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Sammanfattning 
I projektet Hållbar utveckling i förskolan har en modell för utveckling och tillämpning av 

förskollärares kompetens inom energi, klimat och hållbar utveckling. utvecklats och provats. 

Projektet har genomförts i samarbete mellan Högskolan i Gävle (HiG) och ett regionalt 

kommunnätverk som inkluderar tolv kommuner i Gävleborgs – och Dalarnas län. 

Genomförandet av projektet har utgjorts av två huvudsakliga delmoment – en föreläsningsserie 

med såväl ämnesinriktat som didaktiskt innehåll samt en forskningscirkel som är en 

högskoleförlagd kurs omfattande 15 hp. De teoretiska utgångspunkterna för projektets 

genomförande är hämtade från deltagarorienterad aktionsforskning och idén att utgå från de 

frågor som förskollärare, förskolechefer och chefer inom förvaltningen ställer sig i den dagliga 

praktiken. Deltagarorienterad aktionsforskning innebär att utveckla fördjupad förståelse för 

verksamheten och att förändra densamma men också att skaffa sig kunskap om hur denna 

förändring kan gå till och processer som sker under arbetets gång. I dialog och reflektion med 

andra har förskollärares beprövade erfarenheter kopplats till vetenskapliga grunder.  

I samband med projektets genomförande har följeforskning genomförts av forskningsgruppen 

Early Childhood Education (ECE) vid HiG. En inledande webbenkät som besvarades av 519 

personer inom förskolans verksamhet inom det regionala kommunnätverket visar bland annat 

ett stort behov av fortbildning inom hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor. Delstudie två 

utgörs av en intervjuundersökning med kursdeltagare som deltagit i forskningscirkeln. 

Resultatet visar att strategier för ett systematiskt kvalitetsarbete som förskollärare erövrat 

genom deltagande i forskningscirkeln gett förskollärare och förskolechefer möjligheter att se 

effekter av att använda sig av dessa verktyg vilket kommer barnen till godo. Resultatet lyfter 

fram slutsatser som kännetecknar projektet i sin helhet. Samarbetet i projektets olika delar har 

kännetecknats av kollaborativa, reflektiva och inkluderande möten, där förskolebarns lärande 

och utveckling varit centralt. 

Projektet har inspirerat initiativ till att andra nätverk har etablerats under projekttiden med 

liknande inriktning i sitt arbete. Hållbar utveckling i förskolan kan ses som en framgångsrik 

modell för utveckling och tillämpning av förskollärares kompetens inom hållbar utveckling, 

energi- och klimatfrågor.  

 

 

 





 
Förord 
Projektet Hållbar utveckling i förskolan har kunnat genomföras tack vare ekonomiskt stöd från 
Statens Energimyndighet. Tack till all förskolepersonal och ledare, barn och föräldrar som på 
olika sätt deltagit och i rapportens exempel illustrerat vad hållbar utveckling, energi- och 
klimatfrågor i förskolan kan handla om. 

Som två i projektet deltagande förskollärare uttrycker är förskolan en del av omvärlden och 
samhället som vi lever i. Den berörs av internationella, nationella och lokala beslut som kommer 
att påverka framtiden. En gemensam strävan i dagens samhälle handlar om att skapa en hållbar 
utvecklig för framtiden. Här har förskolan en stor och central roll som första steget i en 
lärandeorganisation. Det innebär att förskollärare och förskolechefer och andra aktörer inom 
förskolans verksamhet behöver reflektera över vad en hållbar utveckling betyder för 
verksamheten. Det finns behov av att synliggöra och utveckla strategier, metoder, 
arbetsprocesser och strukturer för att tydliggöra uppdraget för hållbar utveckling.  

Den här rapporten är en sammanfattning av ett försök att utveckla kompetensen bland 
förskollärare och förskolechefer att medvetet arbeta med hållbar utveckling, energi- och 
klimatfrågor i förskolans vardagliga verksamhet. Genom nätverksarbete, föreläsningsserier och 
forskningscirklar involveras yrkesverksamma i kunskapsutveckling som blir synbar i lokal 
praktik. Det medvetna arbetet i forskningscirklar kan i sig vara en del i att etablera en hållbar 
utveckling i en professionell miljö. 

Tack till Annie Hammarberg vid Högskolan i Gävle som gjort den statistiska bearbetningen av 
webb-enkäten. 

Vi hoppas att den här rapporten ska bidra till utveckling av kunskap och ökad medvetenhet 
inom området Hållbar utveckling i förskolan. 

 

Gävle i juni 2013 

 

Annika Elm Fristorp                         Inge Johansson 
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1 INLEDNING 
 

 

År 2009 initierades samarbete inom det regionala nätverket Förskola, lärande och 

yrkesprofession mellan företrädare för förskolans verksamhet i kommunerna Gävle, Mora, 

Sandviken, Älvkarleby och Högskolan i Gävle (HiG) samt Nationellt utvecklingscentrum för fysik 

(NRCF) vid Lunds universitet. Under det inledande skedet i nätverkets arbete genomfördes en 

inventering avseende de lokala behoven av förskollärares kompetensutveckling. Inventeringen 

kom att utgöra grundläggande utgångspunkter för nätverkets gemensamma syfte och mål som 

formulerades enligt följande: 

I samarbete mellan de kommunala ledamöterna och företrädare för HiG och NRCF diskuterades 

och planerades meriterande regionala och lokala utbildningsinsatser för förskollärare och 

förskolechefer. 

Arbetet inom det regionala nätverket syftar till att: 

• bidra till förskollärares yrkesutveckling genom inventering och kartläggning av lokala 

förskollärares utbildningsbehov inom naturvetenskap, teknik, matematik, språk och 

kommunikation. 

• bidra till läroplansimplementering Lpfö 98, reviderad version. 

• utveckla stöd och utbildningsprogram för förskollärare som bygger på såväl beprövad 

erfarenhet som på forskning. 

• utveckla, utvärdera och kontinuerligt genomföra utbildningar som är designade efter de lokala 

behoven 

 

Under de två inledande åren av samarbete inom nätverket utkristalliserades ett 

fortbildningsbehov som behandlar frågor inom hållbar utveckling i förskolan, vilket ledde fram 

till en medelsansökan för föreliggande projekt.  I maj 2011 beviljar Statens energimyndighet 

medel till projektet Hållbar utveckling i förskolan vilket genomfördes under tiden augusti 2011 – 

mars 2013 i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi och det 

regionala kommunnätverket Förskola, lärande och yrkesprofession.  Då projektet inleddes ht 

2011omfattade det regionala kommunnätverket åtta kommuner i Gästrikland, Hälsingland och 

Dalarna. Under ht 2011 och vt 2012 tillkom ytterligare fyra kommuner, vilket innebär att 

nätverket omfattar tolv kommuner under projekttiden.  
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I projektet utvecklas och provas en modell för utveckling och tillämpning av förskollärares 

kompetens inom klimat, energi och hållbar utveckling. Målgrupp för projektet är förskollärare, 

kommunala företrädare för förskolans verksamhet – förskolechefer på förvaltningsnivå, 

projektledare, kvalitetsutvecklare samt skolledare/rektorer. Syftet med projektet är att utveckla 

och prova en modell för utveckling och tillämpning av förskollärares kompetens inom energi, 

klimat och hållbar utveckling. Detta syfte är i linje med implementeringen av den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I förtydliganden i läroplanen betonas bland annat 

förståelsen för naturvetenskapliga och tekniska företeelser som barn möter i sin vardag. I de 

reviderade målbeskrivningarna framgår förändringar i förskollärares pedagogiska uppdrag 

vilket relaterar till en starkare fokusering på ämneskunskaper i bland annat naturvetenskap och 

teknik, också för de yngsta barnen i förskolan. Ett långsiktigt syfte är att projektet har indirekt 

påverkan på miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, 

giftfri miljö och ingen övergödning. Det kan också komma att få indirekt påverkan på fler 

miljökvalitetsmål, genom att innehållet i förskollärarnas och barnens tillämpningar kommer att 

variera.  

För att grundlägga ett livslångt intresse för naturvetenskap och teknik sägs förskola och skola 

spela en central roll (Utbildningsdepartementet, 2009; Skolverket, 2010) Naturvetenskaplig och 

teknisk kunskap framhålls som avgörande för att skapa ekonomisk tillväxt och dels som viktig 

kunskap ur medborgare- och allmänbildningsperspektiv. Att natur- och miljöarbete har fått en 

alltmer framskjuten plats i läroplanstexter kan härledas till en ökad medvetenhet om 

människans sätt att hantera vår planets resurser vilket på sikt hotar vår egen existens. Sett till 

diskussionen som förts under senare decennier och som resultat från FN:s världskonferens om 

natur och miljö i Rio 1992 antogs för Sveriges del Agenda 21 som är ett handlingsprogram i syfte 

att skapa en hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hot mot miljön. I Sverige har 

olika grupper och samhällsinstitutioner fått särskilt uppdrag för uppföljning av 

handlingsprogrammet. Utbildningssektorn ses som en av de viktigaste instanserna för detta 

arbete (SOU 1997:157). Rio-konferensen har haft sin fortsättning och UNESCO har fortlöpande 

förstärkt skrivningarna om utbildningssektorns roll för hållbar utveckling (UNESCO, 2004).   

År 2004 utvärderade Skolverket arbetet i förskolan och på frågan om vilken betydelse 

läroplanen haft för arbetet svarar 47% av de tillfrågade ledningsansvariga att den gett 

bekräftelse på redan etablerade arbetssätt. På frågan om kompetensutveckling svarar de 

tillfrågade att sådana genomförts vad gäller läroplanens innehåll. Vad kompetensutvecklingen 

fokuserade framgår inte men ett antagande som kan göras är att det var implementering av 

läroplanen i ett övergripande perspektiv som var centralt. Kompetensutveckling inom 

naturvetenskap och teknik kom långt ned på listan av prioriterade områden i kommunernas 
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skolplaner (Skolverket, 2004). Fyra år senare genomför Skolverket ytterligare en nationell 

utvärdering som en uppföljning av den tidigare, och diskuterar bland annat den svenska 

förskolan i internationellt perspektiv. I denna utvärdering framgår att till prioriterade områden 

inom förskolans verksamhet hör språk och kommunikation. Vidare visar resultaten av 

utvärderingen att modeller för dokumentation och utvärdering tagits fram och används på olika 

nivåer i verksamheten. I internationellt perspektiv ses den svenska förskolan som ett föredöme 

med utgångspunkt i den integrerade läro- och omsorgsverksamheten s.k. educare (Skolverket, 

2008). Av utvärderingarna framgår att förskollärares kompetensutveckling inom 

naturvetenskap och teknik är ett kunskapsområde som inte prioriterats i landets kommuner.  I 

Teknikdelegationens slutbetänkande som lades på regeringens bord under år 2010, fanns bland 

annat ett förslag på en stor satsning på fortbildning av lärare inom naturvetenskap och teknik. 

Skolverket påbörjade ett samarbete med en rad lärosäten för att ta fram förslag till 

ramkursplaner. Detta projekt knyter direkt an till denna satsning och har med utgångspunkt i 

det regionala nätverkets arbete, tagits fram i dialog med både Skolverket och 

Energimyndigheten.  

Projektet handlar såväl om förskollärares kunskapsutveckling som barns lärande samt specifikt 

om lärande inom energi, klimat och hållbar utveckling. Dessa skilda utgångspunkter har sin 

grund i olika teoretiska antaganden, i det här projektet ser vi dem som komplementära och 

samspelande i förskollärares pedagogiska praktik. Projektets inriktning som behandlar 

förskollärares kunskapsutveckling tar utgångspunkt i deltagarbaserad aktionsforskning 

”participatory action research” (PAR).  Inom PAR utgör samverkan mellan forskning och 

verksamheter på fältet en betydelsefull faktor för att gynna varandras arbete och mål.  Det finns 

en strävan att teori och praktik ska mötas på ett gynnsamt sätt på lika villkor och ta hjälp av 

varandra för att utvecklas (Brydon-Miller, Greenwood & Maguire, 2003).  En betydelsefull 

förgrundsgestalt inom PAR är Reason (1994) som betonar att det finns två inriktningar inom 

denna forskningsansats, den traditionella demokratiska med ambitionen att reformera 

institutioner att bli mer demokratiska. En annan inriktning är den liberala med strävan till 

frigörelse och talar för att kunskapsproduktion är en politisk handling. Båda inriktningarna 

syftar till förändring. En central faktor är att forskningen alltid är kontextbunden. Deltagande 

aktörer ses som medforskare s.k. co-learners som tillsammans med forskare skapar kunskap, 

modeller och teorier som ger mening i de sammanhang som de skapas. Elden och Levin (1991) 

lyfter fram antaganden om att forskningen, genom att generera ny kunskap med grund i lokala 

omständigheter, kan bidra till förändringar inom de domäner där forskningen bedrivs. Forskare 

och forskningen får i sin tur, med detta arbetssätt tillgång till material i naturliga miljöer. Det 

bidrar till möjligheten att det som studeras kan observeras och följas direkt då det sker, samt 

diskuteras med de involverade deltagarna under tiden. Deltagarna på verksamhetsfältet ska i sin 
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tur erbjudas att vara delaktiga i forskningen. Denna delaktighet ska erbjudas i 

forskningsprocessens olika skeden, exempelvis vid framtagande och formulering av syfte och 

forskningsfrågor, urval, insamling av empiriska data samt analys och tolkning av dessa data. 

Projekt inom PAR har på så vis två övergripande målsättningar, ett för forskningen och ett för 

verksamhetsfältet. De båda målen hör tätt samman och berör samma område och påverkar 

varandra reflexivt.  

I denna rapport presenteras projektets planering och genomförande. Därutöver är avsikten att 

lyfta fram intressanta aspekter av läroprocesser som framkommit i utvecklingsarbeten i 

förskolors dagliga praktik under projektets gång. Slutligen presenteras resultat från två 

delstudier som genomförts under projekttiden. 

I kapitel 2 presenteras projektets organisation, planering och genomförande. Här redogörs för 

genomförda föreläsningsserier och konferenser. Därtill ges även en beskrivning av den 

poängkurs omfattande 15 hp som ingick i projektet. 

I det tredje kapitlet följer en presentation av intressanta resultat från en studie (delstudie 1) 

som genomfördes i form av en webbenkät under projektets inledande skede. Studien behandlar 

förskollärares och förskolechefers arbete med hållbar utveckling i förskolorna samt behov av 

fortbildning.  

I kapitel 4 presenteras teoretiska utgångspunkter inom deltagarorienterad forskning och 

forskningscirkel. I kapitlet redogörs även för genomförandet av den högskoleförlagda kursen 

Forskningscirkel: Barns lärande i ljuset av förskolans verksamhetsutveckling, 15 hp och etiska 

ställningstaganden.  

Kapitel 5, 6 och 7 utgörs av en redovisning av fyra förskollärares utvecklingsarbeten inom 

förskolans verksamhet. Samtliga utvecklingsarbeten har genomförts inom ramen för 

forskningscirkeln Barns lärande i ljuset av förskolans verksamhetsutveckling 

I kapitel 8 redovisas resultat från intervjuer som genomfördes med kursdeltagare inom 

forskningscirkeln i slutet av projekttiden. I denna redovisning riktas uppmärksamheten emot 

förskollärarnas utsagor om sina erfarenheter av deltagande i forskningscirkel, genomförande av 

utvecklingsarbeten, dokumentationens betydelse och barns läroprocesser. 

I kapitel 9 diskuteras avslutningsvis projektet i sin helhet med utgångspunkt i projektets 

närliggande och långsiktiga syften. 
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2 PROJEKTETS ORGANISATION, PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 

 

Projektet ska betraktas som ett samverkansprojekt mellan jämbördiga parter i ett regionalt 

nätverk bestående av tolv kommuner i Gävleborgs län, Dalarna och Högskolan i Gävle. Det 

uppdrag som Högskolan i Gävle fick gentemot Statens energimyndighet var en följd av ett 

samarbete som pågått under två år inom det regionala nätverket. Ansökan om projektmedel 

hade processats inom nätverket under en längre tid och projektet hade på så sätt ett väl 

grundlagt och förankrat utgångsläge. Detta utgångsläge har inneburit gynnsamma 

förutsättningar för att genomföra projektet i sin helhet. Under det inledande arbetet bildades 

olika ledningsgrupper. Ledamöterna inom det regionala nätverket tillsammans med 

projektledaren vid HiG och företrädare för NRCF vid Lunds universitet utgjorde styrgruppen för 

genomförandet och arbetade fram projektets övergripande struktur och innehåll. Ett särskilt 

ansvar har vilat på ledamöterna inom nätverket att själva informera om och i dialog med 

berörda aktörer bidra till nätverkets arbete samt leda utvecklandet av nätverk mellan 

involverade förskolor i de olika kommunerna. Arbetsprocessen under projekttiden har på så sätt 

karaktäriserats av att vara deltagarorienterat och processinriktat.  

 

En annan ledningsgrupp utsågs av ledamöterna inom nätverket med uppdrag att vara en 

operativ arbetsgrupp. I den operativa arbetsgruppen har förvaltningschef Eva Ulin Ljusdal, 

skolformschef Anita Persson Sandviken, utvecklingsledare Anna Helmerson Gävle, förskolechef  

Anna Wenngren- Muhr Älvkarleby och förskolechef Kerstin Ralg-Olsson och Doris Olsson 

Vansbro, förskolechef Ingemar Kansell Mora, tillsammans med projektledaren arbetat med 

planering och uppföljande arbete kring de utbildningsinsatser som nätverket gemensamt 

beslutat. Vid Högskolan i Gävle bildades en särskild ledningsgrupp för högskolans inre arbete 

bestående av vetenskaplig ledare professor Inge Johansson och projektledare Fil.dr. Annika Elm 

Fristorp samt universitetsadjunkt Ingrid Nordqvist som tillsammans med projektledaren 

ansvarade för en 15-poängskurs vid Akademin för utbildning och ekonomi. Ingrid Nordqvist 

fungerade också som handledare i de utvecklingsarbeten som genomfördes i de olika 

kommunerna. Fil.dr Annie Hammarberg har haft ett särskilt ansvar för genomförandet av en 

webbenkät som behandlat förskollärares arbete med hållbar utveckling i förskolan. Fil.dr 

Fredrik Lindstrand har ansvarat för upprättandet av en webbsida för det regionala nätverket. 
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Ledamöterna inom det regionala nätverket, ledningsgruppen som arbetat med framtagandet av 

projektets olika delmoment och ledningsgruppen vid HiG kom att ha kontinuerliga möten under 

hela projekttiden. Nätverkets ledamöter har i genomsnitt haft två arbetskonferenser per termin. 

Ledningsgruppen som utgjort den operativa arbetsgruppen har träffats fyra gånger per termin. 

Arbetsgruppen har utgjort ett betydelsefullt nav för att upprätthålla strukturen och uppföljning 

av projektets genomförande. Viktiga funktioner har varit uppföljning av gemensamma beslut 

som tagits i det regionala nätverket, informera ledamöterna inom nätverket och bidra till 

erfarenhetsutbytet mellan ledningsgruppen vid HiG och det regionala nätverket.  

PROJEKTETS DELMOMENT 
 
Projektet har genomförts med två huvudsakliga delmoment – en föreläsningsserie och en 

högskoleförlagd utbildning omfattande 15 hp. Föreläsningsseriens innehåll har planerats i 

dialog mellan de olika ledningsgrupperna med ett års framförhållning. Under vårterminen 2011 

riktades föreläsningarnas fokus på kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Vid medelstilldelningen fasades innehållet i föreläsningsserien in i projektets målbeskrivning 

och höstterminen 2012 var kvalitetsarbete i förskolan och hållbar utveckling det centrala 

innehållet. Två grupper, motsvarande 16 kursdeltagare från olika kommuner inom nätverket 

har genomfört den högskoleförlagda utbildningen Forskningscirkel: Barns lärande i perspektivet 

av förskolans verksamhetsutveckling, 15 hp, under projekttiden.  

FÖRELÄSNINGSSERIE 
Enligt det regionala nätverkets gemensamma planering och projektplanen skulle 

föreläsningsserien innehåll utgöras av såväl ett didaktiskt, ämnesdidaktiskt som 

ämnesteoretiskt innehåll. Föreläsningsserien har tagit utgångspunkt i aktuell forskning och 

förlagts till HiG vid tre tillfällen under året. Under den inledande perioden av projekttiden visade 

en behovsinventering på vikten av att komplettera föreläsningsserien med särskilda 

utbildningsdagar för förskolechefer, projektledare samt förskollärare med särskilda 

utvecklingsuppdrag. Under projekttiden har fyra utbildningsdagar för denna målgrupp 

genomförts. Föreläsningsserien har utgjorts av olika teman med rubrikerna: Kvalitet, 

utvärdering och verksamhetsutveckling, samt Hållbar utveckling, energi och klimatpåverkan. 

Varje föreläsning och utbildningsdag har varit fristående från de andra som en del av en 

gemensam föreläsningsserie/fortbildning med tydlig kontinuitet och progression (bilaga 1).  I 

föreläsningsserien har 380 - 400 förskollärare och förskolechefer deltagit per föreläsning. I 

särskilda utbildningsdagar har 180 förskolechefer, projektledare samt förskollärare med 

särskilda utvecklingsuppdrag deltagit per utbildningsdag. I föreläsningsserien och 
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utbildningsdagar har forskare, experter inom olika områden och undervisningsråd vid 

Skolverket medverkat. 

Föreläsningarna inom föreläsningsserien har videodokumenterats och distribuerats som DVD 

till samtliga kommuner inom nätverket i syfte att utgöra ett underlag för lokala 

utbildningsinsatser. Under de särskilda utbildningsdagarna för kommunala företrädare för 

förskolans verksamhet, förskolechefer på förvaltningsnivå, projektledare, kvalitetsutvecklare 

samt skolledare och rektorer har föreläsningen utgjort ett inslag under dagen. Därutöver har 

deltagarna haft möjlighet till såväl regionalt som lokalt erfarenhetsutbyte i tvärgrupper.  

REGIONAL KONFERENS HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN 
Våren 2012 genomfördes en regional konferens med rubriken Hållbar utveckling i förskolan. 

Konferensen arrangerades som ett samarbete mellan det regionala nätverket, regionalt 

näringsliv och HiG. 400 förskollärare, förskolechefer och kommunala företrädare deltog i 

konferensen. Konferensprogrammet planerades med utgångspunkten att utgöra en arena där 

beprövad erfarenhet möter forskning samt ett möte mellan verksamhet och näringsliv. 

Näringslivet representerades av Gästrike Återvinnare, Vindkraftverken, HiG En hållbar livsmiljö 

samt läromedelsförlag som presenterade material inom kunskapsområdet. 

Programmet utgjordes av föreläsningar som varvades med workshops där förskollärare från 

olika förskolor presenterade utvecklingsprojekt inom klimat/energi och hållbar utveckling. 

Presentationerna i workshops utgjordes av följande projekt: 

Planeringsboken. Samlat dokument för att kvalitetssäkra förskolans verksamhet.  

Godistrollet. Vad innehåller godis? Samarbetsövningar, experiment och dokumentation.  

Från fruktmärke till pepparkakshus. Hållbar utveckling på vår förskola. 

 Herrgårdens årshjul. Kvalitetsarbete utifrån Hållbar utveckling.  

Systematiskt arbete för hållbar utveckling. Arbetsprocesser i förskolans verksamhet.  

