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Abstrakt  

Studiens avsikt var att få fördjupad kunskap om hur barns normer och handlande med 

relevans för hållbar utveckling kan beskrivas i termer av kunskaper och värderingar, samt hur 

dessa kan förändras genom undervisning som bygger på berättelser. Studien var av kvalitativ 

karaktär och den utfördes på en förskola där fem barn i åldern 3-5 år deltog. De gruppsamtal 

som ägde rum var dels under två skogspromenader (ett förtest och ett eftertest) och dels efter 

högläsning av berättelser. Berättelserna handlade om nedskräpning och återvinning. Efter att 

vi genomfört alla moment med barnen analyserades barnens förändrade kunskaper och 

värderingar samt vad i undervisningen som möjliggjorde förändring. Resultatet visade att 

berättelserna med de efterföljande gruppsamtalen möjliggjorde att barnen utvecklade sina 

kunskaper om nedskräpning och återvinning. Barnens uttryckta värderingar var även mer 

utvecklade i eftertestet än i förtestet.  

Sökord: Förskola, Hållbar utveckling, Kunskap, Värdering, Demokrati, Undervisning.  

 

Förord 

Först vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Sedan vill vi rikta ett tack till de barn och 

pedagoger som hjälpte oss genomföra denna studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 

handledare Gunnar Jonsson för det otroliga stöd och den vägledning vi fått. Utan dig hade 

detta aldrig varit möjligt. Slutligen vill vi tacka våra respektive familjer som stått ut med oss 

under resans gång.  

Moa och Sofia 
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Inledning  
Vi ser idag konsekvenserna av hur vårt levnadssätt och handlande drastiskt har påverkat 

miljön och den värld vi lever i. Vi har de faktakunskaper som krävs för att förstå 

miljöproblematiken och därmed borde vi förstå att vi måste förändra våra handlingar och vårt 

levnadssätt. Men om människan har de faktakunskaper som krävs, hur är det då möjligt att vi 

inte hittat ett bättre sätt att förhålla oss till naturen och till de miljöproblem som vi har? 

  

Hållbar utveckling är ett vitt och komplext begrepp och därmed blir det svårt att definiera 

vilka handlingar som bidrar till en mer hållbar värld. I denna studie kommer du kunna läsa 

om hur kunskaper och även om hur värderingar har betydelse för våra handlingar gentemot 

miljön. Om barn ska få förståelsen och viljan att förändra, bör de enligt Davies (2010) i tidig 

ålder få möjlighet att utveckla betydande kunskaper och värderingar om ett hållbart 

förhållningssätt. 

  

I den kommande reviderade läroplanen för förskolan har begreppet Hållbar utveckling förts 

in och finns med i både del 1 och 2. Det har blivit tydligt att det är en viktig del i 

undervisningen och därmed viktig för barnens framtid. “Utbildningen ska genomföras i 

demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att 

aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig.” (Skolverket, 2016, s.5). Exakt hur undervisningen om hållbar utveckling ska 

ske är inte helt lätt att besvara. Ärlemalm-Hagsér (2013) beskriver att samtal och diskussioner 

med barn om olika problem och problemlösningar är en bra grund för lärande om hållbar 

utveckling. Ytterligare en viktig grundläggande del av lärande för hållbar utveckling är att 

barnen ska få möjlighet att utveckla kritiskt tänkande. För att kunna göra det bör barnen få 

tillfällen att reflektera över information de fått om till exempel en miljöfråga. Genom att 

barnen sedan utvecklar kritiskt tänkande kan barnen utveckla handlingskompetens (Almers, 

2009). 

  

Intresset för undervisning om hållbar utveckling väcktes ur vår upplevelse om att vi konstant 

blir påminda om klimatförändringar som leder till den förstärkta växthuseffekten. Nära 

kopplat till växthuseffekten är vårt slöseri med naturresurser.  Konsekvenser av vårt 

levnadssätt och handlande har alltså varit grunden för vårt intresse för att utföra denna studie. 

  

I designen av studien har normtriaden varit det teoretiska ramverk som vi har använt oss av. 

Utifrån normtriaden beskriver Wickenberg (1999) att kunskaper och värderingar ligger till 

grund för människans normer och handlande. Vi har därför i detta arbete valt att fokusera på 

barns kunskaper och värderingar. Vi ville synliggöra hur dessa kom till uttryck i en fråga som 

hade relevans för hållbar utveckling, nämligen skräp i naturen och återvinning. 
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Arbetsfördelning 

I studien har vi valt att genomföra alla moment tillsammans. Vi ansåg att ett samarbete var 

gynnsamt. Vi kompletterade varandra och gav varandra insikter samt olika perspektiv.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att utveckla kunskap om hur barns kunskaper och värderingar för hållbar utveckling 

kommer till uttryck i barns normer och handlande. 

 

Frågeställningar:  

 

1. Hur kan barns normer och handlande beskrivas i termer av kunskaper och värderingar 

som kommer till uttryck, före och efter en undervisning som bygger på berättelser.  

 

2. Vad i undervisningen med berättelser som verktyg möjliggör förändring i barns 

handlande?  

 

Begreppsdefinition: 

Handlingskompetens - vad det innebär att handla för hållbar utveckling och vilka 

kompetenser som bör utvecklas för att göra detta på bästa sätt, till exempel ett kritiskt 

tänkande. 

 

Norm - när vi uppträder enligt en norm betyder det att vi gör något som anses vara normalt ur 
samhällets perspektiv. 
 
Värdering - ordet värdering beskrivs betyda personlig uppfattning om vad som är bra eller 

dåligt och att det är någons grundläggande åsikter.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas vad hållbar utveckling på ett mer generellt plan är, undervisning i 

förskolan med relevans för hållbar utveckling samt vad hållbar utveckling i förskolan är. I 

avsnittet behandlas även begrepp såsom handlingskompetens, demokrati, kunskaper och 

värderingar samt normer. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av normtriaden, vilket är 

studiens teoretiska ramverk. 

Hållbar utveckling  

Miljöproblematik är inget nytt. I takt med att vi under de senaste årtusendena har blivit fler 

människor på jorden, har vår påverkan på naturen gett oss allt fler problem (Björklund, 

2014). Förr i tiden var miljöproblemen ofta lokala och drabbade därför mindre områden. 

Dagens miljöproblem som är förorsakade av den moderna människans livsstil är mer 

komplexa. Det drabbar därför större områden och bidrar till globala konsekvenser (Sandell 

Öhman och Östman 2003, Björklund 2014). Vi människor behöver utveckla nya sätt att tänka 

om och förhålla oss till naturen. De komplexa miljöproblem som vi ser idag behöver nya 

lösningar. Björklund (2014) skriver att vi behöver en ny miljöpolitik och ett förändrat sätt att 

tänka för att vi ska få en bättre värld att leva i. Vi behöver därför utveckla strategier för att nå 

en hållbar utveckling.  

Som ett politiskt begrepp fick hållbar utveckling sitt genomslag i Sverige i slutet av 1980-

talet i samband med Brundtlandrapporten. Där framgår det att hållbar utveckling ska ta 

hänsyn till dagens behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov (WCED, 1988). Eftersom den mänskliga befolkningen fortsätter att öka i snabb 

takt och vi idag lever över våra tillgångar är det nödvändigt att göra dessa hållbara 

förändringar. Utifrån Brundtlandrapporten diskuterar Sandell Öhman och Östman (2003), 

Björneloo (2007), Björklund (2014) och Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) att de 

ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna visar sig vara nödvändiga att föra samman i 

arbetet för hållbar utveckling. Den ekologiska aspekten handlar om jordens ekosystem och att 

långsiktigt behålla dess resurser och funktioner som människor är i behov av, till exempel 

mat, energi, rent vatten. Den sociala aspekten berör faktorer som utbildning, rättvisa, 

jämställdhet och demokrati samt möjligheterna att förbättra dem. Den ekonomiska aspekten 

handlar om att de ekonomiska systemen måste fungera, exempelvis att vi inte tär på framtida 

generationers resurser. Hållbar utveckling är alltså ett vitt och komplext begrepp. Frågor om 

en hållbar utveckling rör såklart naturvetenskap och teknik men även samhällsvetenskapliga 

ämnen såsom humaniora, historia, filosofi och religion (Sandell, Öhman och Östman, 2003). 

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs det att alla hjälper till, eftersom det är något som 

berör alla och som alla är ansvariga för. Detta kan ses som en styrka men även som en 

svaghet, då något som rör alla, riskerar att skapa känslan av att man inte kan påverka 

eftersom det inte är någons specifika ansvar. Det kan också vara svårt att enas om vad som är 
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rättvist. “Begreppet hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors 

och samhällens behov, förutsättningar och problem” (Björneloo, 2007, s.26). Björneloo 

(2008) problematiserar innebörden av ordet behov eftersom det kan betyda olika beroende på 

vilken individ som tillfrågas. För somliga kan det handla om grundläggande behov som 

vatten, mat, värme, arbete och sjukvård. För andra kan det handla om mer än så, exempelvis 

att ha ett nyrenoverat hus, en eller flera bilar, flera par skor och att kunna göra utlandsresor. 

Vilken innebörd vi lägger i hållbar utveckling beror alltså i hög grad vad vi värderar som 

grundläggande och viktiga behov. 

Undervisning om hållbar utveckling 

Hur arbetet med hållbar utveckling i förskolan ska ske är inte en enkel fråga. Genom att sätta 

sig in i begreppet och reflektera över dess betydelse kan den enskilda pedagogen utveckla en 

bredare förståelse och ett större engagemang. Därmed kommer personal i förskola närmare 

frågan om hur undervisning för hållbar utveckling med barn kan ske (Björklund, 2014). Med 

undervisning menas de handlingar som lärare gör för att rikta barns uppmärksamhet mot ett 

specifikt undervisningsinnehåll. Lundqvist (2009) tydliggör vikten av lärarens roll i 

processen att rikta barns uppmärksamhet mot något specifikt. Undervisningen kan variera 

beroende på vilken lärare som undervisar eftersom läroplanen inte anger hur undervisningen 

ska gå till. Barn ges olika förutsättningar att lära sig specifika aspekter om hållbar utveckling 

vilket även detta beror på vilken lärare som undervisar. Detta eftersom lärare ofta har olika 

syn på vad undervisningen ska handla om och vad som är rätt sätt att undervisa på. Hedefalk 

(2014) konstaterar i sin avhandling att följden blir att barn utvecklar helt skilda 

handlingskompetenser, det vill säga vad det innebär att handla för hållbar utveckling. 

Hedefalk argumenterar för att barn behöver tränas i kritiskt tänkande och att värdera olika 

handlingsalternativ. Därför bör varje lärare tillsammans med kollegor, eller på egen hand, 

reflektera över undervisningens metoder (Björneloo 2008, Lundqvist 2009).   

I Skolverkets handledarguide för hållbar utveckling (Skolverket, 2018), som inte är 

framtagen specifikt för förskolan men dock anses vara giltig för all skolans undervisning för 

hållbar utveckling, står det beskrivet att undervisningen inte ska vara entydig eller simpel, 

den måste istället behandla flera komplexa perspektiv. Det handlar om att undervisningen 

behöver utveckla förmågan att se helheter och förstå komplexa sammanhang. Jonsson (2007) 

beskriver det som att vi behöver träna förmågan ”till mångsynthet”. Andra forskare 

exempelvis Öhman (2006) beskriver det som ”pluralism”. Undervisningen behöver i någon 

form beskriva världens tillstånd och vilka problem vi har eller står inför. Den behöver också 

inkludera exempel på vad vi bör och kan göra för att lösa problemen. Hedefalk (2014) menar 

att i undervisning för hållbar utveckling är det viktigt att inte stanna vid endast hantering av 

miljöproblem. Undervisningen måste även inkludera en förståelse av de orsaker som är 

bakomliggande för de problem som direkt kan visa sig i miljön. Då kan samtal och 

diskussioner föras om varför olika problem har uppstått och hur de kan lösas. Det är även 

viktigt att barn lär sig kritiskt tänkande i undervisningen, detta är en slutsats som Ärlemalm-

Hagsér (2013) drar genom att göra intervjuer med lärare och med hjälp av analyser av 

läroplaner. Ett sätt att ge barnen möjlighet att kunna utöva kritiskt tänkande skulle kunna vara 
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att låta dem vara delaktiga i samtal och diskussioner. Då får barnen ta del av andras ideér och 

åsikter och på det sättet kan olika kunskaper och värderingar utbytas mellan varandra.  

