga studien på just detta.
Eftersom studien utgår utifrån ett hermeneutiskt perspektiv på livsvärldsfenomenologin är det
fenomenets essens, alltså fenomenets så som de visar sig i människans livsvärld som är grunden. Att
utgå ifrån helheten och sedan tematisera de främst förekommande delarna (Van Manen, 1990). Kvale
och Brinkman (1997) beskriver att helheten därefter aldrig kan förstårs enbart av delarna och delarna
kan heller inte förstås utan helheten. Det handlar således om en växling mellan helheten och dess
delar.
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Resultat
Resultatet är uppdelat i tre delar där den första, barnens förståelse för hållbarhetsfrågor, presenterar
samtal och tankar som uppkommit genom de inledande bildsamlingarna som jag har haft med barnen
om dess förståelse för miljö och hållbarhetsfrågor. Den andra delen, barnens uttryck och agerande i
hållbarhetsfrågor, visar barnens tankar och hur de uttrycker sig och agerar under
skräpplockarpromenaderna. Den tredje och sista delen, den estetiska aktiviteten, visar hur barnen har
agerat och resonerat när de tillsammans byggt och konstruerat jordglober.

Barnens förståelse för hållbarhetsfrågor
En av studiens frågeställningar var att få syn på hur barns förståelse för hållbarhetsfrågor kan beskrivas
och detta har jag försökt ta reda på genom bildsamlingar. Efter en rad olika samtal om ekologiskt,
ekonomiskt och socialt inspirerade bilder på hållbar utveckling så var det två bilder som intresserade
barnen mest och som tog upp de mesta av diskussionstiden. Dessa bilder visar en glad och en arg jord.
Utifrån analys av det inspelade samtalen om dessa två bilder, som belyser hållbarhetsfrågan kring
nedskräpning visar det sig att barnen har förståelse för vad som händer med naturen och jorden när
vi skräpar ner. Det tre teman som jag här har identifierat, genom analys av empirin och barnens
beskrivningar handlar dels om normer – vad man får och inte får göra samt skuld – där människans
skuld till problemet betonas och slutligen ansvarstagande, där barnen visar både ansvarstagande
gentemot djur och natur och en vilja att berätta för andra hur man ska göra.

Normer
I samtliga samlingar beskriver barnen att vi inte bör eller får kasta skräp i naturen. Det första temat
handlar därför om normer, om vad man får och inte får göra. Barnen uttrycker förståelse för att det
skräp som slängs i naturen inte gör jorden vi lever på glad. De samtalar om bilderna och gör
kopplingen att den arga jorden är just arg för att det slängs för mycket skräp, samt att de ser
kopplingen att den glada jorden är glad för att vi människor har slutat kasta skräp. De visar här att de
är på det klara med vad vi får och inte får göra och att de förstår konsekvenserna av dåligt respektive
gott handlande när det kommer till frågan om nedskräpning, nedan visas två utdrag som belyser
detta närmare.
Jag – Vad kan ni se på den här bilden?
Ville - Solen är för stark
Karl – Ja solen är för stark
Josefin– Nu är de arga. (pekar på jorden)
Ville– Jorden är arg
Jag – varför tror ni att jorden är arg?
Ville - För att solen lyser för starkt.
Jag – Vad är det här då? (Pekar på flaskorna som finns med på bilden)
Lotta – Flaskor!
Karl – Han hatar flaskor.
Jag– Vem hatar flaskorna?
Karl – Han, jorden.
Jag – Varför tror du det?
Josefin - För det är inte bra.
Jag – Hur menar du då?
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Karl - Att slänga.
Ville – Man ska inte slänga saker ute.
Jag – Vad ser ni på de hära två bilderna?
Sofia – Den ler och den är sur.
Olle – Han är nog arg.
Jag – Varför tror ni det?
Olle – Ja det är ju lite skräpigt och giftigt där.
Tim – Jag vet att man inte ska kasta flaskor.
Jag – Jaha vad ska man göra med dem då?
Sofia - Man kan gå med dem till affären och då kan man få godis istället.
Jag – Ja just det man kan ju panta flaskorna.
Olle – Ja det brukar min Pappa gör ibland.
Jag – Det är ju jättebra! Varför tror ni att den här jorden är glad då?
Tim – Ja man kanske har slutat att slänga flaskor i naturen.
Jag – Det tror jag också!

Barnen uttrycker att jorden blir arg på grund av den starka solen och det skräp som lämnas i naturen.
Karl betonar att jorden hatar flaskorna som finns med på bilden och Josefin berättar vidare att det
inte är bra att slänga saker i naturen och detta påstående backas upp utav Ville som säger att ”man
inte ska slänga saker ute” Det beskriver att de vet vad som är rätt och fel när det kommer till
nedskräpning av naturen och de pekar och samtalar med varandra kring vad vi bör göra istället för att
slänga skräpet i naturen. Detta förklaras bäst utav Tim som berättar att han tror att jorden har blivit
glad för att man har slutat slänga flaskor. Redan på första frågan, vad ser ni på den här bilden? Svarar
ett av barnen att solen är för stark och kopplar samman detta med att jorden inte gillar den starka
solen och de skräp som slängs. Vidare beskriver barnen att de har förståelse för vad man ska göra med
skräpet och att vi inte ska slänga flaskor och skräp i naturen. Normen om att man inte får slänga skräp
i naturen är därför central och barnen beskriver en förståelse om vad som är rätt och fel i denna fråga
genom att beskriva att jorden blir arg när vi skräpar ner och glad när vi plockar upp.
Skuld
Det andra temat som urskiljer sig handlar om skuld, med betoning på människans skuld i
hållbarhetsfrågan. Barnen visar förståelse om att det är människan som skräpar ner men att det också
är dem själva, vi och människan i allmänhet som måste städa upp. De beskriver en förståelse kring att
om vi människor plockar upp efter oss så kommer vi att göra jorden glad. Att jorden är glad då det är
”fint” istället för då det ”smutsigt” som Simon i utdraget här nedanför beskriver.
Jag – Ser ni någon skillnad på dessa två bilder?
Kajsa – Den är ledsen och den är glad.
Jag – Varför är den där jorden ledsen tror ni?
Simon – Jorden är ledsen för att det är så mycket skrot.
Jag – Jaha, vem är det som skrotar ner då?
Simon – Människorna.
Kajsa – Då måste det städas upp.
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Jag – Ja! Vem ska göra det då?
Simon – Fröknarna!
Kajsa – Då blir den glad.
Simon– Fast vi ska städa upp.
Kajsa - Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.
Jag – Ja det är ju bra om vi kan hjälpas åt.
Varför tror ni den här jorden är glad då?
Simon– Den blir glad då det är fint, inte när det växer trasiga grejer och är smutsigt.
Barnen beskriver att de förstår att de är vi människor som skräpar ner och att det är vi människor som
måste plocka upp och städa. Det finns också en vi- känsla under samlingarnas stund, då barnen
berättar att vi ska städa jorden tillsammans och att vi tillsammans ska göra den glad. Skuld som det
andra temat är beskrivet i samtliga samlingar. Barnen ovan berättar att det är människan som skräpar
ner. Denna aspekt blir även synlig under andra samlingar då barnen ofta vill berätta om hur människor
i deras närhet gör och då ofta om negativa aspekter såsom att deras föräldrar kastar fimpar eller
tuggummi på marken.