Föreläsningsprogrammet innehöll följande: 

Moder jord för god att kolsyra. En musikalisk stå upp föreställning med koldioxidbantaren Staffan 
Lindberg. 

Energi i vardagen. Avd.chef Bygg, energi- och miljöteknik Ulf Larsson och Fil.dr Mattias Celtin, 
Högskolan i Gävle. 

Allt tar sin början i förskolan praktik, även hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. 
Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet. UNESCO professor Early 
Childhood Education. 

Mångfaldig hållbarhet. Socialkonstruktivistiskt perspektiv på hållbar utveckling. Fil.dr Sara 
ljungkvist Högskolan i Gävle. 
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Utvärderingen av konferensdagen visar att programmet bidragit till ny kunskap, varit 

forsknings- och verksamhetsförankrad på ett sätt som gett ökat kompetens och inspiration för 

det fortsatta arbetet inom hållbar utveckling – energi – och klimatfrågor med barnen i förskolan. 

I utvärderingen framkom det önskemål om ökad betoning på erfarenhetsutbyte och workshops 

i kommande regionala konferenser eller i andra forum. 

HÖGSKOLEFÖRLAGD UTBILDNING 
Ett kursplanearbete för utvecklande av en ny kursplan där kursdeltagarnas egen verksamhet 

och utvecklingsarbeten beaktades inleddes under den inledande delen av vårterminen 2011. 

Grunden för kursplanearbetet utgjordes av lokala förskollärares utbildningsbehov i samband 

med den reviderade läroplanen naturvetenskap och hållbar utveckling. Framtagandet av 

kursplanen kännetecknas av ett processinriktat arbete som genomfördes i dialog med 

ledamöterna inom det regionala nätverket. Deltagarnas verksamhet och frågor inom klimat, 

energi och hållbar utveckling bildar utgångspunkt för kursens innehåll. Kursdeltagarnas egna 

utvecklingsarbeten har följts av forskare inom forskargruppen Early Childhood Education (ECE) 

vid HiG. Parallellt med kursens genomförande har kursdeltagarnas utvecklings- och 

projektarbeten dokumenterats. Syftet var att beskriva och analysera såväl process som innehåll i 

en gemensam kunskapsutveckling vilket relaterar till projektets teoretiska utgångspunkt inom 

deltagarbaserad aktionsforskning ”Participatory Action Research” (PAR). Kursen hämtar 

inspiration från forskningscirkeln (se vidare kap. 3) och rubriceras Forskningscirkel: Barns 

lärande i perspektivet av förskolans verksamhetsutveckling 15 hp. Kursdeltagarnas verksamhet 

och frågor inom såväl hållbar utveckling, energi och klimat som naturvetenskap, matematik, 

teknik, samt språk och kommunikation bildar utgångspunkt för kursens innehåll.  

Genomförandet har skett i seminarier då kurslitteratur och vetenskapliga artiklar samt 

kursdeltagarnas olika erfarenheter har synliggjorts och diskuterats i ett pedagogiskt samtal. 

Kurseltagarna har mött forskare i föreläsningar och seminarier som gett möjlighet att belysa de 

egna frågorna ur olika perspektiv. Samtliga kursdeltagare har genomfört skriftliga 

inlämningsuppgifter och kontinuerligt fört en så kallad loggbok. Med utgångspunkt i de 

pedagogiska samtalen och kursdeltagarnas frågor genomfördes en kartläggning av den egna 

verksamheten på förskolan under den första terminen. Resultatet av kartläggningen innebar ett 

framtagande av en nulägesbeskrivning med grund i samhällsvetenskapliga metoder. Det 

fortsatta arbetet inom kursen har inneburit att kursdeltagarna mot bakgrund av 

nulägesbeskrivningen planerat för och genomfört ett utvecklingsarbete. Parallellt med 

utvecklingsarbetet har seminarieverksamheten pågått och kursansvarig har ansvarat för 

handledning av kursdeltagarnas utvecklingsarbeten. Examinationen utgörs av att varje 

utvecklingsarbete ventilerats med sedvanlig opponering och diskussion.  
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Till den första kursen som startade i september 2011 fanns 24 antagna kursdeltagare. 15 

förskollärare registrerades på kursen vilket innebär ett bortfall på 9 kursdeltagare. 

Projektledaren har haft uppföljande samtal med de förskollärare som ej startade utbildningen. 

Det uteblivna deltagandet har föranletts av att kursanmälan ej var förankrad hos kommunala 

företrädare för förskolans verksamhet och därmed fanns ej stöd i form av tid för att genomföra 

studierna. Under kursens genomförande har 3 förskollärare begärt studieavbrott på grund av 

för hög arbetsbelastning i verksamheten. I juni 2012 examineras således 12 förskollärare och 

avslutade kursen. Höstterminen 2012 fanns 9 anmälda och antagna förskollärare till kursen. 5 

förskollärare registrerades på kursen vid kursstarten och 4 förskollärare har genomfört 

utbildningen och examineras i juni 2013. Förskollärarna som har genomfört kursen har en 

regional spridning inom nätverket. De kursdeltagare som har genomfört utbildningen fungerar 

som ”utvecklingsstrateger” inom kommunernas fortsatta verksamhetsutveckling. 

Kursdeltagarna kommer att erbjudas fortsatta seminarieträffar under och efter projektets 

genomförande och deras kompetenser har och kommer att tas tillvara inom  det regionala 

nätverket, förskollärarutbildningen samt vid regionala, nationella och internationella 

konferenssammanhang. 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE) 
Samarbetet inom det regionala kommunnätverkets har från dess inledande skede år 2009 

förankrats inom forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid Högskolan i Gävle, en 

forskningsmiljö som samordnar forskare och lärarutbildare vilka bedriver forskning och 

utvecklingsarbete med anknytning till förskola, förskoleklass och fritidspedagogik. 

Forskargruppen inkluderar och samverkar med yrkesverksamma förskollärare och intresset 

riktas mot förskolors inreverksamhet (barns lärande), yrkesprofessionsfrågor samt lärares 

yrkesmässiga utveckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk verksamhet samt 

akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser 

forskningsgruppens inriktning. Under projekttiden har ledamöter inom det regionala nätverket 

och kursdeltagare i kursen Forskningscirkel: Barns lärande i perspektivet av förskolans 

verksamhetsutveckling deltagit i forskningsgruppens seminarieverksamhet. Kursdeltagarna har 

getts möjlighet att presentera och diskutera sina utvecklingsprojekt vid särskilda 

seminarietillfällen. Deltagandet i forskningsgruppens seminarieverksamhet fortsätter efter 

avslutad projekttid. 

 

PROJEKTETS DELSTUDIER 
Vårterminen 2012 genomfördes en delstudie som syftade till en kartläggning av arbete med 

frågor som behandlar hållbar utveckling, energi och klimat i förskolan. Kartläggningen 
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genomfördes i form av en webbenkät som riktades till förskollärare och förskolechefer inom det 

regionala kommunnätverket. Det inledande arbetet med webbenkäten utgjordes av att 

ledamöterna inom nätverket inventerade frågor som framstod vara relevanta i sammanhanget. 

Ledamöternas konstruktioner av frågeställningar samlades in av projektledaren och 

presenterades i forskningsgruppen Early Childhood Education (ECE) vid Högskolan i Gävle. 

Enkätens frågor bearbetades därefter och förankrades åter hos ledamöterna inom nätverket. 

468 förskollärare och förskolechefer besvarade enkäten (se vidare kapitel 3). Delstudie två är en 

följeforskning av den högskoleförlagda kursen Forskningscirkel: Barns lärande i perspektivet av 

förskolans verksamhetsutveckling, 15 hp. Syftet är att undersöka dels om, och på vilka sätt, 

forskningscirkeln har bidragit till förskollärares kunskapsutveckling inom hållbar utveckling, 

energi- och klimatfrågor, dels om forskningscirkeln utvecklat samverkansformerna mellan och 

inom kommunerna i det regionala nätverket. Följeforskningen bygger på intervjuer med åtta 

kursdeltagare som har genomfört och avslutat forskningscirkeln. Inom forskargruppen Early 

Childhood Education (ECE), HiG kommer efter projekttidens slut, kursdeltagarnas (efter 

medgivande) utvecklingsarbeten att analyseras och dokumenteras.  

NATIONELLA NÄTVERK 
Det regionala kommunnätverkets arbete i frågor som rör naturvetenskap och teknik har 

förankrats i nationella nätverk för förskola och naturvetenskap. Ett nationellt nätverket som 

initierades år 2010 är mellan företrädare för Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) vid 

Lunds universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Kristianstad, och Göteborgs universitet. Under 

projekttiden har nationella konferenser genomförts vilket medfört att deltagandet inom 

nätverket har ökat till att omfatta fler lärosäten och nationella resurscentrum såsom Nationellt 

Resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet samt Nationellt resurscentrum för 

kemi, Stockholms universitet. Nätverket är inriktat på forskning, stöd- och utvecklingsarbete 

regionalt och lokalt i olika kommuner med anknytning till förskola. Det nationella nätverkets 

arbete karaktäriseras av ett systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse utifrån 

Läroplan för förskolan, Lpfö98 (rev. 2010), och syftar till att bidra till ett kontinuerligt nationellt, 

regionalt och lokalt forsknings- och utvecklingsarbete i förskolan. Ett annat nätverk som växt 

fram under projekttiden är Barn upptäcker naturvetenskap och teknik (BUNT) vilket omfattar 

fem lärosäten och syftar till att utveckla kunskap om förskolebarns meningsskapande kring 

naturvetenskap och teknik i relation till vad som är möjligt inom förskolans verksamhetsfält att 

arbeta med inom detta fält. Intresset riktas emot förskollärares kommunikation med barn inom 

fälten naturvetenskap och teknik. Barns engagemang och intresse av, och vad de skapar för 

förståelse inom dessa fält. Andra frågor som är aktuella inom BUNT är hur vardagens 

erfarenheter nyttjas i undervisningen samt vilken typ av material och verktyg som kan bidra till 

kunskapsutveckling inom fältet. 
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3. HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN – DELSTUDIE ETT 
 

 

I det här kapitlet presenteras resultatet av projektets delstudie ett, som syftade till att undersöka 

förskollärares och förskolechefers arbete med Hållbar utveckling i förskolorna samt inventera 

behov av fortbildning (bilaga 1). Enkäten sändes elektroniskt till förskollärare och 

förskolechefer inom det regionala kommunnätverket (12 kommuner) i januari 2012. I 

enkäten ställdes frågor om utbildning i hållbar utveckling, om och hur de arbetar med 

detta på förskolorna. Andra viktiga aspekter av hållbar utveckling som efterfrågades var 

om förskollärare samarbetade med barnens vårdnadshavare och med det omgivande 

samhället. När det gällde utbildningsbehovet på området frågade vi förutom om det 

fanns ett sådant behov också vilken typ av fortbildning de efterfrågade. 

RESULTAT HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN 
Sammanlagt 519 personer besvarade enkäten, 92 % var förskollärare och 8 % förskolechefer. Av 

de 480 förskollärarna arbetade 306 personer i tätort och 174 personer i glesbygd. Av de 

sammanlagt 38 förskolechefer som svarade på enkäten arbetade 27 personer i tätort och 11 

personer i glesbygd.   

I denna sammanställning har kommuner med mer än 25 000 invånare betraktats som tätort och 

övriga kommuner som glesbygd. I analyser av materialet har förskollärare och förskolechefer 

behandlats som en grupp. Ett visst bortfall förekommer därför i analyserna när frågor som berör 

den förskola på vilken den enskilde förskolläraren arbetar. 

UTBILDNING 
Totalt hade 18 % av alla som svarat på enkäten gått någon form av utbildning i hållbar 

utveckling, antingen en högskolekurs som gett högskolepoäng eller en annan icke poänggivande 

kurs. Tjugotvå procent av förskollärarna och 27 % av förskolecheferna hade gått en sådan kurs, 

alltså några högre procent av förskolecheferna än förskollärarna. Totalt sett var det nästan 

dubbelt så hög andel av förskollärare och förskolechefer ,11 %, som hade gått någon form av 

utbildning i hållbar utveckling som arbetade i tätort jämfört med personer som arbetade i 

glesbygd, 7 %.  
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ARBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN 
Vi var intresserade om förskollärare och förskolechefer arbetade med hållbar utveckling vid 

tiden för enkäten. Sammanlagt uppgav 363 personer (70 %) att de arbetade med hållbar 

utveckling. Det var lika vanligt att de arbetade med HU i tätort 71 % som i glesbygd 69 %. I 

diagrammet nedan visas hur stor andel personer som arbetar med hållbar utveckling i tätort 

respektive glesbygd. 

 

 

 

Diagram 2. 

 
Vidare ville vi få en uppfattning om hur de olika förskolorna arbetade med hållbar utveckling 

och bad dem ge exempel på hur de arbetade med detta område. Svaren som vi fick i löpande text 

delades upp i olika kategorier, se tabell 1 nedan. Sextioåtta procent svarade på denna fråga. 

Vanligast var att förskolor arbetade med någon form av återvinning, sammanlag 34 % av 

förskolorna gjorde det; sopsortering14 %, återvinning 14 % och kompostering 6 %. 

Sammantaget arbetade 29 % mer omfattande eller ingående med hållbar utveckling än 

föregående kategorier. Av dessa kunde 8 % av svaren kategoriseras som miljöarbete, 4 % som 

Grön flagg, 4 % som temaarbete med barnen i förskolan, 6 % som systematiskt kvalitetsarbete 

och 7 % som att förskollärare hade ett förhållningssätt gentemot barnen som främjade hållbar 

utveckling. Fyra procent uppgav att de nyligen hade börjat arbeta med hållbar utveckling och 

befann sig i startfasen av ett sådant arbete. 

12 
 



 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar kategorier av hur förskollärarna arbetade med hållbar utveckling, antal personer 
som arbetade under varje kategori och procent av alla förskollärare totalt. 
Kategori Antal personer Andel i procent 

 
Återvinning 73 14 
Sopsortering 73 14 
Kompostering 32 6 
Miljöarbete 42 8 
Grön flagg 22 4 
Temaarbete i förskolan 20 4 
Systematiskt kvalitetsarbete 30 6  
Främjande förhållningssätt 34 7 
Övrigt  5 1 
Inget svar 167 32  
 

SAMARBETE MED VÅRDNADSHAVARE 
Tjugoåtta procent av förskollärarna samarbetade med barnens vårdnadshavare vad gäller 

hållbar utveckling medan 67 % inte hade något sådant samarbete, 5 % svarade inte. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan den grupp av förskollärare som hade ett samarbete med föräldrarna 

och de som inte hade det angående barnens inflytande i verksamheten. De förskollärare som 

uppgav att de hade ett samarbete med barnens vårdnadshavare uppgav att barnen hade ett 

större inflytande i verksamheten än de förskollärare som inte samarbetade med barnens 

föräldrar på detta område. Förskollärarna fick skatta i vilken grand de ansåg att barnen hade 

inflytande i verksamheten på en skala från 1- 6  på vilken 6 visade på ett högt inflytande. 

Medelvärdet i den grupp som svarade ja på om de hade ett samarbete med föräldrarna på detta 

område var 4,4 på denna skala. Motsvarande medelvärde för dem som inte hade något sådant 

samarbete var 3,8. 

 

SAMARBETE MED OMGIVANDE SAMHÄLLE 
Tjugotre procent av förskollärarna samarbetade vad gäller hållbar utveckling med det 

omgivande samhället. Sjuttio procent hade inget sådant samarbete. Övriga 7 % svarade inte på 

frågan. Av de som hade ett samarbete med det omgivande samhället arbetade 55 % i tätort och 

44 % i glesbygd. Av de som svarade nej arbetade 67 % i tätort respektive 33 % i glesbygd. Av de 

som samarbetade med det omgivande samhället hade 13 % också ett samarbete med 

föräldrarna på detta område.  

Eftersom hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp så var vi intresserade av att undersöka 

vilken uppfattning förskollärare och förskolechefer hade om detta begrepp. I enkäten ställde vi 
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frågan: Vad betyder hållbar utveckling för dig? Deras svar analyserades och kategoriserades i 

fyra kategorier. Den vanligaste betydelsen av begreppet hållbar utveckling var olika 

miljöaspekter 45 %. Näst vanligast var att de relaterade begreppet till ansvar och omsorg. På 

tredje plats kom betydelsen som hade med medel och resurser att göra16 %. Mindre än 1 % 

pekade på betydelsen av ett hållbart samhälle. Tretton procent svarade inte på frågan. 

 
Tabell 2. Tabellen visar olika betydelse av begreppet hållbar utveckling. 
Kategorier Antal personer Andel i procent 
Miljö 235 45 
Ansvar och omsorg 128 25 
Medel och resurser 84 16 
Ett hållbart samhälle 3   1 
Inget svar 69 13 
 

 
Diagram 3 
 
I slutet av enkäten ställdes frågan huruvida förskollärare ansåg det viktigt att arbeta med hållbar 

utveckling på den förskola där de arbetade.  De fick skatta detta på en skala från 1-6, på vilken 6 

var mycket viktigt och ett var mycket oviktigt. Över 50 % ansåg det mycket oviktigt att arbeta 

med hållbar utveckling. Nittio procent av förskollärarna bedömde betydelsen av detta arbete på 

den nedre halvan av skalan d.v.s. 1-3. Övriga 10 % skattade från 4-5, ingen bedömde detta arbete 

som mycket viktigt.  

Av de 90 % av förskollärarna som bedömde det som helt oviktig till oviktigt att arbeta med HU i 

förskolan ansåg merparten, 68 % procent av förskollärarna, att det fanns ett behov av 

14 
 



fortbildning på detta område, se nedan. Diagrammet visar betydelsen av att arbeta med hållbar 

utveckling på den förskola de själva arbetar i förhållande till det uppskattade behovet av 

fortbildning på detta område. 

 

Diagram 3 
 
 

BEHOV AV FORTBILDNING 
 
Sjuttio procent av förskollärare och chefer bedömde att det fanns ett behov av fortbildning inom 

området hållbar utveckling. Tjugofyra procent ansåg att det inte fanns något behov. Övriga 

svarade inte på frågan. Behovet av fortbildning kunde kategoriseras i olika typer. Den vanligaste 

typen av fortbildning som beskrevs var mer omfattande fortbildning/kunskap om HU och 

relaterade ämnen som naturkunskap 20 %. Därefter kom fortbildning som kunde ge konkreta 

tips och idéer om hur de kunde arbeta med barnen, 17 %.  Två procent angav att de redan nu 

kunde mycket om HU och arbetade mycket med detta i verksamheten men att ny kunskap alltid 

var bra. Tre procent var osäkra på vilket behov av fortbildning som fanns, men efterfrågade ändå 

en sådan. Kategorierna samarbete med föräldrar och omgivande samhälle samt nätverk med 

andra förskolor nämndes av 2 % vardera. Det fanns också en stor variation på övriga 

fortbildningsbehov, 6 %. Av dessa kan nämnas att chefer önskade utbildning i hur de kunde 

arbeta och stödja förskolor i deras arbete och fortbildning om vad styrdokumenten för förskolan 

säger om HU.  
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SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER  
Den slutsats vi kan dra av denna enkät är att hållbar utveckling i många förskolor endast består 

av olika typer av återvinnig som i sig är ett eftersträvansvärt mål men att andra typer av hållbart 

arbete också förekommer. Vidare finns ett stort behov av fortbildning inom området hållbar 

utveckling för förskollärare och förskolechefer. Förskollärare ger många exempel på sådan 

utbildning, i första hand djupare kunskaper om begreppet hållbar utveckling. De efterfrågade 

också fortbildning som kunde ge dem mer konkreta tips och idéer på vad de kunde arbeta med i 

sin barngrupp t.ex. med de yngre barnen i förskolan. Ett intressant resultat var att de bedömde 

betydelsen av att arbeta med hållbar utvecklingen på deras egen förskola som låg men att ändå 

samma personer efterfrågade fortbildning inom området. 

Glädjande var att så många som 28 % hade ett samarbete med föräldrarna inom området hållbar 

utveckling. Lite lägre andel hade ett samarbete med omgivande samhälle. Tips och idéer om hur 

ett sådant samarbete skulle kunna se ut skulle vara möjligt i t.ex. ett nätverk av förskolor som 

också 2 procent efterfrågade trots att de redan ingår i ett sådant. Kanske det behövs mer idéer 

om hur ett sådant arbete kan genomföras. 

Barns inflytande och delaktighet i förskolan poängteras i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2010). Ett klart samband mellan barns inflytande och samarbete med 

vårdnadshavare och det omgivande samhället kunde ses. Den grupp av förskollärare som 

samarbetade med barnens vårdnadshavare uppgav att barnen i deras förskolor hade större 

inflytande i verksamheten än i den grupp som inte hade något sådant samarbete. Detta resultat 

är i linje med tidigare forskning som betraktar demokratiska processer som en del av hållbar 

utveckling (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009; Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
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4 DELTAGARORIENTERAD AKTIONSFORSKNING OCH 

FORSKNINGSCIRKEL  
 

 

I detta kapitel kommer teorier om deltagarorienterad aktionsforskning och forskningscirkel att 

redovisas. Det sker genom att redogöra för grundläggande antaganden vilka hämtas från 

Participatory Action Research (PAR) som med svensk översättning benämns deltagarorienterad 

forskning och deltagarbaserad forskning.  Denna forskningstradition karaktäriseras av en 

betoning på deltagande och delaktighet och där forskningsprocessen kännetecknas av att vara 

en gemensam angelägenhet för forskare och praktiker (Starrin, 1993; Lundberg & Starrin, 

2001). 

DELTAGARORIENTERAD AKTIONSFORSKNING 
Sett till den akademiska verksamheten är det av tradition forskaren som arbetar fram 

planeringen och genomförandet av ett forskningsprojekt. Det är forskaren som samlar in data, 

analyserar och tolkar resultaten för att slutligen ange en riktning. Deltagarorienterad forskning 

skiljer sig i relation till sådana traditioner på flera sätt. Här sker ett gemensamt utforskande på 

jämbördiga villkor där de som berörs av forskningen är inblandade i det utforskande arbetet. 

Som Lundberg och Starrin (2001) förklarar kan det innebära ett en grupp personer inom en 

verksamhet tar sig an och genomför ett forskningsarbete tillsammans med en forskare. En sådan 

process kännetecknas av deltagarnas strävan att förändra något vilket föranleder ett gemensamt 

kunskapssökande. Enligt Härnsten (2001) finns ingen utarbetad modell för omfattningen av 

delaktighet under forskningsprocesen eller i vilka delar av processen som praktiker respektive 

forskare ska vara mest aktiva för att det ska kunna benämnas deltagarorienterad forskning. En 

viktig faktor är dock att deltagande forskare som leder gruppen släpper kontrollen över 

kunskapsprocessen. 

