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ABSTRACT: According to the Approved summary for policymakers IPCCs

fifth assessment synthesis report (IPCC, 2014) the current global environmental

distortions are today considered to be even more likely the result of

unsustainable development of the industrial, technological and economical

world.  Consequently climate change is today one of the main topics on the UN

policy agenda. This is also the case for UNESCO, and in particular for

UNESCOS’s policy on early childhood education. UNESCO is setting clear

objectives to improve education for sustainable development around the world,

as it is clear that the challenges linked to climate change can only be met by

changing humanity’s approach. Furthermore, as the world’s scientists in

pedagogy agree on the fact that people internalize most attitudes and values

before the age of six, UNESCO has recently focused mainly on ECEfS. The

main focus of this paper is to present an experimental intranational and

international case study on how preschool children from 4 to 6 years old and

their teachers can work towards UNESCO’s ECEfS’s objectives with ICT as the

main pedagogic tool. This essay presents how children might acquire more

experience about their local and global environment by using videoconferences

as a meeting place with children from other parts of the world. The results of this

case study seem to show that children at these ages are significantly responsive

to this kind of experience, especially if the learning environment is stimulating.

These results can be seen as a step toward a better environmental awareness,

which is one the main objectives of UNESCO’s policy on ECEfS.

Nyckelord: ECEfS, förskola, förskoleklass, global uppvärmning, kulturmöten, lärande

för hållbar utveckling, pedagogisk mötesplats, UNESCO, videokonferens



Förord:

Efter tre och ett halvt års ganska inramade och inrutade men oerhört spännande

hemuppgifter har jag nu haft möjligheten att skriva om ett ämne och med en

struktur jag själv valt. Att skriva examensarbete har varit utbildningens

höjdpunkt för mig. Under hela arbetsprocessen har jag känt mig som ett

förskolebarn som på kvällen lämnar sina kompisar och fröknar, berikad av

upplevelser, med öppnare sinne och med ett leende på läpparna. En förväntan

inför möjligheten att dela mig av mina nya erfarenheter och kunskaper hemma

och inför morgondagen.

Mitt personliga syfte här är inte att sätta en punkt för mina studier utan att från

och med nu se mig som en ständig kunskapsletare och erfarenhetsförmedlare.

Med följande arbete hoppas jag också i allra högsta grad kunna inspirera

eventuella lärare eller studenter bland läsarna till att jobba kreativt med de

oändliga verktyg som nästan alltid finns till hands för den nyfikna, oavsett plats

eller kultur.

Jag vill varmt tacka alla mina lärare för de tre och ett halvt år jag har varit

distansstuderande på Högskolan i Gävles förskolelärarprogram. De har på ett

mycket professionellt sätt lyckats inspirera mig, men också förstå och kritisera

mig.

Jag vill också tacka alla mina studiekamrater för dessa fängslande år tillsammans

och som längs vägen har bidragit på sitt sätt till att göra mina studier mer

intressanta, lärorika, lustfyllda och trivsamma.

Jag vill också tacka mina barn för deras tålamod och förståelse när pappa var

borta eller när han inte riktigt var mentalt närvarande. Allra sist tackar jag min

fru, Ylva Mozis, för hennes förhållningssätt gentemot mina ibland för

passionerade tankar och reflektioner kring mitt arbete och för hennes ovärderliga

stöd som granskare av grammatik och stavning.
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1. Inledning
Detta examensarbete handlar om att tolka, analysera och utvärdera ett pedagogiskt

experiment av intranationella och internationella digitala interkulturella möten mellan

barn från 4 till 6 år via videokonferens. I synnerhet handlar det om digitala mötens

eventuella påverkan på yngre barns inhämtning av erfarenheter som kan relateras till

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)’s mål

(2005, 2008) om förskolebarn lärande för hållbar utveckling (ECEfS - Early Childhood

Education for Sustainability). Premissen är att videokonferenser här kan ses som broar

mellan barn från olika geografiska och kulturella miljöer. Mitt antagande är att sådana

möten via videokonferens skulle kunna vara ett intressant verktyg för barn att

socialisera med andra, okända barn, bättre förstå världen på ett positivt sätt, och därmed

öka deras miljömedvetenhet. Detta skulle ligga i linje med diskussionerna inom FN –

Unesco (2005, 2008) - om relationen mellan global uppvärmning, jämlikhet och

kampen mot fattigdom, mänsklighetens förhållningssätt och utbildning för hållbar

utveckling, och i detta sammanhang särskilt ECEfS (Gothenburg Environment Centre,

2010). Dessutom skulle sådana möten också kunna främja utvecklingen av didaktisk

undervisning för hållbar utveckling för yngre barn, detta genom att ge läraren i

förskolan och förskoleklassen ett enkelt, bekvämt och roligt arbetsredskap.

Mina funderingar kring valet av ett forskningsämne till detta examensarbete handlade

ursprungligen om tre huvudområden. För det första reflekterade jag på vad jag insåg

vara förskolans viktigaste uppdrag idag. Frågan är givetvis inte enkel att besvara, men

jag kom ändå fram till att klimatfrågan otvivelaktigt är en livsviktig fråga för oss alla,

och särskilt för alla framtida vuxna, dvs. våra barn. I en UNESCO-rapport (2008)

framhäver Pramling Samuelsson och Kaga att det inkluderande och demokratiska

perspektivet på världen, och i synnerhet på förskolebarn lärande, är en nyckel till en

global och hållbar framtid. Precis som Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) kan

man också anse den svenska läroplan för förskolan (Sverige, 2010) som skapad ur ett

hållbart perspektiv där grundvärden som handlar om utveckling, utbildning, respekt,

solidaritet, rättvisa, jämställdhet, tolerans, medkänsla, öppenhet, och ansvar betonas

starkt. Det är ur ett framtidsinriktat perspektiv som jag har valt lärande för hållbar

utveckling, och dess relation till klimatfrågan, som huvudfrågan i mitt examensarbete.



2

För det andra var kulturmöten och internationalisering ett ämne som stod mig nära

sedan många år tillbaka och som läroplanen för förskolan tar upp som en garant för att

barnen ska känna sig trygga i sin identitet och för deras förmåga att förstå andra

(Sverige, 2010). Jag ägnade en del funderingar kring vikten att förmedla förskolebarn

mångfald som en positiv företeelse. Dels för att hjälpa barnen bygga en god självkänsla

dels för att motarbeta segregation och separata mindre gemenskaper. Jag insåg snabbt

att det fanns en tydlig relation mellan dessa frågor och hållbarhetsfrågan i dess bredaste

mening. Sandahl menar att internationaliseringsarbetet ökar både barnens förståelse av

världen men också hjälper dem att se olika kunskapsdomäner ur olika perspektiv, och i

synnerhet hur klimatproblematiken påverkar olika länder av världen (2013).

För det tredje ville jag utforska möjligheten att använda IKT (Informations- och

kommunikationsteknik) som ett utåtvänt pedagogiskt verktyg, istället för ett verktyg

som oftast endast riktar sig inåt, i ett program, och som kan vara statiskt eller till och

med uteslutande. Det som kanske delvis triggade mig till att inta detta perspektiv på

IKT var att den svenska läroplanen för förskolan (Sverige, 2010) inte uppmuntrar

utvecklingen av barnens kommunikativa och utforskande förmågor via tekniken. Jag

tycker att det borde stå tydligt att tekniken också bör användas som ett hjälpmedel för

utåtriktad utbyten.

Dessa till syntes ganska olika reflektionsspår ledde mig till att tänka mer kreativt än

teoretiskt på mitt ämnesval. Kombinationen mellan den livsviktiga klimatfrågan, viljan

att arbeta positivt för barnens framtida miljö via mångfalds- och hållbarhetsfrågor, och

faktumet att IKT fortfarande är i sin linda och ett ganska inåtriktat och statiskt

pedagogiskt verktyg, gjorde att jag ville prova på någonting nytt. Det banade för att jag

kunde skapa ett experiment som jag inte kunnat hitta spår av i någon annan forskning

om förskolebarn, ett experiment om ECEfS och kulturmöten via videokonferens.

Det experimentet som detta arbete vilar på bygger på ovannämnda funderingar men

också på en egen erfarenhet. När jag var i 12-årsåldern och några år därefter använde

jag ett då välkänt brevvänsystem som skolbarn runt om i världen kunde använda. Jag

brevväxlade troligen med ett trettiotal barn från världens alla hörn. Jag köpte till och

med en gigantisk världskarta som jag satte upp på en vägg hemma och satte flaggor i

alla länder där jag hade kompisar. Denna erfarenhet lärde mig inte bara mer om världen,

utan gav mig också förmågan att förstå och högt värdera skillnader mellan människor

och mellan olika kulturer. Det har också bidragit till att jag inte ser världen som en
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stillbild utan som en företeelse i konstant förändring, där stigmatiserande och

diskriminerande förhållningssätt är destruktivt. I experimentet används ny teknik,

videokonferens som en lekfull mötesplats istället för pappersbrev. Det är en mötesplats

designad för att barnen skall ha möjlighet att experimentera i det lilla och det stora, och

reflektera kring sig själva och de andra, på samma sätt som jag en gång gjorde.
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2 Problemformulering, syfte och frågeställningar
2.1 Problemformulering
Klimatförändringen är av alla ekologiska obalanser det största hotet mot mänskligheten

av den enkla anledningen att konsekvenserna snabbt kan bli irreversibla och

katastrofala. Klimatförändringarna kopplas idag med mer än 98 procents säkerhet till

mänsklig aktivitet (IPCC, 2014). Temperaturhöjningen och dess potentiella förödande

konsekvenser för planetens biologiska hållbarhet har stått i fokus för att de

internationella och nationella institutioner skall sätta hållbar utveckling som en av de

högsta prioriteringar på alla områden.

Om man läser rapporterna från de senaste COP-mötena verkar ekonomisk inkludering

och teknik vara de bästa verktygen för att bekämpa klimatförändringarna (IPCC 2001,

2007, 2014). Man talar idag mycket om vikten av utvecklingsländers anpassning, om

teknisk innovation och teknisk manipulering av klimatet.

Men utbildning är en annan väg till mänsklig förändring för hållbarhet. UNESCO

uttrycker tydligt behovet av att satsa på ESD och i synnerhet på ECEfS eftersom

forskning har visat vikten av att ändra mänskligt beteende i tidig ålder. Men när det

gäller yngre barns lärande för hållbar utveckling är både forskning och läroplaner i sin

linda och stimulering av pedagoger är låg och ändringar tar tid. Experimentet som denna

studie vilar på vill undersöka ett nytt sätt hantera både hållbarhetsproblematiken i

förskolan och IKT-användningen som ett utåtriktat verktyg. Experimentet bygger på

UNESCO:s  vilja att sätta hållbar utveckling i fokus i förskolan.

2.2  Syfte
Huvudsyftet, som gav upphov till titeln på detta examensarbete, är att undersöka om

videokonferenser som mötesplats kan främja yngre barns miljömedvetenhet. Med andra

ord om digitala möten mellan barn från olika geografiska och kulturella miljöer kan

främja barnens erfarenhets inhämtning och tankars förändringar mot de uttryckta

internationella och nationellas mål när det gäller ECEfS.

För att kunna göra det har jag valt att starta, observera, tolka och analysera ett digitalt

utbytesexperiment mellan barn från olika geografiska och kulturella miljöer ur ett

hållbartsperspektiv. För att analytiskt komma fram till eventuella slutsatser vill jag

samtidigt jämföra det studerade experimentet med hur UNESCO, och andra

internationella eller nationella institutioner och forskningen i EE (Environmental

Education), ECEE (Early Chilhood Environmental Education), ESD (Education for
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Sustainable Development) och ECEfS, tänker att yngre barns lärande i hållbar

utveckling skall utföras, hur de uttrycker behovet av detta arbete och i vilken mån den

studerade experimentetsprocessen skulle kunna tänkas gynna detta arbete.

2.3 Frågeställningar
 Huvudfråga: Kan videokonferens mellan yngre barn från olika geografiska och

kulturella områden användas som en resurs för att lära om hållbar utveckling,

och i så fall varför?

 Om det har skett en observerad förändring av deltagarnas miljömedvetenhet är

min fråga vad som har förändrats, varför, hur och vad har gynnat förändringen.

Dessutom vill jag jämföra resultatet med UNESCO:s mål för ECEfS.

2.4 Antagande
Mitt antagande är att videokonferenser som mötesplats kan ha en betydande påverkan

på både barnens erfarenhetsinhämtning och på deras miljömedvetenhet i enlighet med

internationella och nationella mål för ECEfS. Mitt teoretiska antagande är att

videokonferenser, förutsatt att den pedagogiska miljön och de tekniska förhållandena är

goda, kan främja barnens miljömedvetenhet. Detta bygger dels på att verktygens

lekfulla karaktär och mötenas påverkan på barnens reflektion kring sig själva, sin

närmiljö, de andra och den globala miljön borde ge detta resultat, dels på barns positiva

nyfikenhet på andra och på det okända.
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3 Bakgrund
Det finns inga studier som undersöker videokonferenser som ett verktyg inom yngre

barns lärande för hållbar utveckling. Yngre barns lärande för hållbar utveckling finns

dock både som internationellt och nationellt mål för att främja hållbar utveckling och

detta kapitel redogör för bakgrunden till detta. Kapitlet redogör också för

videokonferenser som socialiserande och pedagogiskt verktyg. Den sammanför dessa

två bakgrunder och för ett teoretiskt resonemang kring varför användningen av

videokonferenser borde vara ett effektivt verktyg just för yngre barns lärande för hållbar

utveckling.

3.1 Klimatfrågan och förskolebarn lärande för hållbar utveckling (ECEfS)
Anledningen till att UNESCO (2008) anser ECEfS vara så viktigt idag är att

mänskligheten står inför en livsavgörande ekologisk utmaning - klimatförändringarna.

Denna utmaning kräver långsiktiga perspektiv där morgondagens vuxna, dagens barn,

står i centrum.

Klimatförändringen är förmodligen den största utmaningen av alla ekologiska

obalanser, av den enkla anledningen att konsekvenserna snabbt kan bli irreversibla och

katastrofala. Den senast uppdaterade officiella internationella informationskällan när det

gäller detta problem framhäver att den mänskliga påverkan på klimatet är tydlig och att

planetens globala uppvärmning är entydig (IPCC, 2014). Enligt samma källa är

påverkan på klimatet är redan synbar, men kommer att trappas upp redan från 2050 och

de stora förändringarna kommer att vara som tydligaste vid slutet av 2000-talet. I 2014

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)s rapport (2014) anses de mänskliga

beteendeförändringarna vara avgörande för att bromsa temperaturens förändring. Enligt

IPCC har utbildningen en central plats i strategierna för att motverka den globala

uppvärmningen. Med andra ord är klimatfrågans nyckelfaktorer de strategier som

implementerar ett hållbart, rättvist och ekologiskt perspektiv på utvecklingen av vår

sociala och ekonomiska värld.  Eftersom den tidiga barndomen är en viktig period för

människor att skaffa sig grundläggande värderingar och förhållningssätt (Unesco, 2006,

2008) är ESD, enligt UN (United Nations) (Unesco, 2005), och i synnerhet ECEfS,

avgörande för de mänskliga beteendeförändringar som krävs för att förebygga ännu

större ekologisk obalans (Unesco 2008).
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3.1.1 Hållbar utveckling – miljö, ekonomiskt och socialt perspektiv

3.1.1.1 Kort bakgrund om klimatfrågan
Genom industrialiseringen och ökad konsumtion har förbränningen av fossila bränslen

ökat utan motstycke, i synnerhet sedan 1950 talet, och därmed har en oerhörd mängd av

koldioxid (CO2) bildats. Dess värmande effekt (växthuseffekt) har stått i fokus för

förklaringen av det senaste seklets temperaturhöjning. Den ökande andelen CO2 i

atmosfären tycks vara ohållbar, enligt IPCCs senaste rapporter (IPCC 2001, 2007, 2014)

och en majoritet av experter och forskare runt om i världen.

FNs arbete med klimatfrågan har pågått i trettio år och visar rätt väg men länderna har

svårt att enas om åtaganden på grund av sina olika ekonomiska eller politiska agendor.

UNESCOs arbete för ECEfS är i sin linda och man hör sällan massmedia ta upp frågan

om yngre barns lärande för hållbar utveckling. Dock betonas ofta i den allmänna

debatten att det är dagens barn som kommer att behöva genomföra de

överenskommelser som krävs. Det kräver att de lever på ett annat sätt än sina föräldrar

och att de samtidigt hanterar de klimatförändringar som förväntas öka.