Undervisningstraditioner  

Komplicerade miljö- och utvecklingsfrågor har länge hanterats inom miljöundervisning.  

Öhman (2009) har, i tidigare studier, konstaterat att olika sätt att undervisa om miljö- och 

utvecklingsfrågor kan ses som skilda selektiva traditioner. Det vill säga “representerar olika 

svar på vad som utgör en god undervisning i ett ämne, och innefattar olika förfaranden för 

urval och organisering av ämnet, liksom val av former och undervisningsmetoder” (Öhman, 

2009, s.4). I dessa studier har tre olika selektiva traditioner inom miljöundervisning 

identifierats inom förskolan: en faktabaserad, en normerande och en pluralistisk tradition. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa traditioner.  

Den faktabaserade traditionen 

Inom denna tradition behandlas miljöfrågor som ett kunskapsproblem (Öhman, 2009). Miljön 

anses kunna räddas genom mer forskning och information till världens befolkning, det vill 

säga desto mer kunskap och vetande om världen vi får, desto snabbare kan världen räddas. 

Inom denna tradition är det framförallt vetenskapen som anses kunna ge pålitlig fakta och 

kunskap om miljöproblem. Undervisningens fokus är huvudsakligen att förmedla 

vetenskaplig fakta. Skolverkets handledarguide för hållbar utveckling förklarar att detta 

perspektiv handlar om planetens tillstånd, vilket ofta går att beskriva med stöd av samhälls- 

och naturvetenskapliga kunskaper. När människor möter andra synsätt, värderingar och tar 

ställning är det något som tillhör den privata sfären samt en demokratisk process. Detta anses 

inte passa inom ramarna för denna tradition och är något som kommer efter utbildningen. 

Den normerande traditionen 

I denna tradition ses miljöfrågor som attityd- och livsstilsproblem. Normerna om vad som bör 

göras för en hållbar värld föregår faktakunskaper. Fokus i den här undervisningstraditionen är 

att påverka attityder, värderingar och handlingar utifrån vetenskaplig fakta om tillståndet i 

världen (Öhman, 2009). På det sättet ska barn få de rätta värderingarna om hur vi ska ta hand 

om miljön som leder till en positiv förändring av den. Utbildningen kan handla om att vi ska 

lära oss om normer och miljömoral, exempelvis att inte skräpa ner i naturen utan istället 

sopsortera. Vi ska inte heller flyga, utan snarare välja ett mer miljövänligt alternativ såsom 

tåg. Den demokratiska processen, alltså våra normer och värderingar, är i denna tradition 

något som föregår i utbildningen. Det normativa perspektivet behandlar etiska, demokratiska 

och politiska frågor. Det handlar om vilka beslut vi bör ta, vilka vägar vi kan ta, men också 

vilken framtidssyn vi har på samhället (Skolverket, 2018).  

Den pluralistiska traditionen 

Den pluralistiska traditionen kan ses som en växelverkan mellan den faktabaserade- och 

normerande traditionen. Eftersom vi ville synliggöra både kunskaper och värderingar i vår 

studie var vår ambition att utgå från denna tradition. Öhman (2009) beskriver att 

miljöfrågorna här handlar om konflikter som uppstår mellan värderingar, synsätt och 
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intressen. Det blir till en fråga om vad vi vill värna om gällande miljön. Vi behöver 

faktakunskap men undervisningen ska även syfta till att synliggöra olika åsikter och 

perspektiv till frågor och problem vi står inför. Därför baseras denna tradition på att kunskap 

och fakta är viktigt men andra aspekter är nödvändiga att lyfta in, som till exempel olika 

värderingar och åsikter, om hur vi ska lösa ett problem. Enligt den pluralistiska traditionen är 

barnens uppgift att kritiskt granska kunskapen, synsätten och de olika värderingar som ligger 

bakom olika åsikter. Läraren ska förhålla sig som en medforskare då hen inte äger det rätta 

svaret. Läraren ska heller inte redogöra för en bestämd och förutfattad bild av vad som är ett 

hållbart samhälle. I denna tradition ska det ske i en demokratisk process där barn får 

diskutera, överväga och ta ställning till olika miljöfrågor. Förskolans roll är med och lägger 

grunden för de värderingar, kunskaper och engagemang som kan vara synnerligen viktiga för 

att kunna skapa en hållbar utveckling (Björklund, 2014). “Målet för undervisningen är en 

bättre och mer rättvis värld för alla, både globalt och lokalt” (Hedefalk, 2014, s.35).  

Det som utmärker den pluralistiska traditionen är att den problematiserar de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala begreppen. Beroende på vilket begrepp som sätts främst påverkar 

det beslutet för vilken handling som är “rätt” i just den situationen. Därför finns ingen 

faktakälla som ger det rätta svaret. Med andra ord räcker inte kunskap alltid till för att lösa 

vad som kan vara rätt handling.  

Hållbar utveckling i förskola 

Att hitta en väg för en mer hållbar värld har det talats om länge. Sedan 1960-talet har frågor 

om mänsklighetens framtid tagits upp i internationell politik, något som påverkat 

utbildningspolitiken på en global, regional och lokal nivå (Ärlemalm-Hagsér, 2012). När 

begreppet skapades blev det självklart att skola och utbildning måste vara en del av detta. Det 

diskuteras mycket om huruvida kunskapsinnehållet är relevant för förskolan. I förskolans 

aktiviteter och barns lek förmedlas och formas olika etiska och moraliska värden, som 

exempel rättigheter, rättvisa och andras väl. Dessa värden har enligt Johansson (2009) 

väsentlig betydelse för hur barn ser sig själva och andra i förhållande till global hållbar 

utveckling och till demokrati.  

Utbildning ses som en viktig komponent i arbetet mot en hållbar utveckling (Sandell Öhman 

och Östman 2003, Björneloo 2008, Jonsson 2008, Öhman 2009, Ärlemalm-Hagsér 2013, 

Björklund 2014). Förskolans verksamhet strävar mot att lägga grunden för ett lustfyllt, 

livslångt lärande och där finns det stor potential att främja barns värderingar, färdigheter och 

beteenden (Pramling Samuelsson och Kaga 2008, Skolverket 2016). Detta kan leda till goda 

förutsättningar för ett hållbart samhälle, som till exempel eftertänksam användning av olika 

resurser som påverkar miljön, kulturella skillnader och demokrati. I den nuvarande Läroplan 

för förskolan (Skolverket, 2016) betonas vikten av ett varsamt förhållningssätt gentemot natur 

och miljö. Vidare beskrivs det att förskolan aktivt ska arbeta med natur och miljöfrågor. De 

styrdokument som varit rådande de senaste åren är tydliga med att betona miljöarbetet som en 

viktig del i verksamheten. Dock, förtydligas lärande för hållbar utveckling än mer i den 

läroplan som börjar gälla 2019. Det tillkommer ett eget stycke med rubriken “Hållbar 

utveckling samt hälsa och välbefinnande”. Där beskrivs det bland annat att utbildningen ska 
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utmana och stimulera barns intresse för och kunskaper om natur. Utbildning har alltså stor 

påverkan, men lärarna är inte att förglömma. Jonsson (2008) betonar vikten av lärarnas roll, 

de är en av de viktigaste resurserna i utbildningen. Lärare anses ha en avgörande roll för att 

påverka barns möjligheter att lära sig. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) redogör för förskolans roll, vilket är att förmedla 

en positiv framtidstro till barnen. Davies (2010) poängterar vuxnas möjlighet att ge dagens 

barn stöd och kunskap om jorden vi lever på, istället för att se negativt på framtidens 

miljöutveckling. Därtill kan de få positiv syn på sin förmåga att vara med om att forma vår 

värld. Barn som blir utbildade i att själva vara aktiva medborgare, kan komma med ideér 

samt utmana för att förändra sin vardag.  

Undervisning inom hållbar utveckling bör starta i de tidiga åren eftersom det är då barn 

utvecklar sina värderingar, attityder, beteenden och vanor (Pramling Samuelsson och Kaga 

2008, Davies 2010). Utbildning som är av demokratisk karaktär, där barn får möjlighet att 

vara delaktiga, är gynnsamt för kunna att ge barn verktyg inför problemlösning, förändring 

och vilja att agera. ECEFS (Early childhood education for sustainability) är en 

utbildningsform som introducerades först i Australien, vilken används för yngre barn inom 

hållbar utveckling. EECFS vilja är att få in ett hållbart förhållningssätt genom att berika 

barnen med kunskap och kompetens för att de ska kunna påverka sitt eget liv med ett 

hållbarhetstänk som håller i sig hela vägen till framtiden. Om än det finns en mening med att 

vuxna vill förskona barn från miljöns negativa framtid, påpekar Davies (2010) att barn hur 

som helst blir utsatta och påverkade av denna värld och att de enligt denna utbildningsform 

förtjänar kunskap som tar deras förmågor på allvar. Davies påtalar vidare att det finns 

uppfattningar om huruvida vuxna ska lära ut miljöfrågor till yngre barn med tanke på om det 

är lämpligt eller för komplext för dem att förstå. Då menar Davies att bilden av hur väl vi ser 

barnen som kompetenta eller inte visar sig. En uppfattning som Jickling (1992) tar upp är att 

han inte tror att utbildning för hållbar utveckling leder till att man fattar rätt miljömässiga 

beslut. Han skulle vilja att barn får vetskapen om vilka argument som stöder utbildningen, 

men också att utbildning för hållbar utveckling kritiseras. Barn ska kunna utvärdera kritiken 

och möjligtvis delta i den om behovet finns. Jickling (ibid) argumenterar för att barn sällan 

får chansen eller möjligheten att ifrågasätta och diskutera de kunskaper och värderingar som 

lärs ut. 

Handlingskompetens 

Att utveckla handlingskompetens har kommit att bli en kärnfråga inom lärande för hållbar 

utveckling. Hedefalk (2014) förklarar att handlande för hållbar utveckling kan se ut på många 

olika sätt och att ingen bok eller studie ger ett facit för den rätta handlingskompetensen eller 

hur den kan utvecklas. Almers (2009) redogör för att det i Sverige, men även internationellt, 

finns få studier med inriktningen handlingskompetens för hållbar utveckling. För att ta reda 

på vilka förutsättningar som finns för barn att utveckla handlingskompetenser måste de 

processer som pågår i undervisning studeras. Det behövs alltså mer forskning inom detta 

område. Det varierar mellan olika studier vad det innebär att handla för hållbar utveckling. En 
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förklaring till att det finns lite forskning kan vara att det inte är självklart vad 

handlingskompetens egentligen innebär (Hedefalk, 2014).  