Det finns olika riktningar inom deltagarorienterad forskning vilka Lundberg och Starrin (2001) 

benämner: den pragmatiska riktningen, den ideologiska och politiska riktningen samt den 

feministiska riktningen. Kort sammanfattat härleds den pragmatiska riktningen till 

aktionsforskningens förgrundman, socialpsykologen Kurt Levin. Den pragmatiska riktningen 

kännetecknas av dess koppling mellan kunskapsutveckling och sociala förändringar. Den 

ideologiska och politiskt orienterade riktningen utvecklades framför allt i tredje världen och 

Latinamerika med Paolo Freire som upphovsman. Centralt inom denna riktning är skapandet av 
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en socialt och ekonomiskt bättre samhälle genom att människor blir medvetna om sin 

livssituation och att möjliggöra för förtryckta grupper inom samhället att erövra ökat inflytande 

och makt. Den feministiska riktningen har som Lundberg och Starrin lyfter fram empowerment 

som grundläggande utgångspunkt. Inom denna riktning betonas vikten av att forskare utvecklar 

metoder som gynnar kunskapsutveckling hos såväl forskaren som de personer som involveras i 

forskningen. Här betonas också jämbördigheten mellan forskare och de som berörs av 

forskningen. Faktorer som respekt och respons utgör grundläggande principer vilket innebär att 

ta ett särskilt ansvar för att möta dem som deltar i forskningen som delaktiga i den 

kunskapsutveckling som sker och skapa förutsättningar för ömsesidighet i lärande. 

 

FORSKNINGSCIRKEL - EN BAKGRUND 
Sett till de grundantaganden som deltagarorienterad forskning vilar på är det av vikt att göra en 

tillbakablick på forskningscirkelns utveckling de senaste tjugo åren. Om frågan ställs vad en 

forskningscirkel är kan en tillbakablick av de senaste decenniernas diskussioner om 

forskningscirkeln bringa klarhet. Kort sammanfattat har utgångspunkterna för forskningscirkeln 

en gemensamma drag sett till deltagarorienterad forsningstradition. Forskningscirkel innebär 

att en grupp människor träffas kontinuerligt under en viss tidsperiod för att fördjupa sig i en 

fråga som är av gemensamt intresse. Genomförandet av en forskningscirkel, dess former och de 

medel som deltagarna i en forskningscirkel använder är inte i förväg definierade utan dess 

innehåll och antal träffar diskuteras fram av deltagarna. En annan viktig faktor är att deltagarna i 

en forskningscirkel utgörs av minst en forskare med vetenskaplig kompetens inom det område 

som ska behandlas (Lundberg & Starrin, 1990; Härnsten, 1995; Lundgren, 2000).  Under 1990-

talet beskrevs forskningscirkeln som en arena där forskare och människor som arbetar inom en 

verksamhet, med sina olika erfarenheter och kunskap möts för att fördjupa sig inom en fråga 

som är av specifikt intresse för förskolläraren. I forskningscirkeln ska, som Lundberg och Starrin 

(1990) beskriver, praktikerns beprövade erfarenheter vara jämbördiga med forskarens 

vetenskapligt grundade kunskaper.  Deltagarna ska själva söka kunskap men forskaren har ett 

särskilt ansvar för diskussionernas och innehållets vetenskapliga anslag.  

Forskningscirkelns karaktär där deltagare tillsammans försöker att skapa arbetsformerna lyfts 

fram av Härnsten (1995). Enligt Härnsten är målet med forskningscirkeln att dess 

genomförande och deltagarnas aktiva kunskapssökande bidrar till utgångspunkter för att 

deltagarna i framtiden ska ha förutsättningar för att handskas med olika problem på ett 

annorlunda sätt. I forskningscirkeln möts praktiker och forskare med intresse för ett problem 

där enkla lösningar saknas. Det handlar om att gemensamt försöka att skapa en större förståelse 

för problemet och ge en bred och allsidig belysning av problemet. Det sker genom att olika 

18 
 



erfarenheter och kunskaper, forskarens och praktikers integreras med varandra. För forskaren 

som deltar i forskningscirkeln är det betydelsefullt att bidra med information till deltagarna om 

den forskning som finns om problemet samt stödja deltagarnas egna undersökningsprojekt. 

Inom forskningscirkeln används olika resurser vilka Härnsten (1995) relaterar till deltagarnas 

beprövade erfarenheter och kunskaper, forskarens forskningskompetens och kunskaper från 

sitt forskningsfält samt andra kunskapstillskott från såväl forskare som experter, vilka bjuds in 

till forskningscirkeln.   

En forskningscirkel skapar således förutsättningar för deltagarna att tillsammans med en 

forskare formulera sina kunskapsbehov med utgångspunkt i den egna beprövade erfarenheten 

och kompetensen. Skapandet av sådana förutsättningar får betydelse för själva arbetsformerna i 

forskningscirkeln. Här blir dialogen viktig, vilket Roos (1997) diskuterar i termer av kravet på en 

rationell ordning för samtalet vilket deltagarna kommit överens om. Enligt Roos resonemang 

vilar ansvaret för dialogen på ledaren för forskningscirkeln vilken oftast är en forskare. Ledaren 

för forskningscirkeln kan också ha annan kompetens. Till ledarens betydande ansvarsområden 

hör enligt Roos, att förutom leda en kreativ och utvecklande dialog som inkluderar samtliga 

deltagare även se till att arbetet inom forskningscirkeln dokumenteras och får en spridning. 

Därtill kommer ansvaret för att handleda deltagarna i deras egna studier av det problem som 

står är centralt i forskningscirkeln. Roos argumentation ligger i linje med Lundberg och Starrin 

(1990) som betonar ansvarsfrågan för forskningscirkeln och vikten av att det finns en ledare 

som tar ett särskilt ansvar för genomförandet och bidrar till förutsättningar för att 

forskningscirkeln ska fungera. Andra faktorer som lyfts fram av Lundberg och Starrin är 

betydelsen av att deltagare i en forskningscirkel är representativa för de frågor som ska 

bearbetas. Genom att deltagarna har ett relevant kunskaps- och erfarenhetsgrundat underlag 

ger det forskningscirkeln dess legitimitet. Till detta hör också betydelsen av förekomsten av god 

förankring och kommunikation mellan de verksamheter som deltagarna representerar och att 

deltagarna har en god översikt av arbetet inom forskningscirkeln. Sett till de utgångspunkter 

som ligger till grund för forskningscirkeln framstår kopplingen till de grundantaganden som 

görs gällande inom deltagarorienterad forskning.   

DELTAGARORIENTERAD FORSKNING SOM NYTT PARADIGM 
Den deltagarorienterade forskningstraditionen kan ses som att ha vuxit fram som ett svar och 

kritik mot tidigare forskarstyrd forskning. Inom denna forskningstradition finns en strävan att 

bryta befintliga hierarkier och placera den rikedom av kunskapsvariation och erfarenheter som 

finns bland en grupp människor arbetar tillsammans i en praktik.  Deltagarorienterade 

forskningen syftar till att dels bidra till kunskap som är användbar för den grupp människor som 

är involverad i forskningen, dels bidra till att praktikerns inflytande och makt (empower) på ett 
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djupare plan genom en process där de utvecklar sin egen kunskap (Zeichner & Noffke, 2001; 

Holmstrand, 2006). Holmstrand (2006) diskuterar begreppet deltagarorienterad 

aktionsforskning och lyfter fram argument för att denna forskningstradition kan ses som ett nytt 

paradigm där ”samhällsvetenskapen inte bara är till för forskarna utan för alla 

samhällsmedborgare” (Holmstrand, 2006, s. 137). 

Till detta paradigm kan forskningscirklar och andra utbildningar med någon form av 

deltagarorienterad inriktning inkluderas. Det som utmärker detta paradigm skulle då vara att 

forskningen antar en utmanande etisk dimension vilket innebär att forskningen söker 

användbar kunskap som bottnar i en humanistisk grundsyn. I Sverige finns en förening SPARC, 

för deltagarorienterad aktionsforskning med en bred internationell förankring (www.sparc.nu). 

Inom SPARC ses deltagarbaserad aktionsforskning som ett medel för främjande av en 

kunskapssyn som tar tillvara och utvecklar människors praktiska erfarenheter och 

vardagskunnande. Vidare ses forskningen som en kvalitetsökning genom att flera görs delaktiga 

i forskningsprocessen. Forskningen främjar en öppenhet och utbyte mellan olika 

kunskapstraditioner i samhället och bidrar till ett hållbart samhälle med ökad välfärd för hela 

befolkningen. Ett annat begrepp som Holmstrand (2006) lyfter fram är ”demokratiska 

kunskapsproceser” som utvecklats i samband med deltagares praktiska och teoretiska arbete i 

forskningscirklar. Demokratiska kunskapsprocesser innebär enligt Holmstrand att de 

mötesplatser där variationer av kunskap och erfarenheter tas tillvara, utvecklas och utmanas 

kan leda till ett annat tänkande och på sikt bidra till demokratiska kunskapsprocesser. 

Forskningscirkeln handlar således om en annorlunda forskningsprocess än vad många relaterar 

till då vi talar om forskning. Det föranleder att närmare beskriva olika delar i 

forskningsprocessen som ligger till grund för delstudie två i föreliggande projekt.   

 

FORSKNINGSCIRKELN – FRÅN BÖRJAN 
Under höstterminen 2011 genomförde ledamöterna inom det regionala nätverket en 

inventering i respektive kommun avseende behov av fortbildning för förskollärare. 

Inventeringen visade att det framför allt var fortbildning inom naturvetenskap och teknik som 

prioriterades av förskollärarna. Vidare framkom behovet av fortbildningens koppling till 

förskolans praktik. Mot denna bakgrund diskuterades olika former av fortbildning vilket ledde 

fram till forskningscirkeln Barns lärande i perspektivet av förskolans verksamhetsutveckling. 

Att forskningscirkeln kom att utgöra en högskoleförlagd kurs omfattande 15 hp kan härledas till 

det lokala nätverkets ambition att all fortbildning för förskollärare ska vara poänggivande och 

meriterande. Konceptet för forskningscirkeln rörande omfattning av kurspoäng, genomförande 

vad gäller tid som utsträcktes till två terminer med start höstterminen 2012 med en kursdag i 

månaden, var också frågor som samtliga ledamöter förankrade i respektive kommun för att 
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slutligen diskutera tillsammans i nätverket. På så sätt fanns en tydlig kommunikation i det 

inledande skedet mellan ledare för verksamheten och potentiella deltagare i forskningscirkeln 

(jfr Lundberg & Starrin, 1990). Under den inledande delen av vårterminen fick förskollärarna i 

kommunerna inom det regionala nätverket ytterligare information i form av en broschyr samt 

vid föreläsningstillfällen i föreläsningsserien. Denna arbetsordning har sin grund i en ambition 

att med en förankring på olika nivåer i kommunerna, skapa så gynnsamma förutsättningar för 

deltagandet i forskningscirkeln som möjligt. Deltagarna i forskningscirkeln erhöll stöd för att 

genomföra studierna inom ramen för sin ordinarie tjänst som förskollärare. 32 förskollärare har 

anmält sitt intresse för att delta i forskningscirkeln. 16 deltagare har registrerats på kursen 

under projektets genomförande. Eftersom det var ett bortfall kontaktades kursdeltagarna som 

inte registrerat sig på kursen av projektledaren. Ett skäl till att förskolläraren inte påbörjade 

forskningscirkeln var att deltagandet inte förankrats hos kommunens ledamot inom nätverket, 

vilket föranledde att stöd för studier inte kunde erbjudas. Ett annat skäl till att inte genomföra 

studierna var att arbetsförhållandet på förskolan förändrats och förskollärarens 

arbetsbelastning innebar att studier prioriterades bort. Samtliga förskollärare som kontaktades 

uttryckte sitt intresse för att delta men specifika omständigheter bidrog till att man fick avsäga 

sig sin studieplats. I framtagandet av forskningscirkeln har det inte funnits någon förväntan att 

förskollärarna som deltagit i forskningscirkeln skulle förändras i någon på förhand bestämd 

riktning. Resultat i tidigare aktionsforskning och deltagarorienterad forskning visar dock på att 

förändringar ofta sker när yrkesverksamma inom ett specifikt område ges tillfälle att fördjupa 

sig i för dem angelägna frågor (Wennergren, 2007; Andersson, 2007).  Ett deltagande i 

forskningscirkel innebär ofta att deltagarna upptäcker möjligheter som på sikt kan bidra till 

förändringar.   

 

OM GENOMFÖRANDET AV FORSKNINGSCIRKELN 
Forskningscirkelns deltagare kom från olika kommuner och förskolor. Det innebar att 

deltagarna inte kände varandra från början. Samtliga var förskollärare med många års 

yrkeserfarenhet och hade anmält sig frivilligt för att delta i forskningscirkeln. Vid det första 

mötet informerades deltagarna om syftet med en forskningscirkel. En av de inledande frågorna 

som ställdes till deltagarna handlade om vilka förväntningar de hade inför sitt deltagande i 

forskningscirkeln och studierna. Övriga frågor som diskuterades var förslaget om att träffas i 

forskningscirkeln en fredag i månaden, vilka frågor som vid forskningscirkelns start var 

angelägna för deltagarna att få fördjupa sig i samt deltagarnas och forskares jämbördiga roll i 

forskningscirkeln. Samtalet ledde fram till att deltagarna mötestid begränsades till åtta timmar, 

som förlades till en fredag varje månad. Mellan cirkelträffarna arbetade deltagarna på egen 

hand. Man kom också överens om att en webbaserad lärplattform i Blackboard skulle 
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konstrueras och utgöra informationsforum och ge möjlighet till att lägga in dokumentation och 

på så vis följa varandras arbeten mellan mötestillfällena. Andra frågor som betonas av Härnsten 

(1999)  gäller graden av deltagande av forskare och övriga deltagare i forskningscirkeln rörande 

problemformulering och forskningsfrågor, metodval, analys, presentation etc. kom att utgöra en 

grund för fortsatta samtal och behandlades kontinuerligt under höstterminen. En anledning till 

att frågorna återkom var behovet av att inleda arbetet i forskningscirkeln med att göra en 

nulägesbeskrivning som grund för att formulera syfte och forskningsfrågor för de egna 

utvecklingsprojekten. I samma skede framkom också behovet av kunskap att söka vetenskapliga 

artiklar och publikationer i olika databaser. Kort sammanfattat ägnades studierna i 

forskningscirkeln under höstterminen åt att genomföra och sammanställa en 

nulägesbeskrivning av den egna verksamheten inom de fält som förskollärarna var intresserade 

av att fördjupa sig inom. Med grund i nulägesbeskrivningen växte således förskolärarnas 

undersökningsområden, syfte och forskningsfrågor fram. I samband med nulägesbeskrivningen 

bjöd ledaren för forskningscirkeln in expertis inom hållbar utveckling och forskare med specifik 

kompetens kopplat till deltagarnas uttalade önskemål och behov. Parallellt med 

forskningscirkelns utveckling förankrades deltagarnas arbete vid möten i det regionala 

nätverket och vid seminarier inom forskningsgruppen ECE vid HiG.  

Under vårterminen genomförde deltagarna de egna utvecklingsprojekten och ledaren för 

forskningscirkeln gick från att ha en drivande till en mer handledande roll. I samband med 

genomförandet av de egna projekten uppstod andra frågor med en mer metodinriktad karaktär. 

De frågorna som kom att bli centrala kan härledas till Härnsten (1999): På vilka sätt kan en 

argumentation föras om vikten av att just det här utvecklingsprojektet är angeläget? Hur 

presenteras teoretiska utgångspunkter? Hur sker en datainsamling? På vilka sätt genomförs en 

analys? Forskarens roll och frågor: Vem eller vilka agerar? Vem har gjort vad i projektet? Vem 

har lärt sig av vem? Hur gick det till? Vilka konskevenser kan det ha för olika deltagare och för 

andra mottagare?  

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
En komplexitet ur etiskt perspektiv i samband med detta projekt är såväl deltagarnas som 

barnens anonymitet. I samband med planeringen av forskningscirkeln ställdes såväl ledaren för 

forskningscirkeln som deltagande forskare inför flera etiska dilemman. Ett rörde deltagandet i 

cirkeln i relation till det dagliga arbetet med barnen. Då de flesta förskollärarna var verksamma i 

mindre enheter på olika förskolor som kunde ha specifik inriktning inom specifika fält fanns en 

risk att om lärarnas identitet röjdes, skulle det vara möjligt att spåra vilka barn lärarna arbetade 

med på förskoleavdelningen. Därigenom skulle barnens anonymitet inte kunna garanteras. 

Syftet med forskningscirkeln var inte att studera enskilda barn. Barnen skulle dock på olika sätt 
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finnas med i förskollärarnas nulägesbeskrivningar och berättelser av den egna verksamheten 

och därmed vara indirekt berörda under forskningsprocessen och i publicerat material.   

Vi gjorde bedömningen att det krävdes tydliga riktlinjer för hur barns anonymitet skulle komma 

att hanteras vid samtalen i forskningscirkeln och i kontakter med andra som berördes av 

deltagarnas arbete.  I samband med samtalen mellan ledaren för forskningscirkeln och 

deltagarna som rörde planeringen av forskningscirkeln, utgjorde forskningsetiska principer 

inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2012) utgångspunkten för 

etiska överväganden. De etiska frågorna har processats kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen och deltagarna har ägnat särskild uppmärksamhet åt etiska frågor i samband 

med de egna studierna som rör det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Ett sådant 

förhållningssätt finner stöd i Andersson (2007)  som betonar de goda möjligheter som finns att 

gemensamt diskutera frågor som rör deltagarnas medverkan i deltagarorienterade studier.  

 

Det är betydelsefullt att som ledare för en forskningscirkel ha en kunskap om den verksamhet 

som deltagarna arbetar med (Andersson, 2007). Mot bakgrund av samtal i samband med 

mötestillfällen i forskningscirkeln och de utvecklingsprojekt som förskollärarna arbetade med 

besökte ledaren för forskningscirkeln deltagarnas arbetsplatser. Besöket innebar att ledaren för 

forskningscirkeln fick möjlighet att få syn på och kunskap om deltagarnas verksamhet och de 

barn de arbetade tillsammans med. I samband med besöket fanns möjlighet till samtal med 

deltagaren och handledning av utvecklingsprojektet. Besöken gav en tydligare bild av 

förskollärarnas verksamhet och bidrog också till möjligheten för ledaren för forskningscirkeln 

att lyfta fram frågor som föreföll att tas som givna i den dagliga praktiken då deltagarna 

träffades. Det gav också möjlighet för forskningscirkelns ledare att finna underlag för att ställa 

utmanande frågor i samband med grupphandledning som kom att utgöra ett centralt innehåll i 

samband med mötestillfällena på HiG under den senare delen av vårterminen. Frågornas 

karaktär lyfte fram det specifika i verksamheten samt gemensamma drag mellan olika förskolor 

och skillnader. I forskningscirkeln deltog förskollärare som arbetade i tätort respektive 

glesbygd. På en del förskoleavdelningar arbetade man sedan länge med barn som hade föräldrar 

med utländsk bakgrund och hade olika modersmål. På andra förskoleavdelningar var arbete 

med barn med olika modersmål en relativt ny företeelse. Det finns många exempel på likheter 

och skillnader mellan de olika förskoleavdelningar där forskningscirkelns deltagare är 

verksamma, det som är viktigt att lyfta fram är att diskussionerna i sin tur bidrog till att se på 

den egna verksamheten med andra utgångspunkter än tidigare.  
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5 PEDAGOGISK DOKUMENTATION ETT VERKTYG FÖR HÅLLBAR 

UTVECKLING AV FÖRSKOLANS VERKSAMHET 
 

I följande kapitel 5, 6 och7 presenteras exempel på tre utvecklingsarbeten som genomfördes 

inom ramen för den högskoleförlagda kursen Forskningscirkel: Barns lärande i perspektivet av 

förskolans verksamhetsutvecklig, 15 hp. Presentationen utgörs av fyra förskollärares 

dokumentation av de utvecklingsarbeten som de har genomfört under kursen. I de tre texterna 

presenteras och diskuteras teoretiska utgångspunkter i relation till förskollärarnas 

genomförande av de egna projekten. Det inledande utvecklingsarbetet (kapitel 5) handlar om 

pedagogisk dokumentation som verktyg för hållbar utveckling av förskolans verksamhet. 

Därefter följer kapitel 6 med rubriken Sagan som gav oss teknikupplevelser! Temaarbete med 

bygg och konstruktion i förskolan. I kapitlet 7 avslutas presentationen med ett utvecklingsarbete 

som utgår från frågan: Hur kan vi med utgångspunkt från barnens kunskap och på vetenskaplig 

grund arbeta med hållbar utveckling i förskolan? Författarna till de tre kapitlen är de 

förskollärare som har genomfört utvecklingsprojekten. 

INLEDNING 
Förskolechefen, förskolläraren och arbetslaget behöver synliggöra och utveckla strategier, 

metoder, arbetsprocesser och strukturer för att tydliggöra uppdraget mot hållbar utveckling. 

Vilka verktyg har vi som professionella inom förskolan att använda oss av för att möjliggöra en 

hållbar utveckling och vad vill vi att det ska resultera i för kommande generationer? Vad krävs 

av förskolläraren och arbetslaget?  Intentionen med detta utvecklingsarbete har varit att titta på 

verktyget pedagogisk dokumentation och granska det på verksamhetsnivå utifrån perspektiven 

lärarrollen, arbetsprocessen samt struktur och systematik. Den empiriska delen i rapporten 

bygger på den enkätundersökning som genomfördes på fyra förskolor i Sandvikens kommun. 

Resultaten redovisas i ett stapeldiagram samt med sammanställd text som finns under rubriken 

Resultat och diskussion. De olika begreppen som genomsyrar diskussionen under den avslutande 

rubriken Generell diskussion reflekteras och förtydligas i rapporten under rubriken Bakgrund 

där också en bild används för att förklara sammanhang.  

Projektet bygger på beprövad erfarenhet utifrån det utvecklingsarbete som vi (författarna till 

detta arbete) genomfört under ett antal år i ämnet pedagogisk dokumentation. För oss har detta 

arbete inneburit en sammanställning och reflektion över tid. Där vi fått chans att granska 

erfarenhet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Med tanke på ett kommande 

utvecklingsarbete för att certifiera förskolorna i kommunen där vi är verksamma, enligt 
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Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling1, ville vi med detta projekt undersöka 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg för hållbar utveckling av förskolans verksamhet.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att undersöka hur pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för hållbar 
utveckling av förskolans verksamhet. 

Frågeställningar 

Hur kan pedagogisk dokumentation stärka och utveckla lärarrollen?  
Hur blir pedagogisk dokumentation användbart i verksamhetens arbetsprocesser?  
Hur synliggör pedagogisk dokumentation förskolans struktur och systematik?  

 

BAKGRUND 
Under åren som handledare i pedagogisk dokumentation har vi gått från att diskutera om hur vi 

gör och går tillväga för att arbeta med pedagogisk dokumentation till att det handlar om lärande 

och på vilket sätt pedagogisk dokumentation kan utveckla verksamheten och dess 

arbetsprocesser. Detta har lett till en rad tankar, funderingar och diskussioner oss emellan.  