3.1.1.1.1 Hållbar tillväxt för att utrota fattigdom, främja utbildning och
samtidigt skona planeten
Ett av de största hindren för ett internationellt samarbete idag, bland annat när det gäller

ECEfS, är de stora ojämlikheterna mellan världens länder. Förutsättningar och

förväntningar skiljer sig åt då utvecklingsnivåerna är för stora och ojämlika. Det gör

förhandlingarna långa och hittills tyvärr ganska misslyckade. Vårt samhälle har därför

ännu inte lyckats hitta ett fungerande globalt system för att hantera klimatfrågan.

Är samhället tänkt som vilken annan komplex teknisk konstruktion som helst?  Denna

fråga är viktig ur hållbarhetsperspektiv. I samma anda som Stables ( 2003). förklaring

av resiliens och hållbarhet, gör Bauman en målande jämförelse av det man skulle kunna

kalla för världens sociala resiliens. Bauman (2012) beskriver samhället som en

konstruktion som saknar en helhetssyn. Som motsats tar han upp el-systemen som alltid

innehåller säkringar för att undvika förstörelse av hela systemet. Han tar också upp hur

broar matematiskt designas av ingenjörer som tar hänsyn till alla motståndskrafterna för

att förbygga kollaps innan de byggs upp.  Han framhäver att när det istället gäller

samhället så

utgår man ofta, men felaktigt, från att kvaliteten på helheten kan och bör mätas med delarnas

genomsnittskvalitet – och att om någon av delarna sjunker under genomsnittet, så kan det ha
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skadliga effekter för just den delen, men knappast för kvaliteten, livsdugligheten och den

operationella kapaciteten hos helheten. (Bauman, 2012, s.8)’

På samma sätt har våra samhällen ännu inte hittat ett sätt att hantera klimatfrågan

gemensamt men håller på idag hitta hållbara ”säkringar” genom olika FN-avtal om

växthusgaser och genom UNESCOs arbete med ECEfS.

Trots de olika förutsättningarna och trots ojämlikheten har människans levnadsstandard

faktiskt aldrig varit så god. Även om det är större skillnader mellan länder och regioner

när det gäller rikedomer och hälsa, idag än för 200 år sedan, ligger alla länder mycket

bättre till än för 200 år sedan. Roslings föreläsning om global hälsa och rikedom visar

en kraftig höjning av livslängden och välståndet i alla länder de senaste 200 åren

(Hillman 2010). Med andra ord speglar denna bild en värld präglad av mer social

hållbar utveckling än vad många tror, och där utbildning och i synnerhet ECEfS bör ges

en större plats.

Dock är det självklart att vi kan förbättra världen ännu mer och arbeta bland annat mot

fattigdom och för rättvisa och jämlikhet, värden starkt kopplade till hållbarhet. FN

(Förenta Nationerna)s Milleniemål syftar just till social och ekonomisk utveckling, och

ytterst till att utrota fattigdomen (FN, 2014). Detta kräver tillväxt. Enligt samma FN-

källa och enligt en föreläsning av Rosling som sänts på BBC (British Broadcasting

Corporation) och UR (Utbildningsradion) (Hillman, 2013, november) gör världen, trots

bakslag i samband med finanskrisen, fortfarande framsteg när det gäller

fattigdomsbekämpningen. FNs mål (2014) att halvera extrem fattigdom i världen mellan

1990 och 2015 nåddes redan 2010.

Men ökad levnadsstandard hos en växande befolkning innebär med dagens utveckling

stora utsläpp av växthusgaser. Särskilt bland de snabbt växande ekonomierna som

närmar sig Nordamerikas och Västeuropas livsstil.

Att en hög nivå av inkomst, det vill säga en hög nivå av ekonomisk utveckling, kan nås

med mindre utsläpp av växthusgaser är därför en förutsättning för att befolkningsökning

och tillväxt inte ska leda till stora klimatförändringar. Att försöka stoppa den

ekonomiska och sociala utvecklingen i de fattiga länderna i Asien och Afrika är nog ett

alternativ få på allvar vill föreslå.
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Ett rimligt antagande är därför att de länder som idag har högst belastning på klimatet

per capita, d.v.s. den utvecklade delen av världen, behöver minska sina utsläpp för att en

större global ekonomisk jämlikhet ska vara möjlig med begränsade klimatförändringar.

Samt att utvecklingsländernas tillväxt sker på ett betydligt mer klimatanpassat sätt än

västvärldens snabba tillväxt de senaste två seklen.

I denna kontext är en ökad medvetenhet kring livsstil och miljöpåverkan avgörande för

att göra skillnad. Livsstil och synen på den egna individens roll i världen och indirekt

hens miljöpåverkan är något som grundas i unga år enligt UNESCO (2008). Detta har

också UNESCO uppmärksammat genom sitt program UN (2005). Därför kan ECEfS

spela en avgörande roll i de länder och regioner som just nu går mot västvärldens

utvecklingsnivå och där den potentiella utsläppsökningen är som störst.

3.1.1.2 Yngre barns lärande för hållbar utveckling (ECEs D eng-)
Även om ESD är under representerat i UNCED (United Nations Conference on

Environment and Development) är det tydligt att ESD spelar en viktig roll i kampen

mot klimatförändringarna. Enligt IPCCs tablå över strategier för att hantera

klimatförändringen genom anpassning (2014) (se bilaga 1) är utbildning en av de

absolut viktigaste faktorerna. Vikten av att göra utbildning för hållbar utveckling en

prioritet i alla länder understryks av UNESCO (Unesco, 2008), av UNESCOs Global

Action Programme (GAP – Global Action Plan) (2013) och av FNs millennienål (2014).

Stödet kommer från det forskningsfält som har visat vikten av ECE för det livslånga

lärandet. Vi vet att människor förvärvar sina sociala beteendemönster och värderingar

redan i tidig ålder, och att ECE har stor påverkan på det livslånga lärandet (Gothenburg

Environment Centre, 2010; Davis, 2010; Rhoades et al., 2011). Vi vet också att barn är

kompetenta och medvetna om miljön redan i tidig ålder, vilket är en stark anledning till

att börja med ECEfS redan i förskolan (Pramling Samuelsson, 2011; Engdahl och

Rabusicova, 2011).

3.1.1.2.1 Internationellt perspektiv
Idag är forskningen om yngre barns lärande för hållbar utveckling på frammarsch inom

internationella politiska institutioner, men också bland forskare inom ECE (Early

Chilhood Education) särskilt i EU (Europeiska Unionen), Australia, Nya Zeeland och

USA.  Men för bara några år sedan var och miljömedvetenhet i sin linda (Pramlig

Samuelsson, 2011).
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Genom UNESCO (2013) har FN gjort lärande för hållbar utveckling till en av sina

absolut högsta prioriteringar. Den så kallade GAP som presenterades av Unesco 2013

har två huvudmål (2013). Det första målet handlar om att omorientera utbildning och

lärande så att alla har möjlighet att förvärva de kunskaper, färdigheter, värderingar och

attityder som ger dem möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Det andra handlar att

stärka utbildning och lärande i alla dagordningar, program och aktiviteter som främjar

en hållbar utveckling. GAP lanserades 2014 i samband med Unesco World Conference

on Edcuation for Sustainable Development (2014). Då åtog sig 360 aktörer inom

lärande för hållbar utveckling runt om i världen att stödja GAP (Unesco, 2014). Dessa

aktörer förbinder sig till en av GAPs fem prioriteringar: Politisk integration av ESD,

fullständig institutionell integrering, Lärarnas utbildning och fortbildning, stödja

ungdomens roll som stödjare för hållbar utveckling genom ESD, stödja det lokala

arbetet för ESD.

2007 etablerade UNESCO den så kallade Chair in Early Childhood Education and

Sustainable Development som har som mål att för det första främja ett integrerat system

för forskning, utbildning, information och dokumentation inom området för

småbarnsfostran och hållbar utveckling. För det andra att underlätta samarbetet mellan

erkända internationella forskare och lärare. För det tredje att främja principerna i FNs

konvention om barnets rättigheter som en grundläggande text och utgångspunkt för

samarbete med universitet i Nord och Syd. För det fjärde att lära barn demokratiska

värden i tidig ålder. För det femte att stärka samarbetet med föräldrarna och till slut att

främja nära samarbete mellan universitet i Nord och Syd som ett effektivt sätt att bättre

rikta forskning mot tidiga upplevelser och deras inverkan på livslånga lärandet och

mänsklig utveckling (Unesco, 2007). Den senaste punkten är en viktig anledning till

varför jag har valt videokonferenser som verktyg för yngre barns lärande för hållbar

utveckling.

Andra internationella icke-statliga och icke-vinstdrivande organisationer som till

exempel OMEP (World Organization for Early Childhood Education) som stöds av

Unesco, har också lagt yngre barns lärande om hållbar utveckling som sin prioritet.

OMEP har två huvudmål. Det första är att främja ESD som en integrerad del av ECE.

Det andra är att uppmuntra människor att arbeta i sina länder för att föra in ESD i

förskolans läroplaner, att utveckla forskningen inom ECEfS och utveckla information

inom detta område - böcker, tidskriftsartiklar, nyhetsbrev -
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(http://www.worldomep.org/en/).OMEP, som har nationella kommittéer i 60 länder på

alla fem kontinenter, är enligt Unesco

(http://www.unesco.org/en/esd/networks/working-group-of-unesco-chairs/sweden/), den

starkaste partnern för globalt samarbete.

Det är särskilt intressant att inte bara ta upp teoretiska perspektiv i ECEfS utan också

stimulera läsarens reflektioner kring hur man på ett praktiskt sätt i tidiga åldrar kan

skapa förhållningssätt som främjar världens hållbara utveckling. Det är detta syfte som

UNESCOs artikelsamling har (2008). I en tid och värld av ekologiska, ekonomiska och

socio-kulturella obalanser är syftet med den att visa allmänheten de samband som finns

mellan hållbar utveckling och småbarnsfostran. Jag anser detta som grundläggande för

denna forskningsöversikt och därför har jag valt att fokusera översikten i huvudsak på

detta.

Med tanke på planetens akuta behov av en hållbar utvecklingspolitik var syftet med

artikelsamligen att påpeka vikten både av att hitta nya lärosätt som är tillgängliga för

alla och att fokusera också på småbarns lärande.  Det då individer internaliserar

förhållningssätten och värden som mest, menar författarna. Detta har en tydlig påverkan

på människors medvetenhet om vad som långsiktigt gynnar och missgynnar den

komplexa planeten.

Den största utmaning för planetens framtid ligger i skärningspunkten mellan det

ekonomiska, det kulturella och det pedagogiska. Med andra ord är de ekonomiska,

praktiska, kommunikativa, pedagogiska och politiska investeringar i småbarns

utbildning är en grund för hållbar utveckling (2008). UNESCO framhäver dessutom att

det inkluderande och demokratiska perspektivet på världen, och i synnerhet på

småbarnslärande, är en nyckel till en global och hållbar framtid.

De flesta artiklar i UNESCO rapporten (2008) argumenterar för tesen att hållbar

utveckling och småbarnsutbildning är ömsesidigt beroende av varandra på ett positivt

sätt. Med andra ord höjer lärande i hållbar utveckling barnens miljömedvetenhet från

tidig ålder. Författaren Evelyne Pressoir hävdar, i likhet med de andra skribenterna i

rapporten, att småbarns utbildning är avgörande för framtidens miljöutmaningar, dock

påpekar hon att ekonomiska och socio-kulturella faktorer kan utgöra bromsande faktorer

för hållbar utveckling. I dagens ekonomiska och socio-kulturella situation har inte alla
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barn ännu möjligheten att dra nytta av sin rätt till utbildning, och än mindre till en god

sådan, vilket utgör det största hindret inom småbarnsfostran och hållbar utveckling.

Den tredje poängen handlar om att integrera utbildning för hållbar utveckling i

småbarnspedagogiken genom att utbilda pedagoger enligt en trepunktsplan som

innefattar metodologiska, strategiska och innehållsaspekter.

Den sista och kanske viktigaste poängen är kriterier för att även utbildningen för hållbar

utveckling främjas i länder under utveckling, och i synnerhet i Afrika.

3.1.1.2.2 Om ECEsD i den svenska läroplan och förskolans praxis
Sverige är ett ledande land när det gäller hållbarhet i politiken.  När det gäller yngre

barns lärande för hållbar utveckling har Sverige några forskare som ligger i framkant.

Bland dessa är Pramling Samuelsson som är medlem i OMEPs exekutiva kommitté

(http://www.worldomep.org/ ) och som har varit en av huvudaktörerna i etableringen av

UNESCOs Chair in Early Childhood Education and Sustainable Development.

Pramling Samuelsson har också medverkat i en mängd olika forskningsprojekt om

ECEfS.

Dagens småbarnspsykologi ser barnen som kulturellt betingade, kompetenta,

kommunikativa och med höga kognitiva tillgångar, vilket gör dem mottagbara för en

mängd aspekter av vad hållbar utveckling innebär. Dessutom är internationella

överenskommelser, varav jag nämnt några tidigare, garant för att ECEfS gör skillnad.

Pramling Samuelsson tar upp några av de viktigaste anledningarna till att det är möjligt

och viktigt att arbeta med hållbar utveckling i förskolan, och bland annat det föregående

(2011). Hon hävdar med stöd av longitudinella och kvalitativa studier att tidig inlärning

har en effekt senare i livet, exempelvis för framgången i skolan (också Sylva et al.

2004), men också på hur attityder och intresse formas tidigt (Gothenburg Environment

Centre, 2010) vilket Davis också tar upp (2010). Att barnen kan intressera sig för

komplexa frågor relaterade till hållbar utveckling om läraren arbetar professionellt och

på ett sätt som gör ämnet meningsfullt för barnen understrycker Pramlig Samuelson.

Med andra ord är det en möjlighet för barnens meaning –making (Corsaro, 1997;

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2008). Slutligen påpekar hon vikten av

yngre barns lärande för hållbar utveckling för mänsklighetens framtid när hon

understryker att ECEfS kan göra skillnad. Huvudanledningen är att inhämtning av

kunskap om sig själv, andra och miljön har en kraftig potential samhällsinverkan
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(Pramling Samuelsson och Kaga 2008). Det sistnämnda är den teoretiska pelaren för det

experiment jag gjort med videokonferensmöten mellan barn.

När det gäller det svenska förskoleväsendet har skolverket bland annat gett en

utmärkelse för att hjälpa pedagoger och ledningar att reflektera över sina verksamheter

utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Sverige, 2010b).  För att få utmärkelsen behöver

förskolorna uppfylla vissa kriterier relaterade till ECEfS (Sverige. Skolverket, 2013).

Det finns många artiklar som teoretiskt visar att frågan är livsviktig för mänsklighetens

framtid. Dock är den longitudinella forskningen med fallstudier av den pedagogiska

praxisen om just yngre barn och hållbar utveckling fortfarande tunn och i sin linda.

Som Pramling-Samuelsson och Kaga skriver (Unesco, 2008) är faran för barnens

framtid en huvudanledning till att skapa en ekologisk verksamhet i förskolan. Det är nu

som morgondagens vuxna behöver andra beteendemönster. FN har förklarat åren 2005–

2014 som ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling (Unesco, 2005) vilket

förmodligen bidragit till att frågan om lärande för hållbar utveckling idag är ett

oundvikligt tema också i förskolan. Sandahl (2013) skriver att Sverige har varit aktiv i

frågan, vilket bland annat syns i grundskolans och förskolans läroplan, även om

begreppet ”hållbar utveckling” inte nämns en enda gång (Sverige. Skolverket, 2010 och

2011). Dock finns begreppet med i Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i

förskolans läroplan (Sverige. Utbildningsdepartementet, 2010) och visar tydligt att

förskolans läroplan bygger på ett hållbart tänkande (Sandahl, 2013:a). Sandberg och

Ärlemalm-Hagsér bekräftar (2011) att Lpfö 98 (2010) tydligt uppmuntrar ESD genom

leken. Exempel på hållbart tänkande i den svenska läroplanen finns bland annat i dess

mål och riktlinjer. Att respektera allt levande, att värna sin närmiljö, att se världen på

olika sätt, att vässa sin lyhördhet för att förstå andras perspektiv och att intressera sig för

olika ekologiska och samhällssystem är några av dem (Sverige. Skolverket, 2010).

Dock kan man undra varför läroplanen aldrig tar upp vikten av omsorg av den globala

miljön?

3.1.1.2.3 ECEfS praxis
Enligt Davis var yngre barns lärande för hållbar utveckling obefintlig förr men i och

med en stigande medvetenhet för konsekvenserna av den globala uppvärmningen ökar

ECEfS i alla delar av världen (2008). En rad olika projekt och studier har genomförts
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och pågår som har till syfte att inspirera förskollärare i deras arbete för hållbarhet i

förskolan.

