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Ett varmt tack till alla er som gjort så stor skillnad!

Svenska OMEP vill tacka alla barn, pedagoger och föräldrar i olika förskolor runtom i Sverige som deltagit i 
detta projekt. Ni är förutsättningen för att vi har kunnat skriva denna skrift och era insatser har givit oss ny 
kunskap och mycket inspiration.

Ett stort tack ska riktas även till Svenska OMEP:s projektledare Anette Hellman och till Bibi Karlsson, 
Barbara Verholen och Astrid Waleij, som varit kontaktpersoner med förskolorna och genom besök, möten 
och andra sätt följt och stöttat projektet.

Svenska OMEP:s kretsstyrelser i Göteborg och Stockholm har prioriterat detta projekt och genom möten 
och föreläsningar öppnat för att fler OMEP- medlemmar och andra intresserade har kunnat närma sig de 
viktiga frågorna kring Lärande för hållbar utveckling i praktiken.

Skriften har tagits fram av Anette Hellman i nära samarbete med Svenska OMEP:s styrelse. Bibi Karlsson, 
Eva Ärlemalm-Hagsér och jag själv har alla bidragit med textavsnitt och deltagit i processen att gå från manus 
till färdig skrift. En oumbärlig insats har gjort av Mania Teimouri som skapat den grafiska formgivningen och 
även svarat för originalframställningen. Tack för allt ert arbete!

Stockholm och Göteborg den 15 januari 2012

Ingrid Engdahl
ordförande i Svenska OMEP 
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I denna rapport introduceras begreppet hållbar 
utveckling som “en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov” (Brundtland, 1987, s.54). 

Lärande för hållbar utveckling i förskolan - 
ett nutids- och framtidsinriktat arbete med gamla rötter

De senaste åren har frågor av ekologisk, social och 
ekonomisk karaktär kopplat till en hållbar framtid 
fått politiskt gehör internationellt. Anledningar till 
detta är de utmaningar som skett och sker i biosfären 
och miljön, den ökande migrationen, en ökad 
urbanisering, ökande ekonomiska skillnaderna mellan 
jordens fattiga och rika och nu senast den finansiella 
krisen. Utbildning har under lång tid kopplats samman 
med dessa frågor. I rapporten Our common future 
även kallad Bruntlandrapporten från 1987 skriver 
FN:s världskommission för miljö och utveckling att 
utbildning är ett sätt bland flera att verka för en hållbar 
framtid. 

I rapporten beskrivs hållbar utveckling utifrån tre 
olika dimensioner; den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska, där den sociala dimensionen har fokus 
på människan, den ekologiska på naturen och den 
ekonomiska på en hållbar ekonomisk utvecklig som 
sker i samklang mellan människa och natur. 

OMEP är en världsorganisation verksam i 65 länder 
till stöd för förskolebarns rätt till lek, utbildning och 
bästa möjliga uppväxtvillkor. OMEP, en förkortning av 
det franska Organisation Mondiale pour l´Éducation 
Préscolaire, bildades 1948 i Europa, för att främja 
villkoren för barn i åldrarna 0–8 år. Idag är det en 
frivilligorganisation, en NGO, med rådgivande status 
i UNESCO, UNICEF och Europarådet. Sedan 2007 
arbetar OMEP aktivt med frågor kring Lärande för 
hållbar utveckling. Svenska OMEP har varit drivande 
i detta arbete och initierat flera internationella och 
nationella projekt. 

I denna skrift kommer vi att göra nedslag i sex olika 
förskolor i Sverige. Dessa förskolor har alla deltagit i 
ett projekt initierat av OMEP som har som syfte att 
undersöka hur lärande för hållbar utveckling kan se ut 
i praktiken i förskolan. Projekten handlar om att barn 
och pedagoger tillsammans vrider verksamheten i sin 
förskola mot en mer hållbar livsstil. Till inspiration 
och hjälp har vi använt en ny logga och sju ledord som 
börjar på RE – ÅTER. Respect, Reflect och Rethink 
relaterar till sociala och kulturella dimensioner, Reuse 
och Reduce lyfter fram miljömässiga frågeställningar 
medan Recycle och Redistribute synliggör ekonomiska 
konsekvenser.
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Barn kommer inte endast att ta över ansvaret för att 
vårda jorden, utan i många utvecklingsländer utgör 
de nästan hälften av befolkningen. Dessutom är 
barn i både utvecklingsländerna och industriländerna 
särskilt utsatta för verkningarna av miljöförstöring. 
De är också mycket medvetna anhängare av 
miljötänkande. Barnens särskilda intressen behöver 
beaktas fullt ut i deltagandeprocessen på miljö- och 
utvecklingsområdet för att säkra att de åtgärder som 
vidtas för att förbättra miljön får en hållbar verkan. 
(Agenda 21, 1992, kapitel 25:12)

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans 
verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 
till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 
(Skolverket, 2010, s. 7)

En stor utmaning är att utbilda kommande 
generationer till att förstå och handla utifrån principen 
om hållbar utveckling, dvs. att sträva efter en 
utveckling som möter behoven utan att kompromissa 
med möjligheten för kommande generationer att 
möta sina behov. Förskolan är en naturlig startpunkt 
för detta arbete eftersom både intresse, värderingar 
och kunskaper grundläggs under tidiga år (…) 
Lärande för hållbar utveckling handlar i dag om att 
integrera miljöfrågor samt sociala och ekonomiska 
frågor i en helhet. Omsorg om miljön och 
återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, 
hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om 
såväl konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet 

De yngsta barnen har i och med Agenda 21 
(Rapporten från FN:s miljömöte i Rio, 1992) och i 
efterföljande internationella riktlinjer givits en viktig 
plats i arbetet för hållbar framtid.

I den svenska förskolan finns en lång tradition med 
att arbeta med miljövård, miljöfrågor och miljöfostran. 
I styrdokument har sedan Barnstugeutredningen (SOU 
1972:26, Förskolan del 1) dessa innehållsaspekter varit 
på agendan. I förslaget till den första läroplanen för 
förskolan (SOU 1997:157) betonades miljöarbetet 
starkt. Förskolans roll var enligt betänkandet att 
förmedla en positiv framtidstro till barnen. Kunskapen 
om natur och miljö skulle utvecklas genom barns egna 
upptäckter. Utforskande i naturen skulle ske med 
hjälp av lek som metod för lärande. En genomgående 
tanke i styrdokumenten under årens lopp har varit att 
barn genom att vistas i naturen utvecklar vördnad, 
naturkänsla, förståelse, respekt och kunskap om natur 
och miljön (Grahn, 2007; Sandell & Öhman, 2010). 
Andra är mer tveksamma och anser att enbart genom 
att vara i naturen och att lära om naturen inte utvecklar 
kompetenser som är viktiga för en hållbar framtid 
(Davis, 2010).

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs 
uppdraget på följande sätt: 

Begreppet lärande för hållbar utveckling utifrån de 
tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
används inte i läroplanen eller i Skollagen (Skollagen, 
2010:800). I Utbildningsdepartementets skrift Förskola 
i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 
läroplan skriver regeringen:
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av ett fredligt samhälle är exempel på principer som 
ingår i begreppet lärande för hållbar utveckling. 
Förskolan har stora möjligheter att grundlägga barns
intresse för hållbar utveckling eftersom det finns en 
tradition att arbeta med olika verklighetsnära frågor. 
Utmaningen för förskolan är att fånga upp det som 
upptar barnens tankar och nyfikenhet och att koppla 
det till miljöfrågor och livsstil. 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14-15)

Att arbeta med barns lärande för hållbar utveckling 
i förhållande till miljö- och livsstilsfrågor framhålls 
som en viktig del i förskolans arbete och ges nu ny 
aktualitet. Förskolan har med sitt tema/projektinriktade 
ämnesövergripande arbetssätt och holistiska tänkande 
bra förutsättningar för att arbeta med lärande för hållbar 
utveckling. Genom att utgå från barnens intressen och 
ta fasta på deras frågor blir barnen aktiva deltagare. 
Lärandet ska även leda till handlingskompetens och 
vilja att ta ställning och agera. Processer för att skapa 
”kulturer av hållbarhet” i organisation, arbetssätt och 
innehåll skapar möjligheter för barn att agera och att 
”göra skillnad” i nutid och i framtid (Davis, 2010, 
s. 28). Lärande för hållbar utveckling har blivit ett 
samlande begrepp för ett framtidsinriktat arbete, men 
med gamla rötter. 

Hållbar utveckling bland sex förskolor i Sverige – 
om demokrati, jämställdhet och barns delaktighet

I detta OMEP- projekt har förskolor kunnat anmäla 
sig efter upprop på hemsidan, i OMEP- nytt och vid 
OMEP:s seminariekvällar. Projektledaren skickade 
ut information om projektet och förskolorna 

fick även besök från OMEP:s kretsaktiva. Barn, 
förskolepedagoger och föräldrar valde sedan 
tillsammans hur de ville lägga upp projektet utifrån 
vad som lyfts fram i deras respektive förskola och 
utifrån vad de fann genomförbart i sin vardag. Ett 
förslag från projektledningen var att börja prata med 
barn, föräldrar och inom personalgruppen kring 
frågan: Finns det något här i vår förskola som inte 
är hållbart, som du tycker vi skulle ändra på? Hur 
kan vi göra det tillsammans?

Projekten bygger på barns delaktighet i arbetet med 
hållbar utveckling i förskolan. Barns delaktighet och 
intresse är utgångspunkter, men i övrigt har det funnits 
möjlighet att arbeta med hållbar utveckling på olika sätt 
beroende på vad man funnit viktigt att utveckla i den 
egna praktiken. Åtta förskolor ifrån Umeå, Göteborg 
och Stockholm anmälde sitt intresse att delta. Bland 
dessa skickade sex förskolor in rapporter om sina 
projekt. Tre av dessa fokuserade på frågor som handlade 
om sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling, 
såsom jämställdhet och demokrati. Två fokuserade 
på frågor som handlade miljömässiga/ekonomiska 
faktorer såsom återvinning och ett fokuserade på att 
få till en hållbar utomhusmiljö på förskolegården. Ett 
intressant resultat var att förskolorna fokuserade på 
demokrati, jämställdhet och barns deltagande i sin 
tolkning av hållbar utveckling i praktiken. 