Idag ser vi en tydlig koppling mellan pedagogisk dokumentation och lärarollen, arbetsprocesser, 

struktur och systematik. Lägger vi till att förskolan ska arbeta framåtsyftande mot en framtid 

som vi inte vet så mycket om så blir hållbarhetsperspektivet viktigt. I denna del av rapporten 

avser vi att lyfta fram vår och litteraturs syn på begreppen Pedagogisk dokumentation och 

Hållbar utveckling. Vi tydliggör även vad vi menar med de tre begreppen lärarrollen, 

arbetsprocessen samt struktur och systematik under rubriken Verksamhetsnivå. Under 

rubrikerna Internationell- och Nationellnivå kommer vi att föra fram vad styrdokument och 

internationella organisationer säger om hållbar utveckling. 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION 
Ursprungligen härstammar pedagogisk dokumentation från Reggio Emilia i Italien, där den 

fungerar som underlag för fortbildning, verksamhetsutveckling, föräldrasamarbete och 

utvärdering. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av Reggio Emilia filosofins 

kännetecken. Arbetssättet bygger på en stark tro på människans möjligheter där alla föds rika 

och intelligenta. Man bejakar olikhet, solidaritet och samarbete. Pedagogiken förnyas och 

utvecklas ständigt i takt med samhällets och tidens förändring, där barnen är den ständiga 

utgångspunkten. Den pedagogiska filosofin fungerar även som inspiration utanför förskola och 

skola. På förskolorna i Reggio Emilia ser pedagogerna på sin roll som konstruktionistisk och 

pragmatisk, det vill säga föränderlig utifrån barnens tankar och hypoteser men med tydliga mål 

1 För mer information om utmärkelsen hänvisas till Skolverkets webbplats Hållbar utveckling. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/hallbar_utveckling  
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uppsatta för verksamheten. I Reggio har man systematiskt diskuterat sig fram till vad man vill 

att barnen skall komma i kontakt med under sin tid i förskolan. Dessa erfarenhets- och 

kunskapsområden används sedan kontinuerligt i utvärdering av arbetet (Lenz Taguchi, 1997).Vi 

har valt att fritt översätta pedagogisk dokumentation som - material för lärande. Ett material att 

arbeta med för utveckling och lärande för både barn och personal på förskolan. Men även ett 

material för struktur och organisation, att utforma arbetsprocesser som blir användbara i en 

verksamhet under ständig förändring. Pedagogisk dokumentation möjliggör att få med 

samhället och omvärlden, vara i takt med tiden samt att sträva mot en hållbar framtid. 

Pedagogisk dokumentation gör det möjligt att synliggöra förändrat kunnande, men också att 

kritiskt granska för att kunna förändra vanor och normer, hitta nya mönster och möjligheter 

både för enskilda barn, barngruppen, förskolläraren och verksamheten. Utifrån förskolans 

perspektiv, att se och ge barn de grundläggande förutsättningar de behöver för att kliva in i en 

oviss framtid.  

HÅLLBAR UTVECKLING 
Begreppet hållbar utveckling har använts sedan slutet av 80-talet via FNs arbete. I Brundtland 

kommissionen definieras hållbar utveckling som: "en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Hållbar utveckling beskrivs ofta utifrån tre olika dimensioner, den ekologiska, den sociala och 

den ekonomiska. Dessa dimensioner har fokus på olika aspekter samtidigt som de samspelar 

med varandra. I den sociala dimensionen ligger fokus på människan, den ekologiska har fokus på 

naturen medans i den ekonomiska integreras människa och natur för att skapa en hållbar 

ekonomisk utveckling. För att få en helhetsbild när vi läst och diskuterat hållbar utveckling samt 

hur det samspelar med förskolans verksamhet och pedagogisk dokumentation så har vi valt att 

dela upp detta i olika nivåer. Denna tankekarta figur 1(även bilaga 1), har hjälpt oss i dessa 

diskussioner. Bilden visar på kopplingen mellan förskolans arbete, från internationell nivå till 

verksamhetsnivå.  
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Figur 1: Pedagogisk dokumentation, ett verktyg för hållbar utveckling av förskolans verksamhet.  

INTERNATIONELL NIVÅ 
Samverkan mellan länder och nationer. På internationell nivå skapas förordningar som används 

i många länder, något vi i olika utsträckningar bör och ska följa. FN har utsett åren 2005-2014 

till årtiondet för utbildning för hållbar utveckling, ett arbete som leds av UNESCO. Syftet är att 

man i all utbildning och lärande ger människor möjlighet att få kunskaper som kan leda till att vi 

kan hitta lösningar på de ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar som världen står inför. 

Det handlar om ett gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, kön, folkgrupper och 

länder. I boken Barns lärande – fokus på kvalitetsarbete skriver Sheridan och Pramling 

Samuelsson om EU-parlamentets mål för framtidens skola. Dessa mål handlar om 

”Vardagskunskaper, Every-day-life-skills, och motsvarar egenskaper och färdigheter – det vill 

säga samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga, flexibilitet, reflekterande, aktivt 

förhållningssätt, kommunikativ förmåga, problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, kreativitet 

samt förmåga att kunna lära sig att lära” (2009, s. 101). Vi sätter dessa vardagskunskaper i 

relation till hållbar utveckling och med tanke på den framtid vi inte vet så mycket om. Vad 

betyder det för den svenska förskolan och vår verksamhet? 

NATIONELL NIVÅ 
Det förskolorna har att följa i Sverige är vår läroplan och skollagen. I detta sammanhang även 

Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling. Förskolans läroplan är bindande vilket innebär 

att alla som arbetar i förskolan skall följa det som står i den. I läroplanen för förskolan benämns 

varken orden hållbar utveckling, pedagogisk dokumentation eller vardagskunskaper däremot 

genomsyras texten av ett uppdrag och förhållningssätt som stödjer dessa begrepp. Dessutom 

finns andra texter att härleda till detta t.ex. den promemoria som utbildningsdepartementet gav 

ut för att presentera bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i 

läroplanen.  
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En stor utmaning är att utbilda kommande generationer till att förstå och handla utifrån 
principen om hållbar utveckling, dvs. att sträva efter en utveckling som möter behoven utan 
att kompromissa med möjligheten för kommande generationer att möta sina behov. 
Förskolan är en naturlig startpunkt för detta arbete eftersom både intresse, värderingar och 
kunskaper grundläggs under tidiga år (2010, ss. 14-15). 

Tydliga kopplingar till internationella förordningar kan här skönjas. Ett syfte för förskolans 

verksamhet skulle då kunna vara, att bidra till en hållbar framtid för allas bästa, både för 

nuvarande och för kommande generationer. Vilket i sin tur stämmer överrens med Brundtland 

kommissionens definition av hållbar utveckling. Även Skolverket stödjer och inspirerar skolor i 

deras arbete med hållbar utveckling och ingår som myndighet i nationella samarbeten. I skriften 

Utmärkelsen förskola för hållbar utveckling som myndigheten för skolutveckling gav ut kan man 

läsa: 

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, 
demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår 
relation till naturen. Hur dessa frågor behandlas och integreras i den pedagogiska 
verksamheten så att de bildar en helhet blir centralt i ett lärande för hållbar utveckling (s. 
20). 

Det blir upp till varje förskola att diskutera hur och på vilket sätt man arbetar mot hållbar 

utveckling, för att det ska bli genomförbart och för verksamheten genomlevt behövs goda ramar 

och verktyg. Här behöver vi börja diskutera vår lärarroll, våra arbetsprocesser och den struktur 

och systematik vi har på förskolan. Hur hänger de ihop? Hur blir det hållbart? 

Verksamhetsnivå  
Den verksamhet som bedrivs på varje enskild förskola, där förskollärare och barnskötare 

arbetar i arbetslag under ledning av förskolechef. Verksamheten styrs av lagar, planer som 

beslutats på nationell nivå men även planer för varje förskola formuleras av arbetslag 

tillsammans med förskolechef. Här styr även kommunen med prioriterade områden och mål. 

Lärarrollen 
Med lärarrollen menar vi den roll som en utbildad förskollärare tar. Det innebär ett ansvar och 

arbete med undervisning utifrån förskolepedagogikens helhetssyn enligt läroplanen. Det 

handlar om att ha kunskaper och se sig själv som förskollärare med uppdraget att utveckla. I 

lärarrollen gör jag som förskollärare subjektiva val, ”jag tar makten över min egen praktik” men 

det ”innebär alltid att också ha och ta ansvar för alla de val” (Lenz Taguchi, 1997, s. 78) som jag 

ställs inför - mitt förhållningssätt.  

Arbetsprocessen 
Med arbetsprocesser menar vi en arbetsgång som är tydlig med syften/mål, aktiviteter, 

reflektion, utvärdering, uppföljning och utveckling. Arbetsprocessen används och granskas ur 
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olika perspektiv och vinklingar i utvecklings- och lärararbetet. Eller som det står i skollagen 

(2010:800) 1 kap. 3§, 

- undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskap och värden 

Att förstå arbetsprocessen möjliggör ett ”vetenskapligt förhållningssätt i bemärkelsen att 

kritiskt granska, att pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang” (Rudhe, 

2011).  

Struktur och systematik 
För oss innebär struktur en helhet där delarna i en verksamhet bildar sammanhang och 

relateras till varandra för att bygga upp en organisation. Det i sin tur möjliggör att förskolans 

arbete, lärande och utveckling systematiskt kan granskas enligt kapitel 2.6 i läroplanen. 

Sammanfattning 
Om vi nu backar tillbaka och ser på den information detta avsnitt gett så börjar en gemensam 

nämnare skönjas – Hållbar utveckling borde genomsyra allt vi gör och ska arbeta mot. Vi kan på 

internationell nivå hitta författningar, rekommendationer som sedan går att leda direkt till vår 

läroplan och som påverkar vår verksamhet.  

Att arbeta hållbart blir för oss att utveckla förskolans verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv, 

precis som vår läroplan förespråkar. Det för oss tillbaka till syftet med utvecklingsprojektet och 

frågeställningarna om verktyget pedagogisk dokumentation. 

METOD 
I början på arbetet gjordes en struktur och arbetsprocessbild av den tilltänkta arbetsgången. 

Styrande i tid och genomförande av fältarbetet har en studiedag i Pedagogisk dokumentation 

varit.  Den genomfördes på samtliga förskolor i en kommun under året 2011/12. Vi beskriver 

även våra tankar under nedanstående rubriker för att visa hur vi kommit fram till resultatet. 

Avslutningsvis reflekterar vi tillförlitligheten. 

Urval 
Fyra förskolor valdes slumpmässigt ut i startskedet av fältarbetsperioden. Förskolorna anmälde 

själva vilket datum de ville delta i studiedagen och de som hade de första tillfällena under vår 

fältarbetsperiod valdes därför ut. Antalet svarande på enkäten var stort. De som deltog i 

respektive förskolas studiedag lämnade i samtliga fall in en besvarad enkät. Bortfallet bestod 

endast av ”externt bortfall” (Carlström, 2006, s. 303) vilka vi inte vet antalet på. Sammanlagt 

svarade 34 personer varav 30 förskollärare, 3 barnskötare och 1 utan titel. 
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Enkät  
Utformningen av enkäten startade ganska snart efter beslut av metodval. Vi bestämde oss för 

enkät som kvantitativ kartläggningsmetod för att kunna nå ut till ”ett stort antal informanter och 

få en översikt” (Carlström, 2006, s. 207) av undersökningsområdet. Frågeställningarna 

arbetades fram utifrån vårt utvecklingsarbete med pedagogisk dokumentation. Vi ville få syn på 

verktyget pedagogisk dokumentation och önskade ställa frågor till förskollärare och barnskötare 

om deras syn på ämnet. Högst tio graderingsbara frågor fick enkäten innehålla. Varje fråga 

motiverades även med egna ord av respondenten. Begränsningen skedde med tanke på att 

enkäten kanske skulle upplevas som tung och tidskrävande att besvara. Frågorna som togs fram 

kunde i vissa fall tolkas som ganska lika varandra men vi menar att de har viss skillnad som är 

relevanta för en senare analys och diskussion. Efter bearbetning fastställdes enkäten och ett 

försättsblad bifogades tillsammans med enkäten. Enkäten kom sedan att direkt användas i 

fältarbetet och provades aldrig i en testgrupp. I efterhand hade det varit önskvärt för att kunna 

få synpunkter på t ex själva utformningen, relevansen i frågorna och tidsperspektiven.  

Genomförandet 
Via mejlkontakt, en månad innan enkäten lämnades ut, informerades förskolecheferna om 

högskolearbetet och enkätundersökningen. De ombads att göra en förfrågan till sin 

förskolepersonal om de kunde tänka sig att delta i enkätundersökningen. Alla tillfrågade 

förskolor valde att delta. Enkäten överlämnades personligen av oss till de fyra deltagande 

förskolorna som sedan själva delade ut den bland personalen. Detta skedde under perioden 

februari till mars 2012. Ungefär två veckors tid hade varje förskola på sig att besvara enkäten 

innan den samlades in av oss direkt på morgonen i samband med respektive förskolas studiedag 

i Pedagogisk dokumentation. Här fick vi också möjligheten att personligen tacka respondenterna 

för deras deltagande och stora hjälp i vårt högskolearbete. 

Databehandling  
Behandlingsarbetet började med att i det första skedet sammanställa alla enkäter till ett 

gemensamt och överskådligt material. Samtliga tio frågor i enkäten från respektive förskola 

räknades om till medeltal genom att addera ihop respondenternas svar, utifrån den graderade 

skalan 1-5, och sedan dela med antalet svarande. Därefter gjordes ett stapeldiagram där de fyra 

förskolornas resultat kunde ses i stapelform vid varje fråga. De nedskrivna motiveringarna 

samlades ordagrant i text och var förskola för sig i datamaterialet. 

I andra skedet slogs de fyra förskolornas svar ihop och räknades ut som ett gemensamt medeltal 

utifrån varje fråga. Detta gjordes eftersom vårt syfte inte var att jämföra förskolor emellan utan 

att göra en övergripande kartläggning av verktyget pedagogiks dokumentation. Vi valde att 

gruppera staplarna utifrån perspektiven lärarrollen, arbetsprocessen samt struktur och 
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systematik, för att senare kunna diskutera utifrån dessa begrepp. Frågeställningarna kom 

därmed att kastas om och följer inte den ursprungliga enkätens numrering.  

Även textmaterialet bearbetades, gemensamma nämnare och ord som slog igenom 

sammanställdes utifrån ovan nämnda perspektiv. Från början hade vi tanken att göra ytterligare 

en enkät men upptäckte under databehandlingsarbetet att en till enkät troligtvis inte skulle göra 

någon skillnad. Resultatet som vi fick fram ur enkäten tolkade vi som tillräckligt för att kunna 

genomföra en analys och diskussion utifrån det syfte vi hade med kartläggningen. Att göra 

ytterligare en enkät med så kort tidsintervall kändes resultatlöst.  

Önskvärt vore att göra en ny kartläggning efter längre tid, minst ett år framåt, för att granska 

utvecklingen av pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet.  

Tillförlitlighet 
Efter flera års arbete som utvecklingsledare i kommunen är vi för många förskollärare och 

arbetslag kända namn. Vi har mött dem i olika sammanhang och kom även att möta dem direkt 

under deras studiedag. Den aspekten kan ha påverkat hur enkäten besvarades. Tanken var också 

att enkäten skulle besvaras enskilt, men vissa svar tolkar vi som att så inte var fallet. 

Datamaterialet går att tyda utifrån andra vinklingar men vi har som tidigare nämnts valt att 

begränsa oss till tre perspektiv för att kunna smalna av och analysera utifrån dessa begrepp som 

vi också förklarat under bakgrundsdelen. Vid sammanställningen av respondenternas 

motiveringar upptäckte vi svårigheten i att titta på dataresultat utan tolkningar och värderingar 

kanske på grund av att vi har ganska god insyn i förskolorna i Sandviken. Tankar och 

funderingar kring skillnader på hur vi hade tolkat resultaten om undersökningen gjorts i en 

annan kommun uppkom. 

RESULTAT OCH ANALYS 
I denna del lyfter vi fram och synliggör enkätstudiens resultat i ett stapeldiagram (även bilaga 4) 

samt förskollärarnas och arbetslagens egna tankar och beskrivningar av pedagogisk 

dokumentation i form av citat. Detta sker tillsammans med vår tolkning i en analys. Enkätens 

frågor återges under respektive rubrik (lärarollen, arbetsprocesser, struktur och systematik). 
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Diagram1: Enkätsvar 

Lodrät numrering: Graderingsvärde 1-5 (1låg – 5hög) 

Vågrät numrering: Numret på enkätfrågan.(frågornas formulering, se nedan) 

 

Lärarollen 

Frågeställningar (blå staplar),  

1. Hur väl känner du till begreppet pedagogisk dokumentation? 

2. Hur väl anser du att du har kunskaper kring de arbetsprocesser som ingår i pedagogisk dokumentation?  

3. I vilken grad ser du möjligheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation i din verksamhet? 

 

Tolkat utifrån respondenternas svar angående kunskapen och möjligheten i pedagogisk 

dokumentation och perspektivet lärarrollen kan vi se att det anses som ”ett nödvändigt” och bra 

arbetsverktyg som ”ligger i tiden”. Det kopplas även i allt större utsträckning till styrdokument 

som läroplanen och arbetsplanen samt för att” visa på kvalitet” och skapa ”underlag i 

kvalitetsarbetet”.  

Svårigheterna beskrivs utifrån tidsbrist, det är ”svårt att hinna med hela processen” och ”tid till 

reflektion i arbetslaget”. Flera upplever att det är annat som tar tid som de inte kan styra över. 

Många anser sig ha goda kunskaper om begreppet men själva arbetsprocesserna upplever flera 

svarande att det inte har en tydlig bild över. Vilket syns både i diagrammet (stapel 1 och 2) och i 

motiveringarna. Den egna kunskapen varierar från ”kan ej alla arbetsprocesser”, ”några bitar 

fattas”, ”behöver komma in i tänket ytterligare” till ”nu har det blivit en ny dimension i och med 

reflektion tillsammans”, ”jag har lärt mig arbetsprocessen ganska bra”, ”har själv fått en bra 

struktur, en bra arbetsmetod och tänk i arbetet”. 

Lärarollen 

Arbetsprocessen 

Struktur och Systematik 
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Nyttoaspekterna med verktyget beskrivs att det blir till hjälp i förskollärarens och arbetslagets 

uppdrag. Dilemmat är tids- och kunskapsbristen i processinriktat arbetssätt, vilket leder till 

svårigheter i undervisning och utvecklingsarbetet. Flera tycks tvivla på sina egna kunskaper för 

att få arbetsprocesser att fungera. Samtidigt säger de svarande att vi inte är där än och att alla i 

arbetslaget behöver ha samma kunskaper för att nå dit. Man gömmer sig bakom arbetslaget, tar 

inte sitt ansvar och lärarrollen fullt ut. Men som även Lenz Taguchi menar är varje projekt, 

dokumentation, observation, tolkning och val subjektivt och i och med det är det förskollärarens 

ansvar. Genom pedagogisk dokumentation stärks lärarrollen eftersom det möjliggör att se ”sin 

egen analys eller sitt eget val som partiskt”  (1997, s. 78) och då behövs också mina 

arbetskollegor och deras åsikter och subjektiva tolkningar för ett gemensamt skapande av 

kunskap. Det måste dessutom finnas en tanke med vad barnen lär sig i förskolan och under vilka 

former utveckling och lärande sker. Det är jag som förskollärare som har makten i 

undervisningen och vilken utveckling som sker där. Kunskap om och hur pedagogisk 

dokumentation och dess processer fungerar stärker lärarrollen och möjliggör för förskollärare 

och arbetslag att utvecklas. Lärarrollen och uppdraget blir tydligare när jag har ett verktyg att 

arbeta utifrån. Det gör också att jag kan gå in och granska de metoder och val jag gör – makt och 

förhållningssätt. 

Arbetsprocesser 
Frågeställningar (gröna staplar) 

4. I vilken grad använder du pedagogisk dokumentation i din verksamhet?  

5. I vilken grad anser du att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra det enskilda barnets 
utveckling och lärande? 

6. I vilken grad anser du att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra pedagogers utveckling 
och lärande? 

7. I vilken grad anser du att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barngruppens 
utveckling och lärande? 
 
Resultatet visar att pedagogisk dokumentation inte används i verksamheten i den utsträckning 

som önskas och tidsbristen beskrivs i ord som ”tillsammans får vi inte ihop tiden och att den 

återkommer kontinuerligt”. Som verktyg menar respondenterna att pedagogisk dokumentation i 

störst utsträckning synliggör barngruppens utveckling och lärande (stapel 7). Vilket visar på 

synen att samma underlag inte användas och granskas utifrån olika perspektiv. För att få en 

hållbar utveckling och tid som räcker till behöver vi använda materialet vi skapar i förskolan, 

utifrån en helhetssyn med möjlighet att gå in och granska utifrån olika frågeställningar, 

vinklingar och perspektiv. 
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Utifrån perspektivet arbetsprocesser ser vi i motiveringarna att pedagogisk dokumentation 

används för att synliggöra vad som gjorts och vilka aktiviteter barnen varit med om. Dessa 

aktiviteter kopplas till läroplanen och arbetsplaner och senare ihop med kvalitetsredovisningar 

och enskilda barns utvecklingssamtal. Flera utav respondenterna berättade att de använder 

dokumentationerna till reflektion tillsammans med barn och kollegor för att ”komma vidare i 

det vardagliga arbetet”. Hos många finns tanken med dokumentationerna att synliggöra, utmana 

och utveckla, vilket innebär att dokumentationerna blir framåtsyftande. Men för det behöver jag 

även veta vart jag startade. Vi ser att i motiveringarna saknas och beskrivs inte de kortsiktiga 

syftena och utgångspunktera som gör att de pedagogiska dokumentationerna används som ett 

verktyg i vardagen. För att veta hur den dagliga undervisningen ska utformas för att stämma 

överrens med våra styrdokument. Här behöver vi bli bättre för att kunna arbeta utifrån 

vetenskaplig grund och förhållningssätt där forskning, teori och metodval prövas för att sedan 

kritiskt granskas.  

Om pedagogisk dokumentation ska bli ett användbart material för lärande och hållbart verktyg i 

verksamhetens arbetsprocesser, behöver vi som förskollärare använda det material vi skapar. 

För att planera och reflektera över den verksamhet och undervisning vi vill att barnen skall 

utvecklas och lära i. Vi behöver gå in i kontinuerliga diskussioner arbetslag emellan, för att se 

hur vi startade, hur undervisningen bedrivs och om och på vilket sätt utveckling skett. Vi 

behöver förstå att diskussionerna ska ske mer än bara till kvalitetsredovisning och 

utvecklingssamtal, de ska pågå kontinuerligt hela året enligt läroplanens kapitel 2.6. 