Ansvarstagande
Det tredje och sista temat som kommit fram genom analys av empirin handlar om ansvarstagande.
Barnen beskriver och visar under samlingarna ansvarstagande gentemot djur och natur samt att de
visar en vilja att berätta vidare för andra hur man ska göra för att jorden ska bli glad. Nedan belyser
barnen detta närmare.

Karl – Mamma slänger faktiskt tuggummi i naturen.
Jag – Ja det får man ju inte göra.
Karl – För jag vet vad som kan hända med fåglarna,
de kan inte öppna munnen då.
Jag – Nä det är ju inge bra, vad ska man göra med skräpet istället då?
Josefin – Kasta det i soptunnan.
Lotta - Då hämtar sopbilen.
Jag – Vad händer med skräpet då?
Josefin – Ja då blir det återvinning.
Lotta – Då far det till Kappa, där ryker det och blir moln.
Karl – Det ska jag säga till min mamma.
Karl berättar att fåglarna kan ta skada av de skräp som vi slänger i naturen och denna tanke är central
hos samtliga barn när det kommer till frågan - varför vi ej får kasta saker i naturen. Det finns således
en oro för de djur som vistas i naturen och skräpets inverkan på dem. Barnen uttrycker också att det
finns en vilja att berätta det för andra, att lära andra om nedskräpning och hur man ska göra för att
göra jorden glad, ”Det ska jag säga till min mamma”. De visar här både ansvarstagande gentemot
djuren i naturen men också att de vill ta ansvar genom att berätta för andra hur man ska göra och inte
göra.
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Utifrån det tre inledande samlingarna kan jag se att förståelsen för hållbarhetsfrågor och vad vi gör
med vår miljö när vi inte sorterar eller slänger rätt är ganska framträdande. En stor del av barnen som
har deltagit i samlingarna har på olika sätt beskrivit att jorden blir ledsen eller arg när vi människor
kastar skräp i naturen och att den blir glad när vi istället plockar upp och städar den. Barnen drar
paralleller mellan den arga och den glada jorden, varför den är arg respektive glad och förstår
människornas del, de vill säga vår del i det hela. Att det är vi människor som tillsammans måste plocka
upp och sluta slänga skräp i naturen. Det finns en vilja hos barnen att göra rätt, att sortera och
återvinna och att berätta vidare hur man ska göra för andra. Resultatets essens här, är att barnen ser
koppling mellan skulden – människans del i nedskräpningen och normen – att vi inte får slänga saker
i naturen, oron kring skräpets inverkan på djuren, samt att de uttrycker att de vill berätta detta för
andra för att förhindra fortsatt nedskräpning.
Den sista samlingen där jag visade bilderna på storbild fortsatte diskussionen om den glada och den
arga jorden i samma tappning. Denna samling var dessutom av en mer diskuterande karaktär. Då
barnen redan fått samtala en gång tidigare kring dessa bilder flöt diskussionen dem i mellan på mycket
bättre och jag behövde inte ställa följdfrågor i lika stor utsträckning som under tidigare samlingar. I
denna sista bildsamling deltog de barn som efter de inledande samlingarna fortfarande hade intresse
för att vara med. Simon 6 år, Olle 5 år, Kajsa 5 år, Karl 5år, Josefin 6 år och Tim 5 år.
Nedan följer ett utdrag från den sista bildsamlingen:
Olle – Om man är skräpig av sig då är det dåligt.
Kajsa - Ja att man inte ska slänga,
för då blir solen så varm, och jorden blir också arg.
Josefin – Jorden kanske börjar brinna.
Karl – Jag tror det kan bli vulkan inne i jorden då.
Jag – Jaha, hur tänker du då?
Karl - Ja att det blir utbrott och så.
Jag – Okej, varför skulle det bli utbrott då?
Karl - Ja för det kan de bli, det vet jag.
Simon – Från vulkaner kommer de lava.
Karl – Ja och det är jätte varmt.
Olle - Då blir inte jorden glad.
Tim – Nä för han gillar inte varmt.
Jag – Vem då?
Tim – Jorden.
Jag – Men hur var det vi skulle göra då för att jorden skulle bli glad?
Tim – Städa såklart.
Josefin – Göra snälla saker.
Olle - Jag plockade skräp igår på min gård.
Karl – Jag har också plockat skräp, jag hedde det till min mamma.
Josefin – Jag med har plockat.
Jag – Men du vad bra! Vad gjorde ni med de sen då?
Olle - Jag kastade det i soptunnan ute.
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Det framkommer i denna samling att barnen ser kopplingar mellan det skräp som slängs i naturen,
solens varma strålar och vår arga jord och att det till och med kan sluta i vulkanutbrott. De för
tillsammans tankarna vidare och väver samman olika delar. Det första barnet, som gör paralleller
mellan solens varma strålar på grund av det skräp som slängs i naturen ger ett annat barn tanken att
jorden kan börja brinna, vilket i sin tur sår ett frö hos ett annat barn att de då kan ske ett vulkanutbrott.
Sen fortsätter samtalet med att jorden inte alls då skulle bli glad och att vi därför måste städa den.
Även om dessa beskrivningar inte är helt rationella, då miljöförstöring inte leder till vulkanutbrott utan
är en naturlig geologisk företeelse, så finns det en tanke att solens varma strålar gör skador på vår
jord. Slutligen berättar ett av barnen att de såg skräp på sin gård, plockade upp det och sedan slängde
det i soptunnan vilket resulterar i att fler barn berättar att de också plockat upp skräp som de hittat.
Barnen beskriver att de har stor koll på varför vi inte ska slänga skräp i naturen, vilka konsekvenser
det kan ge och vad vi måste göra istället. Att vi ska ”göra snälla saker” för att jorden ska bli glad.
Dessutom finns redan här ett bevis på att barnen i denna studie är handlingskraftiga och
ansvarstagande, då de berättar att de redan har börjat plocka upp skräp som de hittat ute. Det kändes
därför som självklart att vi tillsammans måste ge oss ut för att se hur det ser ut i vår närmiljö.