Bland dessa projekt kan man nämna projektet Education for Sustainable Development

in Practice som grundar sig på de så kallade 7 R:n (worldomep, 2011). De 7 R:n

handlar om att inspirera pedagoger med sju enkla verb: (eng-) respect, reflect, rethink,

reuse, reduce, recycle och redistribute. 28 länder på alla kontinenter är inblandade i

projektet med upp till 396 lokala projekt som involverar 30 714 barn från födelse till

åtta år.

En intressant kvalitativ projektrapport visar hur pedagoger från Australien tänker kring

koncept som ”ecovillage” och hur de uppmuntrar barnen till en hållbar livsstil med ett

tydligt, medvetet och professionellt ledarskap (Miller och Bentley, 2012).

Andra projekt inom OMEP i Sverige handlar om barns delaktighet, återanvändning och

återvinning utifrån barns perspektiv och om jämställdhet (Engdahl & al., 2012).

Skolverket berättar också på sin hemsida hur pedagoger kan arbeta med hållbar

utveckling i förskolan. Till exempel arbetar Cylinderskolans förskola för att vara en

Miljöskola. I detta sammanhang spelar de demokratiska värderingarna en viktig roll

liksom de olika socialisationsreglerna (Sverige. Skolverket, 2008).

3.2 Socialisation och förskolebarn lärande för hållbar utveckling (ECEfS)

3.2.2 Förskolan som mötesplats – om socialisationsprocesser

3.2.2.1 Teoretiskt perspektiv
Det finns givetvis lika många sätt att förstå barns möten med andra som det finns att

förstå barn och som det finns att förstå människor i allmänhet liksom olika perspektiv

på mänskligheten. Genom tiderna har synen växlat mellan att i olika grad fokusera på

antingen gruppen eller individen. Det är just där, i skärningspunkten mellan gruppens

och barnets bästa som pedagogens största utmaning finns. Det handlar, som Tellgren

påpekar, om att se förskolan som en mötesplats rik på möjligheter att samla erfarenheter

(2004). Vad är videokonferenser mellan barn annat än just en annorlunda och modern

mötesplats? En mötesplats som erbjuder barnen lek och virtuella resor som kan bygga

broar mellan barn med olika bakgrund och i olika livssituationer.

Tellgrens (2004) interaktionistiska belysning av den pedagogiska miljön som en

mötesplats, Nordin-Hultmans (2004) postmoderna inkluderande perspektiv på barns
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subjektskapande i förskolan och Johnsons (2003) reflektioner om självkänsla ger oss

möjlighet att bättre se ett barn i hela sin komplexitet och i mötet med andra och i miljön.

Det innebär alltså för pedagogen att hen bör vidga sitt fokus från endast barnet, så kallad

barncentrerad pedagogik, till att innefatta även barnet och dess miljö. Samtidigt hjälper

de ovannämnda författarna oss att förstå komplexitetens betydelse för vårt

välbefinnande - både på individnivå och samhällsnivå – bland annat med begrepp som

självkänsla, inflytande, tillgänglighet och autonomi. Och barns välbefinnande,

utveckling och lärande går via deras möten med de andra barn, pedagogerna och de

olika miljöer som finns i deras omgivning.

Vi möts och transformeras ständigt, och därför är det viktigt att se barnets potential i

möten med andra och i sin miljö. De interaktioner som sker via videokonferens gör det

möjligt att möta andra och vidga barnens värld. Därmed kan man förändra den miljö

och den sociala omgivningen där barnen vistas. Det kan vara ett bra sätt att skapa ett

inkluderande arbetssätt. Deleuze och Guattari förklarar det inkluderande arbetssättet väl

genom begreppen rhizome och immanens (1980, 2005). Begreppen sammanfattar

interaktionismens komplexitet på ett bra sätt, det vill säga både vår omvandlings- och

anpassningskaraktär och de komplexa interaktioner som gör att vi, och i synnerhet barn,

inte kan ”dömas” vara på ett eller annat sätt utan KAN vara på ett eller annat sätt. Den

potential som videokonferenser har att förändra människor i allmänhet och barn i

synnerhet ser jag därför som ett naturligt verktyg för barnens lärande, utveckling och

socialisation.

Det finns inte något tydligt svar på hur man kan arbeta på individ- och gruppnivå för att

år efter år i en verksamhet skapa den mest anpassade och demokratiska gruppkultur som

möjligt. Istället lär oss Nordin-Hultmans (2004), Tellgrens (2004), och Johnsons (2003)

att det finns lika många svar som det finns situationer. Barnens engagemang kan triggas

på olika sätt just för att de inte är ”bara” barn utan enskilda barn med sina bakgrunder i

en geografisk och socio-kulturell miljö här och nu. Det kan vara motiverande för ett

barn att via videokonferens berätta för andra barn om vad hen kan samtidigt som det

kan vara spännande att lära sig nya spel eller leka med okända leksaker i mötet med

andra.

3.2.2.2 Pedagogens roll
Pedagogen är en av huvudpelarna för att stödja barnens utveckling. Det är också en

garant för att ECEfS skall kunna implementeras i förskolan. Den meningsskapande och
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demokratiska fostrans positiva påverkan för barn socialiserande och lärande är ett

faktum idag. Och de demokratiska grundvärdena är detsamma som de som är kopplade

till det hållbara tänkandet. Alltså när den svenska läroplanen uppmuntrar pedagoger att

jobba med demokratiska principer i sin praxis, uppmuntrar den också ECEfS (Svreige,

2010).

Men hur kan en praxis skapas på demokratisk grund och för ECEfS? Emilson (2008) tar

upp begreppet kommunikativt handlande som en metod för att försöka dekonstruera den

auktoritära, det asymmetriska, modernistiska perspektivet på fostran, och därmed

pedagogens roll och förhållningssätt. För att åstadkomma detta argumenterar Emilsson

för en intersubjektivistisk version av Habermas kommunikativa handlingsteori (1995),

det vill säga präglad av ömsesidighet, öppenhet, samförstånd och meningskapande. Det

är denna typ av förhållningssätt som är grunden till pedagogens förhållningssätt i

ECEfS.

Huvudmålet är lärarens medvetenhet kring maktutövning för att åstadkomma en

pedagogik präglad av kommunikativt handlande. Om ett demokratiskt arbetssätt önskas

behöver alltså läraren se relationen med barnen ur ett subjekt-subjekt perspektiv och

kommunicera med barnen som kompetenta och likvärdiga medkonstruktörer (Emilson,

2008).

Kommunikativt handlande innebär i praktiken en positiv och relativt symmetrisk

relation mellan läraren och barnen. Relativt symmetrisk just för att det är en obalans i

kompetens men en balans i värde. Det innebär också en förståelseorienterad social

relation mellan läraren och barnen enligt Emilson. Man kan också påpeka att

kommunikativt handlande grundas på lärarens hörstyrka och inkluderande tankesätt

(Åberg, och Lenz Taguchi, 2005) där barnen ses som en vägledd aktör. Det resulterar i

en relation i samförstånd som har som mål att gynna barnens lärande och autonomi.

Mitt experiment med möten mellan barn via videokonferens skapades i enlighet med

Emilssons (2008) påstående om pedagogens roll och förhållningssätt och Åbergs (2005)

hörstyrkebegrepp. Jag vill undersöka om mötet mellan barnen via videokonferensen

driver fram barnens egna reflektioner och förmågor till högre inflytandesnivå. När det

gäller lärarens roll kan det dessutom vara givande för alla att bidra till en förskola som

en kulturarena med hög tillgänglighet där alla får komma med sina specifika

kulturuttryck. Det sistnämnda kan vara en oerhört viktig faktor för barnens
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engagemang, då det ger autonomi, eller ”upplevelser av kontroll” (Gustavsson, 2004).

Gustavsson hävdar att autonomi är mycket subjektivt och mer en inre känsla som

främjar individens engagemang och inflytande.  Man kan därmed anta att ju mer

tillgänglig förskolan är, desto mer sänks trösklarna. På det sättet kan man se individers

självkänsla och känsla av autonomi som ett tecken på hur bra eller dåligt de fungerar i

samhället, eller hur bra eller dåligt de mår, till viss del så som Johnson menar (2003).

En förutsättning för att nå eller höja sin autonomi är att individen känner att hens

omkringliggande miljö är tillgängliga.

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogens närvarande både i leken och i

verksamheten är gynnsamma faktorer för att uppmärksamma vilka samspelsstrategier

barn använder. I synnerhet i experimentet med videokonferens. Det måste även finnas

ett öppet arbetsklimat där alla inte nödvändigtvis arbetar mot samma mål men där

kollegiala diskussioner och reflektioner över barnens interaktioner kan ske. Därmed kan

pedagogerna hjälpa barnen att använda sig av de olika strategierna som ger tillträde till

mötet med andra.

3.2.3 Videokonferens som stimulator till socialisation och det hållbara
tänkandet?

3.2.3.1 Teoretisk bakgrund

3.2.3.1.1 Konsten att träffas utan mötas och att mötas utan att träffas
Det är genom att överbrygga olikheter och missförstånd i mötet med den Andre som

kunskap föds och där vi kan börja bygga dynamiska och hållbara sociala relationer, och

därmed ett tryggt och fungerande samhälle. Detta utgör grunden till detta experiment

med videolänkmöten mellan barn från olika miljöer. Jag ville att barnen skulle skapa sig

en egen realistisk och positiv inställning till ”Främlingen i huset intill” (Bauman, 2001,

s. 187). Vår naturliga inställning att inte reflektera över den Andre, gör att vi tror att vi

är som den Andre och att relationen är symmetrisk, men det är en naiv och falsk bild

eftersom vi egentligen inte har sett varandra. När vi börjar reflektera över den Andre ser

vi olikheterna och missförstånden växa. Genom vardagliga möten med den Andre

konstrueras därefter kunskap som vi får genom möten med andra. Då lämnar vi vårt

naturliga naiva tillstånd och når en högre nivå av kunskap och i relationen (2001).

Som jag skrev tidigare när vi börjar reflektera över den Andre blir olikheter synliga

mellan Jaget och Duet. Avståndet ökar och den intersubjektiva relationen blir
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asymmetrisk. Det Bauman kallar för ”missförstånd” (2001, s.183) blir många och bär

med sig positiva möjligheter. Enligt honom är det genom att överbrygga missförstånd i

mötet med den Andre som kunskap föds, vilket är ett mycket lämpligt och intressant

perspektiv för att förstå detta arbetes väsen och experiment. Utmaningen med

experimentet är att se barnen överbrygga olikheterna när de träffar andra barn, helst

främlingar, via videokonferenser, och på så sätt bli en del av och förstå mångfalden.

Bauman menar att konsten att träffas utan att mötas gör den Andre, den främlingen, till

en bakgrund som när som helst kan komma till liv och bli till en intersubjektiv relation.

Denna beskrivning är i allra högsta grad lämplig för att kunna observera och analysera

barnens interaktioner i möten via videokonferens. Den är också orsaken till mitt

antagande att barnen vinner kunskap på detta sätt. Som en blinkning till Bauman menar

jag alltså att barnen genom videokonferens kan mötas utan att träffas.

3.2.3.1.2 Videokonferensens multimodalitet
Videokonferens är ett typiskt multimodalt pedagogiskt IKT-verktyg. Den multimodala

arsenalen är som en triggande faktor för att tänka om hur vi representerar och

kommunicerar (Jewitt, 2008). Denna nya arsenal ger oss möjlighet att utvidga våra

kommunikationsresurser med bild, handling, ljud, med mera. Videokonferenser

erbjuder allt detta.

Många föräldrar tror att barnen instinktivt lär sig användingen av IKT-verktygen

(Plowman, McPake och Stephen, 2008). Sanningen ligger snarare i att lärande sker via

kulturell överföring och genom erfarenheter både av prova-på, misstag och härmning

(2008). Det som är tydligast är att IKT verktygens multimodala karaktär, bland annat

videokonferenser, gör dem både lekfulla, lättillgängliga och därmed ofta mer attraktiva

än monomodala verktygen. Gees (2007) ger viktig kunskap som argumenterar för de

didaktiska aspekterna av användingen av till exempel videospel i pedagogiskt

sammanhang (2005, 2007). Hans huvudsyfte verkar vara att demonstrera hur

videospelen kan användas ur ett multimodalt perspektiv. Vi kan här lätt dra paralleller

mellan videospel och användningen av videokonferens. Barnen kan helt enkelt uppfatta

dem på liknande sätt. Dock har videokonferens en mycket större potentiell för barnens

socialisation. Enligt Gee (2007) finns en rad olika principer som gynnar barnens

utveckling och lärande. I synnerhet är det barnens litteracitetserövring som han syftar

på, men som Björklund (2008) menar, sker litteracitetserövring via möten med andra

och med artefakter. Det innebär att videokonferenser erbjuder stora möjligheter för
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barnens socialisation, lärande och utveckling. Möjligheterna för lärande för hållbar

utveckling är därmed också stora.

En mycket central del av dessa förklaringar är att vår globala och tekniska värld kräver

nya sätt att hantera pedagogiken och didaktiken (Gee, 2007) just för att olikheterna syns

mer med ökad globalisering och med IKT-verktygen. Samtidigt understryker Gee

(2005) med sina principer att multimodala litteracitetsresurser använder leken som

huvudaccessoar, vilket främjar barnens nyfikenhet till verktygen och sitt innehåll,

kunskapen (Gee, 2007). Detta utgör också en viktig anledning till att jag har valt

experimentera med videokonferens för att undersöka lärande för hållbar utveckling.

3.2.3.2 Videokonferens i forskning och i praktiken
Läroplan för förskolan tar upp användningen av tekniken som lärande i sig, vilket

nästan kan kännas banalt i dagens högteknologiska samhälle (Sverige. Skolverket,

2010). Borde inte läroplanen också ta ett mer holistiskt perspektiv på tekniken, att

tekniken också kan vara ett medium för barnen att lära i alla domäner, som till exempel

hållbar utveckling?

Videokonferenser för yngre barns lärande är ett extremt underforskat område, kanske

just för att läroplanerna inte tillräckligt tydligt tar upp IKT som medierande pedagogiskt

verktyg.  Lim och Freed förklarar att även om stora satsningar görs för att köpa in

modernt material för videokonferens så används det inte, eller sällan (2009). De

framhäver att ledarskap och läroplaner måste stödja arbetet i text och handling för att

pedagoger skall uppmuntras till att hantera videokonferens i pedagogiskt syfte.

Dock erkänner UNESCO (2010) IKT:s inverkan på yngre barns lärande.  Ett stort

projekt som stöds av UNESCO - (DATEC – Developmentally Appropriate Technology

for Early Chilhood) (Unesco, 2014:a) - har uppdraget att ge vägledningsmaterial till

förskollärare och föräldrar för användningen av IKT. DATEC gjorde omfattande

forskning om lämpliga former av IKT inom förskoleverksamheten i Storbritannien,

Sverige och Portugal och kom fram till följande sju ”goda råd” om användning av IKT

(2014:a):

1 Se till att det finns ett pedagogiskt syfte.

2 Uppmuntra samarbete

3 Integrera andra aspekter och domäner av läroplanen
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4 Se till att barn är delaktiga och har inflytande

5 Välj en aktivitet som är transparent

6 Undvik applikationer som innehåller våld eller stereotypisering

7 Var medveten om hälso- och säkerhetsfrågor

Det är tydligt att videkonferens kan användas i pedagogiskt syfte för ECEfS så länge

man någorlunda följer de ovanstående didaktiska principerna.
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4 Metod
Min metod för att komma fram till studiens slutsatser var att genomföra ett experiment

och göra observationer av resultatet, samt att analysera huruvida resultatet är i linje med

de politiska målen för ECEfS.

I detta avsnitt kommer jag att försöka tydligt visa hur experimentet gick till från

förberedelserna till de avslutande videokonferenserna och intervjuerna med

pedagogerna. Jag kommer bland annat att ta upp vilken forskningsmetod jag valt, vilka

etiska principer jag använt, hur jag gjort urvalet av förskolor och av barn samt av

verktyg, vilket material jag har samlat, vilka processer jag använt och hur jag har

behandlat data från enkäten. Slutligen kommer jag redovisa experimentet på ett

kronologiskt sätt och ta upp de avgränsningar som finns och hur representativt detta

experiment är.

4.1 Metodval
Detta vetenskapliga arbete, som baseras på ett pedagogiskt experiment, är en

redovisning av en traditionell forskningsprocess. Den yttersta avsikten är att analysera

orsak–verkan-relationer mellan videokonferenser och yngre barns lärande för hållbar

utveckling. För att kunna göra det har jag använt olika steg, främst kvalitativa, men

även en begränsad kvantitativ undersökning. Undersökningsmetoden bygger

huvudsakligen på systematisk ickedeltagande observation av tio videokonferensmöten

(Bryman, 2011). Dock har andra typer av observationer genomförts.