Struktur och systematik 
Frågeställningar (röda staplar) 

8. I vilken grad använder du pedagogisk dokumentation kontinuerligt?  

9. Hur väl hjälper pedagogisk dokumentation dig i ditt kvalitetsarbete? 

10. I vilken grad anser du att har ni en utarbetad struktur i arbetet med pedagogisk dokumentation på din 
förskola? 

I resultatet kan vi avläsa att de pedagogiska dokumentationerna som skapas är till stor hjälp i 

kvalitetsarbetet (stapel 9). Men själva tillvägagångssättet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation upplever många att de behöver en mer utarbetad struktur och kontinuitet i 

(stapel 10). Dokumenterandet pågår dagligen i olika former, i svaren kan vi utläsa att flertalet 

anser att det brister i ”reflektion med kollegor” och mötesstruktur saknas. Förskollärare och 

barnskötare ser en vinning med och har en positiv syn på att få alla i arbetslaget delaktig i 

reflektion tillsammans. Flera berättar att de försöker hitta strukturer och provar men tiden 

räcker inte, medans några upplever att de har hittat en för arbetslaget fungerande struktur för 

att arbeta med och reflektera över sitt arbetsmaterial. Med kvalitetsarbete lyfter flera fram att 
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pedagogisk dokumentation hjälper den långsiktiga kvalitetsredovisningen. Vi anser dock att 

förskolan även behöver struktur och systematik i det kortsiktiga och vardagliga arbetet med 

undervisningen. Med verktyget pedagogisk dokumentation synliggörs behoven av en 

fungerande struktur och systematik för att en hållbar lärandeorganisation, som skapar en helhet 

och sammanhang, ska kunna byggas. Den erfarenhet vi har av kvalitetsarbete så handlar det om 

att skapa en tydlig struktur och ett innehåll som stämmer överrens med de givna ramar vi har 

att förhålla oss till. Samtidigt måste förskollärare förstå vad och hur struktur och organisation 

kan göra skillnad i verksamheten. Om pedagogisk dokumentation ska vara ett verktyg i 

verksamheten så behövs en god struktur och organisation. Arbetslagen behöver inte bara ha 

goda kunskaper om vad pedagogisk dokumentation är man behöver också ha förutsättningar för 

att arbeta med det. I läroplanen kan vi läsa om vikten av att dokumentera, följa upp, analysera 

och utvärdera. Detta kräver en fungerande mötesstruktur och systematik. Förskollärare och 

barnskötare behöver diskutera, granska och analysera tillsammans över sin verksamhet och de 

dokumentationer de gjort.   

Sammanfattande analys 
När vi tittar på de tre staplarna (1, 7, 9) med högst medelvärde, finns det stora kunskaper i 

begreppet pedagogiks dokumentation. Det är ett viktigt verktyg i verksamheten för att 

synliggöra barngruppens utveckling och lärande och fungerar som underlag i kvalitetsarbetet. 

Här kan vi även se ett positivt resultat med det långsiktiga arbetet med pedagogisk 

dokumentation som vi utfört, när det gäller kunskaperna om verktyget. 

Den förändrade läroplanen och ”att leva under postmoderna förhållanden” (Dahlberg, 2001, s. 

87) ställer krav på den pedagogiska processen och det i sin tur på lärarrollen. 

Om förskollärare tar min lärarroll på allvar finns ett ansvar inte bara mot barnen utan även 

gentemot kollegor, att dela med mig av min kunskap, att säga ”alla är inte med på tåget” är inte 

alltid försvarbart. Här ställs ett stort ansvar på förskolläraren men samtidigt behövs 

förutsättningarna. För att pedagogisk dokumentation ska kunna bli ett hållbart verktyg för 

förskolans verksamhet krävs att de tre staplarna (4, 8, 10) med lägst medelvärde ges 

förutsättningar att utvecklas. För att få en fungerande och utarbetad struktur som används 

kontinuerligt ihop med pedagogiska dokumentationer. Fokus för framtiden behöver därför ligga 

här. Förskolechefen har därför ett stort ansvar (enligt läroplanen kapitel 2.7) för att se hur den 

struktur och organisation som skapas på förskolan genomsyrar de arbetsprocesser som finns i 

verksamheten och vilken syn förskollärarna har på sin lärarroll. Här behövs den pedagogiska 

dokumentationen för att se sammanhang mellan lärarroll, arbetsprocesser och struktur och 

systematik. 
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DISKUSSION 
När struktur och systematik inte fungerar på förskolan försvåras möjligheten till 

kommunikation, vilket bidrar till att det är svårt att förstå samband och helheten. Det gör att 

lärarrollen inte kan efterlevas enligt läroplanen och att arbetsprocesserna inte blir fungerande 

och fullföljs. Hjulet går inte runt eller som en svarande i enkätundersökningen uttrycker det, det 

”brister i att det inte finns ett hållbart tänk när det gäller våra förutsättningar”.  Effekten blir att 

hållbarhetsperspektiven försvinner, att se ur olika perspektiv och att utveckla 

vardagskunskaper. Uppdraget blir svårt att genomföra. 

När pedagogisk dokumentation används synliggörs möjligheter, behov och områden som 

behöver förändras eller utvecklas. Enkätresultaten visar på att pedagogisk dokumentation 

faktiskt används och att möjligheterna, behoven och utvecklingsområdena börjar ”bubbla upp” 

till ytan. En spännande tanke blir då vad som händer i verksamheten när vi tillsammans med 

verktyget pedagogisk dokumentation på ett medvetet och uttalat sätt lägger till Skolverkets 

utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Vad kommer då att ”bubbla upp” till ytan? Här kommer 

utvecklingsområdena att synliggöras och förutsättningar för att kunna utveckla behöver skapas. 

Det innebär att utbildning och undervisning kan utformas för att ge människor möjlighet att få 

kunskaper som kan leda till att vi kan hitta förändringar på de ekonomiska, sociala och 

ekologiska utmaningar som samhället står inför. Det betyder i sin tur att jag behöver 

vardagskunskaperna, ”Every-day-life-skills” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009) enligt EU-

parlamentets mål för en framtida skola, och att undervisningen jag möjliggör syftar till att ge 

barnen dessa kunskaper. 

Ser vi ur ett framtids- och omvärldsperspektiv så behöver vi diskutera vad som är viktigt för 

framtidens barn, ungdomar och vuxna. Även här kan vi härröra till rekommendationer på 

internationell nivå, de vardagskunskaper som vi alla behöver i bakfickan oavsett vilket yrke vi 

senare kommer att välja, oavsett vilka svängningar samhället tar. Hur stor plats tar 

diskussionerna om vardagskunskaperna, ”Every-day-life-skills”, och vad innebär det för 

förskolan? Idag kanske vi lägger för stort fokus på ämneskunskaper så som matematik och 

språk. Men utan förmågan att ta initiativ, reflektera, lösa problem, kommunicera osv. ter sig 

dessa ämnen relativt oanvändbara. Har jag däremot dessa vardagskunskaper så kan jag lära mig 

och förändra, bygga på min kunskap när och hur jag önskar eller måste. Eller för att citera Lenz 

Taguchi: 

När sådana värden eller målsättningar hävdas och går in i reflekterande sammanhang och 
möter andra värden och målsättningar, får de naturligtvis betydelse. Tillsammans med andra 
och i mötet med andra formar vi inte bara vår förskola utan vår värld och våra liv. 

 (Lenz Taguchi, 1997) 
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Dessa kunskaper är dock inte lika lätta att bocka av som t.ex. att man lärt sig räkna till 10 eller 

förstår innebörden av hög, högre, högst. Vi behöver andra verktyg och underlag för diskussion, 

reflektion och utveckling – pedagogisk dokumentation. Som förskollärare behöver jag 

ämneskunskaper inom matematik och naturvetenskap för att stärka min lärarroll, jag behöver 

veta när och hur jag arbetar med matematiken, naturkunskapen o.s.v. i helhetsperspektivet och 

arbetsprocesserna utifrån barnens intressen. Men eftersom vi i förskolan inte har 

uppnåendemål, så kan vinklingarna på hur vi använder matematik, språk och naturkunskap vara 

oändliga. Vi menar att om en lärandeorganisation fungerar på detta sätt och där vi använder 

verktyget pedagogisk dokumentation – material för lärande - så skapas en hållbar 

verksamhetsutveckling i förskolan utifrån alla som ingår i denna organisation.  
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6 SAGAN SOM GAV OSS TEKNIKUPPLEVELSER! TEMAARBETE MED 

BYGG OCH KONSTRUKTION I FÖRSKOLAN 
 

  
Syftet med det här utvecklingsarbetet var att undersöka hur pedagogernas insats och förståelse 

för uppdraget påverkar barnets lärande inom teknik. Projektet har sin grund i den reviderade 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) som betonar att utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. All verksamhet ska utgå från barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för 

att skapa mångfald i lärandet. Det här utvecklingsarbetet har inspirerats av användning av 

dagbok som datainsamlingsmetod, utifrån Kolbs modell för ”experimental learning” (Carlström 

& Carlström Hagman 2006). En utgångspunkt för projektet är att lek och lärande blir helhet i 

förskolan genom temaarbete. Barnen på avdelningen hade visat ett stort intresse för boken Den 

flottaste jätten i stan av Julia Donaldson. Genom att använda sig av boken märkte pedagogerna 

att barnen var intresserade, det gick att fånga barns intresse till fortsatt arbete med bygg och 

konstruktion. Pedagogen fick därigenom möjlighet att få syn på barnens läroprocesser genom 

dokumentation och att barnen får makt över sitt lärande genom att bli lyssnad till, får positivt 

bemötande där pedagogen lyfter fram barnets positiva sidor som blir en grund för tillit. Genom 

att dokumentera händelser har både barn och pedagoger fått syn på barnens lärande och att de 

har många tankar och mycket kunskap kring teknik. Arbetssättet under projektarbete har 

utmärkts av användande av tidigare forskning i den dagliga praktiken. Analyser av 

dagboksanteckningarna har visat att ta tillvara och utmana nyfikenhet för bygg och konstruktion 

skett på olika vis utifrån barnen och vikten av att arbetet utifrån deras intressen för att lärandet 

ska bli lustfyllt. 

MED GRUND I NYFIKENHET OCH LUST ATT LÄRA 
I augusti 2011 började jag att arbeta i en ny barngrupp med ett nytt arbetslag. Barngruppen 

består av 25 barn i fyra års ålder. Enligt mina iakttagelser förefaller det som att några barn 

uppvisar intresse av frågor som berör naturvetenskap, teknik, bygg/ konstruktion och 

matematik medan andra barn visar ett mindre intresse för lärområdet. Förskolan jag arbetar på 

är en miljöförskola och består av fem åldersindelade avdelningar. På förskolan sker arbetet 

utifrån fem M: Miljö, Mat, Massage, Magi & Motion. Strävansmålet är att stärka barnens identitet, 

självkänsla, kreativa förmåga, hälsa och välbefinnande. Hösten 2011 startade medverkan i Grön 
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Flagg, Håll Sverige Rent och arbetet fokuserade inledningsvis Livsstil och hälsa. Grön Flagg är ett 

verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl 

undervisning som daglig drift. Med sina 2 500 medlemmar är det också Sveriges största nätverk 

för skolor och förskolor som arbetar med miljö och hållbar utveckling 

(http://www.hsr.se/gronflagg). 

I samband med deltagande i den högskoleförlagda kursen Forskningscirkel: Barns lärande i 

perspektivet av förskolans verksamhetsutveckling kom diskussioner i arbetslaget på förskolan att 

fokusera utveckling och lärande - naturvetenskap och teknik. Mot en hållbar framtid måste 

tekniken utvecklas. Ett mål är att fler människor (mångfalden) blir intresserade av matematik, 

miljö och teknik, människor som vanligtvis kanske inte skulle välja att arbeta inom dessa 

områden. Diskussionerna ledde fram till att vi har ett viktigt arbete inom förskolan, att väcka och 

ta tillvara nyfikenhet för matematik, naturvetenskap och teknik för att barnen ska få en positiv 

upplevelse av dessa innehållsområden. Genom att arbeta med matematik, naturvetenskap och 

teknik får barnen bl.a. lära sig att lösa problem, testa, dra egna slutsatser och öka 

självförtroendet. Detta sker genom lek, att få testa, lösa problem, upptäcka, experimentera och 

utforska. Får de en positiv bild med sig från förskolan och känner ”jag kan!” hoppas vi att de tar 

med sig den känslan till skolan. Att det på sikt blir fler barn som blir godkända i 

naturvetenskaplig ämnen, att det ökar intresse för högskoleutbildningar och kanske vidare till 

näringslivet. Diskussionerna har lett fram till detta utvecklingsprojekt, temaarbete med bygg och 

konstruktion. Följande övergripande frågor har formulerats: 

- På vilket sätt kan pedagoger väcka barns intresse för bygg och konstruktion? 

- Hur använder vi dokumentation i bygglek? 

-  

Ett av förskoleavdelningens prioriterade mål är Utveckling och lärande - naturvetenskap och 

teknik. På förskolan finns en bygghörna i utomhusmiljön och vi har även en bygghörna inne på 

förskoleavdelningen. Hösten 2011 inbjöd biblioteket i närområdet oss till en dramatisering 

utifrån boken Den flottaste jätten i stan av Julia Donaldson. Det var en saga som barnen visade ett 

stort intresse för , vilket ledde till att sagan blev utgångspunkten för hela temaarbetet.  

LEK OCH LÄRANDE 
Under senare års forskning har det betonats att barn lär genom samspel, att kommunicera och 

imitera varandra. Problemlösning tillsammans med en mer erfaren kamrat eller en vuxen kan 

innebära att barnet konstruerar kunskap när de samspelar med varandra, det är det som kallas 

för zonen för möjlig utveckling (Williams m.fl. 2000). Enligt Bruner kan kunskapsutveckling 

beskrivas i tre olika steg (Gallenstein 2005). Det första är handlingsbaserat vilket innebär att 

läraren ger barnet tillgång till många olika material som barnet får upptäcka. Det ger erfarenhet 
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till naturvetenskap och matematik. Här är det viktigt att komma ihåg att barnet lär sig själv och 

inte blir undervisad. Det andra steget är bildbaserat. Där lär sig barnet genom bilder. Barnet kan 

bl.a. uppmuntras till att rita vad det har gjort praktiskt och sedan berätta om sin bild. Pedagogen 

bör då lyssna noga på vad barnet berättar, ställa frågor och be det motivera sitt svar. Pedagogen 

måste vara medveten om barnets uppfattning och ha kunskap om ämnet samt att vägleda barnet 

för att det ska kunna konstruera sin kunskap. Barn behöver upprepa detta många gånger för att 

få förståelsen. När barnet har erfarenhet från den andra nivån kan de gå vidare till det tredje 

stadiet. Det tredje steget är symboliskt/ språkbaserat. I det här stadiet introduceras symboler och 

formler. Det kan vara nummer, matematiska tecken som + , - , = , / , och bokstäver (ord). Det är 

viktigt att barnet har fått kunskap i det bildbaserade stadiet innan det går vidare i det 

symboliska stadiet/ språkbaserat (Gallenstein 2005). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar vikten av struktur och organisation utifrån 

förskollärarens kunnande om mål, barn och verksamhet. Det är viktigt att barnen får tillfälle att 

vara med och påverka, medverka och känna att de har inflytande, det är då barnens spontana 

intresse framträder. Lek och lärande blir en helhet i förskolan när det tema eller innehåll som 

man arbetat med används i leken. Genom att läraren observerar leken och tar upp den i 

temaarbetet blir det ”lekande lärande barnet”. Här är det viktigt med engagerande, samspelande 

lärare som är med barnen hela dagarna (Sheridan m.fl. 2009). Enligt Gallenstein är det viktigt att 

yngre barn tidigt får färdigheter i naturvetenskap. Arbetssätt att använda sig av för att stödja 

deras lärande via kommunikation och samspel, kan vara samtal, rita, skriva och använda sig av 

drama och dockteater. Lärare som arbetar med de yngre barnen bör presentera naturvetenskap 

på ett roligt och lustfyllt sätt, så att det kan bli intressant att lära sig mer om. Det är viktigt att 

barnen får möjlighet att och att de kan konstruera sin egen kunskap. Problemlösning är centralt 

och det är viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla kreativt, kritiskt tänkande och 

beslutsfattande kompetens. Positivt engagemang är viktigt vid problemlösning i de tidiga 

åldrarna och att barnen får chans att lösa problem i grupp, diskutera högt och uttrycka sina 

idéer. Andra arbetssätt för att lära naturvetenskap och matematik är att göra roliga aktiviteter 

som att lägga pussel, spela spel, här utmanas barnens olika sinnen. Genom att låta barn leka med 

olika material som block, sand och vattenbord upptäcker de naturvetenskap och matematik. 

Dessutom är det viktigt att läraren är engagerad, lyhörd och lyssnar på barnet, genom att 

uppmuntra barnet att prata kring hur det tänker och får förklara vilka lösningar det har kommit 

fram till. Läraren kan då uppmuntra barnets färdigheter.  

TEKNIK 
En definition av teknik ges av Ginner och Mattson (1996) som skriver följande: 
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Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika 
behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna 
problemlösande process”  (Ginner & Mattson 1996, s. 22). 

Enligt författarna handlar konstruktion och verkningssätt, på vilket sätt tekniken är konstruerad 

och hur den verkar. Bilder och ritningar kan underlätta, men att låta elever göra och prova egna 

konstruktioner eller ta isär och undersöka, det är två sätt att upptäcka grundläggande tekniska 

principer och egenskaper Blomdahl (2007) skriver om teknikbegrepp och det finns många olika 

infallsvinklar för att försöka definiera teknikbegrepp i vardagen. Författaren refererar till 

Lindqvist som i I teknikens backspegel (1987) har angivit följande definitioner  

1. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg 

2. Teknik är tillämpad naturvetenskap 

3. Teknik är människans metod att behärska naturen 

4. Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön 

5. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska 
föremål 

6. Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 
användbarhet 

7. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda 
fysiska föremål 

8. Teknik är all rationell, effektiv, verksamhet. 
                                                                                                                            (Blomdahl 2007, s39). 

När barnen bygger har de chans att uttrycka känslor, relationer, färg och form. Bygg och 

konstruktion handlar inte bara om olika tekniker, det handlar även om demokrati, att vara 

delaktig och att möta barn med olika erfarenheter. I bygghörnan är det viktigt med närvarande 

pedagoger som vågar ge barnen utmaningar och lyssna på dem. Ritningar är ett 

kommunikationsmedel mellan människor. En ritning ska visa någonting till en annan person. 

”Ritning blir ett verktyg för att mötas, men också ett sätt för varje enskilt barn att konkretisera 

sitt eget görande och tänkande” (Mylesand 2007, s.45). 

Rosberg och Osbeck (2003) framhåller att tekniken i skolan kan delas in i olika områden. Här 

följer några exempel på detta: 

Råvaror och material: Att känna igen vanliga material. Hur olika råvaror 
bearbetas och framställs. 

Verktyg, redskap, motorer och maskiner: Kunna hantera vanliga maskiner. 
Förstå grundläggande funktioner och principer i bl.a. ångmaskin och 
elektriska motorer. Känna till något om kvarnar, vattenhjul och de fem 
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grundläggande maskinerna, skruven, hävstången, lutande plankan, kilen och 
hjulet. 

Metoder och processer: Såga, klippa, limma, löda, skruva, spika, nita, måla och 
gjuta. 

Tillverkning egen industriell: Att själv tillverka produkter. Att känna till hur 
t.ex. ett hus byggs, hur en bil tillverkas. 

Kommunikation: Ha viss kunskap om utvecklingen och funktionen av cykel, bil 
m.m. Ha viss kunskap om utveckling av våra vägar, broar, telekommunikation, 
radio, TV och musikinspelning. (Rosberg och Osbeck 2003, s, 1.11) 

Rosberg och Osbeck skriver vidare om tematiskt arbetssätt som omfattar flera ämnen. Här 

kommer några exempel. 

1. En visa eller ramsa kan vara en utgångspunkt. Finns det exempel på teknik i visan eller 
ramsan? Kan vi göra något praktiskt som ansluter? 

2. En saga kanske passar bra som utgångspunkt? 

3. Kan vi, när vi läser om något i t.ex. geografi eller historia, göra något med anknytning till 
teknik? T.ex. julpynt, konstruktioner, kartor, diagram, hus- landskapsmodeller m.m. 

4. En fråga kan kanske vara en inkörsport? Vilka rör och ledningar leder till och från vår 
skola? Var kommer vattnet ifrån? 

5. Undersöka trasiga apparater från hem, skola och container. 

6. En bok eller del av bok kan ge en idé. 

7. En dockteater 

8. Uppfinnartävling   

  

DOKUMENTATION 
I det här utvecklingsarbetet har frågan om dokumentation varit betydelsefull. I allt arbete med 

barnen är det viktigt att förskolläraren funderar över hur dokumentationen används, det är lätt 

att se den som slutprodukt till en utvärdering (Sheridan, Pramling Samuelsson 2009). 

Dokumentation ska analyseras och slutsatser dras för att följa och utmana barnets lärande och 

även höja verksamhetens kvalitet. För att barnen ska bli delaktiga i arbetet med dokumentation 

kan man använda sig av olika sätt. bl.a. att de ger egna uttryck för bilder, att de dokumenterar 

själva, att läraren skriver ner det barnen berättar och sedan läser upp det och frågar om det ska 

stå med i texten. Dokumentation bör omfatta: 
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Aktuellt/ aktuella läroplansmål som barnen bör ha möjlighet att utveckla kunnande 

om och tolkning av vad det innebär. Hur lärarna tänker om det innehåll man arbetar 

med, vad som har gjorts, hur det genomförts i verksamheten kring det aktuella 

innehållet, barns meningsskapande kring detsamma. (Sheridan m.fl. 2009, s 48-49) 

Lenz Taguchi (1997) framhåller att genom att dokumentera i förskolan kan pedagogerna 

följa sin egen läroprocess och fråga sig, var står jag nu? Pedagogerna får även en syn på 

barnens läroprocesser. Pedagogisk dokumentation är enligt Lenz Taguchi ett 

arbetsverktyg och hon ser det som ett förhållningssätt och en kommunikation. Barnen 

kommunicerar via olika uttrycksformer sina tankar och erfarenheter. Pedagogerna 

kommunicerar tillbaka genom att läsa upp vad barnen har berättat till sina 

dokumentationer. Reggio Emila har influerats av Vygotskijs syn på lärande. ”Det handlar 

om ett handgripligt konstruerande av kunskap i en process där öga, hjärna, hand möts - ett 

kunskapsskapande arbete” (Lenz Taguchi 1997, s.38). Författaren betonar vidare vikten 

av att barnen får makt över sitt lärande och genom muntlig framställning, får positivt 

bemötande där pedagoger lyfter fram deras positiva sidor. På så sätt läggs grunden för 

tillit. En närvarande pedagog arbetar med pedagogisk dokumentation och behöver inte 

alltid prata med barnen. De känner av när pedagogen dokumenterar, observerar och 

kommunicerar 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) diskuterar dokumentation som redskap. Att 

pedagogen ska skapa situationer för barnen där de kan uttrycka sina tankar och utmana dem. 

Att barnen på olika sätt kan visa för varandra hur de tänker genom att skapa i olika material och 

uttrycka sig i olika former. ”Att dokumentera barns värld är att fånga barnets egna sätt att 

uttrycka sin förståelse, på olika sätt” (Doverborg m.fl. 2001, s137). Samtal med barn påverkar 

deras lärande och tankeutveckling, genom t.ex. intervjuer/samtal måste barnen tänka och 

reflektera. Genom att ställa barnen inför konkreta problem, där de har erfarenheter och 

kunskaper kan de upptäcka nya lösningar (Doverborg m.fl 2000) 

Donaldson (1983a) visar att barn som ofta har fått frågor av typ >>Hur menar du då?<< 

dvs. frågor där barnet måste beskriva eller förtydliga något, tidigare än andra barn kan se 

sin egen roll i en kommunikationssituation (Doverborg m.fl.2000).  

METOD 
I det här utvecklingsarbetet har mitt författande av en dagbok använts som 

datainsamlingsmetod. Carlström och Carlström Hagman (2006) utgår i detta sammanhang från 

Kolbs modell för ”experiential learning” (s 275), det vill säga, som en process i lärandet där en 
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individs process startar i en konkret situation. För att lärandet ska ske behövs en reflekterande 

fas där individen får chans att granska och jämföra sina tidigare erfarenheter för att sedan 

genom att koppla ihop teoretiska begrepp med praktiska situationer (Carlström & Carlström 

Hagman 2006) 

 

Figur 1: Lärprocessen hämtad från Carlström och Carlström Hagman 2006, s, 276) 

 

Jag har kontinuerligt samtalat med barnen och det har gjorts i samband med deras reflektioner 

kring olika aktiviteter eller händelser. Samtalen gjordes med inspiration av Doverborg m.fl. 