 

Begreppet handlingskompetens formulerades vid Danmarks pedagogiska universitet (Jensen 

& Schnack, 1997), inom den kritiska hälso- och miljöundervisningsforskningen. Där 

förklarades begreppet som förmågan att med kritiskt tänkande kunna involvera sig själv och 

tillsammans med andra människor i både handlingar och mot-handlingar för att agera 

ansvarsfullt för en mänskligare värld (Almers, 2009). I generella drag kan 

handlingskompetens förstås som vanor och beteenden. Vidare kan det förstås som en “vilja, 

att kunna påverka beslut, att ta ansvar, tänka kritiskt, se saker ur olika perspektiv, kunna 

lyssna och kunna formulera egna åsikter” (Hedefalk, 2014, s.19). Almers (2009) beskriver 

handlingskompetens som handlingar, vilket kan ske i olika sammanhang som vi kan vara med 

och påverka, detta med grundläggande kunskaper och på ett reflekterande sätt. Kunskap är 

viktigt för betydelsen av vårt handlande, men vi ska inte förvänta oss att vi alltid handlar 

utifrån våra kunskaper, även värderingar påverkar vårt handlande i hög grad. Vi kommer inte 

heller att få fullständig kunskap över något. Därför är det viktigt att kunna agera med det 

kunskapsunderlag som finns, men även vara beredd att kunna förändra och ompröva sina 

beslut och handlingar om det sker förändringar inom kunskapsläget. Att det finns en brist på 

fullständig kunskap ska inte bidra till att vi blir passiva i våra handlingar, då kanske något 

oönskat sker, som kunde ha förebyggts. Detta blir en viktig aspekt i arbetet för hållbar 

utveckling eftersom målen kan förändras och det råder osäkerheter om olika problem som 

finns. Almers (2009) framhåller vidare att utbildning inom hållbar utveckling bör fokusera på 

handling utifrån ett kritiskt och föränderligt tänkande. Att tänka kritiskt bör utgå från 

förmågan att kunna reflektera och överväga olika aspekter av information man tagit del av. 

Almers (2009) beskriver kritisk reflektion som att utmana sitt eget sätt att tänka, sina 

värderingar och vara öppen för andra argument och synpunkter. I handlingskompetens finns 

det sociala aspekter och dessa betyder att både på egen hand och tillsammans med andra 

handla på ett demokratiskt sätt. Av personliga skäl behövs en vilja och lust att handla med 

ansvar för sin egen och andras existens. Almers (2009) förklarar att det krävs en tillit till sin 

förmåga att våga handla och tro på sin egen möjlighet att påverka. 

 

I styrdokumentet för förskolan framgår det att förskolans uppgift är:  

“att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 

en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2016, s.4). 

Där blir handlingskompetens ett viktigt begrepp för att handlingarna ska bidra till ansvar för 

nuvarande och kommande generationer i det globala samhället. Demokratisk 

handlingskompetens beskriver Almers (2009) som mindre konkret, där den handlande utifrån 

erfarenhet och självständigt tänkande tillsammans med andra utvecklar en kritisk 

medvetenhet och blir deltagare i demokratiska processer.  
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Demokrati 

Det är av stor vikt att arbeta med värden och demokratiska värderingar i förskolan eftersom 

de anses vara grundläggande för att kunna utveckla ett hållbart samhälle (Karlsson 2009, 

Björklund 2014, Björneloo 2004). Det svenska samhället vilar på demokratiska värderingar 

och det ska även förskolan göra enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Det betyder 

att utbildningen i förskolan ska bedrivas i demokratiska former, där barnen genom 

delaktighet och inflytande bidrar till verksamheten. Eftersom värden och demokratiska 

värderingar ses som grundläggande i arbetet med hållbar utveckling blev därför detta en 

viktig aspekt i denna studie. För att få tillgång till barns perspektiv måste lärare tänka på att 

ge barn möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta kan lärare göra genom att ställa öppna 

frågor som bjuder in barnen till reflektion och diskussion med varandra. För att barn ska få 

uppleva demokrati anser Karlsson (2009) att utgångspunkten bör vara de rättigheter barn har i 

förskolan, det som är kopplat till rättvisa för dem, annars blir det svårt för barn att få känslan 

av att delta i demokratiska sammanhang. Björklund (2014) beskriver att barnen ska få 

möjlighet och uppmuntras i att uttrycka sina tankar och åsikter, samt ta del av andras. Dessa 

förmågor blir viktiga i arbetet för hållbar utveckling, eftersom att det till stor del handlar om 

att se vilka utmaningar som finns och därefter kunna problematisera dessa ur olika 

perspektiv. Vi behöver kunna ta in andras åsikter för att på så sätt komma fram till olika 

lösningar.  

Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver att i undervisningen för hållbar utveckling 

är det viktigt att få “genomleva demokrati”, hur man deltar och agerar i en demokratisk 

process. Om pedagoger ska bedriva och visa på ett sådant förhållningssätt är det viktigt att 

barnen får vara delaktiga och känna att de kan tillföra något i gruppen. Undervisning för 

hållbar utveckling innebär att synliggöra olika sätt att beskriva, värdera och förhålla sig till 

olika problem. För att barn i förskolan ska finna det meningsfullt att delta i en sådan 

demokratisk process kan undervisningen starta med innehåll som finns nära barnens vardag. 

Barnen kan på så sätt lättare relatera, få intresse och känna att de kan påverka genom sitt eget 

handlande (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Personal i förskolan ska förbereda barn för det 

ansvar, rättigheter och skyldigheter som rör det demokratiska samhället vi lever i (Björneloo, 

2004). 

Kunskap och värderingar  

Vad som är kunskap och vad som är värdering är i grunden en filosofisk fråga. 

Filosofilexikon (Lübcke, 1988) beskriver hur olika filosofer genom tiderna har förhållit sig 

till kunskaps- och värderingsbegreppet. Platon, Aristoteles, Descarte, Kant och Husserl har 

beskrivit att kunskap kan identifieras som vad som är sant, välgrundat och som det finns en 

övertygelse om att det stämmer. Dessa tre krav på kunskap är grundläggande för vad som kan 

hållas för sann kunskap. “Dessa tre krav är var och en för sig en nödvändig betingelse för 

vetande eller kunskap” (Lübcke, 1988, s.310). Bland annat Dummett menar att det inte är 

möjligt att ange nödvändiga och tillräckliga betingelser för kunskap, då kunskap eller vetande 

är vaga storheter. Andra, t.ex.Wilson och Prichard, menar att begreppet är odefinierbart 

(ibid). 
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Kunskap har funnits genom hela människans historia. Viljan att skaffa sig ett bättre liv och 

människans strävan efter överlevnad, både som enskild individ och i grupp, är något som 

ryms inom ramen för kunskap. Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är kunskap 

inte ett entydigt begrepp. Det kan ge uttryck i olika former såsom, fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Dessa kompletterar och samspelar med varandra. Kunskap kan även 

innebära vetande, lärdom och kunnande. Det kan ses som motsatsen till att endast ha en åsikt 

om någonting (Gustafsson, 2002).  

En värdering kan handla om något som är gott eller ont, vackert eller fult, osv. Värderingar är 

ofta, möjligtvis alltid, i relation till någon form av handling (Lübcke, 1988). Kunskap, moral 

och känslor är sammanvävda och ofta kopplade till värderingar (Wickenberg & Almers, 

2008). Ekborg (2002) anser att en värdering kan vara en människas tro, attityd eller 

övertygelse och dessa visar sig i hur vi handlar och beter oss. En persons erfarenheter av 

något kan vara färgade av dennes kunskaper och moraliska värderingar (Wickenberg & 

Almers, 2008). Detta kan exemplifieras med en intervju där en person säger att hen inte vill 

vara en del av det samhälle där många använder bil som färdmedel. Hen beskriver det 

nästintill plågsamt att köra bil med sina bakomliggande värderingar kring just detta. Dock 

kan en annan intervju visa på motsatsen, att man kan ha positiva erfarenheter om bil som 

färdmedel även fast man inte äger en bil. Denna person menar att det är roligt att köra bil men 

har ändå ingen plan att skaffa en då hen är medveten om att det inte är bra. Ytterligare ett 

exempel på hur värderingar kan te sig är då en person beskriver hur bra det känns när hen inte 

äter fisk eller jätteräkor, eftersom dessa djur hanteras olagligt. Wickenberg & Almers (2008) 

framhåller att känslan av att leva ett liv som är förenligt med sina värderingar kan vara en 

stark drivkraft. Ordet värdering beskrivs betyda personlig uppfattning om vad som är bra eller 

dåligt och att det är ens grundläggande åsikter (Sandell, Öhman & Östman, 2003). För att 

människor ska kunna avgöra vad som bör göras för att nå en mer hållbar tillvaro krävs det att 

man gör värderingar och tar ställning. Man behöver även vara flexibel i sitt tänkande för att 

kunna väga olika möjliga händelseförlopp mot varandra (Hedefalk, 2014). Det är viktigt att 

kunna avgöra vilken dimension som bör sättas framför en annan. Det är helt och hållet upp 

till en själv vad som behöver prioriteras. Till exempel kan det vara att välja ekologiska 

matvaror som bidrar till en hållbar utveckling istället för att välja de matvarorna som inte är 

ekologiska på grund av den ekonomiska delen, eftersom det är dyrare att köpa ekologiskt. 

Detta kan vara en värdering som styr konsumentens resonemang för vilken av alternativen 

som är mest hållbart.  

Normer 

En norm kan beskrivas som det rättsnöre som vi människor lever och handlar efter och som 

är socialt accepterat. Wickenberg (1999) beskriver det som en individuell, socialt 

kommunicerad och accepterad handlingsregel. Normer kan ses som det normala att göra för 

oss människor. När vi uppträder enligt en norm betyder det att vi gör något på ett normalt 

sätt. Wickenberg framhåller vidare att normer definierar tre budskap och dessa är: 1) vad 

någonting är, 2) hur det ser ut, 3) hur aktörer bör handla. Det hör även ihop med det vi 

förväntar oss i olika sammanhang. Sociala normer är sammansatta av sociala förväntningar. 

Norminlärning eller normbildning har att göra med språket och sätt att kommunicera på. Det 
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krävs kommunikation i ett socialt system för att normer ska bli till. Det sociala systemet är en 

process individen växer in i, vi lär oss anta olika roller och ser vilka normer som gäller i 

samhället. För oss människor räknas ofta familjen, vänner, skola och yrkeslivet till den 

viktigaste delen av socialiseringen. Till denna del kan massmedia också räknas med, eftersom 

de står för en stor del av normbildandet.  

Normer ses som en blandning av kognitiva faktorer (kunskap), systemförhållanden och 

värden (Wickenberg och Almers, 2008). Enligt dessa har normer tre dimensioner; värde, 

kunskap och systemförhållanden. Till exempel kan normer handla om att pedagoger tar barn 

till en sopstation i syfte att barnen ska få möjligheten att skapa sig ett miljövänligt beteende 

utan att direkt förklara varför detta kan vara bra för miljön. För att skapa ett mer demokratiskt 

lärande kan det vara bra att framföra varför man sopsorterar, så att det i sin tur kan leda till att 

det öppnas upp för andra åsikter och barnen får därmed en chans att reflektera kring detta. 

Björklund (2014) betonar vikten av att ifrågasätta invanda normer och samtidigt visa att även 

barn kan äga frågan om vad som är bra för miljön. 

Teoretiskt ramverk  

Normtriaden  

Ett teoretiskt ramverk är att föredra då det hjälpte oss i analysen av barns handlande. Nedan 

beskrivs det teoretiska ramverk vi finner relevant för denna studie (se figur 1). Wickenberg 

(1999) beskriver normtriaden som att normen har en kärna och den är uppbyggd av tre 

komponenter; 1.Vilja-Värden, 2. Kunskap och 3. Möjligheter. Utifrån detta perspektiv är 

motiven för hur vi handlar det centrala. Normen ska uttrycka sig i ett önskvärt värde som då 

visar sig i handlandet. Värdet hör ihop med drivkrafter, alltså människors motiv bakom 

handlingar. Vilka drivkrafter som finns kan vara människans inre samvete, moral och etik 

och andra yttre påverkansfaktorer som religion, politik och andra ideologier. Det kan även 

vara ekonomiska skäl, egoistiska eller handlande utifrån solidaritet med andra människor. 

Detta är värdet och till den delen hör viljan, vilken ligger som drivkraft bakom handlingarna. 