Denna skrift består av utvalda delar, utdrag, från 
förskolornas egna rapporter om sina projektarbeten. 
Förskolorna och utdragen presenteras kapitelvis 
och förskolornas egna erfarenheter varvas med 
reflekterande kommentarer. 

Mer om projektet finns att läsa på Svenska OMEP:s 
hemsida www.omep.org.se 
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Barns delaktighet i en demokratisk process:
Förskolan Humlelyckan

På förskolan Humlelyckan i Göteborg arbetar 
pedagogerna sedan länge med hållbar utveckling. 
Under hösten 2010 tog detta sig uttryck i ett projekt 
som handlade om demokrati och barns delaktighet. 
Förskolan består av fem avdelningar. I projektet deltog 
sexton femåringar. Tolv av barnen är pojkar och fyra 
är flickor. 

Arbetet leddes av förskolläraren Ingrid Levin-
Jusúfovíc som beskriver att det under den aktuella 
tiden var val i Sverige och att denna händelse 
diskuterades bland barnen. Vad är ett val egentligen? 
Varför ska man välja? Vad får barn bestämma över? 
Vem bestämmer det? De som bor i närområdet gick 
dessutom till Humlelyckans förskola då de skulle 
rösta, eftersom det här finns en stor lokal. Projektet 

följde den svenska valgången överförd till barnens 
vardagsmiljö på förskolan.

På gården fanns ett gammalt barnvagnsförråd som 
inte använts på många år och som nu inte längre 
behövdes. Ingrid ansåg att det var viktigt att barnen 
fick vara med och bestämma vad man kunde använda 
denna lekyta på gården till och beslöt sig för att koppla 
de aktuella diskussionerna om val till ett projekt som 
handlade om konkret demokrati. Barnen skulle få vara 
med och bestämma om sin lekmiljö i en valprocess på 
förskolan.

Syftet handlade för det första om att göra barnen 
medvetna om vad demokrati kan vara, genom att visa 
hur ett val i Sverige går till. Vad gäller detta diskuterade 
man att det både är en rättighet och en skyldighet, att 
genom röstning, föra fram sin åsikt. För det andra ville 
man också att barn och pedagoger skulle reflektera över 
vad demokrati i förskolan och i deras egen barngrupp 
kan innebära.  

Pedagogen började med att intervjua de 
femåriga barnen om vad de skulle vilja göra med 
barnvagnsförrådet och barnen gav flera olika svar 
såsom kiosk, polisstation, fängelse, brandstation, 
sopstation, flygplats, bilverkstad, målarverkstad, 
bowlinghall och garage. Efter detta fick barnen också 
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ge förslag på hur de skulle kunna genomföra dessa 
förslag. Barnen menade då att man skulle kunna måla 
miljöerna i barnvagnsförrådet eller ta ut olika saker 
som man skulle komma att behöva in ifrån förskolan. 
Man skulle också kunna släpa in däck till bilverkstaden 
eller göra ett fönster som man skulle kunna handla 
igenom till kiosken.

Efter intervjuerna fick barnen rita sina förslag 
med blyerts och färgpennor och pedagogen skrev på 
barnens teckningar vad de berättade att de hade ritat. 
Det visade sig att tre förslag var vanligast bland barnen 
nämligen bilverkstad, flygplats och kiosk.

Så blev det dags för val på förskolan. Barnen samlades 
i förskolans samlingslokal, där även de ”vuxnas” val 
till kommun, landsting och riksdag sker.  För barnen 
berättade pedagogen att det nu fanns tre förslag att 
de nu skulle rösta på det förslag, som de tyckte att 
förskolan skulle använda förrådet till. Bilverkstad, 
flygplats eller kiosk. För att genomföra valet använde 
man tre olika lådor med varsin bild på respektive förslag 
klistrat ovanpå samt flirtkulor istället för röstsedlar 

eftersom barnen ännu inte kunde läsa eller skriva. Man 
visade att lådorna var plomberade så att ingen kunde 
öppna och förklarade att detta var viktigt för att ingen 
skulle kunna fuska och att det gick till precis så med 
plomberade lådor även när de vuxna röstar. Alla skulle 
också få en röst var – alltså en flirtkula – och man 
talade också om att detta inte alltid varit en självklarhet 
men att det är viktigt i en demokrati att alla får en röst 
var. Barnen röstade en i taget så att ingen annan visste 
vad de röstat på och att det var hemligt, vilket barnen 
tyckte var väldigt spännande. Man talade om att vi i 
Sverige har något som kallas för rösthemlighet som 
betyder att ingen vet vad du har röstat på om du inte 
själv vill berätta det.

Efteråt togs plomberingen bort och kulorna 
räknades och lades i en rad på golvet. Resultatet visade 
att bilverkstaden fick två röster, flygplatsen nio, och att 
kiosken fick en röst. Man diskuterade nu att alla hade 
röstat och visat vad de ville ha. Det blev nu tydligt 
för barnen att detta med att rösta inte betyder att alla 
får som de vill, utan att alla får vara med och säga sin 
åsikt. Röstning var på så vis en konkret och tydlig 
metod där barnen rent visuellt kunde se resultatet 
av en demokratisk process. Att man framför sin 
åsikt men att det inte alltid blir så som man själv vill. 
Barnen pratade mycket med varandra om vad de hade 
röstat på och hur resultatet blev. Två barn, en flicka 
och en pojke, skrev och ritade resultatet som sattes 
upp på väggen så att alla kunde se hur resultatet blev. 
Flygplatsförslaget hade vunnit och det var dags att 
arbeta tillsammans för att ordna en flygplats i förrådet 
så att barnen kunde leka det där. Men vad skulle man 
använda sig av? Hur skulle man göra för att det skulle 
bli roligt att leka flygplats i det gamla förrådet?

Barn och pedagoger bestämde sig för att måla en
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flygplats med akrylfärg på en stor kartong. De drog ett 
streck på halva kartongen, ena halvan fick bli utomhus 
och den andra inomhus. Inomhus på flygplatsen målade 
barnen många olika affärer och bredvid skrev de vad 
man sålde: munkar, kokosbollar.Bamsetidningar och 
glass. Utomhus blev det bl.a. flygplan, bilar, människor 
och väskvagn. Så sattes slutligen kartongbilderna upp 
på förrådets väggar som en fond att leka flygplats 
mot. Flygplatsleken blev omtyckt under projektets 
gång, kanske för att barnen gemensamt deltagit i 
beslutet att göra just denna liksom i de beslut och den 
arbetsprocess som ledde fram till flygplatsen.

Reflektion – En demokratiprocess

Att som förskolebarn skaffa sig handlingskompetens 
och lära sig att bli en samhällsmedborgare kräver 
lyhörda pedagoger som erbjuder barn dessa lärtillfällen. 
Eva Johansson (2011) betonar vikten av att möta barn 

genom att försöka förstå barns intentioner. Samspel 
mellan pedagog och barn kan dock kontextuellt 
skilja sig åt mellan olika situationer och mellan 
olika relationer – det bildas en viss atmosfär, vilken 
kommer att ge barnen vissa möjliga erbjudanden. 
Dessa förhandlar sedan det individuella barnet utifrån 
tidigare erfarenheter, status i barngruppen, osv. Olika 
barn kan hantera en viss atmosfär på olika vis och kan 
också själva verka för att förändra det som de tycker är 
fel eller verka för stabilitet av en viss ordning. 

Atmosfärer i förskolan kan alltså skilja sig åt mellan 
olika sammanhang. I rutinsituationer och vid stress, 
då pedagogers reflektionsnivå riskerar att sjunka, 
betonas ofta hierarkier och möten där barns inflytande 
försvåras (Hellman, 2010). Pedagoger riskerar också 
att betona stereotyper i dessa situationer. Ytterligare 
en situation då detta tenderar att ske är då barn och 
pedagoger riskerar att bli sedda och granskade, som på 
en öppen skolgård eller vid en samling. 
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010)

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. (s. 4)

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar 
tydliggörs i den dagliga verk-samheten. Verksamheten 
ska bedrivas i demokratiska former och därigenom 
lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos 
barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 
(s. 4)

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter 
att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. (s.12)

För att undgå att bli retade kan förskolebarn ibland 
skapa egna fysiska rum genom att exempelvis bygga 
kojor. De kan även skapa rum av vänskap för att skydda 
sig. För att våga gå över gränser krävs en viss trygghet. 
Vänskap kan fungera som en slags solidaritet som gör 
det tryggt och därmed möjligt att utföra handlingar 
som man annars skulle bli retad för. Att underlätta för 
till exempel flickor och pojkar att leka tillsammans och 
att skapa tillträde till lek för de barn som så önskar, är 
på så vis också ett arbete som bygger solidaritet.

Att arbeta med barns delaktighet och inflytande 
innebar på förskolan Humlelyckan att utveckla 
arbetsformer och processer i förskolans vardagsarbete 
där alla barn kunde få inflytande. Till Humlelyckans 
ateljé kom barnen för att arbeta med projektet i mindre 

grupper om ca fem barn. De mindre grupperna 
innebar att barnen gavs möjlighet att få individuell 
uppmärksamhet men också att barnen genom 
denna gruppstorlek gavs förutsättningar att arbeta 
tillsammans runt gemensamma projekt. Det viktiga 
i gruppen blir att betona och jobba mot målet med 
projektet, snarare än att betona skillnader i bakgrund, 
ålder eller kön. Viktigt är dock gruppstorlek samt att 
individuella deltagande barn ges nödvändiga kunskaper 
för att kunna få inflytande i gruppen (Se även Hellman, 
2011; Hellman & Ärlemalm-Hagsér, 2011).
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Använda på nytt – Återanvändning utifrån barns perspektiv:
Birkagårdens förskola

Utdrag ur ett projekt på Birkagårdens förskola, 
våren 2011, beskrivet av förskollärare Carolina 
Estrella Götriksson. Birkagårdens förskola startades 
redan 1913 och den ligger i Stockholms innerstad. 
Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldern 1 
till 5 år. Det projektarbete som beskrivs är utifrån 
avdelningen Krylbos miljöarbete. Krylbo har en 
barngrupp på 18 barn som är mellan 1 till 4 år. De 
observationer, reflektioner, planerade och oplanerade 
aktiviteter som beskrivs utmynnar från en miljögrupp 
av Krylbobarnen som är 2 till 4 år. 