(2000) och inleddes med frågor som: ”Berätta för mig”, eftersom dessa frågor uppfattades lätta 

av barnet.”Kan du berätta för mig” då finns risken att barnet säger nej. ”Hur menar du då?” är en 

följdfråga som kan leda till att barnet kan se sitt eget lärande eftersom det då får en chans att 

tänka efter och förklara hur det menar (Doverborg m.fl. 2000). 

Utvecklingsarbetet påbörjades i slutet av augusti 2011 och avslutades i juni 2012. I arbetet har 

det ingått 25 barn födda 2007. Hösten 2011 inbjöd biblioteket förskolan på en dramatisering 

utifrån boken Den flottaste jätten i stan av Julia Donaldson. Barnens intresse för sagans innehåll 

blev utgångspunkten för temaarbetet och genomfördes utifrån bygg och konstruktion.  

GENOMFÖRANDE  
Barnen delades in i grupper med ca sju barn i varje grupp. På tisdagarna arbetade vi med 

”kvadrater” och på torsdagar med ”cirklar”. På så vis har alla 25 barn haft bygg-grupp. 

Aktiviteterna har pågått i ca 20 minuter. Ibland har vi lekt längre men då har barnen gått från 

och till aktiviteten utifrån eget intresse. Arbetet mynnade ut till två större byggen där alla barn i 

gruppen har varit delaktiga. Barnen har reflekterat vid ett antal tillfällen under året. 
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Dagboksanteckningar har förts kontinuerligt om aktiviteterna och samtalen med barnen. Barnen 

har reflekterat under en händelse, efter en händelse eller till bilder. 

 

TEKNIKGLASÖGONEN PÅ! 
I detta avsnitt kommer utvecklingsprojektets resultat att presenteras. Redovisningen 

kännetecknas av en flexibel redovisningsform med citat och beskrivningar vilka följs av Marias 

tolkningar. Fokus för mitt intresse utgörs av att synliggöra om det har skett ett lärande hos 

barnen genom detta arbetssätt. I det här projektet har jag valt att inte utgå från ett 

genusperspektiv, i framtiden kan det dock bli intressant, därför har jag i några aktiviteter nämnt 

kön dvs. flickor eller pojkar. Där jag har valt att skriva barnen är det blandat flickor och pojkar. 

Jag har valt en flexibel redovisningsform, här finns citat och beskrivningar följt av mina 

tolkningar (Carlström & Carlström Hagman 2006, s.410). Redovisningen inleds med en 

beskrivning av händelser utifrån dagboksanteckningarna. Därefter följer en analys och tolkning 

med utgångspunkt i utvecklingsprojektets övergripande frågor:. 

- På vilket sätt kan pedagogerna väcka intresse för bygg och konstruktion? 

- Hur använder vi dokumentation i bygglek? 

GODISMASKINEN  
Förskolläraren uppmärksammar en flicka, som står vid ett staffli ute på förskolans gård och 

målar med vattenfärger. Flickan berättar: 

- Det är en godismaskin, säger flickan. 
- Hur fungerar den? frågar förskolläraren. 
- Här gör man former… trollformer, cirklar, hjärtan och lite annat. Här är det goda smaker, 

flickan pekar och visar. 
- Här kommer det…. upp hit och börjar om igen… och här kommer det ut… här gör man 

godispåsar fortsätter flickan att visa. 
-  

Dagen efter målar barnet godismaskinen inne i ateljén med tuschpennor.  

- Det är en godismaskin och då kan två godisar åka tillsammans, säger flickan. 
- Här är påsarna, godisarna sätter vi i en slang och det åker ner i påsarna, de fylls i massor 

av rader, flickan pekar och visar. 
- Hur kan godiset åka? frågar förskolläraren. 
- Man trycker på en knapp så åker det, säger flickan. 
- Vad händer när man trycker på knappen? frågar förskolläraren. 
- Då åker bandet så godiset åker, säger flickan. 

 

Förskolläraren frågar vad flickan målar och får reda på att det är en godismaskin. Genom samtal 

med barnet påverkas barnets lärande och tankeutveckling (Doverborg m.fl. 2001). 

Förskolläraren ser Saras intresse av teknik som användandet av maskiner (Blomdahl 2002). Det 
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är intressant att Sara upprepar sitt målande av maskiner i olika former och genom dialog med 

pedagogen kan hon uttrycka sina tankar. Rosenberg och Osbeck (2003) skriver om att kunna 

hantera vanliga maskiner och förstå grundläggande funktioner och principer, här är det Sara på 

4 år och 9 månader som har ett intresse för maskiner och hur de fungerar. 

SAMTAL KRING BOKEN DEN FLOTTASTE JÄTTEN I STAN 
Vi läste boken Den flottaste jätten i stan och samtalade kring dess innehåll. 

 

Pedagogen: ”Berätta för mig vad du tycker om boken?”  

Barnen svarade: 

- Bra, mössen och skon. 
- Bra, kul, giraffen. 
- Ja, pekar i boken på giraffen och pekar även på jätten Georg. 
- Rolig, giraffen. 
- Tycker om, jätteflickan. 
- Bra, älskar mus, mus med skon. 
- Bra, giraff och jätten. 

 

Sheridan m.fl. (2009) skriver om att i förskolan är det viktigt med struktur och organisation 

utifrån lärarens kunnande om mål, barn och verksamhet. Det är viktigt att barnen får vara med 

och påverka, medverka och känna att de har inflytande. Lek och lärande blir helhet i förskolan 

genom temaarbete. Barnen på avdelningen har visat ett stort intresse för innehållet i boken Den 

flottaste jätten i stan. Genom att använda boken märkte vi att barnen var intresserade, det gick 

att fånga alla barns intresse till fortsatt arbete med bygg och konstruktion. 
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BYGGER FRÅN BOKEN DEN FLOTTASTE JÄTTEN I STAN 
Veckan efter tittade vi i boken och pratade om den. Barnen ritade sedan någonting från boken, 

de valde själva vad de ville rita. Därefter byggde barnen det de hade ritat. De använde sig av 

olika material som till exempel kaplastavar och stora pappersrör. När de var färdiga visade de 

bygget för förskolläraren som skrev vad barnen berättade och ställde frågor om deras ritningar 

och byggen.  Med hjälp av bilder från boken kunde alla barn förmedla vad de hade byggt.  

- Jag ritade Georgs hus. Stort, skorsten, dörr och fönster. 
- Hur var det att bygga efter din ritning? frågar förskolläraren. 
- Det var lätt som en plätt! Jag tog först dörren, och sen tog jag fönster och skorsten 

berättar barnet. 
-  Det ser precis ut som jag byggde, berättar barnet när förskolläraren och barnet tittar 

tillsammans på ritningen. 
- Det var väldigt jobbigt att göra det! Jag skulle vilja göra det andra huset, säger barnet. 

 

Dokumentationen som bestod av barnets ritning, en bild när barnet ritade samt bygget och 

barnets reflektion, fick sitta på väggen i bygghörnan för inspiration och reflektion med andra 

barn, pedagoger och föräldrar. 

 
Bild 1. Ritning från boken. 
 
Veckan efter tittade barnen på sina dokumentationer och berättade vad de hade gjort.  

- Jag byggde giraffen där! Bra, roligt och kul. Kul att leka! 
- En båt, man kan gå där och där (pekar och visar på sin ritning). Går man där hoppar man 

i vattnet. Får plåster då. 
- Det där är giraffen! Först gjorde jag benen sen magen och ryggen och sist gjorde jag 

halsen, jag följde ritningen. 
-  

En dag hade förskolläraren en grupp med två barn. De började med att titta i boken och prata om 

den. Det ena barnet var lite osäker och ritade hunden och spången, det andra barnet ritade 

jätten och seglet som blåste bort. Vi gick sedan till bygghörnan. Båda barnen valde att bygga med 
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kaplastavar och förskolläraren satte sig ner bredvid dem, pratade och antecknade. Båda barnen 

pratade och byggde.  När de var färdiga ritade de av sina byggen. Förskolläraren kunde se 

skillnad på ritningarna. Den första ritningen var hunden målad som en rund ring. Den andra 

ritningen, där barnet hade ritat av sitt bygge var hunden fyrkantig. Precis så hade barnet byggt 

med kaplastavarna. Barnet som varit lite osäker inledningsvis berättade om bygget och var 

otroligt glad efter aktiviteten. När dokumentationen publicerades på väggen gick barnet dit och 

visade sina intresserade kompisar. 

Rosberg och Osbeck (2003) skriver om att arbeta i teman som omfattar flera ämnen bl.a. att en 

saga kan vara en utgångspunkt. Den här sagan valde förskollärarna utifrån barnens intresse, en 

anställd på biblioteket dramatiserade den. Barnen tyckte om innehållet i boken och blev 

fascinerade av olika saker i den. De kom ihåg vad de gjort veckan innan och med hjälp av sin 

ritning och bild på sitt bygge återberättade de. Genom deras reflektioner kunde vi utläsa att de 

använder sig av att de tycker det är roligt att leka. Genom dokumentationerna får förskollärarna 

en insikt i hur arbetet kan gå vidare utifrån barnens intressen.  

Enligt Bruner (Gallenstein 2005) sker kunskapsutveckling i tre olika steg. Det andra steget är 

bildbaserat och barnet lär sig genom bilder. Barnet kan bl.a. rita vad det har gjort praktiskt och 

sedan berätta om sin bild. Man bör då lyssna noga på vad barnet berättar och ställa frågor och be 

dem motivera sitt svar. Förskolläraren måste även vara medveten om barnets uppfattning och 

ha kunskap om ämnet för att kunna vägleda barnet för att det ska kunna konstruera sin 

kunskap. Barn behöver upprepa detta många gånger för att få förståelse. Till en början visste 

inte förskolläraren om barnen ville rita någonting från boken, vilket alla barn gjorde. Det är 

viktigt att de ritar det de ser och det finns inget rätt eller fel eftersom de ritar sin egen bild och 

ritning. Lenz Taguchi (1997) skriver att Vygotskijs syn på lärandet handlar om ett handgripligt 

konstruerande av kunskap i en process där öga, hjärna, hand möts- ett kunskapsskapande 

arbete. Barnet berättade sedan för pedagogen vad det hade ritat och några barn hade bra stöd 

från bilderboken där de kunde peka och på så vis kommunicera.  

Mylesand (2007) menar att i bygghörnan är det viktigt med närvarande pedagoger som vågar ge 

barnen utmaningar och lyssnar på dem. Genom att vara en närvarande pedagog som visar 

intresse och dokumenterar känner barnen att det de gör är värdefullt. I den här aktiviteten är 

det viktigt att närvara och barnen får känna att det de skapar är värdefullt och tas på allvar. Vi 

har märkt att barnen har gjort ritningar i den fria leken, bl.a. när de bygger med clics (ett 

byggmaterial). De har då gjort en ritning och byggt av efter den. Några bygger även ifrån 

ritningar som finns med i clicslådan och även bilder som de ser i andra sammanhang. 
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ATELJÉN 
Utifrån barnens intressen utvecklades aktiviteterna olika i grupperna. ”Cirkelgruppen” fortsatte 

att bygga efter sina ritningar. I ”Kvadratgruppen” fick pedagogen känslan av osäkerhet inför att 

bygga i bygghörnan. Frågeställning i rapporten är ”på vilket sätt kan pedagogerna väcka intresse 

för bygg och konstruktion?” En morgon när pedagogen kom till förskolan byggde några barn 

med mindre trästänger från Biltema och de frågade om de kunde få limma ihop dem. Utifrån 

barnens intresse och nyfikenhet tog pedagogen vara på det. ”Kvadraterna” arbetade i ateljén där 

de fick använda det material de ville ha och de byggde efter sin egen ritning. Pedagogen använde 

limpistolen och barnen målarlim, färger, garn och olika slags papper.  

 
Bild 2. Bygge från bild. 

Barnen styrde leken och pratade med varandra och med pedagogen om hur de byggde och 

hjälpte även varandra. 

- Jag ska bygga en bro, den som jätten gick på. Räcke så att bilarna inte ramlar ner i vattnet 
och sjunker (tittar på en riktig bild på en bro och jämför). 

- Där gjorde jag en bro, man tar några pinnar och lägger kvadrater sen pinnar uppe på. Där 
lägger jag upp stolparna. Det var jättekul att leka och bygga där! 

- Jag bygger ett hus, väggar, lägger över tak sen över plåtarna och sen riktiga taket. 
- Där gjorde jag dörren, målade under för annars kan dörrarna braka sönder när man 

stänger. Jag använde färg, pinnar och takpapper under pinnarna. 
- Hus till mig och X, mamma och min katt, målade, lila och snöre. Tak, lila, lim, jag målade 

dom. Jag vill ha hem det, jag vill bygga ett till! 
 

Det är viktigt att barnen får makt över sitt eget lärande och genom att man lyssnar till dem, får 

positivt bemötande där pedagoger lyfter fram barnets positiva sidor. På så sätt läggs grunden för 

tillit (Lenz Taguchi 1997). Genom att pedagogerna tog vara på barnens önskemål och intressen 

blev de mer aktiva och det resulterade i skaparglädje. Prestationskrav som några barn ibland 
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kan uppleva försvann, stämningen blev lättsam och skaparglädjen infann sig. Rosberg och 

Osbeck (2003) skriver om tillverkning av egna produkter. I den här aktiviteten har barnen gjort 

en egen ritning och byggt t.ex., en bro eller ett hus. De har använt sig av olika material och många 

olika begrepp. Några barn tittade på en riktig bild av en bro för att sedan jämföra och bygga med 

eget material. Genom intervjuer/samtal måste barnen tänka och reflektera och genom att ställa 

dem inför konkreta problem där de har erfarenheter och kunskaper kan de upptäcka nya 

lösningar (Doverborg m.fl.,2000).  

Barnen tittade på sin egen ritning hur de skulle bygga, provade och plockade fram det material 

de ville ha. När de ville ha hjälp av pedagogen med limpistolen fick de förklara hur de vill ha och 

resonera högt. Barnet fick styra sin aktivitet, eftersom vi var i ateljén hörde kompisarna vad som 

pågick och blev nyfikna och inspirerade av varandra. Det var stor glädje och stolta barn som tog 

hem sitt bygge. 

BYGGPROMENAD  
I den här aktiviteten deltog tre barn, ett barn ville komma bort ifrån gården, ett annat för att det 

hade visat stort intresse i bygglek (inne i grupp) och behövde lite egen tid, det sista barnet hade 

varit med en gång i bygglek (inne i grupp) och visat stort intresse. Vi satte på oss bygg-glasögon 

dvs. vi låtsades att vi hade glasögon i fickan som vi tog upp och satte på oss. Då såg vi olika 

byggnader och maskiner och så gick vi på en promenad. 

 

På vägen hem utbrister barnen skrattande till pedagogen 

 - Hur har du satt fast dina glasögon? 

- Jag har tejp svarade ett barn, jag med… jag med skyndade de andra två barnen att 
svara. 

- Jag har tagit kludd, svarade pedagogen. 

När vi kom hem ritade barnen vad de hade sett och berättade: 

- Vi hade bygg-glasögon på oss. Det var kul och vi gick. Jag såg en stor grävskopa. Jag gick 
över en bro. Vi såg X skola men nu har hon flyttat, vi träffade en hund. 

- Roligt! En hink (skopa), maskin pekar och visar på sin teckning. 
- Vi hade bygg-glasögon på oss, en grävskopa (pekar och visar på sin teckning), det var 

jobbigt att gå. 
 

Att gå på byggpromenad var ett sätt att väcka nyfikenhet för vår omgivning, vad finns det för 

byggen omkring oss? Genom att sätta på oss bygg-glasögon blev det en spännande promenad. 

Barnen höll fokus på just byggnader och vi har en byggarbetsplats bredvid förskolan (där ett 

höghus byggs). Barnen ritade vad de hade sett när vi kom hem och de var noga med att ta av sig 
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sina bygg-glasögon efter aktiviteten. Dokumentation ska inte vara en slutprodukt till 

utvärdering, utan den ska analyseras och slutsatser dras till hur barnets lärande kan gå vidare 

(Sheridan m.fl. 2009). 

 

SAMTAL VID EN FRUKOST  
En morgon vid frukosten samtalade flickan som målade godismaskinen, tre andra flickor och 

pedagogen om maskiner. 

- Hur ser en maskin ut? frågar pedagogen 
- De är grå 
- Röd 
- Maskiner kan ha hjul och inte hjul. 
- Vad är en rörelse då? om maskinen rör på sig, frågar pedagogen 
- Rörelse är det som jobbar 
- Som gymnastik 
- Båtar åker på vatten 
- Och ankor 
- Hur kan ankor åka? frågar pedagogen 
- De har luft i sina fjädrar 
- Nä de har simfötter så de kan simma 
- Simfötter som de sprattlar med och åker framåt 
- Ja så är det, det X säger stämmer också, vad händer när fåglarna flaxar med sina vingar? 

svarar pedagogen 
- De flyger! 

 
Här talar barnen om hur olika fåglar kan se ut, stora örnar och småfåglar, diskussionen pågår ett 
tag, alla provar att flaxa med sina armar stort och långsamt, litet och fort. 

- Hur åker båtar? frågar pedagogen  
- Fiskare Frej berättar ett barn och talar om att det är ett barnprogram 
- Båtar har en motor 
- Vad är det i en motor? frågar pedagogen 
- Olja och bensin och den kan åka framåt 
- Undrar om man kan göra en miljövänlig båt utan bensin och olja… funderar pedagogen 

vidare högt… 
-  

Ett barn funderar ett tag och säger sedan 

- Segelbåt… det blåser och den åker framåt, vinden tar tag i seglet. 
 

Barnen och pedagogen tar fram boken Den flottaste jätten i stan och tittar där geten fick jättens 
skjorta till ett segel. 

I det här samtalet under en frukost kommer det fram att barnen har många tankar runt teknik 

och rörelser. Enligt Rosberg och Osbeck (2003) delas teknik in i olika områden i kursplanen för 

skolan t.ex. att förstå grundläggande funktioner och principer, ångmaskin och elektriska 

motorer.  Genom den här dokumentationen ser vi vilka tankar tre flickor har där den äldsta är 4 
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år och 11 månader och den yngsta 4 år och 6 månader. Vygotskij menar att barn lär genom 

samspel, att kommunicera och imitera varandra (Williams m.fl. 2000). Här kan vi se den 

proximala zonen att genom att barnen i samspel med andra barn får möjlighet till att utveckla ny 

kunskap. Pedagogen får syn på barnens läroprocesser genom dokumentation och att barnen får 

makt över sitt lärande genom att bli lyssnad till, får positivt bemötande och där pedagogen lyfter 

fram barnets positiva sidor som blir en grund för tillit (Lenz Taguchi 1997). Genom att 

dokumentera händelser får både barn och pedagoger syn på barnens lärande och att de har 

många tankar och mycket kunskap kring teknik och rörelser. 

BYGGE AV PEPPARKAKSDEG  
Istället för att baka traditionella pepparkakor bestämde vi oss för att baka Jättens stad av 

pepparkaksdeg och på så vis fortsätta med ritningar, bygg och konstruktion. En pojke ville bygga 

en stor giraff till Jättens landskap ”Den flottaste jätten i stan”. 

Han började med att bygga en giraff i bygghörnan och ritade sedan av den. Han berättade sedan 

vid reflektionen till bilderna: 

- Jag byggde upp och försökte med mjölkkartonger, de rasade, försökte en gång till. Tog 
det andra röret, det gick bra! Giraffen har öron och en lång svart tunga för det har vi läst 
om i en bok.  

- Ritade ut den på ett hårdare papper, jag har gjort en pepparkaksgiraff! 
- Vi kan göra en stor giraff efter, av mjölkkartonger. Det rasade… om vi vill ha kvar den 

kan vi limma fast eller tejpa! 
 

Ritningar är ett sätt för varje enskilt barn att konkretisera sitt eget förande och tänkande 

(Mylesand 2007). Pojken berättar om hur mjölkkartongerna rasade och att han valde att ta ett 

annat material istället, det blir olika tekniker i att bygga. Genom en närvarande pedagog som 

dokumenterar (Lenz Taguchi 1997) kan vi se en utveckling i bygg och konstruktion. Pojken är 

intresserad av att bygga en stor giraff av mjölkkartonger och sätta ihop den med lim eller tejp. 

Han har också visat intresse för hur giraffer ser ut i verkligheten och pedagogen har tagit fram 

en bok som de har kopierat sidor ur. Genom att dokumentera utvecklas byggarbetet till en stor 

giraff med en svart tunga utifrån barnets intresse. 

BYGGER EN MASKIN  
Några flickor skapar Jätten Georg i papper och vi hade pratat om att tillverka en egen maskin. 

Genom en slang och två stora sprutor där vi limmade på Jätten Georg blev det en pneumatik- 

maskin. Barnen leker med sprutorna, trycker och berättar: 

- Jag sprutar så det kommer luft 
- Georg går när vi ”pumpar” luft 
- Trycker in sprutan då går Georg baklänges 
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Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg (Blomdal 2007). Genom den här 

aktiviteten använder sig barnen av pneumatik (tryckluftsteknik) för att få en rörelse, Jätten 

Georg går (åker) framåt och går (åker) bakåt. Genom att tillverka en maskin på ett enkelt och 

lekfullt sätt där barnen kan experimentera när de vill, har vi möjlighet att prata om rörelser, luft 

och teknik. 

BYGGER EFTER EN KOMPIS RITNING  
Vårterminen 2012 fortsatte vi med två nya grupper (Cirklar och Kvadrater).  Den här gången var 

det två olika pedagoger som hade bygg-grupperna. De arbetade lika med grupperna dvs. barnen 

fick rita från boken och bygga. Ett barn som hade haft bygglek terminen innan kom in i 

bygghörnan och sa ”Jag vill bygga efter en ritning som de har gjort!” Det blev intresse för att 

bygga efter en kompis ritning. I gruppen presenterade barnen sina ritningar och ”bygge” för 

kompisarna. En del barn ville att pedagogen skulle läsa upp vad de hade sagt gången innan (det 

som stod i dokumentationen). Barnen fick sedan välja en kompis ritning, vilket alla gjorde och 

många frågade ivrigt ”får vi rita av sedan?”. 

En pedagog var med två barn som byggde efter en kompis ritning.  

Reflektioner: 

- Jag byggde efter X ritning, huset. 
- Hur tycker du att det vara att bygga efter X ritning? frågar pedagogen 
- Roligt, svårt. Jag kollade på ritningen ibland svarade barnet. 

 
Att bygga efter en kompis ritning var ingenting som pedagogerna hade tänkt, utan det kom ifrån 

barnen. Många av barnen ville sedan rita av bygget och det kom ifrån dem själva.  