Wickenberg (1999) räknar även med känslor i denna del som en egen tolkning, då han anser 

att uttryck för olika känslor och emotionella aspekter ligger bakom och styr vårt handlande. 

Ett exempel utifrån hur känslor kan styra beskrivs utifrån män och känslor, där en ny norm 

etablerats på fotbollsplanen där män kan kasta sig över varandra och kramas för att fira en 

vinst. Det har blivit accepterat i just det sammanhanget men är kanske inte lika fullt 

accepterat i andra sammanhang. Den andra komponenten är kunskap, vilken är en viktig del 

utav dessa tre komponenter. Om vi vill förändra människans utnyttjande av naturen behöver 

vi kunskap om hur vi ska handla för att bevara den. Kunskap i denna mening ser kognition 

som centralt, kunskap är bunden till hur vi ser och uppfattar världen. Den tredje komponenten 

är de möjligheter som finns, det handlar om att förverkliga de värden (våra drivkrafter) vi har 

kunskap om och sedan vill och har möjlighet att genomföra. De tre komponenterna, värde, 

kunskap och möjligheter har alltså olika förutsättningar bakom sig. Denna studie fokuserar 

normtriadens två första komponenter av normens kärna, kunskaper och värderingar. 
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Beskrivningen av detta teoretiska ramverk kan, som tidigare nämnts, hjälpa oss i analysen av 

barns normer och handlande. Med handlingar menar vi kommunikativa handlingar, som även 

beskrivs som talhandlingar, men även fysiska handlingar (Austin, 1962, refererad i Jonsson, 

2007). Vi kan se att mycket av normtriaden är relevant för vår studie och därav valet av teori. 

Till exempel har vi i tidigare avsnitt (se sida 11) beskrivit vad en värdering kan vara, vilket 

stämmer överens om hur en värdering beskrivs i normtriaden. Utifrån de kunskaper och 

värderingar normtriaden nämner är handlandet även centralt och vår studie syftar till att 

studera barns handlingar. Normtriaden fungerade även som ett verktyg i analysen av data.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. visar hur kunskaper och värderingar kan påverka normer som i sin tur påverkar handlingar. 
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Metod 

Eftersom vi intresserar oss för de kunskaper och värderingar som ligger bakom barns normer 

och handlingar om skräp i naturen, har vi valt att göra en kvalitativ studie. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att kvalitativa metoder lämpar sig då forskaren vill beskriva och 

förklara vad som sker och vi finner att det ligger i linje med vårt intresse. De kvalitativa 

metoder som vi har använt oss av var gruppsamtal med barn. Dessa gruppsamtal har 

genomförts på två olika sätt. Dels som gruppsamtal under två skogspromenader (ett förtest 

och ett eftertest) och dels som gruppsamtal som genomförts efter att vi har läst berättelser för 

barnen. Gruppsamtalen har dokumenterats med hjälp av filminspelning. Studien är att 

betrakta som en fallstudie eftersom vi med hjälp av en förhållandevis liten barngrupp (fem 

barn) vill ge svar på våra frågeställningar (Backman, 1998).  

Urval  

Vi valde att genomföra vår studie på en förskola som var belägen i närheten av var vi själva 

bodde. Detta var praktiskt eftersom studien fordrade fyra dagars återkommande besök på 

förskolan. En av oss hade tidigare utfört två fältstudiedagar på denna förskola och det blev 

därför naturligt att kontakta dem. Vi både mejlade och ringde till förskolechefen som medgav 

att förskolan medverkade i studien. Det kom att bli fem barn i åldrarna 3-5 år som valdes ut. 

Detta urval skedde tillsammans med en av förskolans förskollärare. Eftersom denne kände 

barnen väl var det passande att hen fick det största ansvaret att utse barn utifrån barnens vilja 

och vårdnadshavares tillstånd att delta. Barnen valdes även utifrån ålder och en blandning av 

personlighet. Urvalet av de deltagande barnen gjordes alltså inte slumpmässigt. Att arbeta 

med en mindre grupp gjorde det lättare för alla att uttrycka sina tankar och att lyssna på 

varandra, därmed kunde de tillsammans lära i samspel med varandra (Elfström, Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée, 2008). Den valda åldern var tänkt för att det skulle fungera att 

föra dialog mellan barnen och mellan oss själva och barnen.  

Genomförande 

Samtalspromenad i skogen som förtest och eftertest 

För att besvara första forskningsfrågan som löd “Hur kan barns normer och handlande 

beskrivas i termer av kunskaper och värderingar som kommer till uttryck, före och efter en 

undervisning som bygger på berättelser”, behövde vi utforma ett förtest och ett eftertest. Ett 

förtest utformades i syfte att få syn på barnens kunskaper och värderingar. Eftertestet 

utformades för att få syn på förändrade kunskaper och värderingar utifrån barnens handlande.  

För- och eftertest genomfördes på så sätt att vi tillsammans med barnen gick på en promenad 

till skogen, som låg intill förskolan. Dessa promenader tog ungefär 15 minuter vardera. 
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Skogspromenad 1 skedde under första dagen vi var på förskolan och skogspromenad 2 ägde 

rum under fjärde och sista dagen vi var på förskolan. Vi förberedde skogspromenaderna 

genom att tidigare samma morgon lägga ut en del skräp såsom plastförpackningar, 

glasflaskor, aluminiumfolie och kompost i skogen, dit vi skulle gå med barnen. Sedan gick 

vi  promenaderna med barnen, där en av oss gick först och den som skötte filminspelning och 

ljudupptagning gick längst bak. När vi kom fram till platsen vart skräpet låg placerade vi oss 

bland barnen, där ställde vi bägge frågor och gav barnen svar på de frågor de ställde. Vår 

ambition var att agera så neutralt som möjligt, detta för att inte påverka barnens handlande 

och inte leda in barnen på vad de skulle göra. Vi ställde både öppna och slutna frågor, till 

exempel:  “Vad gör allt skräp här?”, “Ska det ligga här i naturen?”, “Vad kan hända ifall vi 

lämnar det såhär?” och “Vad ska vi göra med det?” samt följdfrågor som “Varför/varför 

inte”.  

Gruppsamtal 

För att besvara andra forskningsfrågan som löd “Vad i undervisningen med berättelser som 

verktyg möjliggör förändring i barns handlande?”, lästes totalt fem berättelser som 

organisationen Håll Sverige Rent gjort (se bilaga 2). Under vår andra och tredje dag lästes 

dessa berättelser upp. Vi läste tre stycken andra dagen och två stycken tredje dagen. Varje 

berättelse med efterföljande gruppsamtal tog ungefär 12 minuter. Berättelserna handlade om 

nedbrytning av skräp, återvinning samt om de konsekvenser skräpet kan få om det lämnas 

kvar i natur och hav. Efter berättelserna ställde vi tillhörande diskussionsfrågor till barnen, till 

exempel: “Vad tror ni händer med skräp som hamnar i vattnet?”, “Vad får man slänga i 

vattnet?” och “Vad försvinner i vattnet?”. Dessa gruppsamtal ägde rum efter berättelserna 

och var viktiga för att få syn på vad i undervisningen som möjliggjorde förändring. Under 

gruppsamtalen förhöll vi oss aktiva och delaktiga genom att tillföra våra kunskaper, 

värderingar och andra perspektiv. Detta för att hålla liv i samtalen och för att hjälpa barnen 

uttrycka vad de tänkte.  

Gruppsamtalen skulle kunna liknas vid fokusgruppsamtal (Wibeck 2010, Dahlin-Ivanoff 

2015). De gjorde det möjligt att studera barnens känslor, kunskaper, attityder och värderingar. 

En fördel med fokusgruppdiskussion är att den kan synliggöra flera olika perspektiv och sätt 

att tänka om samma ämne genom barnens uttalanden (ibid). Genom att vi kunde utgå från 

barnens egna berättelser och förklaringar kunde vi ta hänsyn till barnens egna perspektiv 

(Eidevald, 2013). 

Filminspelning och ljudupptagning av promenader och gruppsamtal 

Gruppsamtalen under skogspromenaderna och efter berättelserna dokumenterades med hjälp 

av filminspelning via en surfplatta och ljudupptagning via en mobiltelefon. Under de två 

skogspromenaderna turades vi om att sköta film- och ljudupptagning. När vi läste 

berättelserna och utförde gruppsamtalen placerade vi både surfplattan och mobiltelefonen på 

en närliggande hylla. Valet att filma promenaderna och gruppsamtalen bidrog till att fånga 

fler vinklar än valet att dokumentera med endast anteckningar (Håkansson, 2013). Det var 

viktigt för oss att den valda metoden fångade det vi var ute efter såsom kroppsspråk, 
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händelser och uttryck, se exempelvis Eidevald (2015). Barnens handlande var viktigt att 

fånga på film för att kunna analysera vad som verkligen hände (Heikkilä och Sahlström, 

2003). En videoobservation möjliggör mer djupgående analyser av interaktioner mellan 

individer och grupper (Eidevald, 2015). Vi fick exempelvis syn på mönster och skeenden 

som genom andra metoder inte hade visat sig. Vårt analysarbetet underlättades av 

filminspelningen då vi kunde spela filmerna flera gånger om och därmed kunde vi bevara 

detaljrikedomen i aktiviteterna (Bjørndal 2005, Eidevald 2013).  

Videoobservation används inom många olika områden men enligt Eidevald (2015) är det 

vanligast att försöka fånga interaktioner mellan människor, mellan människor och material 

eller rörelse. Det är dock viktigt att tänka på dess begränsningar också, till exempel att den 

inspelade sekvensen inte innehåller precis hela situationen, utan det händer troligen saker före 

och efter som kan ha betydelse för agerandet. Vad mer som vi var tvungna ta hänsyn till var 

att denna metod är mer tidskrävande än andra, eftersom att analysen av materialet tar lång tid. 

Det kan göra det svårt att få en helhetssyn vid en analys då det tar längre tid att granska 

filminspelningar än exempelvis ljudupptagningar. Samtidigt är detta även en fördel vilket 

Eidevald (2015) poängterar, då det finns möjlighet att se en sekvens flera gånger om, vilket 

ger en annan närhet till materialet (människorna och miljöerna) som inte andra metoder ger.  

Samtidigt som filminspelning pågick skedde även ljudupptagning. Detta för att minimera 

risken för ohörbara kommentarer i filminspelningarna och ljudupptagningarna var avsedda 

som ett extra stöd för oss, utifall att filminspelningarna råkade ut för tekniskt krångel. En 

fördel med ljudupptagning är att det precis som filminspelning, ger en möjlighet att spola 

tillbaka och därför upptäcka andra aspekter som inte setts tidigare (Eidevald, 2013). Val av 

dokumentation av promenaderna och undervisningen blev avgörande för hur analysen av 

datamaterial skulle ske (Heikkilä och Sahlström, 2003). .  

Forskningsetiska principer  

I denna studie nyttjades de fyra huvudkraven i vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Alla deltagare blev enligt informationskravet 

delgivna om studiens syfte och villkor som gäller och att deras deltagande är frivilligt. Vi 

kontaktade förskolechefen på förskolan där vi informerade om vår studie och visade vårt 

samtyckesbrev, därpå fick vi ett godkännande innan vi kontaktade barn och vårdnadshavare. 