Barnens uttryck och agerande i hållbarhetsfrågor
Genom analys av observationen och det inspelade materialet vid skräpplockarpromenaderna, har
jag kunnat urskilja två teman utifrån vilka uttryck barnens engagemang tar sig i förskolans praktiska
miljö- och hållbarhetsinsatser och dessa handlar om glädje och sorg. Barnen har under samtliga
promenader visat en glädje för att de får göra jorden glad genom att plocka skräp men de har också
visat sorg då det kommer till mängden skräp som det har hittat i naturen.
Glädje
För att kunna ta del av barnens uttryck och agerande i hållbarhetsfrågor har jag och barnen
tillsammans i grupper om tre gått ut på skräpplockarpromenader. Genom analys av de samtal som
förts under promenaderna ser jag att glädjen för att göra jorden glad är central. Barnen visar genom
sitt agerande och genom dess uttryck att de vill och förstår att de måste plocka skräp för att göra
jorden glad och att detta i sin tur gör dem glada. Glada för att de kan göra skillnad. Här nedan följer
en utskrift från det första tillfället.
Tim – Kolla där framme, en påse.
Jag – Oj, får den ligga i naturen?
Tim – Nä du! Då blir inte jorden glad.
Josefin – Jag har också hittat en påse.
Jag – Får jag se, oj det där är en hundbajspåse den kan jag ta.
Josefin – Äckligt, dem får man inte heller slänga.
Jag – Nä det får man ju inte.
Kajsa – Jag hittar en massa kottar.
Jag – Men får dem vara i naturen då?
Kajsa – Ja det är ju sånna som ekorrar äter.
Jag – Ja just det, då kanske vi lämnar dem.
Kajsa – Ja så ekorrarna får någon mat.
Tim – Jag hittar ännu mer! Det där är inte bra för naturen!
(pekar på en plastsked) och det där är inte bra för naturen!
(pekar på en liten godispåse) och det där är inte bra för naturen!
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(pekar på en snusdosa) Vi måste plocka upp allt, det är så mycket.
P – Ja det gör vi!
Kajsa – Jag har hittat den här (ger mig en tablettask) den ska vi slänga.
Tim – Det här är kul!
Under den första skräpplockarpromenaden springer barnen runt med stor entusiasm och plockar
sådant som både hör naturen till och inte. De har full koll på vad som måste plockas upp och visar en
glädje för uppgiften. De hittar mycket skräp tillsammans och reflekterar kring hur det kan vara så
mycket skräp i naturen och efter vägarna. De vill plocka med sig allt och är mycket fokuserade på
aktiviteten. Jag ser att barnen växer med uppgiften och att de hela tiden kopplar samman att de skräp
som de plockar upp gör jorden glad.

Sorg
När det är tid för grupp nummer två att ge sig ut har det innan starten fått berättat för sig hur den
första gruppen gjorde på sin skräpplockarpromenad. Vi tar sedan med oss några påsar att plocka i och
ger oss ut. Denna grupp visar som föregående också en glädje för skräpplockarpromenaderna. Men
här finner jag också en annan känsla i barnens agerande, ett fenomen som handlar om sorg, då de blir
ledsna för hur vi människor bara kan kasta och lämna saker i naturen. Här nedan kommer ett samtal
som pågick då vi var ute.
Karl - Gud så mycket smuts det är.
Simon – Kolla här, vad är det här för något?
Jag – Jag tror det är en sackosäck.
Olle – Någon har slängt en jacka i skogen, det får man inte göra (visar en ledsen min)
Jag – Det är en så’n här sackosäck som man kan sitta i.
Olle – Usch de var inte fint.
Jag – Nä det var det verkligen inte, så får man inte göra.
Karl – Varför kastar man så mycket skräp?
Jag – Jag vet faktiskt inte? Kanske för att vi är i en skog
och det är långt till en soptunna? Eller vad tror ni?
Karl – Men man kan ju slänga det i en påse, som den här
(pekar på plastpåsen som han har i handen)
Simon – Eller så kan man ta det med sig som vi gör (ler).
Jag – Ja det har ni rätt i.
Under denna promenad stannade vi till ganska länge vid sackosäcken som vi hittade i skogen. Barnen
ger uttryck för en förundran över att det kastas så mycket skräp i naturen och uttrycker att de inte
riktigt kan förstå varför vi människor slänger så mycket skräp. Under denna runda visade barnen
genom ledsna miner att de inte alls tyckte att de var fint i naturen och betonar än en gång normen att
”så får man inte göra”. Slutligen visar barnen dock en glädje igen när de kommer med bra tips på hur
vi kan göra istället, till exempel när det inte finns en soptunna i närheten. Barnen använder sin
förståelse och kunskap vid skräpplockarpromenaderna och växer med uppgiften att göra jorden glad
och de agerar efter dess förståelse om att skräpet gör jorden ledsen. Barnen plockar och städar jorden
tillsammans, precis som de har sagt att de vill göra och för resonemang med varandra både kring
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sorgen över hur det ser ut, men också om glädjen i att få göra jorden
glad genom att plocka upp skräpet.