I mina kontakter med alla deltagare, inkl. pedagoger och skolledare, använde jag en

strategi som liknar den tratteknik som används i intervjusammanhang (Kvale &

Brinkmann 2009). Det innebär att jag valde att inte helt avslöja observationernas,

samtalens och intervjuernas syften. Mina observationstillfällen skulle innehålla både

systematiskt planerade och spontana aktiviteter samt fria situationer med förskolebarn

från fyra till sex år.

Huvudanledningen till att jag valde så olika aktiviteter och situationer är att de gav mig

ett större underlag och därmed en djupare förståelse för vad som händer mellan barn och

pedagog när det gäller inhämtning av ny erfarenhet.

4.2 Etiska överväganden
När det gäller de grundläggande etiska övervägandena har jag tagit hänsyn till

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) för
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de svenska deltagarna (se bilagor 2). För de franska deltagarna har jag också tagit

hänsyn till kraven från den akademiska inspektören från den franska myndighet som

motsvarar skolverket (Ministere de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur

et de la recherche – www.education.gouv.fr) som hade hand om skolan i fråga (se

bilagor 2). Jag bad både ledarna, pedagoger, föräldrar och barnen om samtycke till enkla

visuella observationer med anteckningar, samtal och intervju.

Jag valde att inte använda videokamera eller ljudinspelning på grund av

störningsriskerna med en så kort fältstudie, för att vara så aktiv som möjligt under

observationen, men också på grund av att jag inte inom ramen för ett examensarbete

skulle hinna hantera ytterligare observationsmaterial.

Jag informerade alla vuxna deltagare om att empirin efter avslutad studie kommer att

lämnas in till Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år

för att därefter förstöras.

4.3 Urval

4.3.1 Förskolor och förskoleklasser och barn
Fyra pedagogiska enheter deltog i experimentet och valdes utifrån geografiska och

sociokulturella faktorer. Jag delade upp de fyra pedagogiska enheterna som deltog i

experimentet i två partnergrupper enligt nedan (och enligt bilaga 3), det vill säga utifrån

geografiskt och sociokulturella faktorer. Videokonferenserna skedde mellan enheterna i

varje partnergrupp. Med andra ord genomfördes videokonferenser mellan skola 1 och

skola 2, samt mellan förskola 1 och förskola 2. Totalt har fyra skolor/förskolor, fyra

förskoleklasser/förskoleavdelningar, fyra rektorer/förskolechefer, fyra

läraren/förskolläraren och 28 barn deltagit i experimentet.

Grupp A – Inriktning på det internationella utbytet– Barn i åldrarna fem till sex

år

- Skola 1 – Frankrike, fransktalande, sociokulturellt homogen, storstadsnära

landsbygd,– grupp på tolv femåriga barn i årskurs CP (cours préparatoire fr-)

- Skola 2 – Sverige, svensktalande, liknande sociokulturell homogenitet, tätort,

grupp på sex  sexåriga barn i förskoleklass.

Språkbarriären:
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Valet med två enheter med barn som inte pratar samma språk men som delar samma

typ av sociokulturell bakgrund är medvetet. Tanken var att jämföra de olika

momenten i detta par med samma moment i det andra paret där alla barn pratar

samma språk. Syftet var att se om språkbarriären var ett hinder eller inte.

Grupp B – Inriktning på det nationella utbytet – Barn i åldrarna fyra till fem år

- Förskola 1 – Sverige, svensktalande, homogen tätort – grupp på fem femåriga barn

i förskoleavdelning

- Förskola 2 – Sverige, svensktalande, multietnisk tätort – grupp på fyra fyra- till

femåriga barn i förskoleavdelning

Olika sociokulturell bakgrund:

Valet av två enheter med barn som pratar samma språk men som inte delar samma

typ av sociokulturell bakgrund är medvetet. Anledningen var att jämföra de olika

momenten i experimentet i detta par med samma moment i det andra paret, där

barnen inte pratar samma språk men delar sociokulturell bakgrund. Syftet var att se

om de sociokulturella skillnaderna var avgörande för experimentets resultat.

4.3.1.1 Barn och Pedagoger
Grupp A

- Lärare 1 – Utbildad grundskollärare, fransyska i 50-årsåldern, franska som modersmål,
behärskar engelska flytande, medelklass och högutbildad.

- Barngrupp 1: Läraren inkluderade alla barn i femårsgruppen. Det var sju pojkar och
fem flickor. Totalt 12 barn.

- Lärare 2 – Utbildad grundskollärare, svenska i 35-årsåldern, svenska som modersmål,
behärskar engelska flytande, liknande sociokulturell bakgrund som lärare 1.

- Barngrupp 2: Läraren valde slumpvis en grupp sexåriga barn bestående av tre pojkar
och tre flickor. Totalt 6 barn.

Grupp B

- Förskolärare 1 – Utbildad förskollärare, svenska i 25-årsåldern, svenska som
modersmål, medelklass och högutbildad.

- Barngrupp 3: Läraren valde slumpvis en grupp femåriga barn bestående av tre pojkar
och två flickor. Totalt 5 barn.
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- Förskola 2 – Utbildad grundskollärare, grek i 30 årsåldern, svensktalande med
grekiska som modersmål,  medelklass och högutbildad.

- Barngrupp 4: Läraren valde slumpvis en grupp fyra- och femåriga barn bestående av
två pojkar och två flickor. Totalt 4 barn.

4.3.1.2 Utbytesplattformen eTwinning  som stöd för projektet
eTwinnning  (www.etwinning.com) är en praktisk och avgiftsfri internetbaserad

plattform där lärare i Europa kan mötas, utveckla samarbetsprojekt och dela idéer.

Plattformen är EU-finansierad och mer än 30 europeiska länder är med, medtusentals

skolor och förskolor registrerade. Den valdes för att det är en officiell säkerhetsstämplad

plattform och för dess möjligheter för digitala utbyten.

4.3.1.3 Videokonferens plattform appear.in
Appear.in (www.appear.in) är en av de tre rekommenderade länkar för

videokonferenser i eTwinnings plattform.

4.2 Material

4.2.1 Noter
Jag valde att endast använda skriftliga anteckningar för samlingen av empiri när jag:

- samtalade med barnen och pedagoger innan, under och vid experiments avslutning.

- observerade miljön.

- observerade videokonferenser.

- intervjuade pedagoger.

4.2.2 Intervjufrågor/enkät
Jag genomförde en kort enkät i anslutning till den avslutande intervjun med de fyra
huvudlärarana (se bilaga 5).

4.3 Process

4.3.1 Val av förskolor och förskoleklasser
För att välja ut de fyra förskolor/skolor som deltog i experimentet använde jag internet

som sökmotor och letade medvetet utifrån geografi, sociokultur, tätort/landsbygd samt

barnens åldrar. För att hitta de fyra förskolorna/skolorna kontaktade jag sedan över 60

förskolechefer och rektorer via mejlutskick (se bilaga 5), dels för att presentera

experimentets syfte, dels för att informera om fördelar för barnen och arbetslaget vid ett

eventuell medverkan. Jag har också besökt några av förskolorna och skolorna, bland

annat i Frankrike, för att träffa förskolechefer och rektorer i syfte att övertyga dem att
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vidarebefordra information till sina respektive arbetslag. De svenska enheterna anmälde

sig via sina rektorer med arbetslaget godkännande. När det gäller den franska enheten

kontaktade en av lärarna mig på eget initiativ efter att ha blivit informerad om projektet,

för hon var mycket intresserad av experimentets syfte. Hela processen för att hitta

deltagare tog tid, drygt två månader.

När de fyra olika skolorna/förskolorna valts ut, en i Frankrike och tre Sverige, kunde

experimentet äntligen genomföras, och de olika videokonferenserna planeras in.

4.3.1 Experimentets arbetsprocess
Tillsammans med lärarna bestämde vi att videokonferenserna skulle ske ungefär

varannan vecka och att barnen skulle träffas via videokonferens vid fem tillfällen totalt.

Jag lade fram ett förslag till arbetsprocess för ledarna och lärarna innan experimentet

inleddes Arbetsprocessen bestod av tre huvudmoment:

 Moment 1: Förberedande enskilt moment mellan läraren och tillhörande barn

inför den första videokonferensen. Pedagogen hade i uppgift att informera om

projektets innehåll och uppmuntra barnen att reflektera över vad de ville visa

(bilder, filmer, ritningar, ljud inspelningar, musik, mm). Inför den intranationella

videokonferensen (inom Sverige) uppmuntrades barnen också reflektera över

vad de ville berätta om och om vad de ville fråga de andra barnen.

 Moment 2: Videokonferenser parvis mellan barnen från Skola 1 – Skola 2 samt

Förskola 1 – Förskola 2, med stöd av tillhörande lärare. Läraren hade i uppdrag

att hjälpa barnen att visa/berätta det de hade bestämt att visa, fråga de frågor de

hade förberett samt låta barnen leka och kommunicera fritt med de andra barnen.

 Moment 3: Förberedande enskilt moment mellan läraren och tillhörande barn

inför andra videokonferensen. Pedagogen hade i uppdrag att uppmuntra barnen

att reflektera över vad de ville visa, för den intranationella videokonferensen

(inom Sverige) över vad de ville berätta om och fråga de andra barnen om och

slutligen om det de skulle svara på.

Jag skapade en bild över de 7R:en  för utbildning i hållbar utveckling för att inspirera

lärarna innan början av projektet (worldomep, 2011).
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När det gäller användningen av IKT som pedagogiskt verktyg har jag också utgått från

DATECs sju rekommendationer som nämndes under rubriken Videokonferens i

forskning och i praktik (Unesco, 2014:a).

När det gäller mitt förhållningssätt sade jag tydligt till lärarna i början av projektet att

jag kunde bistå med teknisk hjälp och med att skapa arbetsmaterial om så önskades,

men att jag inte skulle blanda mig i deras pedagogiska strategi för de förberedande

aktiviteterna inför videokonferenserna.

Jag informerade tydligt om att min närvaro under videokonferenserna endast skulle

handla om att observera och inte alls medverka i aktiviteterna. Tvärtom försökte jag så

gott jag kunde vara osynlig.

4.3.2 Tidsplanering för experimentet
Experimentet ägde rum mellan början av september och slutet av november 2014. Dock

ägde förberedelserna inför starten av experimentet rum i slutet av juni 2014.

4.3.3 Tidsplanering för videokonferenser
Videokonferenserna planerades kollegialt varannan vecka (se bilaga 7). Sammanlagt

blev två videokonferenser inställda, en i varje partnergrupp. Den ursprungliga

tidsplaneringen följdes inte till fullo utan ändrades under tiden beroende på

pedagogernas egna planeringar.

4.3.4 Den digitala utbytesplattformen – eTwinning
På grund av den akademiska inspektören från den franska motsvarigheten till skolverket

(Ministere de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche –

www.education.gouv.fr) godkändes inte projektet utgångsform, med användningen av

videkonferensplattform Skype, av säkerhetsskäll. För att genomföra projektet letade jag
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efter en godkänd plattform och hittade eTwinnning  (www.etwinning.com). Plattformen

är EU-finansierad och godkänd av alla europeiska myndigheter som motsvarar det

svenska Skolverket. Det visade sig att svårigheterna med att hitta rätt plattform till slut

ledde till att jag ökade min kunskap om digitala pedagogiska utbyten i Europa.

När det gäller eTwinnings praxis så måste man som lärare först anmäla sig, för att

kunna ansöka om ett projekt som sedan godkänns av eTwinning-institutionen. Därmed

skapas en så kallad Twinnspace (se bilaga 7) där man kan skapa olika mappar för att

integrera olika typer av filer (bilder, video, ljudfiler, text dokument, mm) i utbytessyfte

mellan barn och lärare som är med i projektet.

Som teknisk koordinator ansökte jag om ett projekt kallat ”Child Connect Project”

genom en av de svenska skolor som deltog i projektet. Ansökan innehöll en beskrivning

av de pedagogiska målen för projektet (se bilaga 8). Projektet godkändes och jag

designade Twinnspace så att skolorna som deltog i mitt experiment fick egna mappar

för att kunna ladda ner olika typer av mediafiler under projektets gång.

Jag gick genom användningen av twinnspace med alla lärare som deltog i experimentet.

4.3.5 Videokonferensplattformen
På grund av den akademiska inspektören från den franska motsvarigheten till

Skolverket (Ministere de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche – www.education.gouv.fr) var vi tvungna att använda en

videokonferensplattform som fanns som länk i eTwinning. Denna plattform heter

appear.in (www.appear.in) och vi skapade ett rum vid namn appear.in/child-connect-

project (Mozis, 2014). Det är en gratis plattform där man kan skapa rum för

videokonferenser utan medlemskap och med möjlighet att stänga rummet för

allmänheten. Dock visade det sig att denna plattform teknikmässigt fungerade sämre än

Skype.

4.3.6 Insamlingsmetoder

4.3.6.1 Skriftlig insamling
Insamling av empiri har generellt skett skriftligt efter observationer, samtal, enkäter och

intervjuer. Antingen fördes anteckningar via iPhones anteckningsapp eller på papper.

4.3.6.2 Samtal
Samtalen skedde via telefon med ledningarna innan projektets början. Jag samtalade

med både barnen och pedagogerna i varje enhet en gång innan projektet inleddes både
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för att presentera mig själv så att jag inte skulle dra för mycket uppmärksamhet under

den första videokonferensen, men också för att lyssna på barnen och deras pedagoger.

Därefter skedde samtalen då jag var på plats i de olika förskolorna och skolorna i

samband med videokonferenserna. Jag har försökt att vara lyhörd vid samtalen och föra

dem i dialog och på det mest symmetriska sätt jag kunde. Efter varje videokonferens

frågade jag varje barn vad hen tyckte hade varit roligast eller mest spännande med

dagens videokonferens.

4.3.6.3 Enkät /intervjufrågor
Enkäten och intervjuerna har skapats i samma mall. När det gäller intervjuerna använde

jag inledande frågor, uppföljningsfrågor och sonderande frågor (Kvale och Brinkmann,

2009). När det gäller enkäten använde jag skalfrågor som bland annat används i

hälsosammanhang för att värdera respondentens uppfattning av sin egen förmåga och

beredvillighet att förändra ett beteende. Enkäten begränsades till de fyra ansvariga

lärarna.

4.4 Databehandling

4.4.1 Övrigt material
I början av projektet skapade jag en strategi för bearbetning av anteckningarna. Vid

varje tillfälle har jag först försökt att fånga in situationen, alltså försökt bortsett från min

frågeställning, dvs. som en ”resenär” (Kvale och Brinkman, 2009). När det gäller

intervjun har det dock handlat om en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Jag

klassificerade tidigt anteckningarna i kategorier: observationer och samtal. Den sista

nytt kategorin uppkom vid slutet av experiment med de avslutande intervjuerna. Jag

ansträngde mig också att bearbeta anteckningarna både direkt och sedan efter en tids

reflektion kring Bauman (2001) och Deleuze och Guattari (1980 och 2005) teoretiska

perspektiv.

Jag bestämde mig också för att försöka fokusera på hur olika undervisningsstrategier

kan trigga barnens deltagande och makttagande i den lärande processen. Som Åberg och

Taguchi (2005) menar är det viktigt att förstå hur barnen tar reda på informationen de

behöver för att förstå och därefter öka sitt inflytande över sin omgivning (Åberg och

Taguchi, 2005).  Att analysera och tolka barnens handlingar och kommentarer och

skapa beskrivningskategorier är grunden till förståelse av de enskilda barnen

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).
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Med andra ord försökte jag genom anteckningar och bearbetning av dessa använda min

hörstyrka (Åberg och Taguchi, 2005). Lyhördheten, tillsammans med den pedagogiska

dokumentation jag skapat i och med anteckningarna, hjälpte till att ta reda på var barnen

befann sig i relation till aktiviteten och lärandet, och hjälpte mig hitta min

frågeställning. För barnen bör aktiviteten i praktiken inneburit ett kliv mot den närmaste

utvecklingszonen (Smidt,  2010) och detta tar jag upp igen mina slutsatser.

4.4.2 Enkät
Jag genomförde en kort enkät med de fyra huvudlärarna i anslutning till den avslutande

intervjun. Enkäten byggde på sju skalfrågor. För det första handlade skalfrågorna om

pedagogens motivation. För det andra handlade de om barnens, arbetslagets, ledningens

och vårdnadshavarens intresse för projektet enligt pedagogen. Jag bearbetade data

genom stapeldiagram, även om antalet respondenter var mycket lågt. Jag kommer att

förklara de genomsnittliga värdena under resultatdelen.
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5 Resultatberättelse
I denna del vill jag på ett koncist och målande sätt presentera det empiriska resultatet av

experimentet. Jag vill påminna om att jag valt att använda endast en del av all empirisk

data och att denna presentation därför till viss del är subjektiv. Detta anser jag vara

lämpligt att analysera och diskutera under rubriken syfte och frågeställningar.