Eftersom barn deltog i studien krävdes det godkännande från deras vårdnadshavare. Vi gav ut 

ett samtyckesbrev (se bilaga 1) till barnens vårdnadshavare där studien, syftet och principerna 

för samtyckeskravet beskrivits. I samband med samtyckeskravet fick de rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och rätten att avsluta när de ville, detta gällde både barnen och 

vårdnadshavare. I samband med att vi använde filminspelning och ljudupptagning som 

insamlingsmetod var muntligt och skriftligt godkännande från barnens vårdnadshavare ett 

krav. Förskolläraren som vi hade kontakt med inför urvalet var även den som tog emot det 

muntliga godkännandet från vårdnadshavarna. Det var även viktigt att filminspelningarna 

skedde med respekt för de delaktiga barnen och användes på ett ansvarsfullt sätt. Vi 

förvarade alla uppgifter på ett sådant sätt att ingen utomstående kunde ta del av dem i 
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enlighet med konfidentialitetskravet. I samband med det avslöjades inte någon information 

som skulle ha kunnats identifieras med de barn och den förskola som deltog. Enligt 

nyttjandekravet fördes inget av det insamlade materialet vidare till någon obehörig. Barnens 

vårdnadshavare var medvetna om att allt datamaterial raderades när studien var klar eftersom 

att vi angav detta i samtyckesbrevet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Databearbetning och analys 

Transkribering och databearbetning av filminspelningar 

Dagen efter vi samlat in datamaterial överfördes filminspelningarna till text. Vi började 

processen av transkriberingen med att titta igenom varje filminspelning för att få en överblick 

av materialet. Totalt blev det sju filmer som var ungefär 12 minuter långa vardera. Efter att vi 

tittat igenom materialet började vi skriva ner ord för ord vad barnen och vi sa. Vid detta skede 

blev det tydligt att vi inte behövde använda ljudupptagningsfilerna eftersom vi hörde vad 

barnen sa i filminspelningarna. Vi spelade sedan upp filminspelningarna för andra gången för 

att gå igenom vad barnen och vi uttryckte genom kroppsspråket. Totalt blev det 12 sidor 

transkription. Vi gick igenom filminspelningarna ytterligare två gånger för att minimera 

risken att inte glömma något. 

Efter transkribering av materialet var det dags att sortera. Enligt Rennstram och Wästerfors 

(2015) handlar det om att skapa ordning för att lättare göra materialet överskådligt. Nästa steg 

var att reducera. Det betyder att vi valde vad vi ville spara och vad som skulle tas bort i det 

insamlade materialet. Allt var inte relevant att sparas och transkriberas, till exempel under ett 

samtal utbrister ett av barnen “Vet ni vad min hund gillar?”. Vid reduceringen framhåller 

Rennstram och Wästerfors (2015) vikten av att välja ut material så det ges en så rättvis bild 

som möjligt av det som hänt.  

Analys av datamaterialet 

För att få svar på studiens forskningsfrågor har vi använt oss av en innehållsanalys 

(Danielsson, 2012). I en sådan analys försöker forskaren identifiera det innehåll som en 

sekvens innehåller. Det som karaktäriserar innehållsanalys är att forskaren utformar ett antal 

kategorier utifrån en tolkning av texten. Det är viktigt att innehållet i de olika kategorierna 

stämmer överens med det tema som presenteras. I vårt fall handlar det om att finna det 

innehåll som transkriptionerna av filminspelningarna visar. Vi har alltså genom 

innehållsanalysen eftersökt de kunskaper och de värderingar som barnen gav uttryck för.  

Det teoretiska ramverket, Normtriaden, har hjälpt oss att eftersöka uttalanden i vad som är 

värderingar och kunskaper. Detta innebar att vi med olika färger strök det som vi ansåg var 

uttryck för kunskaper och det som vi tyckte var vilja-värden. Därmed har det varit en hjälp att 

kategorisera datamaterialet utefter barnens uttalanden. Vi har även utformat kategorier utifrån 

undervisningen som bygger på berättelser. Där har vi valt att rikta fokus dels mot den verbala 

kommunikation som ägt rum och dels mot det innehåll som berättelserna har förmedlat.  
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Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) börjar analysen redan vid genomförandet, i detta fall de 

gruppsamtal som hölls med barnen. Ledarna, alltså vi studenter, behövde i dessa gruppsamtal 

föra diskussion och fånga det väsentliga redan när samtalet ägde rum.  

Det sista steget i analysen, som enligt Dahlin-Ivanoff (2015) har betydelse, var att 

kategorisera vårt underlag, genom innehållsanalys. Vi sorterade det insamlade materialet i 

olika kategorier. Det är viktigt att låta studiens syfte styra hela analysarbetet och det gällde 

även detta steg. Som tidigare nämnts formade vi kategorier utifrån barnens uttryckta 

kunskaper och värderingar samt vad i undervisningen som möjliggjorde förändring.  
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Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat att presenteras. Strukturen i 

framställningen följer studiens två forskningsfrågor. Dessa har gjorts om till rubriker. I slutet 

av resultatkapitlet ges en resultatsammanfattning.  

Hur barns normer och handlande kommer till uttryck i termer av 

kunskaper och värderingar, före och efter undervisning 

Normen: Man får inte kasta skräp. 

Den första frågeställningen löd: Hur kan barns normer och handlingar beskrivas i termer av 

kunskaper och värderingar. Såsom det teoretiska ramverket (normtriaden) anger, handlar vi 

utifrån våra normer, det vill säga vad vi tycker är normalt. Det blir därför relevant att börja att 

beskriva den norm eller de normer vi fann: I denna studie fann vi genomgående en och 

samma norm, nämligen Man får inte kasta skräp. Detta uttrycktes exempelvis under den 

första promenaden (förtestet) då barnen när vi kom fram till platsen spontant uttryckte “Man 

får inte kasta skräp”. Barnen visade även med sitt minspel och kroppsspråk att de tyckte att 

det var fel. Detta visade sig i filmen genom att barnen först glatt kom springande och därpå 

förvånat stannade upp. Ett annat exempel på hur normen kom till uttryck var då barnen under 

den andra promenaden (eftertestet) konstaterade “Varför slänger dom igen - Man får ju inte 

det!”. Eftersom det var en och samma norm som kom till uttryck under de båda 

promenaderna (förtestet och eftertestet) finner vi ingen anledning att separera dem i 

resultatredovisningen. 

 

Handlingen: Att plocka upp skräp.  

Den handling (eller tänkta handling) som följer av denna norm är handlingen Att plocka upp 

skräp. Det var också den handling som barnen föreslog: ”Vi måste plocka upp det” och det 

blev också den handling som vi tillsammans genomförde. Aktiviteten avslutades därför i 

enlighet med barnens förslag, det vill säga, vi plockade tillsammans upp skräpet. 

Barnens kunskaper och värderingar 

För att beskriva de kunskaper och värderingar som ligger bakom denna normativa handling 

behövde vi strukturera upp och jämföra de kunskaper och värderingar som kom till uttryck 

under de två skogspromenaderna, som vi utnyttjat som för- och eftertest. De kunskaper som 

barnen uttryckte under de två skogspromenaderna har vi valt att kategorisera utifrån den 

karaktär vi menar representerat kunskapen. De kategorier som vi kom fram till har vi benämt: 

orsakskunskap, begynnande kretsloppskunskap, insikter om tekniska återvinningssystem samt 

konsekvenskunskap. Efter barnens uttryckta kunskaper följer den värdering barnen uttryckte 

om skräpet i naturen. Den kategorin som spårats gällande båda skogspromenaderna var 

känslomässig värdering.  

Orsakskunskap 

Till den här kategorin har vi fört uttalanden som handlar om vad som är orsaken till varför det 

fanns skräp på platsen. Ett exempel på en orsakskunskap som ett av barnen uttryckte, under 
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den första skogspromenaden, var när hen fick syn på allt skräp som låg utspritt och utbrast 

“dom har ätit här och så har dom lämnat saker”. Ett annat exempel på en uttryckt 

orsakskunskap var när ett annat barn berättade att någon har lämnat skräpet i skogen för att 

det var “sånna här skoggrejer”. Barnens kunskaper om varför det låg skräp på platsen var 

desamma under bägge skogspromenaderna, ingen ny orsakskunskap kom därför till uttryck 

efter undervisning. 

 

Begynnande kretsloppskunskap 

De kunskaper som förts till den här kategorin handlar om begynnande insikter om kretslopp. 

Benämningen är vald eftersom vi menade att dessa utsagor antydde en påbörjad förståelse. 

Ibland kändes det som att barnen saknar språk för vad de ville förklara och de använde då 

metaforer eller omskrivningar för att förklara. Under skogspromenad 1 förklarade ett barn  att 

”naturen äter inte upp det” som svar till frågan varför man inte får slänga skräp i naturen. 

Ytterligare ett exempel, från första skogspromenaden, som vi tolkade som begynnande 

kretsloppsskunskap, var när vi från vår filminspelning kunde se att ett barn böjde sig ner och 

hittade ett bananskal på marken. Barnet plockade upp skalet och la det i händerna och sa att 

bananskalet ändrat färg från gult och nu blivit brunt. När vi frågade varför det blivit brunt, 

svarade barnet att det legat på marken en längre tid och blivit gammalt. Ett annat barn kom 

med en teori att bananskalet hade brunnit och därav fått den mörka färgen, “det börjar brinna 

där och så vart det sådär när dom släckte elden”. Denna kunskapskategori visade sig i 

skogspromenad 2 vara mer utvecklad. Ett exempel på detta visade sig när vi frågade vad de 

trodde hade hänt med bananskalet. På filminspelningen kunde vi se hur barnen började leta 

efter skalet på marken, sedan pekade ett barn på marken där de låg små bitar av det. Barnen 

berättade att det bruna bananskalet nu hade blivit till jord. De berättade även att glas inte kan 

bli till jord på grund av att det är för hårt. 

 

Insikter om tekniska återvinningssystem  

Barnen uttryckte vid flera tillfällen insikter om tekniska återvinningssystem. Ett exempel på 

detta visades under skogspromenad 1 när ett barn yttrade att “sopbilen kommer och hämtar 

upp skräp om det lämnas kvar i naturen”. Vidare förklarade barnet, och gjorde en rörelse med 

sina armar i riktning uppåt, att sopbilen lyfter upp och samlar skräpet där bak, sedan kör den 

vidare till soptippen där det finns “höga backar av skräp”. Barnen beskrev även att skräpet 

kan brännas upp på soptippen. Även inom denna kategori hade kunskaperna utvecklats under 

andra skogspromenaden i jämförelse med den första skogspromenaden. Barnen kunde nu 

uttrycka att man kan kasta skräpet både i soptunnan och på soptippen. De visade även en 

förståelse för att inte slänga olika sorters skräp eller material på samma ställe. Ett exempel på 

det var när de sa att man inte ska kasta allt skräp i samma hög “glas ska vara i glas och plast i 

plast”. 

Konsekvenskunskap 

Denna kategori av kunskap tillkom i skogspromenad 2. Kategorin kännetecknas av att det är 

kunskaper som beskriver föjden av nedskräpning. Barnen kunde exempelvis beskriva vilka 

konsekvenser som kan följden av att det ligger skräp i naturen. De beskrev att alla djur kunde 

dö eftersom de kunde tro att skräpet var mat. Barnen beskrev även att både djur och 
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människor kan skada sig på skräpet. Ytterligare ett exempel var när de uttryckte att skräpet i 

vattnet bara ligger kvar. 

 

Känslomässig värdering 

Under den första skogspromenaden (förtestet) var det en och samma värdering som kom till 

uttryck, nämligen en känslomässig värdering som beskrev att något ”inte kändes bra”. Ett 

exempel på detta var när barnen berättade att det inte kändes bra när de såg skräpet ligga på 

marken. Ur filminspelningen kunde vi tydligt se att barnen uttryckte en olustkänsla när de såg 

skräpet på marken. Under den andra promenaden uttryckte barnen i grunden samma 

känslomässiga värdering men den var nu mer utvecklad och nyanserad. De kunde sätta ord på 

varför det kändes fel. De beskrev att det kändes dåligt när de fick syn på allt skräp men kunde 

även inta andra perspektiv. De förklarade att någon kan bli ledsen om skräp lämnas i naturen. 

Vidare uttryckte de att djuren inte heller tycker om skräpet och att de blir ledsna eftersom de 

bor i skogen och havet.  