Den estetiska aktiviteten
Denna aktivitet svarar i likhet med tidigare presenterade
skräpplockarpromenader, mot forskningsfrågan rörande hur barn
uttrycker och agerar i hållbarhetsfrågor. Jag har därför även här
tematiserat utifrån ett fokus på barnens uttryck och agerande och
dessa handlar under denna aktivitet om respekt och än en gång
ansvarstagande.
Respekt och ansvarstagande
Under den estetiska aktiviteten är det främst två teman som går att urskilja. Den ena handlar om
respekt för allt levande och den andra om ansvarstagande för vår jord. Inspelningen av denna aktivitet
är stundtals helt tyst då barnen är väldigt fokuserade på att måla jordklotet. De första tre barnen sitter
på var sin sida av jordklotet och målar själva utan att hjälpa varandra. De pratar om ”sitt vatten” och
”sin sida” och målar utan influenser från sina vänner runt omkring. Kajsa i den andra gruppen är den
första som frågar om hjälp.
Kajsa – Jag behöver lite hjälp på den här sidan.
Olle – Jag kan hjälpa dig för jag är klar här
Kajsa - Inte för mycket brunt
Olle – men den ska se smutsig ut
Kajsa - Jag vill inte det, de blir inge fint då
Karl – Jag målar både lite hav och gräs och brunt, så
det ser ut som att den är smutsig på gräset.
Jag – Ja så kan man göra.
Olle – Någon kanske har börjat städa här och det är ju bra!
Olle vill direkt hjälpa till att smutsa ner Kajsas sida, men hon tycker
inte att de ska måla allt brunt. Hon vill spara lite blått och grönt, ”det fina” enligt hon. Olle respekterar
här inte bara sin väns önskemål utan han beskriver också sin förståelse kring att jorden blir ”finare”
när det inte är lika mycket ”smuts” och tillägger att det är bra. En respekt för både medmänniskan och
jorden går därför att finna här.
Sedan är det dags för barnen att börja ”smutsa” ner jordklotet på riktigt med de insamlade skräpet
som de har plockat med sig. Vid en första anblick tycker barnen att de är roligt att smutsa ner
jordklotet med skräpet de har hittat. De limmar och skrattar och berättar att det är roligt att limma
fast skräpet på jordklotet men sedan säger Josefin att det inte vore så kul att bo på en ”sån här” jord.
Följande citat belyser detta ytterligare.