Resultatet av enkäten står för sig själv i början av berättelsen, medan det övriga

empiriska materialet följer därefter. Det bygger på mina observationer, de oplanerade

samtalen med både barnen och pedagogerna, samt intervjufrågorna och fokuserar på

följande:

 Barnens nyfikenhet, intresse och emotionella tillstånd

 Pedagogernas engagemang och motivation

 Pedagogernas påverkan av arbetslaget och ledningen

 Pedagogernas påverkan av vårdnadshavaren

 Pedagogernas förståelse av hållbar utveckling

 Miljöns och teknikens eventuella påverkan

 Arbetslagets, ledningens och vårdnadshavarnas intresse

 Språk eller sociokulturella skillnaders eventuella påverkan

Jag har delat upp berättelsen i två delar där den ena står för två pedagogiska enheter som

ansåg experimentet som misslyckat, för olika anledningar, och den andra av två enheter

som ansåg det som lyckat eller delvis lyckat. Min data gjorde detta möjligt och jag

ansåg det intressant att analysera den på detta sätt.

5.1 Enkäten
Diagrammen nedan visar resultatet av skalfrågeenkäten till de fyra pedagogerna där 0

stod för obetydligt och 10 för mycket intresserad. Tolkning, analysen och diskussion av

enkätens resultat kommer under Analys och diskussion delen.

Sju skalfrågor ställdes och svaren handlar endast om de deltagande pedagogernas egna

bedömning och upplevelser  om sin egen motivation och om barnens, arbetslagets,
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ledningens och vårdnadshavarens intresse för projektet. Det handlar alltså inte om

barnens, arbetslagets, ledningens och vårdnadshavarens egna svar om projektet.

Huvudtendenser:

Enligt pedagogerna har barnen stort intresse både för de förberedande aktiviteterna inför
de digitala mötena och för videokonferenserna. Dock lägre för barnen i lärare 2s enhet.

Pedagogernas motivation har varit hög, dock inte för lärare 2.

Arbetslagets och ledningens intresse för projektet har varit låg, och mycket låg enligt
lärare 3.

Vårdnadshavarnas intresse för projektet har varit hög, dock inte enligt lärare 3.
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5.2 Handlingar, uttalanden, miljöer och tekniken, intervjufrågor

5.2.1 Generella observationer
På frågan om de själva skulle vilja starta ett digitalt utbytesprojekt med barn från andra

miljöer svarade alla ja:

 Lärare 1 underströk att hon kommer att göra det, fast med ”andra, mer olika

barn, från Afrika till exempel”.

 Lärare 2 underströk att hon skulle göra det, dock på hennes ”egna villkor och

tid”.

 Förskollärare 1 påpekade att de hade bestämt att göra det med annan förskola

närmare i Vallentuna så att barnen skulle få chansen att träffas fysiskt.

 Lärare 3 svarade att hon skulle göra det huvudsakligen för att förstå hur andra

pedagoger jobbar i ”Europa och i USA”.

Endast en pedagog har följt den förslagna arbetsprocessen. Dock följde hon inte den del

som handlade om att låta barnen leka/kommunicera fritt med de andra barnen vid slutet

av varje videokonferens.  Denna pedagog är förskollärare 1 (förskola 1).

Ingen av pedagogerna har använt eTwinnings Twinnspace för filutbyten, eller

eTwinning överhuvudtaget.

Ingen av pedagogerna har skickat bilder, filmer, ljudfiler eller texter via mejl varken

innan eller efter videokonferenserna.

Endast en pedagog har systematiskt arbetat med pedagogisk dokumentation under

projektets gång. Denna pedagog är förskollärare 1(förskola 1).

Barnens nyfikenhet, intresse och emotionella tillstånd

Mina observationer visar att barnen varit från första början var positiva och nyfikna på

det okända, reflekterade över sig själva, över sin närmiljö, över de andra, över den

globala miljön och verkade glada i mötet med de okända barnen.

Under de första minuterna av de första mötena via videokonferensen var barnen något

fysiskt spända och tystlåtna. Därefter var de fokuserade på skärmen, intresserade av att

se sig själva på skärmen, engagerade i mötet med de andra barnen de såg på skärmen
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och mot slutet reagerade skrattade de då och då åt handlingar som de andra barnen

gjorde.

På slutet av experimentet, dvs. efter fyra videokonferenser och fyra förberedande

moment, kunde jag konstatera att barnen hade lika positiv inställning som i början av

projektet men hade dessutom skapat en relation med de andra barnen, och  kallade dem

för sina kompisar.

Barnens intresse:

I barnens svar på öppna frågor efter videokonferenserna har de uttryckt att det var

”pirrigt i magen” i början, att det var ”jätteroligt”, att det var ”jättekul” att se sig själva

på skärmen, att se de andra barnen på skärmen, att prata med de andra barnen, att

drömma om videokonferensen, att se de andra barnens hus, deras butiker, att se de andra

barnen busa, att visa vad de hade förberett, att veta vad deras avdelning hette, att de

andra barnen var fyrkantiga (tekniskt problem), att jag var tomten, att de såg ut som

björnar och gorillor (tekniskt problem), att de var som Minecraftdjur (tekniskt problem),

att det var roligt att vara med och att ställa de frågor de hade förberett.

Barnens frågor till varandra:

Barnens frågor till varandra handlade om de andra barnens namn, om namnen på de

andra barnens avdelningar och ”fröknar”, om namnen på de andra barnens

familjemedlemmar, om de andra barnen hade djur, om de andra barnens leksaker, språk,

skor, lekgård, skogar, myshörna och kläder.

Några iakttagelser om barnens motivation och emotionella tillstånd:

Ett barn i förskola 1, det vill säga i gruppen med två svenska förskolor, frågade de andra

barnen under första videokonferensen om de talade svenska eller engelska.

Efter sista videokonferenserna tyckte de flesta barn att det vore spännande att träffa de

andra barnen på riktigt.

Vid slutet av andra videokonferens mellan Förskola 1 och 2 ”pussades” barnen från de

olika enheterna digitalt.

Det goda humöret smittade från en enhet till den andra när barnen skrattade eller busade

och hade roligt.

Tre pedagoger upplevde tekniken som en bromsande faktor för kvalité
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 Den ena (lärare 1- skola 1) hade en orolig inställning gentemot tekniken.

 Den andra (lärare 2 - skola 2) hade klagomål över videokonferensens bild- och

ljudkvalité. Anledningen var att hennes partnerskola (skola 1) hade dålig

internetuppkoppling.

 Den tredje (lärare 3 - förskola 2) pekade på arbetsplatsens brist på trådlöst

internetuppkoppling och bärbar dator med funktionell webkamera. Jag var därför

tvungen att inför varje videokonferens låna ut mitt eget trådlösa modem och min

egen bärbara dator.

Språk eller sociokulturella skillnaders eventuella påverkan

 När det gäller språkskillnadernas påverkan kunde jag observera att det generellt

spelade en positiv roll för barnens erfarenhet av den Andre och för

språkerfarenhet. Dock hade det kanske en negativ påverkan på den verbala

kommunikationen mellan barnen. För paret i den internationellt inriktade

gruppen (Skola 1 och 2) innebar språkskillnaderna att barnen fick vara i kontakt

med ett annat språk hos jämnåriga barn. Dessutom lärde sig dessa barn att säga

olika ord på varandras språk.

 När det gäller de sociokulturella skillnadernas påverkan kunde jag observera att

det generellt har spelat en positiv roll för barnens erfarenhet av den Andre.  Att

barnen såg olika ut utlöste i början funderingar kring de andras modersmål och

land. Detta var särskilt markant mellan den intranationellt inriktade gruppen

(Förskola 1 och 2) där barnen från bägge förskolor förstod att det finns olika

barn i olika delar av Sverige som talar samma språk och till exempel har

liknande skor (eftersom utbytena mycket handlade om att jämföra skor).

Arbetslagets, ledningens och vårdnadshavarnas intresse

 Intresset från ledningen observerades vara högt inför experimentet, förutom i

Skola 1 där intresset var konstant lågt. Efter starten av experimentet har intresset

från ledningarna på alla enheter varit konstant lågt eller osynligt. Det är det

senaste som framgår tydligt i enkäten.

 Intresset från arbetslaget observerades vara lågt i alla enheter och särskilt i

Förskola 2 där arbetslaget snarare har bromsat Lärare 3s inblandning i projektet
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genom att inte ge honom tid och rum för genomförandet av de olika momenten i

experimentet.

 Intresset från vårdnadshavarnas observerades vara högt i alla enheter och särskilt

i Skola 1 där till och med en förälder deltog under sista videokonferensen. Alla

pedagoger har svarat att vårdnadshavarna, när de talat om projektet, har gjort det

på ett ”positivt” sätt.

5.2.2 Lyckat experiment för skola 1 och förskola 1
Skola 1 (grupp 1) – Förskola 1 (grupp 2)

Pedagogers engagemang och motivation

Både Lärare 1 och Förskollärare 1 visade högt engagemang från början. Motivationen

avtog lite grand för båda under processens gång av olika skäl:

 För Lärare 1 var internetuppkopplingen ett problem som gjorde att hen inte

kunde genomföra videokonferenserna som hon hade önskat, för ljudet och

bilden var för dålig. Hon uttrycket sig att dialogen mellan barnen påverkades

negativt av det.

 För Förskollärare 1 var partnerförskolans pedagog (Lärare 3) inte tillräckligt

engagerad i projektet vilket gjorde att barnen från Förskola 2 var mindre

engagerade. Anledningen till Lärare 3s låga engagemang tas upp längre fram

under Mindre lyckat experiment - skola 2 och förskola 2.

Även om pedagogernas motivation var mindre mot slutet av de ovanstående skälen

påverkade det inte barnens eget intresse för videokonferenserna och förberedelserna.

Observationerna visar snarare att tendensen var det motsatta och att barnen blev mer

och mer intresserade. Pedagogerna höll hög professionell standard och förberedde,

genomförde och utvärderade videokonferenserna tillsammans med barnen under hela

experimentets gång.

Arbetslaget och ledningens påverkan på pedagogerna

Varken för Lärare 1 eller Förskollärare 1 hade arbetslagets och ledningens ointresse för

projektet någon påverkan på deras motivation och engagemang.

Vårdnadshavarens påverkan på pedagogerna
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 För Lärare 1 hade vårdnadshavarnas intresse för projektet ingen påverkan på

hennes engagemang.

 För Förskollärare 1 hade vårdnadshavarnas intresse för projektet en stöttande

påverkan eftersom de tyckte att ”det var ett kul projekt”.

Pedagogernas uppfattning om experimentets påverkan på barnens lärande,

utveckling, uppfattning av när- och globalmiljön, av sig själva och av de andra

barnen

 Lärare 1 uppskattade att barnen hade ”öppnat sig mot världen” och efter

experimentet hade en bättre uppfattning om den globala miljön. Dock tyckte

hon inte att de hade bättre uppfattning av deras lokalmiljö eller av sig själva.

För att få en bättre uppfattning av de andra barnen så tyckte hon att krävde

mycket längre tid och flera möten, men att det var på gång.

 Förskollärare 1 tyckte att de hade lärt mycket, bland annat att det fanns barn

som var mycket annorlunda än de själva och som också bodde i Sverige och

pratade svenska. Hon underströk att den viktigaste ”lärdomen” var att man kan

se olika ut men kan vara väldigt lika i många andra saker. Hon tyckte inte att

barnen hade en bättre uppfattning varken av sin när- eller globala miljö, kanske

på grund av otydligheten i bilderna, som de fick se endast via skärmen. Apropå

barnens uppfattning om sig själva och om de andra sa hon att de lärt sig att

presentera sig själva, även om de var blyga, och att detta hade utvecklats till att

de kände sig mycket bekväma med de andra, pratade och visade många saker.

Pedagogernas förståelse av hållbar utveckling

 För Lärare 1 handlar hållbar utveckling om att ”lyckas njuta av världen, och ha

fokus på långsiktighet och jämlikhet”.

 För Förskollärare 1 handlar hållbar utveckling om att ”värna miljön och om

miljöfrågor”.

Miljöns och teknikens påverkan

 När det gäller miljöns påverkan har jag kunnat observera att i två enheter (Skola

1 och Förskola 1) hade pedagogerna systematiskt på väggarna hängt bilder,

ritningar, m.m. som barnen hade jobbat med inför videokonferenserna.

Pedagogerna berättade också att barnen fört olika diskussioner kring denna
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pedagogiska dokumentation både inom den egna gruppen, med barnen i

partnerklassen och med pedagogerna.

 När det gäller teknikens påverkan har jag kunnat observera att den har varit

markant. I båda enheterna har jag sett att när tekniken gett bra ljud- och

bildkvalité har videokonferenserna innehållit mer kommunikation mellan barnen

än när tekniken varit bristfällig. Tekniken har varit bristfällig en gång i början

för Förskola 1 och mer eller mindre varje gång för Skola 1, dock med olika

nivåer av kvalité.

5.2.3 Mindre lyckat experiment - skola 2 och förskola 2
Skola 2 (grupp 1) – Förskola 2

Pedagogernas engagemang och motivation

Både Lärare 2 och Lärare 3 visade högt engagemang från början. Motivationen avtog

dock markant för båda två under processens av olika skäl:

 För det första var Skola 1s dåliga internetuppkoppling ett stort problem för

Lärare 2.  Bild och ljud var av mycket dålig kvalité och försämrade avsevärt

kommunikationen mellan alla parter under videokonferenserna.  För det andra

hade inte Lärare 2 prioriterat experimentet. Det fanns flera anledningar, men

huvudorsaken var att skolan och klassen just startats och att detta i sig gav

mycket extra arbete. En annan anledning som gavs under intervjun var att hen

inte såg experimentet som sitt eget projekt och att hon därför hade svårt att

komma igång med det utan bättre didaktiska anvisningar från min sida. Hon

genomförde inga förberedelser inför videokonferenserna förutom inför första

mötet. Mötena handlade mest om att barnen skulle sjunga framför kamera. De

utvärderade videokonferenserna tillsammans med barnen efter de två

videokonferenser där jag var närvarande.

 Enligt Lärare 3 var utrustningen och arbetslaget två stora bromsande faktorer.

Detta gjorde att hen inte heller kunde hålla en hög professionell standard i och

med att arbetslaget hindrade hen från att förbereda barnen för

videokonferenserna (t.o.m. glömde bort en av dem) och från att utvärdera

videokonferenserna tillsammans med barnen. Hen fick inte heller fick

möjlighet att använda bilderna de hade tagit som pedagogisk dokumentation till

att sätta upp på väggarna.
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Arbetslaget och ledningens påverkan på pedagogerna

Både för Lärare 2 och för Lärare 3 hade arbetslagets och ledningens ointresse för

projektet en bromsande påverkan för deras motivation och engagemang.

 Lärare 2 kände att ledningen hade beslutat att genomföra ett projekt och sedan

lämnat hela ansvaret endast på hen. Hen hade velat få mer hjälp från ledningen

eftersom det inte handlade om hennes eget projekt.

 Lärare 3 tyckte att ledningen borde ha agerat när de insåg att förskolan inte

hade den grundläggande internet- och datorutrustning som projektet krävde.

Eftersom Lärare 3 hade titeln ”IKT-utvecklare” i förskolan i fråga, innebar

ledningens ointresse för utrustningen en mycket bromsande faktor, för

projektets praktiska del, om än inte för dess syfte. Lärare 3 tyckte att

arbetslagets ointresse hade påverkat hen ”negativt” eftersom man  i ett

arbetslag vill vara en i gruppen och han då på grund av det bromsade hans

implikation projektet för kollegorna inte ville alls engagera sig i det.

Vårdnadshavarnas påverkan på pedagogerna

Både Lärare 2 och Lärare 3 svarade tvetydigt på frågan om vårdnadshavarnas påverkan

på deras motivation och engagemang. Lärare 2 svarade ”nja” och Lärare 3 ”kanske”.

Pedagogernas uppfattning om experimentets påverkan på barnens lärande,

utveckling, uppfattning av när- och globalmiljön, av sig själva och av de andra

barnen

 Lärare 2 bedömde att barnen hade lärt sig mycket då de förberedde sin första

videokonferens. Till exempel lärde de sig några franska ord via en app som

heter Babbel. De fick se kulturella bilder av Frankrike (ostar, viner, bröd,

m.m.) och jämföra med motsvarande kulturella artefakt från Sverige. Hon

tyckte att barnen tack vara detta fått en bättre uppfattning både av deras när-

och globalmiljö. Dock trodde hon inte att de hade fått en bättre uppfattning av

sig själva eller av de andra.