Faktorer i undervisningen som har förändrat kunskaper och 

värderingar 

I den undervisning som har skett har vi använt oss av berättelser. Vi har genom högläsning 

läst berättelser för barnen och därefter har vi tillsammans fört ett samtal i grupp med barnen. 

När vi har analyserat undervisningen, har vi valt att rikta fokus dels mot den verbala 

kommunikation som ägt rum och dels mot det innehåll som berättelserna har förmedlat. 

Utifrån denna analys presenteras nedan olika faktorer som vi funnit har påverkat och 

möjliggjort förändring i barnens utveckling av kunskaper och värderingar. Vi har beskrivit 

dessa faktorer inom tre kategorier: De kategorier vi fann var betydelsen av lärarens frågor, 

betydelsen av barnens kommunicerade erfarenheter, samt betydelsen av de lästa 

berättelsernas innehåll.  

Betydelsen av lärarens frågor  

Varje berättelse avslutades med en fråga som öppnade upp för samtal och diskussion. Dessa 

frågor ställdes av läraren (i detta fall, vi studenter). Detta gjorde det även möjligt för barnen 

att få uttrycka sina tankar och därmed få möjlighet att utveckla sina kunskaper och 

värderingar. Nedan finns ett exempel på hur öppna och utmanande frågor kunde få barnen att 

utveckla sina resonemang. 

- Pedagog: Hur tror ni Blixtpatrullen känner sig när de kommer till sitt favoritställe och 

så är det en massa skräp där? 

- Barn: Dom känner sig dålig.  

- Pedagog: Varför känner dom sig dålig? 

- Barn: För att dom inte kan vara där då så dom måste plocka ihop. Själva. 

Nedan finns ett exempel där lärarens följdfrågor möjliggjort barnens konsekvenstänkande. 

- Pedagog: Ja, hur kan det vara skräp i havet?  
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- Barn: Men pippi kastat glas i vattnet. Massor med glas. 

- Pedagog: Vad händer då med fisken? 

- Barn: Dör. För den vill simma iväg. 

Betydelsen av barnens kommunicerade erfarenheter 

Nedan följer ett exempel om hur barnen delgav varandra sina kunskaper i form av 

erfarenheter om förmultning och kunde därigenom ta lärdom av varandra. På så sätt kunde 

barnen ta del av varandras kunskaper och värderingar. I nedanstående exempel kan vi se att 

barnen använder sina tidigare erfarenheter för att förklara att bananskalet blir till jord.  

- Pedagog: Vad tror ni händer med papper då? Tror ni det försvinner?  

- Barn: Nej. Inget. Men frukt! 

- Pedagog: Frukt, försvinner frukt? 

- Barn: Mm, bananskal. En gång när vi lade ner en banan där, då grävde vi ner det i 

jorden och sen lämnade vi det där, när vi hade kommit tillbaka dit, borta det var. Mm, 

det var jord. 

 

Nedan kan man läsa ett exempel om hur en värdering kom till uttryck när ett barn berättade 

om vad som kan hända ifall man lämnar skräp på marken. Detta tolkade vi som en värdering 

då barnet berättade detta med ett upprört tonläge. 

 

- Barn: Tänk om det kommer nån cykel och cyklar där och så får dom punka och inte 

kan köra nå med cykeln. 

- Pedagog: Mm, precis. 

- Barn: Och inte finns nån pump i närheten.  

- Pedagog: Då kan man ju inte cykla, då går ju cykeldäcket sönder.   

 

Detta var av betydelse då barnen, under andra skogspromenaden, vid flera tillfällen uttryckte 

att det kändes dåligt att se skräpet i naturen eftersom denne själv och även andra människor 

samt djur kan bli ledsna. Detta är en skillnad mot förtestet då de endast uttryckte att det 

kändes dåligt av den anledningen att man inte får kasta skräp i naturen.  

Betydelsen av berättelsernas innehåll 

I de berättelser som vi läste fanns det budskap som relaterade till nedskräpning och 

återvinning. Nedan kan man läsa ett utdrag ur en berättelse där budskapet gav förändrade 

kunskaper. 

- Och titta, det de har slängt är ju inte ens skräp, säger Siri.  

- Vadå vad menar du? undrar Kalle.  

- Jo men kolla, det är ju glasburkar och metallburkar och gamla tidningar. Det ska ju 

inte ligga i papperskorgen.  

De tar med metallburkarna, glasburkarna, tidningarna och annat som de hittade till 

återvinningsstationen”.  
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Denna berättelse har haft betydelse eftersom barnen endast under skogspromenad två gav 

uttryck för kunskapen att skräp ska sorteras. Innehållet i berättelsen var att inte slänga till 

exempel plast, glas och metall i soptunnan utan dessa ska till återvinningsstationen och där 

ska de olika materialen sorteras. 

De lästa berättelserna lade stor vikt vid kretsloppskunskaper. Nedan ges ett exempel på när 

berättelserna medfört utvecklade kretsloppskunskaper hos barnen.  

- Alla saker finns inte kvar i gropen! Har de andra piraterna hittat skatten trots att de 

inte har kartan?  

- Men några saker ligger ju fortfarande kvar, och det vore ju konstigt att inte ta allt. Vad 

är det som har hänt? Vilka saker tror ni fanns kvar i gropen och vilka är borta?”  

 

I utdraget ovan är budskapet att olika material bryts ner och vissa inte. Utifrån berättelsen 

hölls samtal om vilka material som bryts ner och vilka som inte gör det. Barnen uttryckte i 

eftertestet en förändrad kunskap när de förklarade att bananen blir till jord och att glas stannar 

kvar i naturen.  

Resultatsammanfattning  

Det var en norm och en handling som kom till uttryck såväl innan som efter undervisning. 

Dessa var grundade i olika former av kunskaper, orsakskunskap, begynnande 

kretsloppskunskap, insikter om tekniska återvinningssystem samt konsekvenskunskap. 

Kunskapsformen konsekvenskunskap kom inte till uttryck under den första 

skogspromenaden, däremot i den andra. Utifrån detta resultat går det att dra slutsatsen att 

barnen hade fått mer mångfacetterade kunskaper och ett mer utvecklat resonemang än vad de 

hade i början. De faktorer som vi utifrån vårt datamaterial bedömer har gynnat en 

förståelseutveckling (såväl gällande kunskaper som värderingar) var lärarens frågor, barnens 

kommunicerade erfarenheter samt berättelsernas budskap. 
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Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens metod och resultat i förhållande till syfte och 

forskningsfrågor. Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur barns kunskaper och 

värderingar kommer till uttryck i barns normer och handlande med relevans för hållbar 

utveckling. Den första forskningsfrågan löd “Hur kan barns normer och handlande beskrivas i 

termer av kunskaper och värderingar som kommer till uttryck, före och efter en undervisning 

som bygger på berättelser”. Den andra frågan löd “Vad i undervisningen med berättelser som 

verktyg möjliggör förändring i barns handlande?”.  

Metoddiskussion 

Urvalet av barn fungerade bra. Vi bedömer att det var lämpligt att låta ordinarie förskollärare 

välja ut de fem barn som kom att delta i studien. De barn som blev utvalda var intresserade, 

nyfikna och de flesta samtalade gärna med oss, därigenom kunde de bidra med den 

information som vi behövde för att svara på studiens frågeställningar. Vi fann också att fem 

barn var en lagom storlek på barngruppen, hade det varit fler barn är risken stor att alla inte 

hade kunnat komma till tals (se exempelvis Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée, 

2008). En liten barngrupp i undervisningen möjliggjorde att alla barns uttryck blev 

synliggjorda på ett tydligt sätt. De enskilda uttrycken kan bli svårare och mer omfattande att 

studera om barngruppen är större. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi valt att göra 

samma studie med flera grupper. Det hade dock tidsmässigt inte fungerat att göra det inom 

ramen för ett examensarbete. Vi får därför konstatera att det resultat som vi har fått är giltigt 

för den fallstudie (Backman, 1998) som vi har gjort, det vill säga den barngrupp som vi har 

studerat.  

Vår studie genomfördes genom skogspromenader samt gruppsamtal. Promenaderna var 

viktiga eftersom det var genom att analysera dessa som vi kunde se ifall berättelserna med 

gruppsamtalen hade möjligtgjort förändring i barnens kunskaper och värderingar. De 

gruppsamtal som genomfördes kan liknas vid fokusgruppsdiskussioner, där barnen fick 

möjlighet att inta andras perspektiv och åsikter (se exempelvis Wibeck 2010, Dahlin-Ivanoff 

2015). Eftersom lärande för hållbar utveckling till stor del handlar om att se vilka utmaningar 

som finns och därefter kunna problematisera dessa ur olika perspektiv är det viktigt att barn 

tillåts uttrycka tankar och åsikter, samt att de får möjlighet att ta del av andras tankar och 

åsikter (Björklund, 2014). I gruppsamtalen blev det möjligt för barnen att få känna sig 

delaktiga. Detta anser vi berodde på att vi var inlyssnande och tillåtande i vårt 

förhållningssätt när vi utförde gruppsamtalen. Genom att vi lät alla barn komma till tals 

gjorde vi det möjligt för barnen att ingå i en demokratisk process. Barnen fick den tid och 

uppmuntran de behövde för att utifrån sina erfarenheter få berätta. Vi var noga med att inte 

avbryta barnen i deras berättande, utan vi strävade efter att de alltid skulle känna att det de sa 

var viktigt. Detta är något som Björklund (2014) beskriver är viktigt inom lärande för hållbar 

utveckling, att barn ska få möjlighet till och uppmuntras i att uttrycka sina tankar och åsikter, 

samt ta del av andras. Att analysera de gruppsamtal vi utförde tillsammans med barnen tog 

lång tid och gjorde det svårt för oss att få en helhetssyn. Detta var något vi var medvetna om 
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och vi hade skapat utrymme för detta i vår planering eftersom vi hade tagit del av det 

Eidevald (2015) skriver om hur kvalitativ metod ger ett omfångsrikt datamaterial. 

När vi analyserade vårt datamaterial kunde vi se att vi i vissa sekvenser ställde ungefär 

samma fråga flera gånger om i hopp om att barnen skulle svara på frågan. Vi kom därför fram 

till att vi kunde ha ställt ännu fler följdfrågor såsom “Hur menar du när du säger så?”. Det var 

frågor av den karaktären vi behövde ställa då vi i analysen märkte att barnen svarade mer 

utförligt när vi ställde öppna- och följdfrågor. Då slutna frågor ställdes var barnens svar ofta 

ja eller nej. Samtidigt som vi kände oss glada över att ha ställt många öppna och utmanande 

frågor samt följdfrågor såg vi förbättringspotential hos oss själva. Ifall vi endast hade ställt 

frågor som var slutna hade vi säkerligen fått ett annat datamaterial att analysera, och därmed 

ett annat resultat.  

Vi har i studien dokumenterat undervisningen och datainsamlingen med hjälp av 

filminspelning och ljudupptagning. Vi valde att använda oss av ljudupptagning för att 

minimera risken för ohörbara kommentarer och tekniskt krångel. Vid transkribering av 

filminspelningarna blev det tydligt att vi inte behövde använda ljudupptagningsfilerna 

eftersom vi hörde vad barnen sa i filminspelningarna. Det var dock, under själva 

genomförandet en trygghet och ett extra stöd för oss ifall det skulle ha gått fel med 

filminspelningarna. Eftersom vi valde dessa sätt att dokumentera på, möjliggjorde det för oss 

att kunna se sekvenserna obegränsat antal gånger (Håkansson, 2013). Detta var viktigt för att 

vi då fick tillgång till mer information än vad barnen muntligt uttryckte, vi kunde fånga fler 

perspektiv såsom barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi hade inte kunnat analysera vad 

barnen gjorde på samma sätt om vi dokumenterat gruppsamtalen med till exempel papper och 

penna. Filminspelningarna som även synliggjorde barnens kroppsspråk visade sig ha en 

betydande roll för analysen av vår studie. Ett exempel på detta var då vi kunde tolka vad 

barnen uttryckte genom sitt kroppsspråk när de såg skräpet i skogen.  