Tim – De här var kul!
Josefin – Ja men inte så kul att bo här (pekar på jordklotet)
Jag – hur tänker du då?
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Josefin – Ja det är ju så smutsigt, där vill man inte bo.
Jag vill bo där det är grönt och fint. På min gård är det grönt.
Jag – Okej, ja men hur ska vi göra då för att slippa bo på
en så’n här jord.
Josefin – Vi måste sluta kasta skräp i naturen
Tim – Ja tänk, här skulle ingen kunna bo
Jag – Varför inte de då?
Tim – Det är för smutsigt
Josefin – Det finns kanske ingen mat heller och fåglarna kan göra illa sig.
Barnen visar inlevelse och motivation för aktiviteten men de beskriver också och förklarar att det inte
skulle gå att bo på en liknande jord. Tankar såsom att det inte skulle finnas någon mat där och att
djuren skulle ta skada är i fokus. Ett ansvarstagande genomsyrar hela den estetiska aktiviteten. Och
detta blir främst synligt då barnen tillsammans gör den glada jorden och sedan reflekterar kring
skillnaderna mellan de två.
Josefin - Den här är så glad, här kan jag bo och fåglarna och alla andra djur också
Tim – Men inte här (pekar på den nersmutsade jorden).
Karl – Ja och alla andra människor får också bo här, 177, 1,miljard oändligt.
Olle – Men de får inte skräpa ner
Josefin – Nä, vi gör så att den ser ut såhär (pekar på den
glada jorden).
Barnen visar här ett ansvarstagande får både djur, natur och andra människor (så länge de inte skräpar
ner). Det senare, aspekten om andra människor, är ganska centralt då vi reflekterar kring vilka som
ska bo på den ”fina” jorden. Barnen har visat både i sitt beskrivande men också i sitt agerande att de
värnar om vår natur och vill att jorden ska vara glad. Under denna stund framgår det dock tydligare
att respekten och värnandet för jorden också sträcker sig gentemot andra människor som lever på vår
jord. Barnen lägger betoning på att alla människor ska få bo på jorden men att de inte får skräpa ner.
En tanke som uttrycker avståndsmoral, ansvarstagande gentemot alla människor på jorden kan därför
sägas vara möjlig att urskilja även om den inte framkommer som skriven i sten.
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Diskussion
Metoddiskussion
Nedan följer diskussionen av mitt val av metod för denna studie. Jag har valt att kategorisera de
reflektioner som har uppkommit under studien under samma rubriker som i metodavsnittet. Där jag
först berör min metod - delaktig observation och sedan mitt val av att använda bilder som en metod
för att få reda på barns beskrivningar av hållbarhetsfrågor, och slutligen diskuterar jag
dokumentationsverktyg, urval, etiska ställningstaganden och genomförande.
Delaktig observation
Innan jag valde deltagande observation som min främsta metod hade jag tankar på att intervjua
barnen en och en och på så sätt få dem att beskriva deras förståelse kring hållbarhetsfrågor. Så blev
det inte och jag tror att valet av deltagande observationer har gett mig ett betydligt rikare material.
Att visa bilder erbjuder en gemensam utgångspunkt och bidrar till ett avspänt samtal där barnen
tillsammans kan diskutera och delge varandra deras tankar och idéer och på så sätt möjliggörs en
djupare förståelse för området. Beskrivningar och utsagor som kommer fram genom kommunikation
och i dialog med andra utgör en mer omfångsrik empiri. Ahrne och Svensson (2011) betonar att
deltagande observatörer ser till det rumsliga men också vad individerna säger, gör, hur de
kommunicerar eller agerar: ”När människor pratar med varandra kan det ses som att de agerar, att
talet utgör ett slags handlingar. De kanske genom talet skapar gränser mellan sig själva och andra”
(s.100). Med detta i åtanke så tror jag att jag har upptäckt mer runt omkring, då jag har fått delta i
diskussioner och fått följa barnens resonemang och agerande under dessa aktiviteter/observationer.
Fangen (2005) beskriver att deltagande observationer kanske är den mest engagerade metoden som
man kan finna, då observatören studerar de deltagande individerna i interaktion med dem och det
finns en vilja att närma sig informanternas perspektiv och beskrivningar och uppleva deras vardag
tillsammans med dem. Jag har således som deltagande observatör blivit en del av helheten och genom
dessa samlingar och aktiviteter fått tillgång till barnens livsvärld och beskrivningar och därmed har
metoden också tjänat sitt syfte.
Under min formulering av metoddelen stötte jag på ett problem eller en nackdel som Ahrne och
Svensson (2011) uppmärksammade rörande forskareffekten, nämligen att den delaktiga
observationen kan komma att störa gruppens naturliga beteenden. Störningen skulle således resultera
i att individerna känner sig observerade och att de då kanske inte agerar eller uttrycker sig som de
annars hade gjort. Denna risk uppmärksammades särskilt mycket under studiens bildsamlingar, men
jag märkte dock relativt tidigt att detta inte utgjorde något problem. Detta tror jag beror på att jag är
en känd aktör för barnen, då jag har utfört studien på förskolan som jag själv arbetar på. Barnen har
således tillsammans med mig gjort liknande aktiviteter och aktioner tidigare, i vår dagliga verksamhet
och därför är detta sätt, med samlingar och aktiviteter tillsammans med mig inget nytt för dem. Ahrne
och Svensson (2011) menar att forskaren, eller observatören ofta brukar börja som okänd för att
sedan göra sig mer och mer känd ju längre tiden går. När forskaren sedan vet vad som passar i just
den miljö den befinner sig i har den lättare för att delta och ändå få sanningsenliga svar från sina
respondenter, just för att denne har börjat ingå mer i gemenskapen och har skapat relationer med
dem som ska observeras. Då jag redan hade relationer sedan tidigare med de barn som var med i
studien, fanns ej denna problematik. Jag hade alltså tillgång till fältet som Bryman (2012) och Ahrne
och Svensson (2011) betonar. Dock kan det föreligga en risk för att jag genom mitt agerande, min
status som känd och att jag genom mina följdfrågor till barnen i de aktiviteter och samlingar som vi
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har haft, omedvetet lotsat dem in på en specifik väg. Vad hade t.ex. skett om jag hade formulerat mig
annorlunda eller lagt mer fokus på andra svar? Min tanke har alltid varit att utgå från barnen, att via
de deltagande observationerna vid bildsamlingarna försöka ta reda på barnens förståelse genom att
lyssna på deras tankar och idéer. Men mina egna intressen och antaganden kan ha haft en inverkan
på resultatet. Sett ur ett hermeneutiskt perspektiv på fenomenologi är kanske detta inget konstigt.
Då människans livsvärld endast kan förstås genom tolkning vilket Ricouer (1991) betonar, det är
genom vår egen erfarenhet och förståelse som vi får tillgång och kan närma oss en människas levda
erfarenhet och livsvärld.
Att använda bilder
I de inledande bildsamlingarna visade jag ett flertal bilder som berörde hållbar utveckling och
analysen av materialet visade att det var nedskräpning som barnen lade mest fokus på. Detta kanske
på grund av att det var det området som verkligen intresserade mest men det kan också ha varit så
att det var just det området som barnen hade mest erfarenheter av. Frågan om huruvida fokus på
andra bilder eller om fler eller andra typer av följdfrågor hade resulterat ett annat utfall bör rimligen
bemötas ett jakande svar. Det är dock inte särskilt märkligt, i synnerhet inte då bildsamlingarna
fungerat som en samtalsintervju (Bjørndal, 2005) vid vilken vi tillsammans, barnen och jag,
gemensamt har format och fört samtalet vidare. Det har resulterat i ett specifikt resultat, situerat i
stunden och i ett visst socialt sammanhang. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det kan
förekomma problem beträffande bildvisning. Även om bilder har en förmåga att skapa diskussion
kan de också tilldra sig annan uppmärksamhet eller ge upphov till ett oönskat fokus. Detta hände ett
par gånger då samtalen hamnade på villovägar, som till exempel när det pågående samtalet om
världens barn övergick till att kretsa om den en nya cykel som ett av barnen hade fått. Vid sådana
tillfällen fick jag gå in och vända fokus genom följdfrågor. Vid tillfällen som dessa hade ett annat
vägval eller fokus varit möjligt.
Även om det har uppstått vissa tankar på hur jag hade kunnat göra saker och ting annorlunda är jag
nöjd över såväl metod och genomförande. Bildsamlingarna och de handlingsberedande aktiviteterna
i relation till deltagande observationer har fyllt sin funktion, på så sätt att de angivna
frågeställningarna har kunnat besvaras. Såsom Ahrne och Svensson (2011) beskriver är bildernas syfte
vid bildvisning att underlätta för samtal och diskussion. Genom samtal med mig samt barnen
sinsemellan har barnen dels kunnat ge uttryck för den egna förståelsen, dels kunnat utveckla ny
förståelse tillsammans, allt i en sociokulturell gemenskap där det har lärt sig av varandra.
Bildsamlingarna har också lockat barnen att associera till komplexa frågor och begrepp med hjälp av
bilder som stöd för visualisering, vilket intervjuer knappast hade kunnat göra i samma utsträckning.
Urval och Etiska ställningstaganden
Jag valde att inför mitt arbete vända mig till samtliga barn i barngruppen och sedan fortsätta arbetet
med de barn som fann syftet och aktiviteterna intressanta. Det blev helt klart en del bortfall då alla
barn inte tyckte det var intressant under de inledande bildsamlingarna. Jag har i efterhand reflekterat
mycket om anledningarna till bortfallet. Jag förstår att det faktiskt kan bero på mig som ledare för
såväl introduktion av aktiviteterna som för studien i sig, dvs. att jag inte har introducerat projektet så
de passar alla. Kanske var jag för snabb med att göra ett urval vid de inledande bildsamlingen. För det
var ju faktiskt så att det inte blev några fler bortfall efter den sista bildsamlingen. Samtliga barn som
fann bildsamlingarna intressanta fann också skräpplockarpromenaderna och den estetiska aktiviteten
intressant. Vad hade hänt om jag väntat med att göra mitt urval och låtit samtliga barn delta i
24