 Lärare 3 tyckte att de ”självklart” hade lärt sig mycket och insett att det finns

mycket mer i Sverige än kommunen där de bor. Insikten om att det finns andra

platser ansåg han som geografiskt utvecklande. Han tyckte att de hade en
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mycket bättre uppfattning både av sin när- och globalmiljö eftersom de fick

uppleva att det finns andra platser än deras egna. Slutligen tyckte han att

barnen både hade fått en bättre uppfattning av sig själva och av de andra

eftersom de mot slutet av experimentet tydligt talade om ”De barnen från

xxxxx” och ”Vi från xxxxx”.

Pedagogernas förståelse av hållbar utveckling

 För Lärare 2 handlar hållbar utveckling om att förstå att vi har en effekt på vår

värld och att de som bor på andra ställen också har det.

 För Lärare 3 handlar hållbar utveckling om kontinuerlig utveckling eftersom

hen vill lära sig varje dag under hela sitt liv och att det skall ge resultat, och att

resultaten består och leder till att vi når framåt.

Miljöns och teknikens påverkan

 När det gäller miljöns påverkan kunde jag observera att i de två enheterna i fråga

(Skola 2 och Förskola 2) hade pedagogerna inte hängt någon pedagogisk

dokumentation på väggarna. Miljön påminde inte barnen om det pågående

experimentet.

 När det gäller teknikens påverkan kunde jag observera att den var markant. I

båda enheterna har jag sett att när tekniken gett bra ljud- och bildkvalité så har

videokonferenserna inneburit mer kommunikation mellan barnen än när

tekniken har varit bristfällig Tekniken var bristfällig varje gång för Skola 2 och

en gång för Förskola 2, dock med olika nivåer av kvalité.
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6 Analys och diskussion
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att behandla studiens avgränsningar, validitet

och relevans. Sedan kommer jag att tolka, analysera och diskutera experimentets

resultat för att presentera studiens kunskapsbidrag. Mitt tolkningsverktyg grundar sig

delvis på Baumans arbete om Jaget och den Andre (2001), på OMEPs 7R och

UNESCOs syn på och mål för ECEfS. Avsnittet avslutas med studiens slutsatser och ett

kort förslag till vidare forskning.

Syftet med denna experimentstudie var att undersöka om utbyten via videokonferens

mellan barn från olika geografiska och kulturella miljöer kan främja barnens

erfarenhetsinhämtning och tankars förändringar mot internationella och nationella mål

när det gäller ECEfS.  Om det har skett en förändring av deltagarnas miljömedvetenhet,

var syftet också att undersöka vad som förändrats, varför, hur och vad som gynnat

förändringen. Dessutom vill jag jämföra resultatet med UNESCO:s mål för ECEfS. Mitt

antagande var att videokonferenser som digital mötesplats kan ha en betydande

påverkan både på barnens erfarenheter och tankar och främja målen för ECEfS.

Studiens resultat visar att videokonferenser, när den pedagogiska miljön och de tekniska

förhållandena är goda, kan främja barnens miljömedvetenhet, vilket bekräftar mitt

antagande. Detta är förmodligen ett resultat både av verktygens lekfulla karaktär,

barnens positiva nyfikenhet för de andra och det okända, mötenas påverkan på barnens

reflektion kring sig själva, sin närmiljö, de andra och den globala miljön, men också av

pedagogernas professionalism, engagemang och förståelse av vad hållbar utveckling

innebär.

6.1 Avgränsningar, validitet och relevans
Huvudavgränsningen för detta experiment är att man endast kan uttala sig teoretiskt om

effekterna på barns kunskapsinhämtning eller beteendeförändring.  För det första på

grund av experimentets storlek och tidsbegränsningar. För det andra för att man inte har

tillräckligt longitudinellt perspektiv på de barn som deltog i projektet, varken före eller

som vuxna individer. För det tredje är det svårt, kanske omöjligt, att uppskatta

inhämtning av kunskap och relatera den till ett så stort område som lärande om hållbar

utveckling. Huvudorsaken till detta är att det i barnens omgivning finns en uppsjö av

andra faktorer som också skulle kunna bidra eller förklara barnens högre

miljömedvetenhet. I min uppsats handlar det om en studie av hur man arbetar för

UNESCO:s mål med hjälp av en speciell ICT-metod.
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När det gäller metod ser jag tydliga begränsningar beträffande tids- och resursåtgång i

fältarbetet. Metoden har valts på grund av att observationerna skulle äga rum en kort

begränsad tidsperiod eftersom de sker inom ramen för ett examensarbete på

förskollärarutbildningen.

Anledningen till att jag valt att inte spela in videofilmer, ljud eller ta bilder kan också

förklaras med arbetets tidsbegränsningar. Om det praktiskt hade varit möjligt med fler

upprepade besök under en längre tid hade jag valt videoobservation som huvudmetod.

Det hade förbättrat den kvalitativa karaktären av resultatet, dess analys i efterhand och

därmed ökat studiens relevans. Den var dock olämplig för mig i detta arbete med tanke

på behovet att vänja barnen till videokamerans närvaro.

Jag vill också poängtera att resultatet av enkäten och intervjuer inte på ett objektivt sätt

speglar vad som har skett under experimentets gång utan är en subjektiv berättelse i

efterhand av informanterna (pedagogerna) om olika aspekter av experimentet.

När det gäller empiri så kan både dess kvalitativa och kvantitativa aspekter ifrågasättas

för att arbetet skall kunna ses som ett tillförlitligt kunskapsbidrag. För det första är

materialet mycket subjektivt eftersom det resulterar av den filtrerade information mina

anteckningar och mitt minne utgör. För det andra är empirin otillräcklig ur ett

kvantitativt perspektiv eftersom det endast handlar om två testpar och tio

videokonferenser. Därmed tillför inte experimentet tillräckligt statistiskt perspektiv för

att ge fullständiga bevisade slutsatser.

Eftersom jag inser studiens begränsningar vill jag återigen understryka att dess

slutsatser inte bör ses som vetenskapligt bevisade, utan som ett annalistiskt antagande

som bör ses som spår för vidare forskning. Trots detta så är relevansen för pedagogik

och didaktik stor eftersom arbetet tar upp en metod som på ett praktiskt sätt kan

användas av pedagoger eller dupliceras för andra studier.

6.2 Videokonferens - en resurs för förskolan/förskoleklass i enlighet
med UNESCO´s mål för ECEsD

6.2.1 Positiva och nyfikna barn
Resultatet av experimentet visar tydligt att barnen generellt i alla pedagogiska enheter

har visat engagemang och nyfikenhet genom sitt förhållningssätt, emotionella tillstånd

och genom deras reflekterande och skapande handlingar.  Men huvudresultatet, vilket

kan kopplas till ECEfS, är att barnen i alla enheter har reflekterat över sig själva, över
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de andra, sin närmiljö och över andra okända miljöer. Dessutom visar resultatet att i och

med dessa reflektioner har barnen också ”tänkt om” och förändrat sin syn på världen

och därmed teoretiskt ökat sin förmåga att respektera den Andre genom att, som

Bauman uttrycker sig, vinna kunskap i mötet med andra och skapa etiska relationer och

omtanke (Bauman,  2001).

Enligt sina pedagoger har barnen till och med vunnit kunskap i olika miljörelaterade

ämnen eller utvecklat sin sociala medvetenhet. Pramling Samuelsson (2011) hävdar

med stöd av longitudinella och kvalitativa studier, att tidig inlärning har betydelse

senare i livet, exempelvis för framgången i skolan (Sylva et al. 2004), men också för hur

attityder och intresse formas tidigt (Gothenburg Environment Centre, 2010). Detta tar

också Davis upp (2010). Videokonferenser mellan yngre barn kan alltså enligt dessa

forskare ses som ett didaktiskt verktyg som teoretiskt främjar yngre barns lärande för

hållbar utveckling i det långa loppet.

Barnen har alltså reflekterat över, ”tänkt om” och på ett teoretiskt plan nått ett ”högre

respektfullt och omtänksamt förhållningssätt” för de Andra och deras olikheter. Detta är

en explicit koppling med OMEPs så kallade 7 R (worldomep, 2001) som jag tog upp i

bakgrunden. Här står ”reflekterat” för Reflect, ”tänkt om” för Rethink och ”högre

respektfullt och omtänksamt förhållningssätt” för Respect.  Detta kan klart kopplas till

hur UNESCO (2008), men också den svenska läroplanen (Sverige. Skolverket, 2010;

Sverige. Utbildningsdepartementet, 2010; Sandahl, 2013:a), tänker sig att yngre barns

lärande i hållbar utveckling skall utföras. Med andra ord är detta ett bevis för att det

studerade experimentets process är ett fungerande sätt att bedriva ECEfS.

Att barnen visat intresse och engagerat sig i mötet med andra barn från andra

geografiska och kulturella miljöer, även om de inte talar samma språk, är också ett

viktigt resultat. Att barnen i varje grupp reflekterade tillsammans inför

videokonferenserna för att bli förstådda av de andra barnen är ett tecken på att

språkhindret, istället för att hämma barnen, stimulerade dem att själva hitta på andra sätt

att kommunicera. Detta är ett argument för att videokonferenser av denna typ innebär

ECEfS i enlighet med de internationella och nationella institutionerna.. Att främja och

stärka de lokala, nationella, regionala och internationella nätverk är en av UNESCOs

rekommendationer för ECEfS (2008). Att främja dessa nätverk, på så sätt som

experimentets process har gjort, är en möjlighet för barnen att vakna ur deras naturlig

naiva tillstånd (Bauman, 2001). De kan mötas digitalt, se skillnader och likheter i
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jämförelse med sig själva för att överbrygga missförstånd (Bauman, 2001) och vinna

kunskap. Med dessa argument kan man även här hävda att intranationella och

internationella videokonferenser mellan förskolebarn teoretiskt borde vara en lämplig

resurs för att lära om hållbar utveckling, bland annat genom en ökad medvetenhet om

sig själv, sin närmiljö, de andra och om deras miljö.

Ovan har jag visat varför videokonferens mellan yngre barn kan vara ett verktyg för

ECEfSs enligt internationella och nationella institutioner. Man kan också fundera kring

anledningarna till varför barnen blev fokuserade, engagerade, reflekterande, handlande

och socialiserande. För det första visar experimentets resultat att barnen i fråga är

kulturellt betingade, kompetenta, kommunikativa och mottagbara för denna typ av

experiment och för en mängd aspekter av vad hållbar utveckling innebär. Att barnen kan

intressera sig för komplexa frågor relaterade till hållbar utveckling om läraren arbetar

professionellt och på ett sätt som gör ämnet meningsfullt för barnen understryker

Pramlig Samuelson (2011). Denna typ av experiment är alltså en möjlighet för barnen

till inflytande och meaning –making (Corsaro, 1997).

För det andra kan en till anledning till varför barnen blev fokuserade, engagerade,

reflekterande, handlande och socialiserande vara att videokonferensens multimodala

karaktär ger barnen möjlighet att utvidga deras kommunikationsresurser med bild,

handling, ljud. Via videokonferensens portal kunde barnen på riktigt uppleva möten

med andra barn, som de såg på skärmen och som de hörde men barnen kunde också se

och höra sig själva. IKT-verktygens multimodala karaktär gör dem både lekfulla,

lättillgängliga och därmed ofta mer attraktiva för barnen än monomodala verktyg.

(Gees, 2005, 2007). Dessutom uppmuntrade dessa videokonferenser till samarbete både

under och efter genomförandet, integrerade många olika aspekter av barnens lärmiljöer

och var stimulerande för barnens delaktighet och inflytande. Detta är i enighet med

några av DATECs rekommendationer om användningen av IKT i förskolan (Unesco,

2014:a).

Den tredje anledningen handlar om barnens kommunikativa nivåer när de träffade de

andra barnen under de fem digitala möten. Eftersom barnen så småningom förstod att

det digitala forumet var gjort för dem gjorde de videokonferens kanal ”space” till sin. På

så sätt engagerade de sig med de andra barnen på ett mer symetrisk sätt än när de

interagerar via videokonferens med vuxna. För det första förstärkte detta den

kommutativa handlande karaktären av dessa möten och gjorde förmodligen att barnen
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var öppnare och mer fokuserade på aktiviteter som de annars inte hade tyckt varit kul

(Habermas, 1996). Man kan alltså säga att genom relationer präglade av kommunikativt

handlade fick barnen möjlighet att arbeta med ämnen inriktade mot hållbar utveckling.

De fick för det andra också arbeta med förhållningssätt till samlevnad ur ett

hållbarhetsperspektiv, d.v.s. genom relationer präglade av mer ömsesidighet, öppenhet

och samförstånd (Emilson, 2008). För det tredje fick de, i denna typ av relation som ger

utrymme för delaktighet och inflytande, erfara och kanske integrera kunskap genom

primära källor. Detta gjorde det teoretiskt möjligt att skaffa sig egna positiva

uppfattningar om nya sociala, geografiska och kulturella aspekter i deras liv och deras

lokala och globala omgivning. Klassiska osymmetriska relationer med vuxna brukar ta

upp dessa ämnen på ett medierat sätt och därmed göra dem mindre meningsfulla för

barnen. Här, och som jag tog upp tidigare i detta avsnitt, är det då barnens meaning-

making skapas som upplevelserna blir mest lärorika och utvecklande (Corsaro, 1997;

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2008).

När det gäller de relationerna mellan barnen och pedagogerna under experimentets olika

moment kan man baserat på resultatet konstatera att de har varit ojämna. Det framgår

tydligt i vilka sammanhang barnens nyfikenhet och engagemang har stimulerats mest,

d.v.s. där miljöerna var konstruerade så att barnen fick inflytande. Detta tas upp mer

under nästa rubrik.

6.2.2 Pedagogernas förhållningssätt och barnens nyfikenhet och kreativitet
Under rubriken ovan har jag fastställt att en observerad förändring av deltagarnas

miljömedvetenhet, i alla fall teoretiskt, har ägt rum Jag har också visat vad som har

förändrats och förklarat varför och hur. Nu vill jag ta upp vad i experimentet som har

gynnat denna förändring.

Det ojämna resultatet när det gäller barnens engagemang i handling och i fokus visar

tydligt att pedagogens roll har varit avgörande för nivån på barnens nyfikenhet och

kreativitet under experimentets gång, och i synnerhet efter första videokonferensen.

Enligt mig finns tre element i pedagogernas förhållningssätt som har påverkat barnens

delaktighet och inflytande och därmed deras inhämtning av erfarenheter.

För det första har grundmotivationen varit en viktig faktor. Lärare 1, som var den enda

lärare som sökte till projektet har visat högt engagemang genom hela processen, detta

även om tekniska hinder var betydelsefulla och om svårigheterna är stora i Frankrike
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när man vill arbeta på ett nytt sätt. I Frankrike måste lärarna ansöka för varje nytt

pedagogiskt projekt de vill genomföra. De måste fylla i olika tillstånd och blanketter där

de försvarar projektets pedagogiska syften. Sedan måste de skicka handlingarna till den

myndighet som ansvarar för skolans pedagogiskt uppdrag

(http://www.education.gouv.fr/ ). En inspektör går genom handlingarna och beslutar

huruvida projektet godkänns. Därefter skickas ett godkännande till läraren som kan

starta projektet. Hela processen är tidskrävande och det kan ta flera veckor innan man

får svar. Att hon visade så hög motivation kan antas vara kopplad till hennes goda

förståelse av projektet och av hållbar utveckling i bred mening.

Ett motexempel är Lärare 2, som har visat betydligt mindre engagemang.  Detta kan

antas bero på hennes sämre förståelse av hållbar utveckling. Om hon haft bättre kunskap

om hållbar utveckling hade hon kanske varit mer aktiv, även om experimentet inte var

”hennes eget projekt på hennes egna villkor” och även om det fanns tekniska hinder.

Lärare 2s förståelse av hållbar utveckling handlade mer om natur- och miljöfrågor och

inte om en mer holistisk syn, vilket konstaterats vara en spridd uppfattning av Hill & al

(2014). Vikten av att lyfta pedagogers kunskap om vad hållbar utveckling innebär via

politisk integration av ESD, fullständig institutionell integrering, lärarnas utbildning och

fortbildning, stöd till ungdomens roll som stödjare för hållbar utveckling genom ESD

och stödja det lokala arbetet för ESD, är här betydande. Därmed är GAPs fem

prioriteringar relevanta (UNESCO, 2013).