Carolina Estrella Götriksson: Birkagårdens förskola 
fick 2007 utmärkelsen Grön Flagg och det har medfört 
en pedagogisk profil där miljöperspektivet görs synligt 
i alla teman. Det blir ett nytt sätt att strukturera 
där temaarbetena som utvecklas görs på olika sätt 
utifrån barngruppen, barnens motivation och där 
nyfikenhet får stor plats. Ett av Grön flaggs mål 2011 
var att lära barnen sopsortera. Efter några besök till 
återvinningsstationen blev barnen nyfikna och ville 
veta vad som händer med soporna när sopbilen kör 
i väg med dem. Att upptäcka att våra sopor användes 
på nytt var en stor överraskning för barnen, något 
som väckte intresse och idéer om hur vi skulle kunna 
återanvända vårt skräp 

En dag föddes vårt begrepp ”att använda på nytt”. 
Använda på nytt var barnens egen definition av 
ordet återanvändning, som med enkla ord beskriver 
precis vad vi har gjort med vårt skräp på förskolan, 
att återanvända det. Vi bestämde oss för när vi var 
vid återvinningsstationen; att inte kasta våra gamla 
mjölkkartonger utan att ta tillbaka dem till förskolan 
för att skapa, leka och återanvända. Vissa barn byggde 
hus och sopbilar, andra lekte att kartongerna var djur, 
bilar, nallar, människor, osv. Kartonger kan bli vad som 
helst i barnens lek. Utifrån dessa händelser utformade 
vi följande frågeställningar: Hur kan vi återanvända 
våra sopor?  Vad kan vi göra för att starta samarbete 
med människorna runt oss så att de återvinner och 
slutar ställa ut sopor på gatorna? 

Reflekterande samtal i miljögruppen:
Carolina: - Vi har nu tagit tillbaka soporna som vi
skulle sopsortera. Är ni säkra på att ni vill spara på
mjölkkartongerna? 
Barnen: - Ja!
Carolina: - Vi vuxna är oroliga att det kan bli som
en återvinningsstation här på Krylbo. Vi behöver
en plan om vi ska fortsätta spara på vårt skräp. Vad
kan vi göra?
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Nelly: - Vi kanske kan måla dem så att det inte ser
ut som skräp? 
Carolina: - Tycker ni att det räcker med att bara
måla dem?
Hugo: - Vi kan hitta på mer saker med dem...
Ture: - Jo, vi använder saker på nytt, som med
gamla saker som inte passar, men man kan ha till
något annat.  

Detta samtalet ledde till att vi gjorde en lista på allt 
skräp vi hade och idéer på hur vi kunde använda dem. 
Listan blev längre och längre för varje dag...

Tågvagnar med återvinningsmaterial:
Barnen har många olika idéer för att återvinna 
förskolans skräp. Vi pratade om vad som händer med 
soporna förr i tiden. Krylbos barn bestämde sig för att 
skapa ett tåg, med flera olika vagnar för att lasta sopor 
och köra dem till återvinningsstation, som det gjordes 
på 1900- talet. Tågkonstruktionen går väldigt snabbt 
eftersom barnen har lärt sig att hantera borren genom 
sina tidigare byggen.

Ture mäter filförpackningen och bekräftar att den 
är lika stor som mjölkkartongen och för att rita ett hål 
där man kan stoppa in gubbar och gummor i tåget. 
Melvin sätter på hjulen på sin tågvagn. Det tar en liten 
stund att hitta hålen på andra sidan. Lilou berättar för 
Nelly hur man sågar. Nelly lyssnar på Lilou och följer 
hennes instruktioner. Sedan frågar hon om hon gör 
det bra. Ja, jättebra svarar Lilou. 

Carolina: - Vi har nu byggt många bilar och olika
sopgubbar och sopgummor. Varför vill ni bygga ett
tåg?
Hugo: - För att det är roligt! 
Melvin: - Men Carolina vi har massor med tomma
kartonger. 
Vera: - Tåget är långt, då kan vi använda många
kartongen och få mindre skräp.

Detta projekt är ett levande bevis på att barns 
nyfikenhet och fantasi är obegränsade. Det gäller bara 
att ge barnen den tid de behöver för att hitta fram till 
en fråga och forska fram egna svar. 
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När vi började med projektet, var det meningen att 
barnen skulle lära sig sopsortera. Det var en slump 
att barnen ville leka med och förvandla våra sopor. 
Skapandet blev en stor glädje för både pedagogerna 
och barnen, och det var under processen som olika 
lärdomar och reflektioner fördjupades. Att använda 
på nytt, återanvända, genom att bygga leksaker med 
soporna var något roligt och lärorikt. Barnen hämtade 
inspiration från sin närmiljö samtidigt som de blev mer 
uppmärksamma på att vårda och ta hand om miljön 
och allt som växer och lever i den. Barnen kunde 
reflektera över det bästa sättet att ta hand om miljön 
och hur små saker kan göra stora skillnader. 

Reflektion - Barns delaktighet och inflytande

Barns rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade 
på betonas i många sammanhang. Det är framlyft 
i dokument som FN:s konvention om barnets 
rättigheter, i styrdokument och läroplanen för förskolan 
– Lpfö 98 samt i forskning. Inflytande och delaktighet 
är del av förskolans demokratiuppdrag. Delaktighet 
och inflytande är aspekter som kan utveckla och 
fördjupa barns förståelse av vad demokrati kan vara 
(Skolverket, 2010). För förskolebarn innebär det 
både en demokratisk rättighet och en pedagogisk 
utgångspunkt. Det första innebär att barnet har rätt 
att delta i ömsesidiga processer på lika villkor, det 
vill säga att vara med i beslutsprocesser, påverka och 
förhandla med andra barn och vuxna, bli respekterad 
och respektera olika uppfattningar. Den pedagogiska 
dimensionen innebär för pedagogerna en utmaning att 
erbjuda lärandesituationer som utgår från det sätt barn 
betraktar, tänker om och förstår sin omvärld (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2009). 
Men det bör vara ”på riktigt” som ett barn beskrev 

det i ett inflytandeprojekt som genomfördes på 
förskolor mellan 2007-2009 (OMEP, 2009). Projektet 
från Birkagårdens förskola är ett fantastiskt exempel 
på att barns delaktighet och inflytande får ta plats 
och tillmäts betydelse och hur barns tankar och idéer 
ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Hart 
(1997) anser att barns delaktighet och påverkan kan 
komma till uttryck i projekt som barn själva utformar 
och utför. Men verkligt deltagande från barnens sida 
förutsätter att vuxna stödjer, vägleder dem, det vill säga 
att det finns en dialog mellan vuxen och barn. Samspel 
och dialog mellan barn och mellan barn och vuxna är 
avgörande för att barn skall bli delaktiga. Hart (a.a.) 
definierar kriterier för verkligt deltagande:

• Barnen måste förstå syftet med projektet
• De måste få veta vilka det är som bestämmer över 
deras delaktighet och varför
• De måste ha en meningsfull roll
• De måste gå in frivilligt i projektet
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010, s. 12)
Arbetslaget ska
• verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga
och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i
förskolan
• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter
respekteras
• ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett
allt större ansvar för sig själv och för samvaron i  
barngruppen
• verka för att flickor och pojkar får lika stort
inflytande över och utrymme i verksamheten och
• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och
för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle

På avdelningen Krylbo utgår förskolläraren från att 
barn är aktiva och deras aktörskap har drivit projektet 
vidare. Det är i de möten och i de samtal som sker 
i vardagspraktiken som barnens meningsskapande 
vidgas och fördjupas. Månsson (2008) har studerat de 
yngsta barnens delaktighet på en småbarnsavdelning. 
Hon fann att pedagoger med små medel kunnat 
stödja barnens självständighet och deltagande i 
aktiviteter de själva önskade och gav uttryck för. 
Det handlar om att närma sig barns perspektiv 
och att möta barns intresse, nyfikenhet och lust till 
utforskande.  

Men att förskolepersonal uttrycker att de har ett 
barnperspektiv genom att de uppmuntrar barns 
utforskande kan också delvis vara en chimär. Forskning 
pekar på att villkoren för barns inflytande i förskolan 
alltid är styrt av de vuxna (Arnér, 2009; Emilson, 
2008). Att utmana dessa strukturer av makt och 

förgivettagna förståelser om struktur och organisation 
är en avgörande kvalitetsaspekt. Det innebär att 
analysera sin barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande 
(Johansson, 2011), samtidigt som den pedagogiska 
praktiken synliggörs och problematiseras.

Forskning visar också att i förskolor med god kvalitet 
får barn utrymme och stöd för egna handlingar och de 
utvecklar därmed sin handlingskompetens. Barnens 
tro på den egna möjligheten att påverka stärks och 
deras delaktighet kan bidra till utvecklingen av ett 
demokratiskt samhälle. En viktig fråga att ställa sig 
som förskolepersonal är om barn verkligen känner 
sig delaktiga (Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2009). Tycker barnen att det är Deras förskola eller 
Fröknarnas förskola? I exemplet från Birkagårdens 
förskola, avdelningen Krylbo kan vi genom 
barnsamtalen ana att barnen vet och känner att de är 
delaktiga och har inflytande över sitt eget lärande och 
utforskande tillsammans med barn och vuxna. 
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Jämställdhetsarbete, 
en social dimension i hållbar utveckling : Förskolan Tärnan

På förskolan Tärnan arbetar pedagogerna Gisele Fuentes 
och Siv Jirblom med ett aktionsforskningsprojekt om 
genus som tog utgångspunkt i barnens samtal kring 
vilka yrken som passade för män respektive kvinnor. 
För närvarande är 24 barn inskrivna i åldrarna 3-5 år. 
Det finns ett generellt intresse för jämställdhetsfrågor 
och därmed det arbete vi bedriver inom förskolan. 
Arbetslaget består av tre pedagoger varav två är 
förskollärare och en är barnskötare som har arbetat 
tillsammans i 13 år.