skräpplockarpromenaderna och den estetiska aktiviteten, kanske hade de då funnit ämnet mer
intressant och lättare att begripa. Jag tror att om urvalet av det barn som inte deltog hade fått den
möjligheten att också delta i dessa aktiviteter så hade det fångat dem på ett annat sätt. Men för
studiens syfte så har urvalet och antalet barn fungerat bra. Jag har fått mycket material att bearbeta,
även om jag enbart fokuserat på de barn som inledningsvis varit intresserade av projektet. Den etiska
aspekten om samtyckeskrav har varit central och det hade inte varit etiskt försvarbart att tvinga
barnen att delta i projektet (Vetenskapsrådet, 2012).
Dokumentationsverktyg
Att använda sig av inspelningsutrustning, i detta fall den egna mobiltelefonen har fungerat bra och har
genererat ett rikt datamaterial. Då jag genom observationerna främst har observerat barnens
agerande och mimik har inspelningarna behövts för att även kunna registrera barnens utsagor och
beskrivningar. Säkerställandet av detta fler-dimensionella datamaterial, bestående av både
ljudinspelningar och skriftliga anteckningar, bidrar till att olika typer av data kunde registreras och
stärker studiens trovärdighet (Bjørndal, 2005). Jag har dessutom genom inspelningarna kunnat gå
tillbaka flera gånger för att försäkra mig om att den analys jag har gjort av materialet är korrekt och
representativ. Detta dokumentationsförfarande har därför gett mig möjlighet att i sann hermeneutisklivsvärldsfenomenologisk anda kunna växla fram och tillbaka mellan delar och helheter och utforska
materialet om och om igen. Jag har också kunnat reflektera kring och utveckla mitt eget förhållningsätt
och min roll som observatör/forskare. Vid ett flertal tillfällen har jag upplevt att inspelningarna gett
mig nya infallsvinklar på barnens utsagor men också på min egen roll. ”Man får tillfälle till spegling av
sig själv utifrån ett perspektiv som andra kan se in i, något som ofta är till stor nytta berättar (Bjørndal,
2005. S.73). Jag märkte till exempel under utskriften av inspelningarna att jag kunde ha pratat mindre
själv, väntat längre och på så sätt nå ännu djupare reflektioner från barnens sida. Jag har således
genom dessa inspelningar växt själv i min roll som observatör och pedagog men även fått möjlighet
att kritiskt granska mig själv i min roll som både observatör och pedagog.
Genomförande
Studiens genomförande har varit i projektform, där barnen först har fått beskriva dess förståelse och
uttrycka sina tankar och idéer kring olika hållbarhetsfrågor. Som WWF (2009) poängterar så är en av
det pedagogiska grundstenarna att barnet ska vara i centrum och att det därmed är deras förståelse,
kunskaper och frågor vi ska utgå ifrån och att barnet sedan skapar ny kunskap tillsammans med
andra utifrån sin förståelse.
Bildsamlingarna som starten för hela projektet, som jag ovan nämner, utgjorde ett vägvinnande sätt
att introducera ett område på och det ledde till ett omfattande arbete tillsammans med barnen om
nedskräpning i vår natur. Skräpplockarpromenaderna och den estetiska aktiviteten visade på
handlingsberedskap eftersom barnen fick visa de kunskaper och den förståelse som de under
bildsamlingarna bara hade fått samtala kring. De fick handla och även känna sig stolta över sitt
handlande. Kemp (2005) poängterar vårt eget ansvar och pratar om bildningens och utbildningens mål
genom livet, han understryker vidare att det är själva läroprocessen som är den viktigaste aspekten
och att denna process sker i etapper och kan ses som delmål i livet. Detta kan relateras till hur ett
projekt ofta är uppbyggt, med delmål som ska utforskas och undersökas för att nå en större förståelse
och på så sätt bidra till att barnen utvecklar nya färdigheter. Jag anser att upplägget och
genomförandet har fungerat bra då jag genom detta har fått ta del av både barnens förståelse, dess
uttryck och agerande och de har i sin tur utvecklat respekt och ansvarstagande gentemot vår natur.
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Resultatdiskussion
Resultatet som framträtt genom analys av det bearbetade materialet har bestått av olika teman.
Eftersom studien har varit uppdelad i tre forskningsfrågor har resultatdelen också uppdelats och
kategoriserats efter dessa tre forskningsfrågor. Därefter har varje del tematiserats. I den första
resultatdelen, som handlar om hur barnens förståelse för hållbarhetsfrågor beskrivs har tre
övergripande teman utsetts, dessa har kommit att handla om normer, skuld och ansvarstagande.
Dessa tre aspekter har gått hand i hand då samtliga barn uttryckt en förståelse kring hur allt hänger
ihop. Normen om att man inte får slänga saker i naturen, människans skuld i det hela och ett
ansvarstagande från barnen då de berättar att de vet hur vi ska göra och viljan till att göra rätt.
Ingrid Pramling Samuelsson (2012, Mars) berättar i tidningen Förskolan, om förskolor som arbetat
med hållbar utveckling där barns förståelse om hur allt hänger ihop blir synlig. Här har barnen i likhet
med det arbetet visat förståelse hur allt hänger ihop när det kommer till frågan om nedskräpning.
Att barnen visade så pass mycket förståelse under de inledande bildsamlingarna är alls inte
förvånande. Jag tror att även kring det mest komplexa begreppen, såsom hållbar utveckling kan vi nå
barnens intresse och förståelse väckas, om vi bara gör det på rätt sätt. Att barn har förståelse för natur
och hållbar utveckling har även visats i ett flertal andra studier. Ärlemalm Hagsér (2013) beskriver ett
flertal studier där barn visat förståelse för till exempel nedskräpning och källsortering men även andra
miljörelaterade fenomen. Det är således inte företeelsens komplexitet som är avgörande utan hur det
introduceras och planeras. Barnen i denna studie kopplade ofta sina utsagor till hemmet och berättade
hur deras föräldrar brukar göra och det visade att barnen var på det klara med vad som var rätt och
fel. Det finns ett helhetsperspektiv hos barnen där både normen, skuld och ansvarstagande betonas
av samtliga. De visade glädje och ville ta ansvar och berätta vidare för att deras föräldrar också skulle
göra rätt. Genom mitt arbete med barn har jag ofta sett just denna aspekt att något mycket litet kan
göra dem entusiastiska och glada. Att till exempel få berätta för mamma och pappa att sådär får man
minsann inte göra, tror jag ger barnen en extra morot. Att de får känna att de vet något som inte deras
föräldrar vet. Även om nu vi vuxna egentligen vet att det är fel att kasta skräp.
Det har även under det inledande bildsamlingarna uppkommit tankar från barnen där det beskrivit
sin förståelse och kunskap utifrån felaktiga antaganden. Som till exempel under den sista
bildsamlingen då barnen diskuterar kring att vi inte får slänga saker i naturen, för då kan det börja
brinna och ”bli vulkaner inne i jorden”. Denna felaktiga tanke hade jag kunnat diskutera vidare med
barnen, ställt fler frågor och försökt inbringa klarhet i vad nedskräpningen gör med vår jord, då det är
viktigt att de inte utvecklar felaktig kunskap och anammar felaktiga samband. Nedskräpning gör
såklart skador på vår jord men det leder inte till vulkanutbrott som ett av barnen i studien menade. Så
detta är en tanke som jag tar med mig, även om jag som vuxen kanske inte alltid har dem rätta svaren
så ska vi inte vara rädda för att undersöka dem tillsammans med barnen. Med
livsvärldsfenomenologin som grund är det barnens livsvärldar som har studerats, genom deras
utsagor, uttryck och agerande som stått i fokus och som slutligen blivit essensen för denna studie.
Detta ligger i linje med Johanssons (2003) resonemang om själva poängen med
livsvärldsfenomenologin, vilket sätter just människans erfarenheter om fenomenet i fokus.
I den andra resultatdelen, som handlar om vilka uttryck tar sig barnens engagemang i förskolans
praktiska miljö- och hållbarhetsinsatser, så hittades två andra teman, glädje och sorg. Barnen uttryckte
en glädje för att få plocka upp skräp och göra jorden glad men det agerade också i sorg för allt skräp
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som slängs. Det är dock kanske just dessa två aspekter som har gjort att barnen har börjat handla.
Sorgen blev på något sätt som en väckarklocka för barnen. När barnen visade sorg över skräpet som
andra hade slängt och när de började att samtala kring att det skräp som de plockade upp gjorde
jorden glad och att det i sin tur gjorde dem glada. Det var då de blev medvetna och motiverade till att
göra skillnad. Kan koppla samman detta med Vygotskijs tankar om det emotionella samband mellan
fantasi och kreativitet, barnen har genom dessa aktiviteter fått uppleva nedskräpning på en ny nivå
både genom att använda sin fantasi och kreativitet och deras känslor har således påverkat det intryck
som det har fått och hur det sedan har agerat (Vygotskij, 1995). Sorg och glädje som de två
övergripande teman under denna del i studien visade på att barnen är handlingskraftiga om det bara
får tid till att visa det och det gäller också för oss pedagoger att se när barnen handlar och uppmuntra
dem till att ta ansvar. Att iscensätta liknande aktiviteter där vi går in med ögon som har fokus på att
se och höra barnens uttryck och agerande för att på så sätt kunna se dem när de handlar och utmana
dem vidare.