För det andra har pedagogernas professionalism och förhållningsätt i experimentet varit

en viktig faktor för barnens nyfikenhet och engagemang, och i förlängningen deras

ökade miljömedvetenhet. Experimentet visade att det var när pedagogerna visade mer

engagemang och hade skapat en meningsfull pedagogisk miljö som barnen triggades till

fler reflekterande och skapande handlingar. Att pedagogerna förberedde, genomförde

och utvärderade de olika momenten i experimentet tillsammans med barnen gjorde det

dessutom möjligt för deltagarna att ta sig till nästa nivå, erfara teoretiskt mer och nå en

högre kognitiv nivå (Vygotskij, 2001). Min huvudförklaring till vad som visade sig vara

ett mer främjande pedagogiskt system för barnens miljömedvetenhet, är lärarens

didaktiska förmåga att skapa en intersubjektiv relationell miljö, i kommunikativt

handlande mening, där inramning och inrutning skapades av barnen och där

handlingssituationerna var av social och förståelseorienterad karaktär (Emilsson. 2008).

Resultatet visar tydligt att till exempel Lärare 1 och Förskollärare 1 kommunicerade
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med barnen som kompetenta och likvärdiga medkonstruktörer (Emilson, 2008) i och

med deras kollegiala arbetssätt och att experimentet ägdes av barnen i första hand.

Barnen togs på allvar. Man kan också påpeka att kommunikativt handlande, som tas upp

här, grundas på lärarens hörstyrka och inkluderande tankesätt där barnen ses som en

vägledd aktör (Åberg, och Lenz Taguchi, 2005). Det resulterar i en relation i

samförstånd som har som mål att gynna barnens lärande och autonomi och som också

kan kopplas till vad UNESCOs syfte är med ECEfS.

För det tredje är det intressant att också kort nämna en möjlig anledning till

missgynnande faktorer när det gäller detta exempel på ECEfS. Resultatet visar att

ledningens och arbetslaget ointresse har varit bromsande faktorer för Lärare 2s och 3s

professionella förhållningsätt. Och som jag precis visat ovan spelar pedagogens

engagemang, professionalism och förhållningssätt en betydande roll för att ECEfS ska

fungera och därmed främja barnens miljömedvetenhet. Lim och Freed (2009) tar upp

vikten av att ledningen tar ansvar för teknikens praktiska och teoretiska aspekter, vilket

inte har varit fallet här. Tvärtom har tekniken brustit eller så har ledningen inte gett det

stöd när det gäller utrustning som krävdes enligt Lärare 3. Detta innebar att ledningar

också behöver reflektera och inhämta kunskap om vad ECEfS innebär i praktiken enligt

UNESCO (2013). När det gäller arbetslagen har de i dessa fall inte gett tid eller plats,

något som man kan hävda går stick i stäv mot UNESCO handlingsprogram som betonar

vikten av kollegialt arbete. Dock kan man se det som ledningens ansvar att se till att

arbetslaget gynnar ECEfS och därmed barnens miljömedvetenhet.

6.3 Experimentets kunskapsbidrag

6.3.1 Slutsatser
Studiens första och mest betydelsefulla slutsats är att videokonferenser kan vara en

lekfull och stimulerande mötesplats som främjar barnens miljömedvetenhet, i alla fall i

teorin.

Språkhindret hämmar inte barnens nyfikenhet eller kommunikativa handlande. Den

teoretiska slutsatsen av detta är att videokonferenser borde främja barnens

miljömedvetenhet i alla fall när barnen kommer från olika sociokulturella miljöer även

om de talar olika språk

Den tredje slutsatsen är kopplad till den första, och är att videokonferensernas

främjande effekter på barns miljömedvetenhet är i enlighet med UNESCOs
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rekommendationer och handlingsplaner för hur man bör arbeta med ECEfS (2008,

2013).

Det är också viktigt att påpeka att tekniken kan spela en främjande roll för barnens

miljömedvetenhet men också att den måste fungera väl för att pedagogerna skall kunna

hålla en hög professionalism.

Att pedagogernas förhållningssätt kan vara av främjande eller bromsande karaktär är

inget nytt. Att det spelar en roll också i detta sammanhang kan ses som ett tydligt

kunskapsbidrag. Dock måste man poängtera att även om pedagogens roll är stor är

kanske den multimodala kraften i videokonferenser ännu större. Barnens mottaglighet

för nya erfarenheter har synts i alla enheter, även i dem där pedagogens förhållningssätt

varit bromsande, och detta tolkar jag alltså som ett resultat av videokonferensens

multimodala karaktär.

Slutligen ser man i studien att ledningens ansvar för att både stödja pedagogerna och

stimulera kollegialt arbetssätt är av stor vikt för ECEfS. GAPs fem prioriteringar

uttrycker tydligt vikten av att lyfta pedagogernas kunskap om vad hållbar utveckling

innebär (UNESCO, 2013). Detta är ledningarnas ansvar.

6.4 Förslag till forskning
Eftersom jag inser att studiens begränsningar är tydliga när det gäller longitudinella,

kvalitativa och kvantitativa aspekter, vill jag återigen understryka att dess slutsatser inte

bör ses som vetenskapligt bevisade, utan som annalistiska antaganden som kan utgöra

spår för vidare forskning. Denna studie utgör en god grund för fortsatta undersökningar

med förbättrad metod och mer pålitligt material.

Det vore därför intressant att genomföra liknande forskning på ett mer longitudinellt,

kvalitativt och kvantitativt sätt. Till exempel skulle man kunna tänka sig att utföra en

liknande studie under en period av tre till fyra år. Denna studie skulle kunna bestå av

åtta pedagogiska enheter, där två skulle ingå i en heterogen internationellt inriktad

grupp, två i en heterogen intranationellt inriktad grupp, två i en homogen grupp med

pedagogiska enheter från samma område, och två helt utan digitalt utbyte, d.v.s. en

kontrollgrupp.

I denna studie skulle de pedagogiska enheterna själva söka till experimentet för att

garantera ett högt engagemang från både pedagoger, arbetslag och ledning.
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Minst nio månaders digitala utbyten inom enhetsparen bör planeras för att både

pedagoger och barn skall kunna erfara de ”andra” kulturella och naturella miljöerna

under flera årstider säsonger.

Krav på fungerande teknik, på att följa den fastlagda arbetsprocessen, på att utbilda

personalen i användningen av eTwinning och i hållbar utveckling ur ett holistiskt

perspektiv samt på att jobba med barnens meaning-making bör också övervägas.

Fokus på studien skulle kunna vara något bredare än i detta examensarbete och t.ex. ta

upp fler aspekter av det verbala språkhindret mellan barn med olika modersmål.

Pramling Samuelsson, som jag intervjuade innan experimentets början, antog att

språkskillnaden skulle bli ett hinder för utbytet. I stället kunde jag i mitt experiment

observera att språkhindret, istället för att hämma barnen, stimulerade dem att själva hitta

på andra sätt att kommunicera. Språkhindret stimulerade också barnens nyfikenhet för

barnen från det andra landet.  De ”missförstånd” som Bauman talar om (Bauman,

2001), i detta fall språkhindret, blev istället en positiv aspekt av kommunikationen

mellan barnen.
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Bilagor 2: Etiska material
(Svensk version)

Tillstånd från vårdnadshavare

Datum

Till vårdnadshavare!

Jag heter Daniel Mozis, bor i Vallentuna, och är student på sista terminen på förskollärarprogrammet vid
Högskolan i Gävle. Under hösten kommer jag att skriva mitt examensarbete i pedagogik, 30 hp. Mitt
arbete fokuserar på små barns lärande om hållbar utveckling. Starten för projektet planeras kring den 20
september och slutet i slutet av november.

Arbetet handlar om att skapa utbyte mellan barn i olika länder och olika delar av Sverige bland annat
med videolänk via EU plattformen Etwining, att observera vad som händer mellan barnen och mellan
barnen och pedagoger, samt att tolka, analysera och dra eventuella vetenskapliga slutsatser.

Ditt barn har erbjudits att delta i dessa möten med andra barn via videolänk. För att observera dessa
möten kommer jag att komma till ditt barns förskola vid några tillfällen. Jag kommer då också att
samtala med de barn som deltar, och band annat ditt barn. Samtalen kommer att utföras i dialog och
samtidigt som observationerna görs. Detta betyder att barnet aldrig kommer att tas ifrån gruppen och
de andra pedagogerna. Dokumentation av observationerna och samtalen kommer endast att bestå av
skrivna noter. Varken foto, film eller ljud kommer att tas vid observationstillfällena och samtalen.

Examensarbetet redovisas på Högskolan i Gävle i mitten av december. Ni får gärna be om en digital
kopia av det slutliga skrivna arbetet genom att kontakta mig via mejl (se mejladress nedan).

Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn kan förekomma
i uppgiften och i observationerna.

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i observationer. Allt empiriskt
material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras
på säker plats under två år för att därefter förstöras.

Med vänlig hälsning, Daniel Mozis – 076 018 04 30 – ofk11dms@student.hig.se

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN  ………………….

(    ) Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar.

(    ) Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar.

Barnets namn:…………………………………………………

Vårdnadshavare:……………………………… …………………………………………

Vårdnadshavare:………………………………………………
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Informativt brev till de svenska föräldrarna

Hej!

Fr.o.m. den 16 september t.o.m. slutet av november kommer …………………….förskola att delta i ett spännande och originellt
projekt tillsammans med en student på sista terminen på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Projektet fokuserar på
små barns lärande om hållbar utveckling och använder bland annat videolänk via EU plattformen Etwining för att skapa utbyte
mellan barn i olika länder och olika delar av Sverige.

Studenten heter Daniel Mozis, är fransman, bor i Vallentuna och har själv barn i förskoleåldern. Han förbereder sitt
examensarbete om kopplingen mellan informations- och kommunikationsteknologi och små barns lärande om hållbar utveckling.
Han använder därför Etwining som en digital nationell och internationell mötesplats för yngre barn där några barn från
………………… förskola kommer att kunna möta barn från andra förskolor i Sverige och i Frankrike. Han planerar cirka två möten
via videolänk i månaden mellan slutet av september och början av december, dvs fem möten totalt. Varken foto, film eller ljud
kommer att tas vid observationstillfällena.

Varje klass/avdelning kommer att ha en partnerklass/avdelning att kommunicera med. I varje klass/avdelning kommer det att
finnas en grupp på fyra "piloter" som representerar klassen/avdelningen och som kommer att delta aktivt i videokonferenserna (via
foton, filmer, musik, teckningar, ljud, skrift, tecken, grimaser, etc.). Barnen kommer att ha möjlighet att presentera sig själva och
sin miljö och jobba med teman som ”mitt rum”, ”vårt klassrum”, "vår miljö", "min miljö", "vårt vatten", "mitt vatten", "vår luft" "min
luft", "vår jord", "min mark".

…………….....förskola, är under full digitalisering, har också stort fokus på att ge barnen möjlighet att vässa sin nyfikenhet och
öka sin förståelse för vår gemensamma miljö. Därför tyckte vi att projektet passade utmärkt för vår verksamhet och stämmer väl in
på läroplanens rekommendation om att stärka barnets intresse att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter i
ett hållbart perspektiv.

Vi tror att studien inte bara är intressant ur samhällsperspektiv utan att det även kommer att vara spännande och roligt för barnen
och hoppas att ni tycker detsamma.

Child Connect Project Pedagogisk fokus - 7Rs  i hållbar
utveckling

Förslag till arbetsprocess

Förberedelser
inför första mötet
• Det vi vill visa
• (För möten inom

Sverige) det vi vill
berätta om

• Det vi vill fråga

Möten
• Visa/ Berätta
• Fråga
• Leka / fri tid mellan

barnen

Förberedelser
inför möten
därefter
• Det vi skall svara på.
• Det vi vill visa
• (För möten inom

Sverige) det vi vill
berätta om

• Det vi vill fråga
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(Fransk version)

Tillstånd från vårdnadshavare

Date
Au(x) parent(s) de l’élève ……………

Je m’appelle Daniel Mozis, habite en Suède à xxxxx, et réalise une étude pédagogique sur l’apprentissage
des jeunes enfants au développement durable. Cette étude aura lieu de mi-septembre à fin novembre.

Le processus pédagogique réside dans le fait de créer des échanges entre enfants de différents pays ou
parties de la Suède via notamment l’utilisation de la vidéoconférence. Il s’agit  pour moi en tant que
chercheur d’observer ce qui se passe entre les enfants, entre les enfants et les pédagogues, et de traduire,
analyser et éventuellement tirer des conclusions ou des hypothèses pédagogiques.

Votre enfant s’est vu proposé de participer à ces rencontres internationales entre enfants via vidéophonie.
Pour observer ces rencontres je suis obligé de venir à l’école de xxxx à quelques reprises (3 x deux
journées).  Je m’entretiendrais aussi avec les enfants qui participent, et notamment avec le vôtre. Ces
entretiens seront effectués sous forme de dialogue durant les périodes d’observation. Ceci veut dire que
jamais l’enfant ne sera pris en particulier et que les entretiens auront toujours lieux en présence des
pédagogues de l’école de xxxx.

La documentation de recherche sera réduite au strict minimum, c’est-à-dire à des notes écrites. Les
séances d’observation n’incluent aucunes prises photographiques, filmées ou sonores. Aucun nom de
lieux ou de personnes ne sera divulgué dans le compte-rendu de recherche.

Seuls les enfants ayant reçus une autorisation parentale pourront participer aux vidéoconférences et aux
entretiens. Après la publication de la recherche tout le matériel d’observation écrit sera détruit.

Salutations, Daniel Mozis – +46 76 018 04 30 – ofk11dms@student.hig.se

À rendre à xxxxx xxxxx au plus tard le  15 septembre 2014

(    ) Oui, je donne l’autorisation à mon enfant de participer au projet.

(    ) Non, je ne donne pas l’autorisation à mon enfant de participer au projet

Nom de l’enfant:…………………………………………………

Parent(s)
:……………………………… …………………………………………
:………………………………………………
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Informativt brev till de franska föräldrarna

Chers parents,

du 16 septembre à fin novembre, la grande section de l’école de xxxx va participer à un projet passionnant et original
avec l’aide d’un étudiant étudiant suédois l'Université de Gävle qui réalise son mémoire de fin d’étude. Le projet est
axé sur l'apprentissage des jeunes enfants au développement durable et utilise entre autre la vidéoconférence
(skype) pour créer des échanges entre enfants de différents pays et de différentes parties de la Suède.

Ainsi les enfants de xxxxx pourront rencontrer des enfants d'autres écoles maternelles en Suède. Nous prévoyons
environ deux rencontres par vidéoconférence par mois, soit plus ou moins cinq réunions en tout.

Chaque classe a été attribuée une classe partenaire. xxxxx sera donc en partenariat avec l’école xxxxxxx dans la
région de xxxxx. Dans chaque classe il y aura un groupe de quatre «pilotes» qui représentera la classe et qui
participeront plus activement aux vidéconférences (via des photos, des films, de la musique, des dessins, des sons,
de l'écriture, des signes, des grimaces, etc) . Les enfants auront l'occasion de se présenter et de présenter leur
environnement. Ils pourront notamment travailler avec des thèmes comme "ma chambre", "notre salle de classe",
"l’environnement", "mon environnement", "notre eau", "mon eau", "l'air ", " mon air »,« notre sol »,« de la terre ».

Un des objectifs de la grande section de l’école de xxxxx étant de donner aux enfants l'occasion d'aiguiser leur
curiosité et d’accroître leur compréhension du monde qui nous environne, nous avons pensé que le projet était
intéressant de ce point de vue.  Nous croyons que cette étude n'est pas seulement intéressante au niveau de
l’apprentissage des enfants, mais qu’il sera aussi amusant pour les enfants

L’équipe pédagogique.

Child Connect Project Focus pédagogique - Les 7R du développement durable

Proposition de  processus de travail
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Ansökan om tillstånd i Frankrike
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Tillstånd från Frankrikes myndighet
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eTwinnings tillståndsformat till den franska myndigheten

Année scolaire 2014-15
Objet: autorisations nécessaires au travail sur le twinspace

(plateforme européenne sécurisée eTwinning – www.etwinning.fr)

Madame, Monsieur,
L'apprentissage nécessite de plus en plus souvent l'utilisation d'outils informatiques. Ils

rendent beaucoup plus efficace et motivant le travail des élèves, permettent des échanges avec
des correspondants...

Votre enfant étant mineur, votre autorisation est nécessaire afin qu'il puisse participer à
TOUTES les activités de la classe.
NB: Tous les enregistrements sonores, photos et vidéos ne seront utilisés par le
professeur qu'à des fins scolaires.

Merci de renseigner le questionnaire ci- dessous,
Pascale BROSSARD, Institutrice.