Projektet kom att handla om barnens föreställningar 
om kön och yrkesval eftersom det i barngruppen 
vid denna tid återkommande hördes stereotypa 
kommentarer om flickor respektive pojkars förmågor 
och det framstod som att barnen kopplade dessa 
till vilka yrken som passade för män och kvinnor. 
Projektet startade genom barnintervjuer om vilka som 
kunde arbeta inom olika yrken såsom polis, läkare eller 
sjuksköterska. Kan kvinnor det? Kan män det? Kan 
båda det? 

Resultatet visade att cirka hälften av barnen ansåg att 
båda könen kunde arbeta med de flesta yrken. Hälften 
av barnen ansåg dock att vissa yrken var mer passande 
för män, såsom polis, läkare, brandman och snickare 
medan andra ansågs mer passande för kvinnor, såsom 

tandläkare, lärare i skolan och i förskolan. Många barn 
hade själva träffat på män eller kvinnor som arbetat 
med ett visst yrke och därför drog de slutsatsen att 
endast det könet kunde utföra arbetet, t.ex. kvinnliga 
sjuksköterskor och manliga snickare. Ett barn sa att 
hennes mamma brukar snickra hemma därför trodde 
hon att snickare var kvinnliga.

Barnens uppfattningar grundades också på vad de 
hört och läst i böcker. Ibland sa barnen att det hördes 
på orden. En sjuksköterska kunde inte vara man för 
det hörde man på ordet sköterska, annars skulle det ha 
hetat skötare. En brandman kunde bara vara en man 
för det kunde man höra på ordet brandman.

Några av barnen hänvisade till olika förmågor, till 
exempel ansåg de att kvinnor inte hade styrka att 
utöva ett visst yrke som t.ex. polis. Ett barn ansåg 
att kvinnor helt enkelt inte hade förmågan att utöva 
snickaryrket eftersom de kunde klämma skinnet. Ett 
annat sa: ”Det förstår du väl, om en kvinna opererar 
kan det ju komma baciller i såret!” När barnen beskrev 
kvinnors förmågor gällde dessa mestadels även för 
män. Däremot framkom det, många gånger implicit, 
att de förmågor män har inte är givet att även kvinnor 
har. 

Efter intervjuerna inskaffades barnlitteratur utifrån 
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barnens egna förslag om olika yrken och de som 
nämndes var Kråke böckerna och Halvan böckerna. 
Därefter tillverkades klippdockor tillsammans med 
barnen. Klippdockorna var ganska lika till utseende 
men skiljde sig ur två aspekter: det fanns manliga 
och kvinnliga dockor med både kort och längre 
hår. Dockorna introducerades på en samling och 
pedagogerna frågade barnen vad de kunde tänka sig 
behöva för rekvisita till dockorna. En lista gjordes 
och dagen efter började barnen med sin produktion 
av yrkesrelaterade miljöer runt dockorna. Barnen 
arbetade i tre grupper som de själva hade valt och de 
fick leka vid många tillfällen i olika parkonstellationer.

Pedagogerna uppmärksammade att de yrken som 
barnen och de själva hade valt alla var av vårdande 
karaktär. Av denna anledning valde de att introducera 
en ny låda, en bilverkstad, och därmed tillkom två nya 
yrkeskategorier: bilmekaniker och snickare. Denna 
gång blev även tillverkningen av lådan en process 
i sig. Nu fick barnen ägna sig åt teknik och nya ord 
och begrepp tillkom hela tiden i deras vokabulär, ord 
som säkerhetsventil, fem femtiosex (smörjmedel), 
insmörjning osv. Barnen använde sig hela tiden av sitt 
nya ordförråd i leken och försökte komma på olika 
tekniska lösningar för att t.ex. lyfta upp bilen för 
reparation. Denna låda kom att bli den mest populära. 
Genom de observationer pedagogerna gjorde av leken 
med klippdockorna framgick att flickorna valde de 
kvinnliga dockorna och utförde alla yrken lika skickligt. 
Å ena sidan kan det ha varit så att flickorna identifierade 
sig med sitt eget kön och å andra sidan fanns det en 
möjlighet att de blev påverkade av litteraturen vi läste 
vilket medförde att de bar på känslan av att ”flickor 
kan”. Ofta hänvisade barnen själva till litteraturen och 
påminde alla att det fanns kvinnliga poliser och läkare 

i Kråke böckerna och att ”man lär sig genom att titta 
på” vilket Händiga Hanna gjorde för att lära sig.

Språk och normer
Under projektets gång reflekterade pedagogerna ofta 
över hur språk och normer om kön var sammanflätade. 
Ett exempel på detta hände vid läsvilan då man läser 
ur Tilda med hallonsaft och tjejkraft.

Pedagog: Men vänta här, vad betyder tjejkraft
egentligen?
Barn: Det betyder att man är stark och vågar.
Barn: För att de är tjejer och de vågar göra bus mot
killarna.
Barn: Ja, det är de som är modiga nu. 
Pedagog: Men finns det någon skillnad på tjejkraft
och killkraft?
Barn: Jaa, tjejer har tjejkraft och killar har killkraft
Pedagog: Är det olika krafter menar ni?
Barn: Nej, det är samma kraft. Båda blir modiga
och starka av den.
Pedagog: Varför heter det olika då?

17



Barn: Vad löjligt! Det är ju bara kraft det handlar
om, båda blir lika modiga av den.
Barn: Ja, varför heter det olika?! Både tjejer och
killar vågar och är modiga och då räcker det att
säga kraft.
Barn: För tänk om det skulle heta tjejglad och
killglad… det heter ju bara glad, för det är det man
är!
Barn: Ja, eller tänk om det hette killedsen eller
tjejledsen, Ha, Ha, Ha vad löjligt!
Alla barnen skrattar
Barn: Vi struntar i boken och säger bara KRAFT
istället!

I observationen ovan blir det tydligt att språk och 
normer är sammanflätade. Samtalet mellan pedagog 
och barn handlar om ett fenomen i en bok som är 
vanligt förekommande, nämligen att normen sällan 
skiljs ut genom språket medan detta sker med det 
som kallas undantag. Kanske beskrivs ”tjejkraft” i ett 
vällovligt syfte att visa att tjejer också kan vara modiga 
och kraftfulla, vilket kan vara viktigt. Men samtidigt 

flätas detta undantag in i språket och markerar genom 
prefixet ”tjej” att det är en avvikelse ifrån normen. 
Killar ges kraft, tjejer en annorlunda tjejkraft.

Projektet avslutades genom att samma fråga som 
vid de inledande intervjuerna ställdes igen. Nu ansåg 
de allra flesta barnen i barngruppen att både män och 
kvinnor kunde utföra de flesta arbeten. Pedagogerna 
återkopplade resultaten från båda intervjuerna till 
barnen både enskilt och i grupp för att belysa och 
samtala kring förändringen de gjort under detta 
projekt. När barnen beskrev sina erfarenheter för 
varandra förändrade de skeptiska sin uppfattning 
relativt snabbt och gruppen sökte ofta enas kring en 
kollektiv förståelse. De utmanade sitt tänkande och 
kunde nu föreställa sig något som de tidigare tyckt 
varit en omöjlighet som t.ex. ”Pojkar kan ha klack skor 
och flickor kan ha kniv”. Här visar barnen en tydlig 
perspektivförskjutning genom att nu börja acceptera 
att undantag sker. Utmaningen hos pedagoger ligger i 
att lyfta många exempel som visar på att människor är 
olika och att det är just dessa olikheter som berikar.
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Reflektion - Språk, normer och 
jämställdhetsarbete

Barnen på Tärnans förskola landar i slutet av 
diskussionen ovan i att kraft kan gälla både killar 
och tjejer. Detta poängterar de genom att säga att de 
struntar i boken och bara säger kraft. Detta är en viktig 
poäng, ännu viktigare är det att man som pedagog då 
kommer ihåg att faktiskt koppla, i detta fall kraft, både 
till flickor och pojkar även om inte orden markerar 
könstillhörighet. Genom att problematisera ord och 
begrepp som är starkt kopplade till vad vi uppfattar 
som kvinnligt och manligt kan pedagoger tillsammans 
med barnen skapa mer jämställda villkor i förskolan.

Pedagogerna märkte också att både barnen och de 
själva ändrade tonläge i lekarna beroende på vilka yrken 
de utförde, den kvinnliga brandmannen fick mörkare 
röst än den kvinnliga sjuksköterskan. Rösten är på så 
vis en markör för könsskillnad och den används för 
att visa vad som bör kallas flickigt/kvinnligt och vad 
som bör kallas pojkigt/manligt. Inte minst tydligt blir 

detta i reklam riktad till yngre barn i förskoleåldern där 
leksaker som pojkar förväntas leka med ges en grov 
och mörk speakerröst, medan leksaker som flickor 
förväntas leka med ges en ljus speakerröst. 

Rigmor Lindö (2009) resonerar kring ett vidgat 
språkbegrepp och menar att barnen i sin lek och 
skapande inte bara reproducerar utan också är 
nyskapande och gränsöverskridande. Flickor kanske 
väljer att rita prinsessor liksom pojkar väljer hjältar men 
de provar olika identiteter genom att låta prinsessan 
få makt och handlingskraft och hjälten prata mer om 
relationer. Detta vidgade språkbegrepp har en central 
plats i jämställdhetsarbetet. Ju mindre vi uppehåller 
vårt tänkande kring kön och istället fokuserar på 
förmågor, desto bättre kommer vi att lyckas med att 
skapa likvärdiga förutsättningar för varje barn. 

Pedagogerna på Tärnan reflekterar över att det krävs 
kunskap kring genusteorier för att komma bortom det 
förgivettagna (se även Hellman, 2010). Vi behöver 
veta vad vi tittar på, menar de och hur och med vilka 
glasögon vi betraktar vardagen på förskolan. Inte minst 
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010, s. 4)
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt 
som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn 
till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 
samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram 
och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig 
etiska värden och normer främst genom konkreta 
upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle 
och därför är vuxna viktiga som förebilder.

blir det viktigt att noga granska våra beteenden för att 
synliggöra de underliggande ”sanningar” som döljer 
sig i vårt språkbruk. Dessa sanningar dvs. rådande 
tolkningar av ord och begrepp, utövar makt över vårt 
tänkande och styr vårt sätt att konstruera världen. Om 
vi hävdar att olikheter berikar måste det även gälla 
språket. Genom att leta efter många synonymer eller 
olika förklaringar skapar vi större chans för alla barn 
att förstå. Ett inkluderande förhållningssätt lämnar 
inga utanför! Lärarens roll är härmed avgörande för 
vad och hur barn tillägnar sig nya lärdomar.