Gallenstein (2005) skriver att bra metoder att använda sig av är att låta yngre barn främja sin 

kommunikation, samspel, lärande genom att prata, rita, skriva och använda sig av drama och 

dockteater. Jag blir förvånad och samtidigt fascinerad av att barnen ville bygga efter varandras 

ritningar. Kan det vara så som Gallenstein skriver att barnen samspelar och är nyfikna på 

varandras ritningar? De vet att vi pedagoger tar dem på allvar och att det är värdefullt. Det finns 

inget rätt eller fel utan alla ritar och bygger som de själva vill. Vi har inte hört att barnen har 

kritiserat varandra utan bara visat nyfikenhet om en ritning/ bygge. Barnens dokumentationer 

har suttit i bygghörnan en längre tid och de har blivit nyfikna på varandras byggen. Det har även 

suttit bilder från sagoboken som barnen har kunnat reflektera kring under en längre tid. 

Sheridan m.fl. (2009) skriver att genom dokumentation, att skriva ner vad barnen uttrycker för 

att sedan läsa upp för dem vad de har sagt och att de själva får dokumentera, blir de delaktiga i 

sin dokumentation. Några barn berättade vad de hade byggt gången innan och andra barn ville 

att pedagogen skulle berätta, vilket den gjorde.  
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EN STOR GIRAFF 
Utifrån dokumentationer (pepparkaksbak) ville barnen bygga en stor giraff. De gjorde varsin 

ritning. Sedan byggde de en giraff tillsammans av 68 mjölkkartonger. Giraffen kläddes med 

målarlim och tidningspapper. Här använde barnen sig av allt det vi arbetade med under hösten 

2011. De har ritat, reflekterat, skapat med olika material, mönsteranpassning, pneumatik, 

verktyg och problemlösning. 

 
Bild 3. Den stora giraffen. 

Öron  

Två barn arbetar med giraffen. Barnen har varit försiktiga men tycker om att arbeta med giraffen 

två och två och har gjort det med glädje. 

- Berätta för mig vad ska ni göra? frågar pedagogen 
- Vi ska göra öron till giraffen för han har inga öron! 
- Jag tar det här och klipper 
- Nu ska vi limma, åh vilket litet öra 
- Han har ju redan en tunga… då limmar jag det stora örat så sätter vi på den! 

 
Barnen provar att trycka i sprutorna när öronen är klara. 

- Nu åker örat ut! Nu åker det andra örat ut! utbrister ett av barnen.  
 

Giraffen hade också fått en svans med hjälp av pneumatik och en lång svart tunga som åker ut 

och in med hjälp av en rörelse där barnen drar i en pinne. 

Barnens reflektioner till bilder där de har tillverkat giraffens tunga. 
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-  Jag gjorde en tunga, vi tog ett svart papper och gjorde en lång tunga. Giraffens tunga var 
så lång och vi mätte den. 

- Jag hade en tång, jag testade och satte fast tungan, man kan dra tungan ut och in. 
- Vi drar pinnen ut och in, ut och in… 
- Vi har gjort en rörelse! 

 
Förskollärare och lärare som arbetar tillsammans med de yngre barnen skall presentera 

naturvetenskap på ett roligt och lustfyllt sätt, så att det blir någonting naturligt och intressant. 

Det är viktigt att barnen får lära sig att resonera och att de kan konstruera sin egen kunskap. 

Problemlösning är centralt i läroplanen och det är viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla 

kreativt och kritiskt tänkande och beslutfattande kompetens. Positivt engagemang är viktigt vid 

problemlösning för att nå framgångar. Att de i tidig ålder får chans att lösa problem i grupp, 

diskutera högt och uttrycka sina tankar (Gallenstein 2005). Rosberg och Osbeck (2003) skriver 

om teknik i skolan. De betonar processer som att såga, klippa, limma, löda, skruva, spika, nita, 

måla och gjuta. I arbetet med att bygga den stora giraffen har barnen använt sig av olika material 

och verktyg. De har diskuterat, testat och dragit egna slutsatser på ett lustfyllt sätt.  

DISKUSSION 
Att väcka och ta tillvara barns nyfikenhet för bygg och konstruktion skedde på olika vis utifrån 

barnen själva. Dialogen och reflektioner tillsammans med barnen innebar en möjlighet att 

arbeta utifrån deras intressen. Vi valde att arbeta utifrån en sagobok och det har varit 

spännande eftersom vi inte visste hur arbetet skulle fortlöpa utan koncentrerade oss på barnen, 

deras reflektioner och tankar. Det har varit bra att arbeta med en mindre grupp barn dvs. ca sju 

barn åt gången men vi pedagoger märkte en otrolig skillnad när vi fick möjlighet att arbeta med 

endast två barn. Då fanns tid till att diskutera i lugn och ro vad barnet hade ritat och byggt.  

En hållbar framtid innebär att kunskap inom teknik utvecklas. För att det ska ske krävs det att 

barn får möjlighet till att t.ex. experimentera, undersöka, hitta egna lösningar och konstruera på 

ett lustfyllt sätt. I det här utvecklingsarbetet har vi kommit fram till att flera barn som har svårt 

att uttrycka sig i tal kan blomma ut när de samtidigt får skapa. Att ha arbetat utifrån deras 

intressen och nyfikenhet har varit viktigt. Genom miljö/material har vi kunnat väcka och ta 

tillvara på barns nyfikenhet för bygg och konstruktion. För att ta reda på barnens intressen, 

utveckling och delaktighet har vi använt oss av deras dokumentationer och reflektioner. Vi har 

skapat meningsfulla sammanhang genom att arbeta utifrån ett tema och det allra viktigaste, 

glädje! Arbetet mynnade ut i två större gemensamma byggen som alla barn i gruppen har varit 

delaktiga i, en stor jätte och en stor giraff (Jätten har jag inte nämnt i resultatdelen). Vi har 

använt oss av återvinningsmaterial dvs. mjölkkartonger och tidningspapper.  

Det finns mer material att bearbeta från detta utvecklingsarbete men jag har valt att lämna en 

hel del kvar i byrålådan! Det här projektarbetet ger möjlighet till fortsatta analyser och 
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fördjupning i barnens lärande i bygg och konstruktion. Jag vill avsluta min dokumentation av 

utvecklingsprojektet med att berätta att jag och de andra pedagogerna på förskoleavdelningen 

nu hör många samtal mellan barnen som handlar om problemlösningar, maskiner, ritningar, 

fantasi och kreativitet. En kollega berättade att några barn gjorde varsin ritning på en maskin 

och när pedagogen plockade undan deras teckningar ropade barnen ”Nej, ta inte min ritning, då 

vet jag inte hur jag ska bygga!” det här utvecklingsprojektet tar oss nu vidare genom barnens 

intresse till maskiner och ”den makalösa manicken.”  
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7 HUR KAN VI MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN BARNENS KUNSKAP OCH 

PÅ VETENSKAPLIG GRUND ARBETA MED HÅLLBAR UTVECKLING I 

FÖRSKOLAN? 
 

 

Det här utvecklingsprojektet handlar om hur barn och pedagoger arbetar temainriktat med 

vatten och hållbar utveckling i förskolan. År 2004 erhöll förskolan där jag arbetar 

miljöcertifieringen Grön Flagg av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Certifieringen innebär att 

förskolan under ett års tid arbetar med ett av följande teman: närmiljö, klimat och energi, 

kretslopp, livsstil och hälsa, konsumtion eller vattenresurser. Fem miljömål som ska uppnås 

väljs inom temat enligt Håll Sverige Rents hemsida (www.hsr.se). Årets val av tema blev 

vattenresurser, eftersom vi som arbetar på förskoleavdelningen under en längre tid 

uppmärksammat barnens intresse kring frågor som handlar om vatten. Arbetslaget har arbetat 

med hållbar utveckling under många år med framför allt det ekologiska perspektivet. I samband 

med detta utvecklingsarbete fördjupades våra kunskaper kring hållbar utveckling i samband 

med social och ekonomiska hållbarhet. 

Inledningsvis var syftet med utvecklingsprojektet att undersöka hur pedagogerna kunde bidra 

till att barnens lärande ökade i arbete med hållbar utveckling. Under kursens gång har mitt 

synsätt på lärande förändrats. Dahlberg m. fl. (2002) menar att lärande sker när barnen 

konstruerar kunskap tillsammans med vuxna och - lika viktigt- med andra barn. Det vill säga att 

barnet är en aktiv medkonstruktör av kunskap. Det har varit en process som inneburit att andra 

tankar tagit form utifrån kurslitteratur, föreläsningar och i diskussioner med de andra 

kursdeltagarna, seminarieledarna och forskare.  

Tre vetenskapliga artiklar 
Jag valde att med grund i kurslitteraturen och tre vetenskapliga artiklar arbeta fram 

utgångspunkterna för utvecklingsprojektet. Artiklarna kan relateras till utforskande av vatten: 

• Nikolaeva, S.N. (2008). The Ecological Education of Preschool Children 
• Wallace, A., White, M. & Stone, R. (2010).  Sand and water table play 
• Benham-Lewin, A. (2006).  One Teacher, 20 Preschoolers and a Goldfish  

 
Enligt Benham-Lewin (2006) uppstår lärande när barnen är engagerade och nyfikna på något 

som verkligen intresserar dem. Mot denna bakgrund intervjuade jag barn i fem årsålder för att få 

kunskap om vad de önskade arbeta med i projektet.  
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Nikolaeva (2008) beskriver i sin artikel att det är bra att använda sig av bland annat visuella 

metoder och empati för lärandet. Så föddes idén om att skaffa ett akvarium till förskolan för att 

få in de delarna i projektet. Han menar även att utflykter stimulerar lärandet. Barnen i vår 

förskola älskar att göra utflykter och därför fick det bli det fjärde Grön Flagg målet i tema 

Vattenresurser. Eftersom temat löper under hela 2012 planerades detta till höstterminen.  

Benham-Lewin (2006) rekommenderar i sin artikel att den pedagogiska dokumentationen ska 

ske genom att sätta upp stora pappersark på väggen (A-3 format). Där kan vi pedagoger på ett 

överskådligt sätt dokumentera projektet med bilder, teckningar och annat under temats gång. 

Barnen kan tillsammans med oss föra diskussioner kring denna pedagogiska dokumentation för 

att få en röd tråd i arbetet och repetera för att lärandet ska öka. 

Wallace m.fl. (2010) beskriver hur ett sand- och vattenkar används som ett lärocenter för 

barnen. Karet inbjuder barnen att utforska. Genom att som pedagog observera och interagera 

med barnen upptäcktes matematik i leken. Utifrån dessa observationer planerades medvetet 

meningsfulla aktiviteter för att utmana barnens matematiska utveckling. Eftersom förskolan har 

ett pedagogiskt vattenkar blev även den här artikeln användbar i utvecklingsarbetet. Genom att 

bland annat mäta, se vilka objekt som kan flyta och sjunka bearbetas flera läroplansmål 

relaterade till matematik. Barnens önskemål i intervjun var även att få bubbla och bada i vatten 

vilket fungerar bra i ett vattenkar. 

Syfte och övergripande frågor 

Inledningsvis skulle utvecklingsprojektet handla om hur pedagogerna på förskolan kunde bidra 

till att barnens lärande ökade i arbetet med hållbar utveckling. Dessa planer ändrades efter ett 

kurstillfälle då vi fick samtala med en forskare under ett seminarium. Han menade att det krävs 

ett utgångsläge A och ett utgångsläge B för att kunna mäta en ökning. Hans råd var därför att 

utesluta ordet ökar och istället undersöka hur vi kan bidra till barns lärande i vårt arbete med 

hållbar utveckling. 

Under processens gång ändrades syftet till: 

Hur kan vi med utgångspunkt från barnen och metoder hämtade från vetenskapliga artiklar 

arbeta med hållbar utveckling i förskolan? 

 

De övergripande frågorna är 
 

• Hur kan intervjuer med barnen före och efter ett temaarbete visa om ett lärande skett 
hos barnen? 

58 
 



• På vilket sätt har metoderna som de vetenskapliga artiklarna förespråkar haft någon 
effekt i vår verksamhet? 
 
 

De aktiviteter som beskrivs i de tre vetenskapliga artiklar utgör utgångspunkt för 

utvecklingsprojektet och vi har arbetat med liknande aktiviteter i ett tidigare skede på förskolan. 

Skillnaden nu är att arbetet utgår från forskning och att barnens intresse kartlagts innan 

projektet startade.  

TEMA: VATTENRESURSER 
Temaarbetets innehåll planerades med utgångspunkt i intervjuerna med femåringarna vilket 

innebar att de på så vis fick ett inflytande på verksamheten. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) menar att förskolans verksamhet behöver ha en struktur och organiseras utifrån 

lärarens kunnande om mål, barn och verksamhet. De betonar även att  

… det handlar om att inom ramen för vuxnas ledarskap se till att barnen är införstådda 
med det som sker, och att de får stort utrymme att både påverka, medverka och ge uttryck 
för sina idéer – då framträder barns spontana intresse.  

                         (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009 s.31). 

Temaarbetet genomfördes enligt följande struktur: 

1: Prova på minst fem olika vattenexperiment 

Aktiviteter: 

Göra experiment - NTA (Natur och Teknik för Alla)-material med vatten och annat material. 

 2: Upptäcka med hjälp av vatten 

Aktiviteter: 

På förskoleavdelningen finns ett vatten-kar på ställning som barnen kan prova på att bubbla i, se 
vad som flyter eller sjunker, mäta hur mycket vatten som går åt för att fylla karet mm. 

Barnen har även fått prova på att bada i karet och leka och lära. 

Barnen har fått odla tillsammans och gått på "vattenjakt" i våra förskolelokaler 

  

3: Hur lever fiskar i vatten? 

Aktiviteter: 

För att ta reda på hur fiskar lever införskaffades ett akvarium med fiskar och tillbehör (begagnat 

i samarbete med föräldrarna för att främja den hållbara utvecklingen). Enligt forskning är det 

lättare för barn att lära om de visuellt kan se vad man pratar om. 
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4: Göra en utflykt med tema vatten 

Aktiviteter: 

Utflykt tillsammans med barnen med tema vatten. T ex åka till Fiskeriverkets anläggning i 

Älvkarleby om det är möjligt eller annat alternativ. 

 5: Vattnets kretslopp 

Aktiviteter: 

Utforska och ta reda på mer om vattnets kretslopp tillsammans med barnen. 

Planering av temaarbetet 
Projektarbetet inleddes med att jag introducerade det tänkta utvecklingsarbetet för arbetslaget 

och inventerade idéer tillsammans med dem i september när forskningscirkeln började. 

Eftersom arbetslaget arbetar tillsammans kräver det som Myndigheten för skolutveckling 

(2003) beskriver en hög delaktighet av de som är närmast den verksamhet som ska utvecklas 

och att man har inflytande på utvecklingsarbetet. Det är viktigt att alla känner att de är med från 

processens början och får ”hoppa på tåget istället för att stå kvar på perrongen så att säga”. 

Projektet diskuterades även under en planeringsdag i början av januari 2012 eftersom starten 

av utvecklingsprojektet förlades till januari. 

Intervjuer med barnen 
För att ta reda på om det skett något lärande hos barnen gjorde jag en intervju i början av 

projektarbetet och en i slutet. Jag valde att genomföra en gruppintervju med femåringarna som 

består av fem pojkar. Intervjun genomfördes i form av ett samtal med inspiration av Carlström & 

Carlström Hagman (2006) . Intervjun spelades in med bandspelare och jag skrev sedan ner 

intervjun och gav de medverkande barnen fingerade namn. Fördelen med att göra en 

gruppintervju är enligt Carlström och Carlström Hagman att man får ta del av barnens olika 

perspektiv och synsätt. Däremot menar de att det kan vara svårare att överblicka en grupp än en 

enskild person och att vissa pratar mycket medan andra är tystlåtna. 

Den inledande frågan i intervjun var: Vad tänker du på när du hör ordet vatten? 

Jag upplevde att det var ett bra sätt att dokumentera med bandspelare eftersom barnen glömde 

bort att den låg på bordet. Genomförandet av intervjun blev avslappnat och i en berättande 

form. Efteråt kunde jag i lugn och ro skriva ner vad som sagts i det inspelade materialet och 

analysera detta. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att ”alltför ofta betraktas 

dokumentation som en slutprodukt, men frågan är hur den istället kan tjäna som en ”dörr” till 

lärande.(s.48).” 
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Med utgångspunkt från barnens svar om vad de tyckte vatten var för något och vad de ville göra 

med vatten bestämdes projektets mål. Läroplanen talar enligt Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) även om barns rätt till inflytande och delaktighet som innebär att förskolan ska lägga 

grunden till ett livslångt lärande. Genom att utgå från barnens kunskapsnivå och intressen samt 

de metoder som föreslås i artiklarna genomförde jag en uppföljande intervju i slutet av terminen 

för att se om det arbetssätt som hämtats från artiklarnas metoder bidragit till barnens lärande 

om vatten. Jag var nyfiken på om barnens svar skulle skilja sig åt mellan den första intervjun i 

januari innan projektstart och i uppföljningsintervjun i maj.  

Åldersblandade grupper 
Lewin-Benham (2006) talar i sin artikel om  ”learning is a social process”. Det vill säga att 

lärande är en social process. Denna teori praktiseras flitigt i skolor i Reggio Emilia i Italien med 

små grupper med barn. Detta arbetssätt infördes på förskolan under hösten och har även fått sin 

fortsättning.  De tjugo barnen är indelade i fyra små grupper: tomaterna, rädisorna, gurkorna 

och morötterna. Grupperna är åldersblandade med både äldre och yngre barn i samma grupp. 

Barnen lär av varandra eftersom de yngre ofta har de äldre som förebilder och de äldre kan 

hjälpa de yngre.  

Innan projektet startade ”brainstormade” arbetslaget runt vad barnen sagt i intervjun och vad 

de vetenskapliga artiklarna förespråkade för aktiviteter. Däremot planerades inte allt i förväg 

över barnens huvuden utan bara en del riktlinjer. Dahlberg m. fl. (2002) menar att det annars är 

lätt att ”barnens potentiella förmågor hämmas om och när slutpunkten för deras lärande 

formuleras i förväg. (s.83).” Vi lånade även böcker om vatten och fiskar via biblioteket, köpte in 

pedagogiskt material som till exempel: två pussel med fiskar: ett golvpussel i mjukt material för 

de yngre och ett vanligt pussel för de äldre, vattenleksaker och annat. Då vi kollegor efterlyste 

ett begagnat akvarium skänktes ett sådant av en farmor till ett barn, en annan förälder skänkte 

fiskar och sedan kompletterades resten. 

GENOMFÖRANDE AV TEMA VATTENRESURSER 
Vi började utvecklingsarbetet med att tillsammans med barnen förbereda rummet vi skulle ha 

gruppverksamheten i. Bland annat tog vi fram vattenkaret och placerade det i rummet och 

gjorde även i ordning akvariet. Vi pedagoger inventerade även att vi hade färg, papper och annat 

material. 

Dokumentation på väggen 
Barnen i de olika grupperna var delaktiga i att hjälpa till att texta och rita på varje grupps 

pappersark (A3-papper) som vi satte upp på väggen. Under varje grupptillfälle har vi 

fotograferat och sedan valt ut en till två bilder som vi klistrat upp på arket. Vi har även gjort 
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anteckningar som minnesstöd över vad barnen sagt/reflekterat över under de olika tillfällena. 

På det viset har dokumentationen hela tiden varit synlig för både vuxna och barn och det har 

varit lätt att gå tillbaka och kunna reflektera. Genom att barn agerar (verbalt och i handling) och 

reflekterar i konkreta situationer kring det de förväntas lära sig arbetar man målmedvetet med 

olika lärandeobjekt relaterade till läroplanen enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2009). 

Även de yngsta barnen har i lugn och ro stått och observerat bilderna och pekat och pratat även 

om inte alla har språket ännu. Detta upplever vi inte fungerar med vår digitala fotoram eftersom 

dessa bilder hela tiden ändras och de inte följer en kronologisk ordning eller uppdelning. 

Aktiviteter med vatten 
Projektet inleddes utifrån vattenkaret på ställning. Barnen har bland annat fått prova på att mäta 

hur många deciliter som går på en liter, undersöka vilka föremål som flyter eller sjunker. De har 

utmanats i att ha en hypotes om hur många hinkar vatten som behövs för att fylla karet samt 

akvariet för att sedan ta reda på resultatet.  

De har även under dessa månader fått bubbla i vatten, prova på olika experiment, gått på 

vattenjakt i förskolans alla utrymmen. En tvåårings kommentar när vi kom in i pannrummet som 

mullrade var att det var läskigt. 

Vi har fryst vatten till is i mjölkförpackningar som barnen sedan fått haft som byggblock 

utomhus. Barnen har även fått ha vattenlek, provat på fingerfärg, läst böcker om vatten och 

framför allt fiskar. Vidare har vi målat med vatten och även målat saker relaterade till vatten 

såsom fiskar och annat. De har fått tillverka egna akvarier med hjälp av skokartonger, färg, sand, 

stenar och snäckor. Barnen har gjort egna sagor om vattendroppar med fantasins hjälp och 

provat på att använda pipetter. 

Fiskar äter inte gröt 
Under samtal och diskussioner har vi antecknat vilka fiskarter barnen kan för att se om de lärt 

sig fler under projektets gång. Innan vi skaffade fiskarna trodde en del barn att fiskarna kanske 

åt gröt och hamburgare. Men hur kunde då egentligen tallrikar flyta i vatten? Nu vet barnen hur 

fiskarnas mat ser ut. Något som var imponerande var när majoriteten av barnen provade på att 

rensa fisk som sedan tillagades så barnen kunde äta den till lunch. Vårt intryck är att alla barn 

har tyckt att temaarbetet med vattenresurser varit lustfyllt.  

Det som varit mest populärt är akvariet som barnen ofta samlats runt. De får hjälpa till att mata 

fiskarna, de har döpt dem och ställer mycket frågor om dem. Ett barn undrade till exempel om 

gälar var öron och ett annat barn undrade varför malen i akvariet äter bajs vilket inte de fyra 

guldfiskarna gör? Vi utmanar barnen i deras frågeställningar och tar reda på svaren tillsammans. 
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REFLEKTIONER 
Eftersom jag och min kollega haft gruppverksamheten växelvis på olika dagar ensamma har vi 

haft dåligt med tillfällen för avstämning. Därför kan det ibland brista i kommunikationen. Vid ett 

tillfälle ville barnen göra akvarium av skokartonger som skulle målas men även klistra fiskar 

separat på ett ark. Jag trodde att kollegans tanke var att teckningen skulle sättas fast i kartongen 

vilket jag förberedde dagen efter när hon inte var där. Detta blev fel för ett barn som ville ha sin 

teckning separat. Samtidigt tror jag att det är bra att vi vuxna vågar göra fel ibland och 

missförstå varandra så kanske barnen också ser att det inte är så farligt om det inträffar. Allt går 

oftast att rätta till i efterhand och jag instämmer med Carlström & Carlström Hagman (2006) att 

” i det oväntade kan möjligheter vila. (s.84).” Vid ett annat tillfälle under våren frågade jag i en 

intervju vad ett barn tyckte var svårt i förskolan. Barnet svarade att han tyckte att det var svårt 

när de skulle mäta vatten i karet eftersom han inte visste vad ordet ”mäta” betydde. Jag var själv 

inte med vid det tillfället men tyckte att det var något jag ville ta med i min rapport. Det är därför 

det är så viktigt med introduktion för barnen för att lärandet ska bli lustfyllt. 