Utbildning för hållbar utveckling kan således inte stanna vid att ge individen kunskaper
om tillstånd i världen utan måste även underlätta för individen att känna engagemang
och vilja att handla för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning (SOU, 2004. s.72)
Detta citat förklarar på ett utmärkt sätt varför detta arbete arrangerades. I mitt yrke har jag både
iakttagit goda försök och även själv försökt att inlemma hållbarhetsfrågorna i förskolans verksamhet.
Det hade dock hittills bara blivit korta sekvenser av samlingar som berörde ämnet och aldrig något
konkret att ta på. Jensen och Schnack (1997) beskriver skillnaden mellan ”action” och ”activity” och
menar att det inte bara bör handla om att visa barnen var de ska slänga soporna utan det bör istället
handla om att ge dem möjlighet att aktivt få agera för att lära sig att de kan påverka.
Genom den estetiska aktiviteten hade vi äntligen något konkret att ta på. Barnens förståelse hade lett
till agerande i form av skräpplockarpromenader och detta har i sin tur genom den estetiska aktiviteten
där de fick göra två jordglober bidragit till att barnen på ett konkret sätt kan se hur en jord ser ut om
vi skräpar ner alternativt städar upp och det är också här jag tycker att barnen har utvecklat sin
förståelse. Det är inte alltid så lätt att för barn visa något så komplext som verkan av nedskräpning då
det är för mig bokstavligen omöjligt att visa hur. Den estetiska aktiviteten utgjorde ett försök att visa
detta på ett sätt så att barnen skulle förstå. Ansvarsbiten var central genom hela projektet men det
var först under denna samling som barnen uttryckte ett ansvar och respekt för människan. Innan hade
de mest beskrivit sina tankar om människans ansvar gentemot naturen och djuren men här urskilde
sig även ett ansvarstagande gentemot människan som lever på vår jord. Alla människor skulle få bo
på jorden, men med ett undantag, man fick inte kasta skräp.
Intuitionen med denna studie var att barnens förståelse för hållbarhetsfrågor i det inledande
bildsamlingarna skulle leda till något mer, att de skulle nå djupare i deras förståelse och agerande och
bli handlingskraftiga. Men för att detta skulle bli möjligt behövdes det något mer och därför
iscensattes aktiviteter som bidrog till att barnen fick använda sin kunskap och på så sätt nå djupare i
sin förståelse, både genom skräpplockarpromenaderna men också genom den estetiska aktiviteten,
allt i en aktion för att göra jorden glad och visa barnen att handling har verkan och detta vill jag hävda
att studien har lyckats med.
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Aktiviteter som leder till handlingskompetens
Så till den slutgiltiga frågeställningen, hur skapas aktiviteter som leder till handlingskompetens hos
barnen? Ja först och främst måste vi introducera frågan och få med oss barnen. Det handlar således
om att ge barnen möjligheter att samtala kring olika hållbarhetsfrågor och erkänna värdet av deras
beskrivningar och agerande. Vi behöver förmå dem att delge oss deras tankar och livsvärld och ta
dessa i beaktning. Vidare kan vi sedan iscensätta aktiviteter som leder till handlingskompetens. Det
får alltså inte sluta vid diskussion och samtal om hur vi till exempel ska vara mot andra och vår natur,
utan vi måste även ge dem chans att få pröva, utforska och påverka. Hasslöf (2009) poängterar att:
Handlingskompetens inbegriper såväl faktakunskaper som medvetna värderingar och
möjlighet att agera. Att uppnå förståelse, kunna se samband, analysera och identifiera
intressekonflikter, värdera olika ståndpunkter och kunna uttrycka sig är viktiga
förmågor för att uppnå handlingskompetens (S.18).
Så om vi ger barnen chans att använda deras förståelse kan vi med lätta medel skapa aktiviteter som
gör dem handlingskraftiga. Denna studie som exempel, barnen har fått beskriva sin förståelse för mig
och jag har i sin tur utgått från deras intressen när jag har planerat för det kommande arbetet. Att
utgå ifrån barnen bör därför vara förskollärarens första prioritet för där kan vi lätt fånga dem. Att
sedan skapa aktiviteter där barnen får använda sin förståelse och sin kunskap och även sitt
känsloregister bidrar sedan till att de förstår innebörden. Att barnen vid skräpplockarpromenaderna
visade både glädje och sorg är ett bevis på att de förstod och inte minst kände vad vi faktiskt måste
göra för att naturen ska må bra. Såsom Vygotskijs tankar på det emotionella samband som finns
mellan fantasi och verklighet. Barnen har fått uppleva, beskriva och agera i frågor som är relativt nya
för dem och deras känslor har påverkat hur de känner och upplever det intryck som de har fått. Känslor
har en tendens att göra just det, få oss att förstå men också få oss att vilja handla. Förståelse och
känsla för fenomenet har här skapat medvetenhet och motivation som i sin tur skapat
handlingskompetens hos barnen.