Organisation är pedagogik, menar Lenz Taguchi 
(1997), och syftar på att rummet har sin egen kod och 
att denna är viktig att avkläda eftersom vi organiserar 
detta. Men rummet bestämmer också oss dvs. vad 
vi kan göra i rummet, hur och med vilka. Att skapa 
miljöer för möten som gynnar kommunikation och 
samspel mellan barn, oavsett kön och ålder, är en 
viktig förutsättning för jämställdhet lika mycket som 
materialet och leksakerna är. Jämställdhetsarbete 
handlar alltså om att vidga perspektiv på alla plan. 
En utmaning ligger i att ta in barnens värld till 
förskolan genom att bearbeta de lekar, tankar och 
föreställningar barnen bär med sig. Det handlar inte 
om att ta bort vare sig material, leksaker eller de 
könsstereotypa rollfigurer barnen har blivit påverkade 
av utan snarare att lägga till och utmana dessa roller. 
Organisation i pedagogisk mening handlar också 
om att värdesätta barnens tid för lek och kreativitet 
och om hur förskolan, stadsdelen och kommunen 
väljer att organisera och värdesätta lärarnas tid för 
kollegial reflektion, pedagogisk dokumentation och 
utvärdering verksamheten. En väl fungerande lärande 
organisation inrymmer kontinuerlig fortbildning på 
hemmaplan för att skapa medvetenhet om uppdraget 

hos medarbetarna.

 
Pedagogerna på Tärnans förskola betonar 
genomgående att uppdraget innebär ett stort ansvar. 
Förskolan initierar det livslånga lärandet inom 
utbildningsväsendet. Det livslånga lärandet handlar 
om hur vi socialiseras in i det samhälle och den 
värld vi lever i. I samspel med andra och genom 
konkreta upplevelser grundlägger vi de etiska värden 
och normer som vårt samhälle vilar på. Tärnans 
pedagoger skriver att hållbarhetsproblematiken kräver 
en pedagogik som utgår från etiska perspektiv vilka 
innefattar tre olika plan, individens förhållande till sig 
själv, det sociala planet och människans förhållande 
till naturen. Gisele och Siv menar att det inte längre 
handlar om att överföra kunskap i form av tankar 
och metoder till barnen utan detta perspektiv kräver 
ett förhållningssätt som grundar sig på ständig kritisk 
reflektion och inkluderande arbetssätt. Tillsammans 
med barnen och genom att ta tillvara på allas olikheter 
ska pedagogerna söka hitta nya vägar för att förstå vår 
omvärld bättre och kunna handla därefter. 
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Kunskap, observationer och reflektion för jämställdhet i 
förskolan: Brännekulla förskola

Brännekulla förskola ligger i Torslanda på Hisingen i 
Göteborgs kommun. Förskolan har omkring 100 barn 
och ligger naturskönt med bara några 100 meter till 
havet. Den består av fem avdelningar där pedagogerna 
eftersträvar så åldershomogena grupper som möjligt. 
Det innebär att de allra minsta barnen börjar på en 
avdelning i ena änden av det avlånga huset, för att 
sedan som 6-åringar avsluta sin förskoletid i den andra 
änden. 

På förskolan Brännekulla har Pernilla Kjellberg och 
Linnea Larsson Lundh i flera år arbetat med att införa en 
medvetenhet om jämställdhetsfrågor i hela förskolans 
verksamhet. Syftet med jämställdhetsarbetet är att 
uppnå en gemensam kunskapsbas för all personal, 
delar av planeringstiden har använts till observationer 
av pedagogerna själva och deras interaktioner med 
varandra och barnen liksom observationer av miljön 
på förskolan. Jämställdhet har dessutom blivit en fast 
punkt på de månatliga arbetsplatsträffarna, där alla 
avdelningar möts.

Samtliga avdelningar har deltagit i projektet utifrån 
sin egen situation och de redovisades utifrån en 
gemensam mall. Denna mall användes för att få en 
enhetlighet i arbetet som gör att de olika avdelningarna 
kan ta till sig varandras resultat och förhoppningsvis 

ha nytta av dem i sitt eget arbete. I det här utdraget 
från projektet berättas om arbetet med observationer 
och reflektioner utomhus.

Var på gården leker barnen?
Det här projektet gick ut på att undersöka var barnen 
på avdelning Sjöstjärnan lekte när avdelningen var 
ute på gården. Främst undersöktes om det var någon 
skillnad på var pojkar och flickor lekte, men även var 
pedagogerna befann sig var av intresse. Observationerna 
visade att pedagogerna var jämt utspridda över hela 
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gården. Även barnen blandade sig över gården, utom 
vid en speciell sandlåda där inga flickor observerades. 
Pedagogerna förvånades över resultatet att flickor inte 
befann sig i den ena sandlådan. Detta var inget som 
de tidigare hade noterat. Ett framtida projekt som 
Sjöstjärnans pedagoger vill gå vidare med, genom 
att genomföra intervjuer med barnen och undersöka 
vilken sandlåda de föredrar att leka i och varför. 

Det visade sig även att inga av Sjöstjärnans barn 
befann sig i de så kallade gömda ytorna, bakom de 
två förråden.I övrigt verkade barnen leka lika mycket 
över hela utrymmet och det gick heller inte att se att 
flickor eller pojkar höll sig närmre eller längre bort 
från pedagogerna. 

Har alla samma tillgång till cyklarna?
Pedagogerna hade en bild av att det oftast var pojkarna 
som lekte med cyklarna på gården. Därför bestämde de 
sig för att undersöka om det inte fanns något intresse 
bland flickorna för att cykla, eller om flickorna inte 
hade tillgång till cyklarna. 

För att svara på den första frågan genomfördes 
intervjuer med alla barnen på avdelningen. Dessa 
intervjuer visade att nästan alla barn ville leka med 
cyklarna, men att flickorna stod tillbaka och inte ens 
försökte få tillgång till dem. För att därefter besvara 
fråga två filmades situationen när cykelförrådet öppnas 
vid uteleken. Det visade sig då att barnen stod i en 
mycket ordentlig kö fram till att dörren öppnades, då 
smet några barn före vilket fick till följd att de barn 
som stod först i kön inte nödvändigtvis var de barn 
som fick tag på en cykel. Pedagogerna och barnen 
tittade därefter tillsammans på filmen och diskuterade 
tillsammans problemet och hur man skulle lösa det.  

För pedagogerna var det viktigt att barnen gjordes 

uppmärksamma på maktstrukturen i gruppen och att 
de själva skulle komma på lösningar på problemen. 
Lösningen som barnen efter mycket diskussioner kom 
fram till var att göra ”cykelpengar” som skulle vara 
värda en viss tid på cykeln och som fördelades rättvist 
av de vuxna. De äldre barnen erbjöd sig att hjälpa de 
yngre barnen som inte kunde skriva ännu att tillverka 
”cykelpengar”.

Reflektion - Observationer i jämställdhetsarbetet

En slutsats är att jämställdhetsarbetet i första hand 
handlar om pedagogernas föreställningar om genus. 
Det kan exempelvis röra sig om hur pedagoger bemöter 
och samtalar med flickor och pojkar, vilket tonfall de 
har, hur de hanterar konflikter och vad de erbjuder 
för aktiviteter och barnlitteratur. Det är pedagogerna 
som ska skapa en pedagogisk miljö där flickor och 
pojkar kan bredda sina erfarenheter utan att hämmas 
av traditionella könsmönster. Då det är pedagogerna 
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010, s. 5)
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande 
värden som anges i skollagen och denna läroplan och 
klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de 
krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 
att forma flickors och pojkars uppfattning om vad 
som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter 
att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

själva som är det pedagogiska verktyget, så krävs det 
mycket arbete och diskussioner för att komma framåt 
och inte fastna i de kulturella stereotyper som vi 
skolats in i.

I observationerna från förskolans alla avdelningar, 
framträder att det i vissa situationer fanns en uppdelning 
mellan var flickor och pojkar leker, men att det inte 
alltid var så. I vissa situationer blev det väldigt tydligt 
att flickorna valde att stå tillbaka och avstå att följa 
sina önskningar (till exempel cyklarna) eller att pojkar 
och flickor valde att leka på olika ställen, medan det 
i andra situationer verkade som att alla barnen lekte 
tillsammans. Det verkar alltså finnas andra faktorer än 
kön som har betydelse för hur genusmönster kommer 
att framträda. Ålder är ett sådant exempel. 

Flera genusforskare beskriver kön som ett lärande och 
intresserar sig för hur dessa processer konkret går till 
(Thorne, 1993; Davies, 2000; Hellman, 2010). Hellman 
(2010) beskriver i sin avhandlingsstudie hur kön skapas 
genom förhandlingar bland barn och pedagoger på 
förskolan, samtidigt som det existerar föreställningar 

om naturlig könstillhörighet och handlingar som 
anses ”typiska” för flickor respektive pojkar. Barnen 
använde sig i sina förhandlingar om pojkighet och 
flickighet vanligtvis av vissa markörer, såsom frisyrer 
eller färg, vilka kan ses som representationer av kön, 
snarare än att använda sig av könskategorierna i sig. På 
förskolan var frågan betydligt oftare om en Batman 
kunde vara rosa än om en flicka kunde vara Batman. 
Vad gäller markörer för ”riktig” pojkighet och 
flickighet användes även ålder, inte minst genom det 
sätt begreppet ”bebis” i relation till begreppet ”stor” 
skapar och upprätthåller könsskillnad. 