Vid analysen av transkriberingen använde vi oss av en innehållsanalys. Den fungerade bra 

som analysmetod eftersom den var relativt lätt att använda. Normtriaden (Wickenberg, 1999) 

fungerade utmärkt som teoretiskt ramverk för innehållsanalysen då den hjälpte oss förstå hur 

relationen mellan handlingar och normer kan beskrivas utifrån kunskaper och värderingar. 

Den hjälpte oss även att spåra den norm och det handlande som kom till uttryck. 

För att en studie ska vara trovärdig ska den kunna diskuteras och kritiseras. Det är viktigt att 

så tydligt som möjligt redogöra för hur forskningsprocessen har gått till och de metodval som 

skett (Svensson och Ahrne, 2015). I vårt metodkapitel har vi steg för steg redogjort för 

studiens metodval och vi har också på ett detaljerat sätt redogjort för genomförandet. Det är 

också viktigt att vi i studien verkligen har undersökt det som vi i vårt syfte och 

forskningsfrågor valt att undersöka. Vi anser att vi har planerat, förberett och genomfört våra 

aktiviteter så att de skulle ge svar på våra forskningsfrågor. Sammantaget finner vi att våra 

datainsamlingsmetoder är tillförlitliga och att studien genomförts på ett sådant sätt att den 

kunnat ge svar på forskningsfrågorna, därför anser vi att vår studie är trovärdig. 
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Resultatdiskussion 

Inför gruppsamtalen, som genomfördes efter högläsningen av berättelserna, var våra egna 

kunskaper om nedskräpning och återvinning viktiga för att kunna hjälpa barnen att utveckla 

sina kunskaper och värderingar. De kunskaper vi ansåg var viktiga för oss i denna studie var 

bland annat att förstå varför vi människor inte ska skräpa ner i natur samt varför det är bra att 

återvinna. Björklund (2014) menar att det är viktigt att förklara för barnen, exempelvis varför 

vi sopsorterar - sopsorteringen blir först då en betydelsefull handling. En anledning till att 

återvinna är att människor genom den handlingen kan bidra till att spara på jordens resurser. 

Detta kan även ses som en handlingskompetens, vilket har kommit att bli en kärnfråga inom 

lärande för hållbar utveckling. Almers (2009) framhåller handlingskompetens som ett sätt att 

beskriva hur vi människor kan handla utifrån de kunskaper och värderingar som var och en 

besitter. Om barn utvecklar reflekterad handlingskompetens innebär det att de utifrån sina 

kunskaper kritiskt kan granska miljöfrågor och därefter kan handla utifrån vad de själva anser 

vara det bästa alternativet. Handlingskompetens i vårt resultat kan beskrivas utifrån hur 

barnen handlade när de såg skräpet på marken och de ansåg då att de kunde påverka 

situationen genom att plocka upp det. Det som även kan relateras till handlingskompetens är 

att barnen gjorde denna handling tillsammans, vilket är en viktigt aspekt inom lärande för 

hållbar utveckling eftersom meningen är att vi tillsammans ska agera på ett ansvarsfullt sätt 

för att få en hållbar värld. Under skogspromenad 2 visade barnen på kunskaper om att 

människor ska sopsortera, genom att de förklarade att allt skräp inte ska slängas på samma 

ställe, utan olika material ska slängas på olika ställen: “glas ska vara i glas och plast i plast”. 

De kunde även berätta om konsekvenser som kan bli av nedskräpning i naturen. 

Konsekvenserna som barnen gav exempel på var att djuren kunde dö och att både djur och 

människor kunde ta skada av skräpet om det låg på marken. 

I analysen av den första skogspromenaden kunde vi urskilja tre olika kategorier av kunskaper 

och dessa var orsakskunskap, begynnande kretsloppskunskap och insikter om tekniska 

återvinningssystem. I analysen av den andra skogspromenaden kunde vi urskilja dessa tre 

kunskapskategorier och även ytterligare en kategori: konsekvenskunskap. 

Konsekvenskunskaperna var ofta en följd av orsakskunskapen vilket kan beskrivas som att 

barnen närmade sig ett resonemang som bygger på orsak och verkan. Detta sätt att tänka kan 

kallas kausalt tänkande (Lübcke, 1988). Vi anser att det är ett för sammanhanget (hållbar 

utveckling) och barnens ålder ett bra sätt att tänka.  

 

Det var endast en sorts värdering som kom till uttryck under de två promenaderna i skogen. 

Denna värdering namngav vi: känslomässig värdering. Den norm som följde på det var att 

man inte ska kasta skräp. Att det inte var fler värderingar som kom till uttryck kan möjligtvis 

bero på den valda undervisningen om nedskräpning, där vi tänkte att våra frågor spelade roll 

för vilka värderingar som kunde komma till uttryck. Det kan även bero på det tema om 

nedskräpning och återvinning som vi valt. Så här i efterhand kan vi tänka att det var ganska 

enkelt och självklart att tycka att nedskräpning i naturen är fel. Det är därför rimligt att 

barnen endast uttryckte denna värdering. Om vi istället hade valt ett annat tema som 

exempelvis växthuseffekten, är det nog sannolikt att flera olika värderingar hade uttryckts. 
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Detta eftersom vi tänker oss att, normer och handlingar om ämnet växthuseffekten inte är lika 

självklara som det som gäller om nedskräpning och återvinning.  

 

Hur lärarens (våra) frågor ställdes till barnen hade betydelse i vår studie. I 

resultatredovisningen presenteras exempel på hur öppna och utmanande frågor, samt 

följdfrågor med relevans för hållbar utveckling kom till uttryck. Dessa frågor hade betydelse 

för barnens utveckling av kunskaper och värderingar. Lundqvist (2009) menar att det är 

viktigt att som lärare rikta barnens uppmärksamhet mot något specifikt, och i detta fall 

riktade vi barnens uppmärksamhet mot nedskräpning och återvinning genom våra frågor. 

Detta gjorde det möjligt för barnen att få uttrycka sina tankar och därmed fick de möjlighet 

att utveckla sina kunskaper och värderingar. Genom att vi ställde öppna och utmanande 

frågor till barnen fick de möjlighet att utveckla sina resonemang. Genom att vi ställde 

följdfrågor till barnen fick de även möjlighet att utveckla sitt konsekvenstänkande. Detta 

visade sig ha betydelse för studien då lärare har en avgörande roll att påverka barns 

möjligheter att lära sig. Vi var glada att vi hade tänkt på att ställa så många öppna frågor och 

följdfrågor som möjligt.  

  

Vår studie visar tydligt att det är möjligt att arbeta med hållbar utveckling med barn i tidig 

ålder. Davis (2010) menar att barn i tidig ålder bör få möjlighet att utveckla kunskaper och 

värderingar om ett hållbart förhållningssätt om de ska få förståelse och viljan att förändra. 

Resultatet visar hur barnens kunskaper och värderingar utvecklats. Studien visade att 

undervisningen som bestod av berättelser och gruppsamtal var av betydelse för hur barn i 

tidig ålder kan utveckla sina kunskaper och värderingar. Lundqvist (2009) och Björneloo 

(2008) redogör för vikten av att varje lärare reflekterar över undervisningens utformning. 

Detta eftersom läroplanen för förskolan inte anger hur undervisningen ska gå till. Detta leder 

till att undervisningsformerna varierar beroende på vilken lärare som undervisar. Innehållet i 

berättelserna möjliggjorde att vi kunde föra ett gruppsamtal om de problem eller 

konsekvenser som framgick i berättelserna. Detta betyder att innehållet i undervisningen i vår 

studie, visade sig var av stor betydelse för ett eventuellt kommande arbete gällande lärande 

för hållbar utveckling. Hedefalk (2014) påtalar vikten av att undervisningen ska ge en 

förståelse för bakomliggande faktorer av olika miljöproblem, därefter kan det föras samtal 

och diskussioner om hur problemen uppstått och förslag på hur dessa skulle kunna lösas. I 

gruppsamtalen delgav barnen varandra sina kunskaper och värderingar i form av erfarenheter. 

Detta kunde vi i resultatet se var av stor vikt då de i eftertestet uttryckte mer utvecklade svar 

gällande både kunskaper och den värdering de uttryckte.  

 

När barnen får ta del av andras olika åsikter och får möjlighet att diskutera dessa, sker det i en 

riktning mot att utveckla ett kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är viktigt att utveckla inom 

lärande för hållbar utveckling. Detta för att kunna ta ställning till olika frågor och problem 

med relevans för området (Ärlemalm-Hagsér 2013, Hedefalk 2014). Kritiskt tänkande och 

konsekvenstänkande är viktigt för att kunna se saker ur flera perspektiv och komma med 

olika förslag på lösningar. Eftersom de fick möjlighet att ta del av andras åsikter och 

perspektiv tolkar vi gruppsamtalen som värdefulla för barnens utveckling och lärande. I 

arbetet med hållbar utveckling är det viktigt att kunna inta andras perspektiv och den 
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förmågan visade barnen att de besatt. De kunde ta till sig andras kommunicerade erfarenheter 

och återupprepa det någon annan sagt fast med sina egna ord. Jickling (1992) redogör för att 

barn ska få möjlighet att diskutera kunskaper och värderingar i en undervisning med relevans 

för hållbar utveckling. Detta betyder att gruppsamtal där barn i tidig ålder känner sig 

delaktiga och blir inlyssnande kan vara gynnsamma för barns utveckling och lärande. Detta 

eftersom barn i tidig ålder utvecklar värderingar, attityder, beteenden och vanor (Pramling 

Samuelsson och Kaga, 2008). I ett större perspektiv kan vi, utifrån vår studie, dra slutsatsen 

att lärares kompetens och samspel med barnen är viktiga komponenter i arbetet för en hållbar 

utveckling. Detta ligger helt i linje med vad många andra menar, se exempelvis (Sandell 

Öhman och Östman 2003, Björneloo 2008, Jonsson 2008, Öhman 2009, Ärlemalm-Hagsér 

2013, Björklund 2014). 

Implikationer för vårt framtida yrke  

Studiens resultat gav oss insikter om att undervisning som bygger på berättelser med 

efterföljande gruppsamtal kan vara lärorikt för barn för att utveckla kunskaper och 

värderingar. Studiens resultat gav oss även insikter om vilka faktorer som kan påverka barns 

kunskaper och värderingar. En av dessa faktorer var betydelsen av lärarens frågor, vilket 

påverkade barnens utveckling och lärande. Där insåg vi vikten av lärarens avgörande roll för 

undervisningen, de frågor som vi ställer till barnen möjliggör för vilka samtal och 

diskussioner som kan uppstå. Det är viktigt att ställa öppna frågor och att följa upp med 

följdfrågor, men även om avsikten är att göra det är det inte säkert att lärare alltid lyckas med 

det. De samtal och diskussioner som kan uppstå är viktiga att ta tillvara på som lärare, på så 

sätt kan barn få andra perspektiv och få möjlighet att höra andra åsikter. Detta kan i sin tur 

leda till att barn utvecklar kritiskt tänkande, vilket är en viktig aspekt i lärandet för hållbar 

utveckling. Jickling (1992) menar att barn sällan får möjlighet att ifrågasätta och diskutera de 

kunskaper och värderingar som lärs ut. Om det är en viktig aspekt inom hållbar utveckling, 

men barn sällan får möjligheten att utveckla kritiskt tänkande, måste lärare kanske bli bättre 

på att lyssna på barnen och vara genuint intresserade av vad de har att säga. Detta är något 

som vi kommer ta med oss inför vår framtida profession som förskollärare.  