Implikationer för fortsatt forskning
Denna studie har haft sitt fokus på att skapa aktiviteter som leder till handlingsberedskap hos barnen.
På samma sätt som denna studie är utförd på hade det även varit intressant att studera barnens
handlingskompetens i ytterligare miljöfrågor som rör hållbar utveckling så att både ekonomiska,
ekologiska och sociala aspekter på hållbar utveckling blir synliga i förskolans verksamhet. Det hade
kunnat göras genom praktiknära forskning såsom aktionsforskning. Rönnerman (2012) tar upp Kurt
Lewins arbete och beskriver hans tankar om att aktionsforskning är forskning som är inriktad på sociala
handlingar. Det är forskning som bedrivs i den egna verksamheten, i praktiken där deltagarnas
engagemang är viktiga för förändringsprocessen. Det hade därför varit intressant att genom
aktionsforskning studera vidare hur barn beskriver, agerar och lär sig handlingsberedskap inom till
exempel den sociala aspekten på hållbar utveckling.
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Bilaga 1
Hej!
Jag är nu i slutskedet av min magisterutbildning och ska därför påbörja skriva min D- uppsats. Syftet
med studien är att skapa handlingsberedskap hos barn I hållbarhetsfrågor. Alltså att barnen genom
olika aktiviteter ska få pröva och lära sig ta ställning I hållbarhets och miljöfrågor. Studien kommer
att bestå av samlingar och aktiviteter som jag kommer spela in, där det är ert barns tankar och
erfarenheter som kommer ligga central. Jag vill därför ha rat godkännande, att erat barns tankar,
idéer och utsagor får vara med i uppsatsen. Varje barn kommer till att vara helt anonym där varken
namn, stad eller namn på förskolan kommer finnas med.



Jag bekräftar här med att mitt barn får deltaga I projektet. Om jag har ytterligare
frågor vet jag att jag när som helst kan kontakta den person som leder projektet.
Och jag vet att jag när som helst kan avbryta mitt barns deltagande utan att
ange något skäl.



Jag är medveten om att resultaten av studien kommer att användas till en
magisteruppsats, men att inga data kommer att kunna härledas direkt till mitt
barn samt att allt material kommer att bearbetas och förvaras på ett
betryggande sätt, allt enligt gällande lagstiftning.

Underkskrift vårdnadshavare _____________________________________________________
Barnets namn

_______________________________________

Datum
Namn textat

____________________________________
___________________________________________________________

Tack på förhand
Johanna Jonsson
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