Hellman (2010) visar i sin studie, liksom även 
Pramling Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér (2009) att 
barnen, i synnerhet de yngre 3-5 åriga barnen, prövar 
och överskrider könsgränser, men att pedagoger och 
i viss mån 5-7 åriga barn tenderar att upprätthålla 
dem. Det är alltså inte barnen som i första hand 
behöver arbeta med att bryta genusmönster, utan 
pedagogerna. Detta förhållande är också något som 
lyfts fram av Brännekullas pedagoger när Pernilla 
och Linnea beskriver hur det genom det noggranna 
observationsarbete de genomförde på förskolan blev 
väldigt tydligt vilken stor påverkan pedagogernas 
beteende hade och hur viktigt det var att pedagogerna 
är med och säkerställer att alla barn blir sedda och får 
prova alla aktiviteter som erbjuds.

Pernilla och Linnea konkluderar i sin rapport att de 
på Brännekulla har insett att de måste arbeta med sig 
själva som pedagoger för att kunna erbjuda barnen 
en miljö där de kan utveckla sin fulla potential. Deras 
metod för att fortsätta det arbetet är att kontinuerligt 
observera och analysera sig själva för att på så sätt 
hålla igång en ständig utveckling och förbättring av det 
pedagogiska arbetet. Jämställdhet är en kvalitetsfråga 
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skriver de ”eftersom det handlar om att inte låta sig 
styras av fördomar utan att se det enskilda barnets 
potential och behov”. Att se att jämställdhetsarbete 
inte enbart handlar om genus utan också höjer kvalitén 
i en verksamhet rent generellt har framförts av flera 
instanser (Olson, 2010). Brännekullas förskola visar 
hur detta arbete konkret kan gå till genom metoder 
som ökar reflektionsförmågan hos pedagoger – en 
reflektionsförmåga som är en förutsättning för att 
kunna distansera sig och se förgivettagna föreställningar 
om exempelvis kön och normalitet.
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Återvinning – uppfinningar för en hållbar utveckling:
Förskolan Framtidsfolket

Utdrag ur ett projekt vid Förskolorna Framtidsfolket, 
2011, beskrivet av Monica Parasiris, Hamideh Shastan 
och Gudrun Jansson. Förskolan Rödklövern ligger i 
Utdrag ur ett projekt vid Förskolorna Framtidsfolket, 
2011, beskrivet av Monica Parasiris, Hamideh Shastan 
och Gudrun Jansson. Förskolan Rödklövern ligger i 
Hässelby, i nordvästra Stockholm. Förskolan består av 
fem avdelningar. Barnen som har deltagit i temaarbetet 
är sju flickor och sex pojkar, samtliga är fem till sex 
år. 

Monica Parasiris, Hamideh Shastan och Gudrun 
Jansson: Syftet med vårt projekt är att ge barnen 
förståelse för hur de kan bli mera varsamma och 
sparsamma med allt material vi använder i vår 
verksamhet. Barnen ska få utveckla sin förmåga att 
upptäcka, reflektera, öva och ta ställning till olika 
etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Vi har fått 
möjlighet att arbeta med naturvetenskap tillsammans 
med barnen, där barnen utvecklar sina förmågor att 
förstå omvärlden och bygga upp begrepp som kan 
hjälpa dem att sammanfoga sina erfarenheter.

En del av projektet handlade om bygg och teknik, 
där barnen gör egna uppfinningar med hjälp av 
återvinningsmaterial. Vi observerade att barnen ofta 
ritade och berättade om sina tankar kring återvinning. 
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Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är 
begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, 
stimulerar framsteg, och föder utveckling. 
(Albert Einstein)

De ritade maskiner och de gjorde olika uppfinningar, 
gjorde om gamla saker till nya saker. Vi valde att gå 
vidare genom att utmana barnen att bygga egna 
uppfinningar. Våra frågor till barnen var: Vad är det 
för uppfinning du har gjort? Vad kan man använda den 
till? Hur påverkar din uppfinning miljön? Vem skulle 
kunna ha användning för din uppfinning? Barnen fick 
rita, bygga och berätta sina om sina tankar. 

Barnen började med att rita och berätta om sina 
uppfinningar. De använde olika återvinningsmaterial 
för att bygga med.

Ljud och ljus
Min maskin gör ljud och ljus till solen. Annars blir 
inte solen varm. Här inne finns det en symaskin.  Den 
syr byxor, tröjor, jackor och vantar. Gamla kläder blir 
nya kläder. Här inne kan också göras bilar, instrument 
och pengar. Här nere görs det rent luft. Den smutsiga 
luften åker in och sen kommer det ut rent och frisk 
luft. Om någon behöver pengar, kläder eller frisk luft 
då går man dit och hämtar. (Flicka 6:3 år)

Ballong
Jag har ritat en ballongmaskin. Maskinen fyller 
ballongerna med luft. Inne i maskinen finns det ett 
stort laboratorium och där renas luften, och får bort 
ballong- lukten.  Sen åker luften vidare till alla väder 
och runt hela planeten. Om det blir för varmt får man 
trycka på nödknappen. Ballongerna sugs in och sedan 
åker de runt i maskinen och fyllds med luft. Mannen 
står och tittar på så att det inte kommer för många 
ballonger. Det ska vara tre ballonger i taget. Inne i 
maskinen finns det färg, färgen sprejas på ballongerna. 
Flickan ser till att de kommer ut i ordning.  Sedan 
skickar hon vidare ballongerna med en lastbil till 
affärerna. Lastbilen har långa, långa rör som suger in 
ballongerna. I varje ballong finns det luft, sedan gör 
man ett litet håll och då kommer luften ut genom 
hållet. Luften renas då. Det är bra för alla människor 
och djur.  Luften kommer ut till alla människor och de 
behöver inte betala. (Flicka 6:2 år)
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Barnen har fått syn på att dessa föremål har fått helt 
nya betydelser när de lyfts ur sitt ursprungssammanhang. 
Barnen har utvecklat förståelse och reflekterat över 
hur de kan bli mera varsamma och sparsamma med 
allt material vi använder i vår verksamhet. Det blir mer 
pengar över till färg, penslar och papper av lite bättre 
kvalitet som gynnar miljön. På så sätt har vi även hållit 
ner kostnaden för förbrukningsmaterial, särskilt för 
alla de ”pysselmaterial” som det finns en hel uppsjö av 
i våra produktkataloger. Ickekonventionella material 
utmanar kreativiteten på ett helt annat sätt än 

konventionellt pysselmaterial. Det stimulerar fantasin 
och kräver en större insats av barnen. Såväl processen 
som det estetiska uttrycket blir mer intressant. Med de 
förutsättningar vi har gett barnen har vi sett hur de har 
utvecklat nyfikenhet, upptäckarglädje, uppfinnande,
teknik, naturvetenskap, kommunikation, fantasi, 
empati. Vårt projekt blev också ett verktyg för oss för 
att få syn på barnens utforskande, kunskapande och 
meningsskapande med naturvetenskap. 
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010).
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- 
och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 
och nyttja material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i 
skapande processer som i tillämpning. (s. 7)…
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. (s. 9)

Reflektion - Uppfinningar, fantasi och 
problemlösning

Ett viktigt perspektiv i förhållande till lärande för 
hållbar utveckling är att utveckla nya sätt att tänka. 
Det handlar om att lösa de problem som skapats 
med gamla, hittillsvarande sätt att tänka. Fantasi och 
problemlösningsförmåga är viktiga kompetenser för 
att kunna tänka nytt. Barn har, om de får möjlighet, 
kreativ kompetens utöver en vuxens förmåga, då deras 
fantasi inte är begränsad av de konventioner och ramar 
som kan styra vuxnas tänkande. Men barns fantasi är 
beroende av samspelande vuxna, vuxna som med sin 
kunskap skapar de miljöer där det är möjligt för barnen 
att tänka nya tankar (Vygotskij, 1995).

I Framtidsfolkets förskola Rödklövern är barns 
fantasi och kreativitet i fokus i bygg- och teknikprojektet 
där barnen gör egna uppfinningar med hjälp av 
återvinningsmaterial. Att utveckla en hållbar livsstil 

innebär att vi måste finna nya lösningar på skiftande 
problem i vår omvärld. Här visar barnen vägen, om vi 
bara ger dem möjligheter. Framtidsfolkets pedagoger 
uppmuntrar detta genom att uppmana barnen att 
bli uppfinnare. Genom att undersöka olika materials 
potential att förändras till något annat, något nytt, 
skapas nya möjligheter, nya lösningar, nya innebörder.  
Nytänkande växer i ett klimat som präglas av kreativitet, 
aktörskap och lärande (Plumwood, 2002). Vi måste 
utgå från hur barnen förstår vår gemensamma värld 
och vara beredda att förändra förskolans rutiniserade 
praktik. Det kan handla om att ställa helt nya frågor 
och ta barnens frågor och tankar på allvar och arbeta 
vidare utifrån dem (Thulin, 2011).

Lärande för hållbar utveckling kännetecknas av 
en integration av flera perspektiv; socialt, kulturellt, 
ekologiskt och ekonomiskt, liksom av att lärandet ska 
leda till ökad handlingskompetens hos alla som deltar 
i verksamheten. I Framtidsfolkets förskola utvecklas 
barnens kreativa och problemlösande förmågor och 
naturvetenskapliga kunnande. Genom barnens idéer, 
kreativitet och uppfinningsrikedom ökar pedagogernas 
tänkande samtidigt som naturvetenskapliga begrepp 
tillförs. Barns egna röster om sin vardag kan ge 
betydande kunskap i förståelsen av förskolans 
vardagspraktik (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2008).
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Återanvändning – kreativa konstruktionsplatser utomhus:
Äppelbo förskola

Utdrag ur ett projekt vid Äppelbo förskola 2011, 
beskrivet av Kristina Lindberg och Andreas Mörk: 
“Äppelbo förskola ligger på södra Lidingö med 
närhet till skog och vatten. Förskolan består av nio 
avdelningar fördelade på två hus, ett småbarnshus 
och ett storbarnshus. I småbarnshuset finns fyra 
avdelningar med vardera 14 barn i åldern 1-2 år. 
Storbarnshuset består av fem avdelningar med mellan 
15 till 20 barn i åldern 3-5 år. I projektet deltog främst 
nio barn i åldern 3-4 år.”