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom utvecklande av handlingskompetens har kommit att bli en kärnfråga inom lärande 

för hållbar utveckling är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla denna kompetens. 

Problemet är att handlingar för hållbar utveckling kan se ut på så många olika sätt. 

Handlingskompetens är inte något man antingen besitter eller inte besitter. Vad det innebär 

att handla för hållbar utveckling varierar mellan olika studier. Hedefalk (2014) förklarar att 

ingen bok eller studie kan ge ett facit för den rätta handlingskompetensen. I Sverige och även 

internationellt finns det få studier som behandlar detta område (Almers, 2009). Almers 

redogör för att det i utbildning inte kan vara innehållsmässigt bestämt på förhand vad 

undervisning ska resultera i. Konkreta beteenden eller bestämda uppfattningar om hur 

samhället ska se ut är inte något som undervisning ska indikera på. Utbildningen ska istället 

leda till “sakligt och kritiskt ansvarstagande i relation till problem och till handling mot 

bakgrund av de svar man kommit fram till” (Almers, 2009, s.36). Detta är en av 
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utmaningarna som utbildning för hållbar utveckling står inför. För att undersöka vilka 

förutsättningar som finns för barn att utveckla handlingskompetens är det nödvändigt att 

studera de processer som pågår i undervisning. Ett exempel på hur det kan beforskas inom 

förskoleverksamhet är att studera vad undervisningen innehåller, det vill säga vilka 

kunskaper, värderingar och möjligheter kommer till uttryck? På vilka sätt kan barns 

handlingskompetens beskrivas? Hur kan barns handlingskompetens utvecklas under tiden av 

ett projektarbete om till exempel växthuseffekten? Dessa frågeställningar är viktiga och det 

behövs mer forskning inom detta område.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Vi heter Sofia Swindell och Moa Edin och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Luleå tekniska universitet. Vi kommer under några veckor i 

november och december genomföra en studie i samband med vårt examensarbete. 

Slutprodukten av examensarbetet kommer bli en C-uppsats som publiceras och kommer vara 

sökbar via Luleå tekniska universitet. 

 

Tillsammans med barnen kommer vi hålla i några aktiviteter där barnen får möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om hållbar utveckling, mer specifikt sopsortering. Syftet med 

undersökningen är att kolla hur barns handlande kring sopsortering möjligen kan ändras 

genom våra pedagogiska aktiviteter. Detta kommer ske under vecka 47. 

 

Arbetet kommer dokumenteras med filminspelning. Deltagandet i studien är frivilligt och 

barnen kan avbryta sin medverkan när de vill. Barnen kommer att tillfrågas och både deras 

verbala och ickeverbala uttryck kommer att respekteras under aktivitetens gång. 

Vi som studenter och forskare kommer tillämpa ett etiskt förhållningssätt i enighet med 

forskningsetiska principer (dessa principer finns att läsa om på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Barnen garanteras anonymitet i uppsatsen och 

filmsekvenserna kommer enbart att visas och analyseras av oss två studenter. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till mitt barns deltagande 

 

------------------------------------------------------------- (underskrift) 

------------------------------------------------------------- (namnförtydligande) 

------------------------------------------------------------- (underskrift) 

------------------------------------------------------------- (namnförtydligande) 

 

Vi är tacksamma för så snabbt svar som möjligt! Om ni har några funderingar, är det bara att 

ringa oss på: 

Sofia - 072-209-05-93 

Moa - 073-089-67-65  

 

Med vänliga hälsningar!  

 



 

Bilaga 2  

Berättelser med efterföljande gruppsamtal 

Nedbrytning av skatter och skräp 

En varm och solig dag i somras lekte kompisarna i Blixtpatrullen pirater. De byggde två 

supersnygga piratskepp av gamla grenar. Zoe, Jakob och Mia som seglade det ena skeppet 

grävde ner en skatt på ett hemligt ställe. Sedan ritade de en skattkarta så att de andra piraterna 

skulle kunna hitta skatten. Men precis när de skulle börja kom Jakobs mamma och bjöd på 

nybakta bullar och saft. Så då glömde de bort hela skattletandet. Men en blåsig höstdag kom 

Zoe på att de glömt den nedgrävda skatten. De hade till och med glömt var de gömt den. Tur 

att de gjort en skattkarta. Jakob och Mia vill också gärna ha tillbaka sakerna de grävde ner. 

Det var nämligen väldigt fina saker; en fin blå glasbit, en ring som Mia fått som säkert var i 

guld, ett litet rött äpple, en bild från en tidning på fisken Nemo, en pinne som såg ut som en 

blixt och ett tuggummi som bara var lite tuggat på. Alla grejer grävde de ner i en grop i 

marken.  

Nu följer Zoe, Jakob och Mia skattkartan och hittar platsen där de lekte pirater. De börjar 

gräva under ett träd där de minns att de lade skatten. De gräver och gräver men blir väldigt 

förvånade när de till slut hittar skatten. Alla saker finns inte kvar i gropen! Har de andra 

piraterna hittat skatten trots att de inte har kartan? Men några saker ligger ju fortfarande kvar, 

och det vore ju konstigt att inte ta allt. Vad är det som har hänt? Vilka saker tror ni fanns kvar 

i gropen och vilka är borta? 

 

Diskussionsfrågor till berättelsen: 

● Skräp som hamnat på marken kan bli kvar väldigt länge. Vilken typ av skräp tror ni 

stannar kvar längst?  

● Vad händer med saker som hamnar i jorden?  

● Vad är jord för någonting tror ni?  

● Finns det djur som bor i jorden och vad tror ni att de äter?  

● Hur skulle det se ut runt omkring oss om ingenting blev jord, om alla äppelskrutt, 

bananskal, pinnar och löv fanns kvar för evigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Var sak på sin plats! Så vad gör vi av skräpet? 

Barnen i Blixtpatrullen hoppar av sina cyklar och tittar på alla saker som ligger slängda huller 

om buller på marken och i vattnet. När de tittat och pratat med varandra bestämmer de sig för 

att de gillar sitt ställe bättre utan alla grejer som ligger där. Men vad ska de göra av allt? 

Blixtpatrullen antar utmaningen att lösa dessa kniviga problem. De sätter på sig sina 

blixtmantlar, gör det hemliga tecknet och det hemliga ropet och sätter igång. Tillsammans ska 

de fixa till sin plats så den blir fin igen! Ganska snart inser barnen att det är väldigt mycket att 

göra och att en del uppgifter är svåra att lösa. De skulle behöva lite hjälp från fler personer 

som är bra på olika saker. Vill ni vara med i Blixtpatrullen och hjälpa till?  

 

Diskussionsfrågor till berättelsen: 

● Vad tror ni att barnen i Blixtpatrullen tänker och känner när de kommer till platsen 

och ser alla sakerna på marken?  

● Hur tror ni sakerna har hamnat där?  

● Hur skulle ni känna om ni kom till ert favoritställe och det låg fullt med skräp på 

marken?  

● Ligger det skräp på marken runt förskolan eller där ni bor? Vad tycker ni om det?  

● Varför tror ni människor slänger skräp på marken ibland?  

● Vad tycker ni barnen i Blixtpatrullen ska göra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syns inte - finns inte?  

Clara, Filip och Mia i Blixtpatrullen har gått ner till vattnet för att testa sina nya vattenkikare. 

De har gjort dem själva av konservburkar genom att ta bort botten och toppen och sätta fast 

genomskinlig plast över ena öppningen. Det är en solig dag och vattnet ligger spegelblankt 

och glänser som silver. De tar av sig skor och strumpor och springer runt i den varma sanden. 

– Åh, vad härligt att känna sanden mellan tårna! ropar Filip.  

– Tänk vad rent och fint det är här, säger Mia. Här trivs både människor och djur! 

Kompisarna vadar ut i vattnet och börjar spana under ytan med sina vattenkikare. Det är som 

att komma till en helt ny värld. Som att åka ut i rymden eller vara inne i ett dataspel. De ser 

växter som vajar i strömmarna, och fiskar och småkryp som simmar omkring. Men plötsligt 

upptäcker de en massa andra saker när de vadar runt med sina kikare. Det ligger skräp 

överallt på botten! Plastskräp och burkar. Det ligger nergrävt i sanden, ovanpå botten och 

flyter i vattnet.  

– Men, utbrister Mia, jag som först trodde att det var så rent och fint här och så är det fullt av 

skräp som inte syns! Kompisarna börjar fundera. Hur har skräpet hamnat där och hur blir man 

av med skräp som inte syns? 

 

Diskussionsfrågor till berättelsen: 

● Hur tror ni skräp hamnar i vattnet?  

● Om skräpet inte syns är det inte dåligt då?  

● Vad tror ni händer med skräp som hamnar i vattnet?  

● Om man slänger skräp där det är jätte, jättedjupt, är det okej?  

● Vad får man slänga i vattnet? Vad försvinner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oj, vad har hänt med Bamse? 

Zoes hund Bamse har råkat riktigt illa ut. Han har skurit sig på glasbitar från en flaska som 

har hamnat på marken och gått sönder. Det är inget djupt sår men det blöder och en glasbit 

sitter fast i tassen. Men Zoe är snabbt framme och hjälper Bamse. Hon är väldigt bra på att ta 

hand om olika djur som skadat sig eller råkat illa ut. Hon tar bort glasskärvan och lindar 

Bamses tass med en bit tyg så det slutar blöda.  

- Men vad ska jag göra med glasbitarna på marken undrar Zoe? De kan ju inte ligga kvar men 

om jag tar upp dem kanske jag också skär mig?  

 

Diskussionsfrågor till berättelsen: 

● Vilken sorts skräp tror ni kan vara farligt för djuren om det hamnar på marken?  

● Brukar ni se sånt skräp på marken?  

● Kan skräpet vara farligt för människor?  

● Vad ska man göra med saker som kan vara farliga att plocka upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Energi i soptunnan 

Kompisarna i Blixtpatrullen är i parken och går på småkrypsjakt. De har gjort små fällor för 

att fånga småkryp. Småkrypen lägger de sedan i glasburkar för att titta på dem lite närmare. 

Sedan släpper de ut dem igen så att de får krypa tillbaka ner i jorden eller under en sten. En 

gång hittade de en ekoxe som är en sorts skalbagge som kan bli större än en vuxen människas 

knutna näve! Plötsligt får de syn på en papperskorg som är helt överfull med skräp. Det ligger 

saker på marken nedanför och saker står staplade ovanpå papperskorgen. 

– Men hallå, hur tänker folk? Man kan väl inte slänga saker i en papperskorg som redan är 

full! utbrister Kristoffer.  

– Och titta, det de har slängt är ju inte ens skräp, säger Siri.  

– Vadå vad menar du? undrar Kalle.  

– Jo men kolla, det är ju glasburkar och metallburkar och gamla tidningar. Det ska ju inte 

ligga i papperskorgen. Om man gör nya tidningar, glasburkar och metallburkar av de gamla 

sparar man en massa energi! Och så slipper man såga ner träd och gräva upp metall ur jorden 

också. 

Kompisarna i Blixtpatrullen bestämmer sig för att rycka ut, de sätter på sig sina Blixtpatrulls-

mantlar och sätter igång med uppdraget. De tar med metallburkarna, glasburkarna, 

tidningarna och annat som de hittar till återvinningsstationen. 

– Så där ja, nu har vi gjort planeten en tjänst och sparat en massa energi! säger Siri. 

– Men hur går det till egentligen? undrar Kristoffer. Hur sparar man energi när man 

återvinner? 

 

Diskussionsfrågor till berättelsen:  

● Vad händer med det som vi lägger i soptunnan?  

● Vad händer med tidningar, glas och metall när man lägger dem i 

återvinningsbehållarna?  

● Hur tror ni det går till när trä blir till papper?  

● Vad är energi egentligen?  

● Varför kan det vara bra att spara energi? 
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