1) Je soussigné(e) ……………………………………………., parent / responsable de :
………………………. (nom de l’élève), classe de : …………. autorise pour mon enfant ….

Oui Non

- l'ouverture d’un compte sur le Twinspace, la plateforme
sécurisée de notre projet européen eTwinning  

- l’échange de messages avec d’autres élèves de nos classes
partenaires en Europe via cette plateforme sécurisée  

- l'enregistrement et la diffusion de la voix de votre enfant via
cette plateforme sécurisée.

 

- la mise en ligne sur des sites scolaires de photos ou vidéos de
votre enfant en groupe.  

- la publication des travaux de votre enfant sur des sites scolaires
ou académiques entièrement sécurisés.

 

- l’échange en vidéoconférence avec d’autres élèves de nos classes
partenaires en Europe via cette plateforme sécurisée

 

2) Je sais et note qu'une utilisation des outils informatiques en dehors de l’école
engage ma responsabilité et celle de mon enfant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu et pris connaissance,

date :                                                                                                   signature :
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Autorisation de participation à un projet eTwinning

Date :
Lieu :
De :
A :

La classe de votre enfant a été sélectionnée pour participer à un projet pédagogique en lien
avec une ou plusieurs écoles européennes.

Cette opportunité va lui permettre de prendre part à une activité éducative, ludique et
interactive, avec des correspondants motivés venant de Suède. Outre l’apprentissage de viders
mode communications, ces échanges pourront inclure de nombreuses autres disciplines et
permettront la réalisation d’un travail collaboratif.

Afin de vous assurer de la sécurisation des échanges entre les élèves, de la confidentialité des
données, de l’intégration des outils numériques ainsi que de la gratuité du projet, votre
enseignant a fait le choix de travailler sur la plateforme éducative eTwinning.

eTwinning est une plateforme d’échange pour les écoles d’Europe, réservée aux enseignants et
leurs élèves, encadrée à la fois par le Ministère de l’Education nationale et par la Commission
européenne. Celle-ci contribue chaque année à la réalisation de plus de 2000 projets
pédagogiques en France.

Si vous souhaitez des détails sur le projet pédagogique auquel votre enfant va prendre part,
vous pouvez vous rapprocher de l’enseignant qui en est à l’initiative (xxxxxx xxxxxx  ou Daniel
Mozis, étudiant/chercheur et coordinateur pédagogique et technique du
projet ofk11dms@student.hig.se)

Vous avez également la possibilité de vous opposer au fait que votre enfant participe à cette
activité pédagogique, inscrite dans le projet éducatif de son établissement. Dans cette
éventualité, il conviendra d’adresser au chef d’établissement, dès réception de cette note
d’information, un courrier motivant votre désaccord.

Cordialement,
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Bilagor 3: Child Connect Project
(Svensk version)

Child Connect Project
Examensarbete i pedagogik - Lärande för hållbar utveckling och IKT

(Fransk version)

Child Connect Project
Mémoire en pédagogie - Apprentissage au développement durable et TICE

Förskola 2
(5 år)

Stockholmsregionen

Skola 2
Parisregionen

(6 år)

Förskolan 1
(5 år)

Stockholmsregionen

Skola 1
Parisregionen

(5 år)

pré-École 1
(4+/5 år)

Région de Stockholm

École 2
(6 år)

Région de Stockholm

pré-École 2
(4+/5 år)

Région de Stockholm

École 1
Région parisienne

(5 år)
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Bilagor 4: Samtycke och enkäten

(Svensk version)

Samtycke

Hej xxxxx!

Jag skulle behöva intervjua dig, xxxxx yyyyy, i forskningssyfte. Det kan ta upp till
10 minuter och jag kommer spela in samtalet. Eftersom jag vill ha spontana svar vill jag
helst inte avslöja frågorna, men syftet med intervjun är att samla information kring dina
tankar och reflektioner om Child Connect Project och videokonferens som en
ny utbytesplats för att hälpa barnen att erfara deras när- och globalmiljö.

Det är viktigt för dig att veta att det är frivilligt och du har all rätt till att dra dig ur när
som helst.

All data kommer att vara är konfidentiell, vilket betyder att privata data som ditt,
förskolans, avdelningens och stadens namn kommer inte att avslöjas. Eftersom risken
att du avslöjar saker som du kanske inte ville ta upp finns är det viktigt att informera dig
att allt du kommer att säga kommer att förbli anonymt.
Allt empiriskt material, som denna intervju, kommer efter avslutad studie att lämnas in
till Högskolan i Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år för att
därefter förstöras.

Kanske en fördel med intervjun för dig är att du kommer att kunna reflektera kring
saker som du kanske kommer att ha nytta av i ditt yrke. En annan fördel med intervjun
kan vara att hjälpa mig att bli en bättre förskollärare.

Jag vill också påpeka att jag har rätt till att publicera hela intervjun eller delar av den,
men på ett, som redan skrivit ovan, anonymt sätt. Du kommer ha tillgång till eventuella
utskriften och analysen av data.

Kan du ställa upp? Om jag skulle vi kunna genomföra intervjun direkt efter sista
videokonferensen på tisdag morgon?

Tack på förhand,

Med vänlig hälsning,

Daniel Mozis
Student på Högskolan i Gävle - Förskollärarprogrammet, sista terminen

076 018 04 30
Murkelvägen 71
186 56 Vallentuna
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Enkät

OM BARN

1- Hur har du upplevt barnen intresset för de olika mötena? Skriv en siffra mellan 0 till 10, där 0 står för
obetydligt och 10 för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Varför tror du att barn har varit intresserad eller ointresserad på detta sätt?

Har det påverkat din egen motivation?

2- Hur har du upplevt barnen intresset för de olika förbereddande aktiviteterna inför videokonferenser? Skriv en
siffra mellan 0 till 10, där 0 står för obetydligt och 10 för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna
ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Varför tror du att barn har varit intresserad eller ointresserad på detta sätt?

3- Har barnen pratat om projektet mellan varandra eller med föräldrarna. Ge en siffra där 0 är inte alls och 10 är
jätte mycket. Förklara eller översätt siffran till ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Var har de sagt?

4- Har du frågat eller har du en aning på vad som barnen har tyckt varit mest intressant eller roligast under hela
projektet?

5- Har du en känsla om projekt har haft en lärande eller utvecklande påverkan på barnen? Förklara varför?

6- Har du en känsla att barnen har en bättre uppfattning av sin närmiljö respektive den globala miljön? Förklara
varför?

7- Har du en känsla att barnen har en bättre uppfattning av sig själva respektive av de andra barnen? Förklara
varför?

OM PEDAGOG

1- Hur har du själv varit motiverad av projektet? Skriv en siffra mellan 0 till 10, där 0 står för obetydligt och 10
för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Kan du reflektera lite på varför motivation hos dig har varit som du beskriver ovan?
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2- Har du använt eTwinnnigs twinspace inför och efter mötena?

Om ja, hur?

Har det varit till hjälp?

Om nej, varför? … kan du berätta mer?

3- Vad tycker du har varit mest intressant med projektet? Förklara varför?

4- Vad tyckte var dåligt med projektet?

5- Vad var bromsande i projektets genomförande?

6- Skulle du själv vilja starta ett utbytesprojekt med barn från andra miljöer? Förklara varför?

7 - Kan du kort reflektera kring vad du anser att hållbar utveckling handlar om? Kan du berätta mer?

OM ARBETSLAGET – LEDNINGEN – FÖRÄLDRAR

1- Hur har du upplevt arbetslaget intresse för projektet? Skriv en siffra mellan 0 till 10, där 0 står för obetydligt
och 10 för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Kan du reflektera lite på varför intresset hos arbetslaget har varit som du beskriver ovan?

Har det påverkat din egen motivation?

2- Hur har du upplevt ledningens intresse för projektet? Skriv en siffra mellan 0 till 10, där 0 står för obetydligt
och 10 för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i ord

Kan du reflektera lite på varför intresse hos ledningen har varit som du beskriver ovan?

Har det påverkat din egen motivation?

3- Hur har du upplevt barns föräldrars intresse för projektet? Skriv en siffra mellan 0 till 10, där 0 står för
obetydligt och 10 för mycket intresserade. Översätt sedan siffran med egna ord.

(0)……………………………………………(10) : översättning av siffervärden i or

Kan du reflektera lite på varför intresse hos föräldrarana har varit som du beskriver ovan?
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Har det påverkat din egen motivation?
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(Fransk version)

Consentement

Bonjour xxxx,

J’aurai besoin de t’interviewer en vidéoconférence, toi xxxx yyyy, à des fins de
recherche. L’interview peut prendre jusqu'à 10 minutes et je souhaiterais réaliser un
enregistrement sonore de celle-ci. Parce que je veux avoir des réponses spontanées, je
préfère ne pas révéler les questions, mais le but de l'entrevue est de recueillir des
informations sur tes pensées et réflexions sur le Child Connect Project et la
vidéoconférence comme un nouvel espace d'échange pour aider les petits enfants à
affiner leur apprentissage de leur environnement local et global.

Il est important pour toi de savoir que cette interview est non obligatoire et tu as le droit
de t’en retirer à tout moment.

Toutes les données seront confidentielles, ce qui signifie que les données privées,
informations sur le nom des écoles, du département et le nom de la ville ne seront pas
révélés. Comme le risque est présent que tu parles de choses ou d’informations que tu
n’aurais pas aimées révélées, il est important de t’informer que tout ce que tu diras sera
strictement anonyme.

Tout le matériel empirique, comme cette interview, sera après l'achèvement de l'étude
donné l'Université de Gävle où il sera archivé dans un endroit sûr pendant deux ans,
puis détruit.
Un avantage peut-être pour toi de réaliser cette interview est que tu seras en mesure de
réfléchir sur des aspects que tu pourrais trouver utiles dans ta profession. Un autre
avantage est de m’aider à devenir un meilleur professeur des écoles.
Je tiens également à souligner que j’ai le droit de publier l'interview complète ou en
parties, mais, comme déjà écrit ci-dessus, de façon strictement anonyme. Tu auras
accès à tout le travail imprimé, et à l'analyse des données.

Acceptes-tu cette interview? Si oui est-ce que je pourrais la réaliser le jour de la
dernière (le 25 novembre 2014) vidéoconférence autour de 13.00 ?

Merci d'avance,

Med vänlig hälsning,

Daniel Mozis
Student på Högskolan i Gävle - Förskollärarprogrammet, sista terminen

076 018 04 30
Murkelvägen 71
186 56 Vallentuna
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Enkät

Enkätens översättning gjordes samtidigt som intervjun pågick och finns inte i skriftligt form.
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Bilagor 5: Förbereddande mejl till förskolor och skolor

(svensk version)

Examensarbete: Delta i digitala möten mellan barn 5-7 år om hållbar utveckling

Hej xxxx!

Jag skriver från Högskolan i Gävle, bor i xxxxxxx och vill erbjuda en av förskoleavdelningarna med äldre barn i
din verksamhet att delta i ett spännande och enkelt projekt som fokuserar på små barns lärande om hållbar
utveckling. Projektet använder bland annat videolänk (skype eller liknande) för att skapa utbyte mellan barn i
olika länder och olika delar av Sverige. I dags läge har tre förskolor beslutat att delta i projektet. En förskola i
Frankrike, en i xxxx och en i xxxxx.

Jag planerar cirka två möten via videolänk i månaden mellan slutet av september och början av december, dvs
fem möten totalt, men vill deltagarna kommunicera mer än så är det förstås möjligt. Varje klass/avdelning
kommer att ha en partnerklass/avdelning att kommunicera med. I varje klass/avdelning kommer det att finnas
en grupp på fyra "piloter" som representerar klassen/avdelningen och som kommer att delta aktivt i
videokonferenserna (via foton, filmer, musik, teckningar, ljud, skrift, tecken, grimaser, etc.).

Projektet är en del av mitt examensarbete på förskollärarprogrammet och jag undersöker huruvida barns
digitala möten med barn i andra länder eller delar av Sverige ökar deras förståelse för globala aspekter av luft,
vatten, jord osv, och ytterst huruvida deras miljömedvetenhet ökar.

Jag kommer att förbereda material som pedagogerna använder med barnen inför varje digitalt möte. Jag
kommer också att på plats observera och prata med de fyra pilotbarnen tre gånger under hösten (före, under
och efter studien).

Vi tror att studien inte bara är intressant ur samhällsperspektiv utan att det även kommer att vara spännande
och roligt för barnen och hoppas att ni vill delta. Hur ser du på detta? Jag skulle behöva svar från dig senast
onsdagen den 3 september. Jag kan givetvis ge en mer utförlig beskrivning av projektet om så önskas.
Daniel Mozis
Student på Högskolan i Gävle - Förskollärarprogrammet, sista terminen

076 018 04 30
Murkelvägen 71
186 56 Vallentuna

(Fransk version)

Bonjour,

Je réalise une recherche sur les rencontres interculturelles numériques nationales et
internationales via la vidéophonie et leurs implications éventuelles sur l’enseignement
du développement durable des jeunes enfants (ECEfS).

Présentations
L’objectif scientifique du projet est d'évaluer l'impact pédagogique de tels rencontres
sur les parties prenantes des sections concernées par l'étude, et en particulier sur les
enfants de 5 à 7 ans. Mon hypothèse est que ce type de rencontres pourrait d’une part
représenter un outil intéressant pour aider les enfants à mieux appréhender le monde
et ce de manière positive, et par conséquent stimuler la prise de conscience
environnementale (Sociale, Economique et Ecologique) dès le plus jeune âge. Ceci est
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en accord avec les objectifs fixés par l’ONU (UNESCO) et l’UE dans le cadre de la
réflexion sur le rapport entre les enjeux éducatifs et climatiques, et le développent
durable. D’autre part ce type de rencontres pourrait aussi favoriser le développement
didactique de l’enseignement du développement durable des jeunes enfants, ceci en
donnant un outil de travail simple, pratique et ludique  aux enseignants des petites
classes.

Pratique - Intérêt pour l’école et son équipe pédagogique
Pour l’école de xxxxxx c’est l’occasion de participer à une expérience pilote intéressante
pour les enfants et l’équipe pédagogique et d’aborder des sujets touchant aux domaines
écologiques, technologiques, des sciences naturelles, des méthodes de communications
non-verbales, du langage, ainsi que des sujets faisant appel à la prise de conscience de
l’enfant des valeurs fondamentales de la vie en société.

Quand ?
De la mi-septembre à fin novembre.

Je serais contraint de venir observer une section à trois reprises (avant, pendant et après
l'expérience), soit fin mi- /fin septembre/début octobre et mi- /fin novembre.

Comment ?
Chaque classe aura une classe partenaire « de travail », mais aura la possibilité de
communiquer avec les trois autres.

Dans chaque classe il y aura un groupe de quatre enfants « pilotes » représentant la
classe (et le travail de la classe) qui participeront activement aux videoconférences. (à
discuter)

Il y aura une rencontre en vidéophonie toute les deux semaines, ou plus en fonction de
l’intérêt des participants.

Les thèmes centraux des échanges seront « notre milieu », « mon milieu », « notre
eau », « mon eau », « notre air », « mon air », « notre sol », « mon sol ».

Si les pédagogues le veulent je pourrais leur fournir du matériel pédagogique pour que
ce projet ne soit pas un poids (notamment information sur les 7 Rs et la videophonie –
cf attachement).

Je viendrai sur place mettre en place le projet (technique etc.) pour délester
totalement les pédagogues de ces contingences.
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Bilagor 6: Tidsplanering för videokonferenser

Tidsplanering mellan Skola 1 /skola 2

Date Time

Thursday the 2sd October (Daniel is in skola 2) 14.00– 14.15

Thursday the 16th October (Daniel is in skola 1) 14.00– 14.15

Thursday the 6th November (Daniel is in skola 2) 14.00– 14.15

Tuesday the 18th November (Daniel is in skola 1) 14.00– 14.15

Thursday the 27th November (Daniel is in skola 2) 14.00– 14.15

Tidsplanering mellan förskola 1 /förskola 2

Datum Tid

Tisdagen den 30 september (Daniel är i förskola 1) 9.15 – +/- 10.15

Torsdagen den 9 oktober (Daniel är i förskola 2) 9.15 – +/- 10.15

Torsdagen den 23 oktober (Daniel är i förskola 1) 9.15 – +/- 10.15

Torsdagen den 6 november (Daniel är i förskola 2) 9.15 – +/- 10.15

Torsdagen den 20 november (Daniel är i förskola 1) 9.15 – +/- 10.15
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Bilagor 7: eTwinnings twinspace
(exempel på olika sidor, mm)

Startsida

Videosida

Bildsida
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Dokumentsida

Chattsida

Forumsida



76

Bilga 8: Child Connect Project på eTwinning