Kristina Lindberg och Andreas Mörk: - Med bygg- 
och konstruktionsplatsen ville vi skapa en plats att 
mötas kring genom att bygga med oförutsägbart 
konstruktionsmaterial där barnens fantasi om 
materialets blivande var det enda som satte gränserna. 
Material som tegelstenar, gatstenar, brädor och rör 
av olika längd och dimension gjordes i ordning 
tillsammans med barnen som i sin tur gjorde barnen 
medvetna om begreppen tyngd, försiktigt och varsamt. 
Kan jag släppa ner en gatsten eller ska jag varsamt lägga 
den där jag vill ha den? Vi samtalade om vad som kan 
hända i användandet av materialet och dess hållbarhet 
likaväl som var materialet kommer ifrån och var vi kan 
se det förutom på förskolan. Barnen återkom ofta i 
dessa samtal till vad materialet kan bli 

i deras görande, inte så mycket i materialets tidigare 
funktioner.  Barnen har skapat byggen tillsammans där 
byggmaterialet använts ihop med naturens material, 
höstlöv, ekollon etc.

Sagan om De tre bockarna Bruse uppstod i barnens 
lek utomhus, där rekvisitan skapades med hjälp av 
återbruksmaterialet och naturmaterial. Barnen skapade 
själva de tre bockarna, bron och ån av material som 
fanns tillgängligt just då som snö, ekollon, eller stenar. 
Bockarna Bruse spelades om och om igen och skapade 
samarbete mellan barnen.
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Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010, s. 7)
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 
vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. …
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 
dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens 
egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inom-hus som utomhus. Utomhusvistelsen 
bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö.

Vintern 2011 fanns det stora mängder snö, vilket 
har varit ett material som lockat till utforskande och 
gett oss spännande möjligheter. På förskolans tak 
bildades det istappar som vi i vanliga fall förmodligen 
bara hade knackat ner för säkerhetens skull men nu 
använde vi dessa i ett undersökande syfte. Vi jämförde 
istapparnas genomskinlighet, storlek, egenskapen 
av att fastna på våra vantar, och hållbarheten bland 
annat. Vi gjorde egna isblock genom att frysa vatten 
i mjölkkartonger som fick en helt annan form, 
hållbarhet och genomskinlighet. Vi använde vattenfärg 
för att färgsätta våra konstruktioner av is men också 
för att måla på den hårda skaren. En is-stad skapades 
av istappar och vattenfärg. 

Vi såg att vissa material skapade mer samarbete än 
andra material och slutsatsen vi drar är att oförutsägbara 
kooperativa material genererar ett samspel och 
undersökande som andra mer fasta material inte gör. 
Här finns inget rätt eller fel sätt att använda materialet 
på utan det kan bli det vi vill att det ska bli just nu i 
detta sammanhang. Ett villkor har dock varit att det 
ska hanteras på ett sätt som gör det hållbart länge och
användbart för många. Det vi ville med vår verksamhet 
var att skapa förutsättningar för barnen att mötas och 
för oss pedagoger har vårt engagemang visat sig ha 
betydelse för dessa möten. 

Reflektion - Nyskapande möten med material och 
plats

Tillfällen att konstruera startar i de möjligheter som 
barn erbjuds, det vill säga de platser, material och 
kompetenser som är tillgängliga. Som innehåll är 
estetik och skapande en del i förskolans specifika 

särart (Johansson, 2011). I Äppelbo förskola har 
barnen intagit en lustfylld och utforskande relation 
till begreppet återanvändning.  Dialoger och möten 
är i projektet viktiga perspektiv. I Äppelbo förskola 
har pedagogerna bestämt sig för att de ville förändra 
utemiljön och skapa förutsättningar för barn från 
olika avdelningar att mötas tillsammans genom att 
skapa en bygg- och konstruktionsplats. Genom ett 
konstruktionsmaterial öppet för många möjligheter 
ville de skapa förutsättningar för samarbete mellan 
barnen. Deras erfarenhet var att materialet möjliggjorde 
samarbete mellan barnen över avdelningsgränserna 
och att detta skapade nya möten och mötesplatser. I 
detta projekt går det att tydligt se att barns möjlighet att 
utforska platsens, konstruktions- och naturmaterialets 
potentialer leder till kreativ problemlösning och 
inflytande i vardagens lek. 

Mötet med naturmiljön har betydelse för hur vi 
relaterar till naturen enligt många forskare (Davis, 
2010) men detta räcker inte. Förmågan att göra sin röst 
hörd och att agera är ytterligare kompetenser som
krävs i förhållande till arbetet för hållbarhet. 
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Shier (2001) beskriver barns inflytande utifrån en 
skala i fem steg.

1) att bli lyssnad på
2) att få stöd i att uttrycka sina åsikter
3) att barns åsikter ska tas under övervägande
4) att barn blir delaktiga I beslutsprocessen
5) att barn delar makt och beslutsfattande med
vuxna 
I mötet mellan barnen och materialet i Äppelbo 

förskola skapas lek och dialog. Snön beskrivs språkligt 
utifrån olika karaktärer och i detta formas nytt 
kunnande och kunskapande både för barn och vuxna. 
Genom detta kreativa utforskande blir istappar till 
städer i regnbågens alla nyanser. Bockarna Bruse får 
olika gestaltningar då barnen utforskar. Om förskolans 
pedagogiska praktik problematiseras, vilket bland 
annat sker i detta spännande projekt, kan strukturer av 
platser, kunskap och material omformuleras. Skapande 
och berättandets förmåga talar både till hjärta och till 
förståelse. Mötet är inte bara ett möte med material, 
det är också ett möte med den fysiska miljön och 
naturen. En natur som är föränderlig i sig själv och 

som har möjlighet att utmana genom att ständigt ändra 
skepnad. 

Projektet visar också att fantasin möjliggör möten 
mellan barnen och deras skiftande erfarenheter. Enligt 
Nussbaum (2010) är estetik i alla former tillsammans 
med inlevelseförmåga, medkänsla och kritiskt tänkande 
det som utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. 
Lek, musik, dans, bild, skapande och drama är vägar till 
glädje och dessa olika uttryckssätt möjliggör för barn 
och vuxna att vidga sin förståelse av sig själv och sin 
omvärld. Barn som utvecklar förmåga till inkännande 
och medkänsla har svårt se andra och världen utifrån 
enbart sitt eget perspektiv.
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OMEP arbetar för ett nytt perspektiv på förskolans 
uppdrag

Vad vet vi egentligen om vad barnen tänker och 
tycker kring hållbar utveckling? För att få veta det 
driver OMEP sedan 2008 ett världsprojekt som syftar 
till att öka medvetenheten om frågor kring hållbar 
utveckling, med utgångspunkt i ett barnperspektiv. 
Hittills i denna skrift har vi redovisat del två i OMEP:s 
världsprojekt som handlar om att initiera och att 
samla in beskrivningar av förskolors arbete med barns 
delaktighet i projekt och temaarbeten. Detta kapitel 
inleds med en beskrivning av projektets första del från 
2009-2010. Projektet bygger på barnsamtal, att helt 
enkelt fråga barnen. Utgångspunkten för samtalen är 
en bild, som användes som kongresslogga när Svenska 
OMEP anordnade OMEP:s världskongress i augusti 
2010 i Göteborg. Syftet är att samla in kunskap om 
barns tankar, kommentarer och förståelse av bilden. 
För närvarande deltar ca 35 länder och hittills har 9 
750 barn berättat för vuxna om vad de tänker på när 
de ser bilden.

Förskolebarn grundlägger kunskap, attityder, 
beteenden och levnadsmönster som har visat sig följa 
med in i vuxen ålder. Därför är ett erkännande av 
barns idéer och aktörskap i alla frågor som berör dem 
viktigt (The Gothenburg Recommendations, 2008). 
Syftet med lärande för hållbar utveckling är 

att omorientera alla former av utbildning så att den 
bidrar till en hållbar framtid för allas bästa, både för 
nuvarande och för kommande generationer. 

OMEP bidrar med att utveckla kunskap om hur 
barn i världen tänker kring jorden i förhållande till sig 
själva och till andra barn i världen. Vikten av att fånga 
upp barnens röster och att skapa möjlighet för reellt 
inflytande tar sin utgångspunkt i barnens perspektiv 
och erfarenheter och har sin bas i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (FN, 1989). Genom att barnen får 
vara aktörer i projekt i förskolan (del 2) eller samtala 
fritt kring vad de ser på en bild (del 1), framträder 
barnens erfarenheter tydligt liksom de ord, begrepp 
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”Hållbar utveckling - det betyder att alla gör 
någonting för jorden” (pojke från Polen)

och associationer som barnen använder. Barnens 
berättelser och resonemang kan bidra till kunskap om 
barnens perspektiv och därmed fungera vägledande 
för vuxnas planering av förskolans arbete med lärande 
för hållbar utveckling.

Barnsamtal om lärande för hållbar utveckling

Varje OMEP- kommitté organiserade hur de skulle 
driva projektet. Efter att ha rekryterat deltagare följdes 
en gemensam metod för barnsamtalen i alla länder. 
En intervjuguide togs fram för att samtalen skulle 
kunna bli jämförbara oberoende av var i världen 
barnen befann sig. De vuxna uppmanades att följa de 
regler som gäller i respektive land för att på ett etiskt 
sätt forska med barn och att tänka igenom miljön 
för samtalen. De ombads också att INTE prata med 
barnen om hållbar utveckling före samtalen, eftersom 
OMEP är intresserat av att få ta del av barnens egna 
tankar och idéer. 

Så här kunde ett samtal gå till:
- Tack för att du ställer upp och vill prata med mig
om den här bilden.  Titta noga på bilden en stund.
Berätta om den. Vad händer? Vad kan du se i
bilden?
Uppföljningsfrågor: 
- Varför gör de detta tror du? Är det något mer du
vill berätta för mig om bilden? Är det något annat
du kommer att tänka på som har att göra med det
vi har pratat om?
I vissa fall med vissa barn kan det vara relevant att
mot slutet även ställa frågan: 
- Har du hört talas om Hållbar utveckling? Vad tror

du menas med hållbar utveckling?
- Tack för alla dina tankar och svar. Nu ska jag
skriva ut allt vad du har sagt. 

De yngsta barnen, ett- till treåringarna, berättar 
väldigt konkret om det de ser på bilden: Jag ser barn. 
De tvättar. Jag ser en hink. Från Nicaragua berättar 
man att barnen på landsbygden inte uppfattade bilden 
som en representation av jordklotet. De berättade i 
stället att: Det finns flickor och pojkar. Barnen målar 
en sten. 

Barn i fyra- till femårsåldern i Kina berättar: De 
tvättar jorden. De försvarar jorden. På frågan Varför 
de gör så svarar några barn i Kina: Människan kan inte 
leva utan jorden. De kommenterar också att barnen på 
bilden ser olika ut och annorlunda än de själva. Några 
barn berättar detaljrikt om vad som finns på bilden, 
gröna träd, blått hav, borstar, svampar och hinkar. 
Ganska många barn i sex-sjuårsåldern letar upp sitt 
eget land och benämner andra länder på jorden.

Barnen har många idéer om varför barnen på bilden 
rengör jorden. För att jorden ska bli en vackrare plats, 
svarar några barn i nästan alla länder. En norsk flicka 
berättar: Jorden märkte inte var den rullade någonstans 
så den blev smutsig. I Polen finns ett barn som säger: 
Barnen vill att klotet ska vara rent för det är vårt hem. 
Från Kanada svarar några barn: För att det ska bli fred, 
för att de tar hand om jorden.

Från de flesta länder rapporteras att många barn inte 
hade hört talas om begreppet hållbar utveckling, och i 
några länder finns det inte heller någon översättning av 
begreppet till det egna språket. Men flera rapportörer 
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“Den här smutsiga planeten är ful. När det är 
smutsigt kan man bli sjuk. När vatten är smutsigt 
dör fiskarna. Barnen vill ha hälsa och lycka för 
alla.” (Polen)

“Hållbar utveckling - jag tror kanske att det, typ, 
handlar om att rädda världen till senare.” (Irland)

skriver att intervjuarna blivit förvånade över hur 
mycket barnen känner till.

I Sverige genomfördes projektets första del med 
hjälp av bidrag från Allmänna arvsfonden. 
Projektet presenteras på Svenska OMEP:s webbsida 
www.omep.org.se och i OMEP:s internationella 
tidskrift, IJEC (Engdahl & Rabušicová, 2011).

Hälsa och Lärande för hållbar utveckling

Barns hälsa är en viktig del inom lärande för hållbar 
utveckling. Svenska OMEP deltar i ett kinesisk-svenskt 
projekt 2010-2013 (AB-ESD)som handlar om att öka 
kunskapen om antibiotika och riskerna med att vissa 
bakterier blir resistenta mot antibiotikabehandling. 
Världshälsoorganisationen WHO betraktar 
antibiotikaresistens som ett överhängande hot mot 
människors hälsa av samma dimension som de globala 
klimatförändringarna. De anser att det är nödvändigt 
att på olika sätt samarbeta om att minska förskrivningen 
och överanvändningen av antibiotika.

Projektet syftar till att öka medvetenhet om Dekaden 
för utbildning för hållbar utveckling  2005 -2014 
(DESD) och insikten om varför Antibiotikaresistens 

är ett stort växande globalt problem och därmed 
en del av hållbar utveckling. Genom ett salutogent, 
hälsofrämjande, och barnperspektiv, vill vi medverka 
till att AB-användningen blir mer korrekt - cure with 
care - och att överförskrivningen stoppas.

OMEP betraktar detta projekt som en prioriterad 
aktivitet inom ramen för dekaden om ESD. Det 
är en livsstilsfråga, som inte kan väljas bort. Inom 
projektets ram tar vi fram material och spel om hälsa 
som vänder sig till barn, föräldrar och pedagoger och 
som genomsyras av ett barnperspektiv med barns 
egna frågor som utgångspunkter. Det handlar om 
empowerment - att utveckla handlingskompetens 
hos alla deltagare. Läs mer om projektet på Svenska 
OMEP:s webbsida www.omep.org.se 

En hållbar livsstil – finns det något viktigare för 
förskolan att arbeta med?

UNESCO:s dekad för lärande för hållbar utveckling 
2005-2014 syftar till en omorientering på alla nivåer 
i samhället och i alla former av utbildning, vilket 
gör att lärande för hållbar utveckling utmanar 
samhällets hela utbildningssystem. (The Gothenburg 
Recommendations, 2008). 
Utmärkande för Education for Sustainable 
Development (ESD) är:  

• Tematiskt ämnesövergripande innehåll
• Demokratiska arbetsformer för alla inblandade
• Kritiskt tänkande och problemlösning
• Framtidsinriktat
• Aktiva lärandeformer
• Handlingsinriktat och som ökar deltagarnas
handlingskompetens
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Jämförs den listan med vad som kännetecknar 
förskolepedagogik, så ser man stora likheter. I förskolan 
arbetar vi med upplevelsebaserat lärande, gärna 
utomhus och i teman och projekt, inte i skolämnen. 
Barnen är delaktiga och förskollärarna bygger nära 
relationer till barnen och mellan barnen. Lek bygger 
på kreativitet och fantasi och problemlösning och i 
fostran av barnen arbetar vi även med normer och 
värden.

Genom att lyssna till vad barnen har att säga, 
utmana dem och låta dem våga prova alternativa 
lösningar kan vi komma att lösa många av framtidens 
kvarvarande problematik kring hållbar utveckling. Vi 
vill tro att genom detta sätt att förhålla oss och tänka 
kring pedagogik, bidrar vi till att skapa en tänkande 
människa som förmår och vill skapa nytt för att främja 
sin nästas, naturens och sin egen välfärd. Att lära oss 
att leva bra innebär något annat än att lära oss att leva 
bättre. Det sista konceptet innefattas av konkurrens 
och på bekostnad av någon eller något annat. Att leva 
bra innebär hållbar utveckling eftersom allt och alla 
inkluderas i detta koncept genom delaktighet, ansvar 
och respekt och därmed får vi en helhetssyn på det vi 
valt att fokusera på: den sociala aspekten, miljö eller 
ekonomi.

Förskolans pedagogiska praktik kan problematiseras 
utifrån flera olika teoretiska perspektiv. 
Utvecklingspedagogik utgår från en humanistisk 
och tolkande hållning. I detta perspektiv organiseras 
verksamheten utifrån lärandeobjekt med olika fenomen 
i fokus för lärande. Barnet ses här som individ, ett 
subjekt, som är meningsskapande och aktiv tillsammans 
med andra barn och vuxna. Barnperspektivet och 
barns perspektiv är centrala aspekter i utforskandet 
av kunskap, liksom demokratifrågor som lika värde 

och jämställdhet (Pramling Samuelsson, Sommer 
& Hundeide, 2011). Reggio Emilias pedagogiska 
perspektiv utgår från poststrukturalistiska förståelser 
med fokus på förhandling och omförhandling. Barnet 
ses även i detta perspektiv som meningsskapande 
subjekt. Lärandet syfte har fokus på att utmana rådande 
hierarkiska strukturer av kunskap och begränsande 
subjektförståelser (Lenz Taguchi, 2010) och lärande 
i förskola och skola sker på en politisk arena, inom 
minor politics (Dahlberg & Moss, 2005). 

I beskrivningarna synliggörs ett barn som konstrueras 
utifrån tanken om det goda agerandets logik, gällande 
sig själv, andra och omvärlden i förhållande till både 
nutid och framtid. Genom förskolans arbete för en 
hållbar framtid kan barnen vara viktiga aktörer för att 
deras familjer och mor- och farföräldrar ska utveckla 
vardagsrutiner, som är mer förenliga med en hållbar 
livsstil. Den tidiga Barnträdgårdens uppdrag var bland 
annat att påverka hemmen till en bättre livsföring och 
detta kan också synliggöras i retoriken i lärande för 
hållbar utveckling (Dahlbeck & Tallberg Broman, 
2011).

De tre dimensionerna i hållbar utveckling är intimt 
sammanflätade som en helhet, den sociala, den 
ekonomiska och den ekologiska lever tillsammans 
med förskolans dialogiska, lekande, estetiska och 
skapande särart. Det är ett arbetssätt som i grunden 
möjliggör ett kritiskt och utmanande förhållningssätt. 
Olika värdefrågor som exempelvis jämställdhet och 
jämlikhet diskuteras tillsammans med kunskapsfrågor 
och förståelser av världen omkring oss. Om detta 
pedagogiska förhållningssätt får möjlighet att leva och 
blomstra utan att låsas in i reducerade rum och ramar 
har redskap erövrats för kampen för blomstrande 
natur och livsmiljöer. 
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Det är dags att lyfta huvudet från de mest närliggande 
frågorna och sätta in läroplanens mål i ett större 
sammanhang. Barn är här och nu med rätt till inflytande 
och delaktighet i sina pågående liv, med de frågor som 
berör dem. De är viktiga intressenter med åsikter och 
förväntningar på miljön och samhällsutvecklingen. De 
måste få vara med och påverka besluten. När vi tar 
barnens rätt till delaktighet på allvar finns möjligheten 
för ett transformativt lärande (Davis, 2010). I det 
transformativa lärandet är barn aktörer som utvecklar 
handlingskompetens och påverkar sin miljö, sin 
förskola och sin framtid. 

Det lärandet vill vi i Svenska OMEP bidra till!
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Bilder och foton publiceras med tillstånd från respektive förskola.
OMEP:s två projektbilder är ritade av Anna-Karin Engberg.



Hur kan förskolan i Sverige bidra till arbetet för hållbar utveckling? 
Hur kan barns delaktighet i det arbetet öka? 
Vad kan vara lämpliga strategier och metoder för barns
lärande för hållbar utveckling i förskolan?
 
Detta är frågor som Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) 
tillsammans med förskolebarn och förskolepersonal försökt att svara på genom projektet 
Lärande för hållbar utveckling i praktiken under 2011.
 
Projektarbeten från sex förskolor presenteras här kortfattat med förhoppning om att inspirera 
till utvecklingsarbete runt om i Sveriges förskolor.

Svenska OMEP
Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire
World Organisation for Early Childhood Education