En annan reflektion jag har är att vi under dessa månader gjort en mängd aktiviteter 

tillsammans med barnen som syns. Vid några tillfällen läste vi någon bok för barnen vilket var 

mycket uppskattat i en liten grupp. Det ger mycket att sitta och reflektera och diskutera 

tillsammans med barnen och läsa även om dessa aktiviteter inte syns tycker jag att de är oerhört 

viktiga att genomföra. Eller känner vi pedagoger att vi inte ”gjort något” annars? Temaarbetet 

fortskrider året ut men jag avslutade mitt forskningsprojekt med att göra en 

uppföljningsintervju med barnen för att se om en förändring skett i barnens lärande efter att ha 

arbetat med temat ett tag. 

INTERVJUER MED BARNEN 
Första intervjun 
Den första intervjun med våra fem femåriga pojkar genomfördes en förmiddag i januari,  i vårt 

målarrum/grupprum av mig. De fick sitta ostört i rummet och hade inte hunnit påbörja någon 

lek utan var nyfikna på att besvara mina frågor. 

Frågan jag ställde var vad de tänkte på när jag sade ordet vatten. 

Barnen nämnde bland annat att det går att duscha och bada i vatten. Ett barn relaterade till att 

han nyligen tappat en tand som han lagt i vatten. Någon nämnde att han visste att man kan göra 

tunnlar i vatten eftersom han kände till det. Ett barn säger ofta ”jag vet inte” och säger bada när 

två andra sagt det och även bubbla när ett barn nämnt det. Det kan vara så att han inte vet vad 

det förväntade svaret är och därför är det lättare att säga ”jag vet inte”. Samtidigt tror jag att vi 
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vuxna ibland försöker fördela ordet så alla får säga lika mycket vilket aldrig kommer ske 

eftersom vissa tycker om att prata och andra inte. 

Ett annat barn säger att man kan bada i poolvatten och sandvatten och att vatten är samma sak 

vilket han relaterar till sina egna erfarenheter. Detta faktum tar även Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) upp och nämner att varje barn har olika erfarenheter när de börjar förskolan 

oavsett ålder vilket vi måste förhålla oss till. 

Vattenexperimentet bestående av två PET-flaskor intresserade ett annat barn som var 

fascinerad av denna medan en annan fantiserade att han var en minimänniska inuti virveln i 

flaskan. Det som går att utläsa av intervjun är att barnen vill bubbla, bada och göra 

vattenexperiment. 

Andra intervjun 
Uppföljningsintervjun gjordes en eftermiddag i maj, i samma rum och med samma barn.  De fick 

sitta ostört i rummet även denna gång men var sugna att komma igång med sina legobyggen 

efter intervjun, vilket kan ha påverkat koncentrationen samt det faktum att många verkade 

trötta i slutet av veckan. Jag valde ändå att genomföra intervjun vid detta tillfälle eftersom alla 

var där efter en del sjukfrånvaro både bland barnen och personalen. 

Den här gången började jag medvetet fråga det barn som vid förra intervjutillfället svarade ”jag 

vet inte” och ”kommer inte ihåg” och fick direkt svaret: dricka. En pojke nämner: bada som även 

sades under den första intervjun. Att dricka och bada är de enda svar som upprepas från förra 

tillfället annars är alla andra svar nya. Ett barn berättar att det kan regna vatten och att det finns 

småhajar. En pojke pratar om att det går att simma i vatten, fiska och äta fisk (lax). Han nämner 

även att det finns hajar i Sverige och att vi lekt med vatten. Att det går att göra geggamoja av 

vatten och att fiskar lever i vatten berättar ett annat barn och att man kan fiska och simma i 

vatten och bli uppäten av en haj. Det barnet tar även upp att vi mätt vatten även om han inte 

förstod det begreppet vid det tillfället har det nu befästs. Barnen nämner även att de målat och 

ritat kring temat vatten. 

SAMMANFATTNING AV RESULTATET 
Resultatet av intervjuerna är att det är mer fokus på fiskar i uppföljningsintervjun jämfört med 

den första. Min analys av resultatet är att utvecklingsarbetet med tema vattenresurser lett till en 

förändring och därmed bidragit till barnens lärande. De pratar mer om vatten och särskilt fiskar 

nu än vid projektets början. Jag finner även att de tre vetenskapliga artiklarna bidragit mycket 

till temaarbetet och resultatet. Att dela in barnen i små grupper, låta barnen lära genom att 

visuellt se vad som händer i ett akvarium, använda pedagogisk dokumentation på pappersark 
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som är synliga i verksamheten och använda ett vattenkar för att få in olika läroplansmål som 

matematik samt andra aktiviteter har varit bra verktyg. 

DISKUSSION 
Har jag då uppfyllt syftet med att undersöka hur vi med utgångspunkt från barnens kunskap och 

på vetenskaplig grund kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan? Mina frågeställningar i 

utvecklingsprojektet har varit om det går att få syn på om ett lärande skett genom denna typ av 

pedagogisk dokumentation samt om metoderna som de vetenskapliga artiklarna förespråkat 

haft någon effekt i vår verksamhet? Jag tycker mig se en förändring i barnens lärande och barnen 

pratar mycket om fiskar och vatten under den vardagliga pedagogiska verksamheten och inte 

bara när vi haft planerad gruppverksamhet under tisdagar och onsdagar. Därmed har arbetet 

bidragit till barnens lärande vilket var ambitionen med projektet.  

Under utvecklingsarbetets gång har jag insett att det är svårt att mäta lärande och få syn på om 

ett lärande ökat. Mycket beror också på vad vi pedagoger har för syn på kunskap. Ska barnen 

fyllas med kunskap som den vuxne förmedlar eller ska barnet vara en aktiv medkonstruktör av 

kunskap? Som jag också nämnt i denna text är det lätt att barnens förmågor hämmas om och när 

slutpunkten för deras lärande formuleras i förväg. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) är ”lärande en fråga om att urskilja något. (s.28).” Författarna menar också att det är vår 

uppgift att ge barnen förutsättningar att urskilja det de förväntas lära sig från något annat. 

Förutom att min syn på lärande förändrats har jag även fått en annan insikt om vad begreppet 

hållbar utveckling står för. Eftersom jag aldrig tidigare sökt efter vetenskapliga artiklar och inte 

heller haft tillgång till databaserna de fanns i var det också en ny erfarenhet för mig. Förskolan 

ska ju präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och inte av vardagsförståelse och jag tycker 

att alla förskolor skulle ha tillgång till databaser som till exempel ERIC där aktuell forskning 

finns tillgänglig. Ett annat bra verktyg under utvecklingsarbetets gång var att använda sig av en 

bandspelare under barnintervjuerna och att sedan skriva ner ordagrant allt som sagts. Det är 

lätt att missa vad någon säger eller i stunden feltolka någon eftersom intervjuerna varade endast 

mellan fem till sex minuter och utskrifterna blev fyra till fem A4-sidor. Jag upplevde att det var 

intressant att analysera vad barnen sagt och även granska hur jag själv uttryckt mig vilket jag 

inte var medveten om under själva intervjuerna. Mitt urval var att göra en gruppintervju med 

alla fem barnen men jag hade även kunnat göra enskilda intervjuer och på så vis kanske fått helt 

andra svar. Nackdelen hade varit att materialet blivit mer omfattande och krävt mer tid att 

sammanställa. Dessutom hade jag i åtanke att lärande är en social process och att en 

gruppintervju skulle bli mer givande än enskilda intervjuer.  
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Min slutsats är att jag rekommenderar andra förskolor att prova på metoden att intervjua barn 

och skriva ned intervjun för att se vilken kunskap de har innan ett projekt startas och använda 

sig av vetenskapliga artiklar i utvecklingsarbetet. Därefter göra en uppföljningsintervju för att 

försöka se om en förändring i lärandet skett. Eftersom det här är första gången jag gör ett 

utvecklingsprojekt med den här karaktären har det varit en läroprocess för mig att välja 

litteratur, artiklar och annat. Arbetet blev mer omfattande än jag tänkt från början men 

samtidigt hade jag missat många infallsvinklar om jag valt bort någon av de vetenskapliga 

artiklarna eller delar av litteraturen. Jag känner efter genomgången kurs som mynnat ut i denna 

text att jag behärskar att söka efter aktuell forskning som jag kan relatera till min egen 

verksamhet. Forskning som annars ofta stannar under högskolornas tak har fått användas 

praktiskt ute på fältet och bidragit till barnens lärande på min förskola. Det har varit en enormt 

givande resa att göra tycker jag och rekommenderar som sagt fler att prova på denna metod. 

 

 

 

66 
 



 

8 FÖRSKOLLÄRARES PROFESSIONELLA UTVECKLING – DELSTUDIE 

TVÅ 
 

I detta kapitel lyfts förskollärares professionella utveckling genom deltagande i 

forskningscirkeln fram och på vilka sätt denna utveckling bidragit till ett medvetet arbete med 

Hållbar utveckling, energi och klimatfrågor i förskolan. Med professionell utveckling åsyftas här 

ett distanserat förhållningssätt gentemot den egna förskolans praktik och att använda sig av 

verktyg för systematisk insamling av information om det dagliga arbetet för att diskutera och 

reflektera med andra förskollärare i till exempel arbetslaget, över arbetet i den dagliga 

verksamheten. 

 Forskningscirkeln utformades på grundval av aktionsforskningens principer (jfr Rönnerman, 

2011; Wennergren, 2012). Förskollärare som deltagit i forskningscirkeln kontaktades i 

efterhand för intervjuer om hur de använder kunskaperna idag och de bidrag som kunskaperna 

genom deltagande i forskningscirkeln inneburit för utveckling av förskolans verksamhet inom 

Hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor.  Det framkommer att förskollärare som deltog i 

kompetensutvecklingen och de utvecklingsarbeten som de har genomfört i samband med sitt 

deltagande i forskningscirkeln fått lokal förankring vilket bidrar till fortsatt 

verksamhetsutveckling i förskolorna. Förskollärarna har fått uppdrag som föreläsare för 

kollegor på den egna förskolan, på förskolor inom kommunen och förskollärarutbildningen på 

högskolan, samordnare för lokala nätverk inom naturvetenskap och teknik i kommunen samt 

handledare åt andra förskollärare i sina respektive och andra förskolor. De har också deltagit 

och presenterat utvecklingsarbeten på seminarier inom forskningsmiljön Early Childhood 

Education vid Högskolan i Gävle. Genom sådana uppdrag har förskollärarna blivit en kraft för 

det fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling inom Hållbar utveckling, energi- och 

klimatfrågor som ledare inom den egna förskolans praktik och som handledare för andra 

förskole praktiker under en längre tid.  

 

I förskollärarnas berättelser som framkommer i intervjuerna om sina erfarenheter av hur 

deltagandet i forskningscirkeln har bidragit i fråga om kunskapsutveckling och hur det påverkat 

deras fortsatta arbete med förskolans verksamhetsutveckling efteråt, hänvisar de till 

erfarenheter som handledare till professionellt lärande i förskoleverksamheten och till praktiska 

erfarenheter. Det här kapitlets redogörelse har hämtat inspiration i Rönnermans (2012) 

operationalisering av Carr och Kemmis (1986) definition av aktionsforskningens syfte som 
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fokuserar 1) synliggörande av aspekter i den egna förskolans praktik, b) förståelse av den egna 

förskolans praktik, c) förståelse för de sammanhang i vilken förskole praktiken ingår. I den 

redogörelse som följer nedan kopplas förskollärarnas berättelser som de framkom i intervjuerna 

till kursens genomförande samt till de utvecklingsarbeten som förskollärarna gjort i sin dagliga 

praktik och deras erfarenheter och kunskaper som forskningscirkeln genererat till. 

Förskollärarnas erfarenheter återges som citat i texten.  

 

ATT SYNLIGGÖRA ASPEKTER I DEN EGNA FÖRSKOLANS PRAKTIK 
Under kursens inledande del skulle förskollärarna identifiera ett område för utveckling i den 

egna förskolans praktik. Detta gjordes genom att inventera de intresseområden som 

förskollärarna uttryckte de avsåg att fördjupa sig inom genom deltagande i forskningscirkeln. 

Samtliga förskollärare gavs tid för att berätta om sina intresseområden och att förankra i 

arbetslag på den egna förskolan, vad de avsåg att arbeta med under kursen för att alla skulle 

känna sig delaktiga. Genom att diskutera och teckna ett underlag för ett specifikt intresseområde 

gavs deltagarna en bas att utgå ifrån i samtalen med varandra under nästa kursdag. Under denna 

kursdag ringades själva intresseområdet in för var och en av kursdeltagarna och genom de 

gemensamma diskussionerna framkom att deltagarna behövde verktyg för att genomföra en 

nulägesbeskrivning innan själva utvecklingsarbetet kunde påbörjas.  Det handlade om verktyg 

för att få information om vad som sker i den dagliga verksamheten och som ger underlag för 

analys för ett fortsatt utvecklingsarbete. I intervjuerna med förskollärarna framkommer att de 

verktyg, loggboksskrivande, observationer, intervjuer och dokumentation, som introducerades i 

kursens inledande skede och som deltagarna prövade i samband med genomförandet och 

dokumenterandet av nulägesbeskrivningen också används av förskollärare i det fortsatta 

dagliga arbetet, som en av förskollärarna uttrycker det: 

 
Jag hade ju gjort observationer förr med nu har det blivit annorlunda. Både jag och de andra 
i arbetslaget har blivit medvetna om hur vi arbetar på ett annat sätt än vad vi var tidigare. 
Då observerade vi ju inte hur vi jobbade utan det handlade ju mer om att observera barnen. 
Det här är något som har gjort att vi har fått syn på oss själva och det vi gör. Jag eller vi 
använder oss ofta av att beskriva vad vi gör just nu eller har gjort när vi står inför något vi 
ska arbeta vidare med. På det sättet har vi börjat prata på ett annat sätt med varandra. Det 
handlar inte bara om hur vi ska göra utan ännu mer om varför vi gör just på ett visst sätt. 

De förskollärare som deltog i forskningscirkeln hade genomfört observationer, intervjuer och 

dokumenterat verksamheten på olika sätt och för olika syften. I dialogen med varandra under 

kursdagar i samband med genomförandet av nulägesbeskrivningarna och diskussioner framkom 

att förskollärarna planerade sin verksamhet och genomförde oftast det som hade planerats men 

sällan följde de handlingar som skett på ett systematiskt sätt för att bilda sig en uppfattning om 
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dess verkan i förskolans praktik. Genom arbetet med nulägesbeskrivningen framkommer det att 

förskollärarna får syn på olika aspekter som de mer eller mindre ansett självklara och inte lyft 

fram för kritisk reflektion i arbetslaget. Med nulägesbeskrivningen har de kunnat synliggöra 

aspekter i den egna förskolans praktik och ser också värdet av en sådan beskrivning:  

När vi ska förbättra något idag, något som vi har gjort och diskuterar hur vi ska utveckla till 
exempel arbetet med sopsortering eller komposteringen så kan vi göra som en karta över var 
vi befinner oss. Vi observerar det vi gör tillsammans med barnen och skriver loggböcker. Jag 
fotograferar och ibland spelar jag in barnen och lyssnar på … och skriver ut, allt det här 
bidrar till att vi får syn på det vi gör här och nu. Så dokumenterar vi det och har allt material 
när vi diskuterar. Vi gör vår egen här och nu karta som vi har sedan har som utgångspunkt, 
när vi ska utvärdera själva jobbet som vi har gjort.  

Nulägesbeskrivningarna har varit en del i förskollärarnas systematiska kvalitetsarbete då de 

utvärderat verksamheten. Beskrivningarna har även bidragit till att identifiera faktorer som 

bidrar till en förbättring av verksamheten. Sådana förbättringar kan ske på kort sikt men även 

på längre sikt för verksamhetsutvecklingen. Följande citat belyser betydelsen av 

nulägesbeskrivningen som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete:  

När jag diskuterar nulägesbeskrivningar med de andra på avdelningen har vi kunnat 
diskutera saker som inte fungerar på ett bra sätt. Det blir inte så personligt, liksom. 
Ibland har vi kunnat ha det jag har skrivit ut och prata utifrån och ibland har vi 
olika observationer som flera av oss har dokumenterat . Då har vi kunnat se att vissa 
saker kan vi göra något åt ganska direkt. Sedan finns det ju annat som tar längre tid 
att göra bättre, men vi har sett det och kan prata om det tillsammans och börjat 
kunna göra något åt det.  

I det systematiska kvalitetsarbetet finns det ett värde med nulägesbeskrivningen. 

Beskrivningarna bidrar till att förskollärarna får en distans till den dagliga praktiken och kan 

värdera sina handlingar och aktiviteter. Att synliggöra det som sker här och nu innebär, som en 

av förskollärarna uttrycker det att göra en egen här och nu-karta som bildar utgångspunkt för 

det fortsatta arbetet med att utvärdera den dagliga verksamheten i förskolan. Det bidrar till att 

förskollärarna fått ett annat utgångsläge i förändringsarbetet för verksamhetens utveckling.  

Rönnerman (2012)  och Wennergren (2012) lyfter fram att verksamhetsutveckling till stor del 

handlar om att, i ett kollektivt sammanhang formulera och sätta ord på kunskap och för-givet-

taganden i den egna praktiken. Att ha närhet till sina egna och distans till andras perspektiv 

innebär enligt Wennergren, att särskilja och bidra till en differentiering. Det kan innebära att 

olika synsätt som gör sig gällande inom ett arbetslag tydliggörs och möjliggör ett skifte av 

perspektiv. En systematisk dokumentation som exempelvis en nulägesbeskrivning, bidrar till 

ökad gemensam förståelsen av förskolans praktik än de tidigare enskilda perspektiven. På så 

sätt blir den kollektiva kunskapen i ett arbetslag eller i förskolans kollegium kvalitativt 

annorlunda än vad varje individ kunnat klara på egen hand. 
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HÅLLBAR UTVECKLING, ENERGI- OCH KLIMATFRÅGOR -  FÖRÄNDRINGSARBETE I FÖRSKOLAN  
I ett förändringsarbete av förskolans praktik inom hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor 

ligger att tillsammans med andra kollegor reflektera över den dagliga verksamheten. Inom 

deltagarorienterad aktionsforskning bildar detta samarbete samt samarbetet med forskare en 

grund för utvecklingsarbete av förskolans praktik inom dessa områden. Att utveckla och 

förändra verksamheten innebär att tillsammans med andra analysera den insamlade 

informationen och kritiskt granska den. Ett annat moment är att gemensamt reflektera över vad 

som sker i praktiken då arbete med hållbar utveckling energi- och klimatfrågor är centralt. 

Genom att förskollärarna förankrade utvecklingsarbetet i arbetslaget blev det inte ett 

individuellt projekt utan kom istället att inverka på hur det kontinuerliga arbetet genomförs i 

förskolan vilket kommer till uttryck i följande citat: 

När vi jobbade med bygg- och konstruktionsprojektet så blev alla på avdelningen 
med. Det var likadant med föräldrarna. De följde med i vad vi gjorde och talade om 
att barnen började prata om ritningar hemma. När jag berättade om diskussionerna 
för de andra i arbetslaget som jag hade haft inne på högskolan fick det liksom en 
annan kraft. Vi kunde börja, ja vi ändrade på något sätt hur vi såg på det vi gjorde. 
Det har följt med efteråt som vi jobbar nu med att fortsätta bygg- och konstruktion. 
Nu har vi jobbat med hus och barnen har både gjort ritningar på olika hus och så har 
de byggt ett litet hus i cement. Då har de frågat om varför cementen blir varm, att 
den brinner, och vi har pratat om energi, platta tak och lutande tak, fönster, värme 
och annat. Det här har fortsatt och vi i arbetslaget bara fortsätter och det har blivit 
mycket lättare att sätta fingret på vad vi behöver ändra och följa med barnen och 
prata om vad dom kan och lär sig. De vet varför vi ska släcka lampan om vi inte är i 
rummet … 

Då arbetslaget gemensamt diskuterar information som de har samlat in på olika sätt och 

gemensamt reflekterar över vad de ser relaterar de till de egna erfarenheterna. I diskussionerna 

och gemensamma reflektioner prövas erfarenheter men som flera förskollärare uttrycker det 

betydelsen av att erfarenheter också prövas mot vetenskapligt baserad litteratur: 

Jag hade en sådan längtan efter att få komma tillbaka till forskning. Det har varit ett 
tomrum under de år som jag har arbetat. Det kändes så viktigt att få komma i 
kontakt med forskning igen som jag gjorde under utbildningen. Man kan ju fundera 
varför vi inte gör det men så är det, de databaser jag har fått söka i nu har vi ju inte 
tillgång till annars. När jag läste artiklarna så märkte jag ju att det är ju det här som 
vi faktiskt gör och jag fick en riktig kick. Och det här det smittade av sig på min 
kollega så vi satte igång med vårt projekt tillsammans och jobbade på där med 
vattentemat. Jag försöker att hitta litteratur nu med som kopplas till forskning för 
det blir en annan diskussion när vi har med det i arbetet. Jag skulle nog tycka att vi 
borde kunna söka vetenskapliga artiklar i kommunen och ha sådana databaser. 
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Utvecklingsprojekten har bidragit till att ändra förståelsen för arbetet med hållbar utveckling, 

energi- och klimatfrågor. Det har bidragit till förändrad förståelse för förskolans praktik, hur 

man arbetar tillsammans i arbetslaget och ökad förståelse för vikten av samarbetet. Deltagandet 

i forskningscirkeln med dess inspiration från deltagande aktionsforskning har bidragit till 

synsätt och förståelse för hur förskolans praktik kan förbättras: 

Nu har vi ett annat sätt att börja olika projekt. Vi börjar med att inventera vad vi 
faktiskt gör och varför. Det kan vara allt från vilka material vi väljer, det är som att 
vi bara måste starta på ett annat sätt än förut. Jag har tänkt på att förut så bara 
började vi med något men nu börjar vi tillsammans och diskuterar och skriver ner 
det vi säger. Då får vi syn på att vi kan jobba med återvinning och hur vi gör det. Det 
är inte bara att sortera glödlampor och batterier längre. Vi pratar med barnen mer 
om varför vi gör det och vad som händer när vi lämnar in det på återvinningen när vi 
går dit. Jag har lärt mig jättemycket och barnen frågar ju hela tiden så vi får hela 
tiden lära oss mer och det gör vi tillsammans. Det är inte lätt för det ändras ju hela 
tiden, men det blir mycket roligare och man är med på ett annat sätt. 

Deltagande i forskningscirkeln och projektet med Hållbar utveckling i förskolan, har också 

bidragit till kommunövergripande ambitioner att förskolor ska erhålla Skolverkets certifiering 

för Hållbar utveckling: 

Hållbar utveckling har fått en helt annan innebörd för oss. Inte bara på min förskola 
utan det märks på de andra förskolorna i hela kommunen. Vi har hållit på med 
kompostering i flera år och sopsortering men nu har vikten av att vi gör det blivit så 
tydlig. Och så är det ju andra saker också som ingår i hållbar utveckling som jag inte 
har tänkt på innan. Samarbetet och att alla är delaktiga. Värdegrunden som vi alltid 
pratat om, det hör ju till det här.  Jobbet med den nya läroplanen allt går ju in i det 
här. Nu har vi börjat strukturera jobbet och vi kommer att söka den här 
certifieringen på Skolverket och det är flera förskolor som ska göra det i kommunen. 
Föreläsningarna har gett jättemycket och vi ser sammanhanget. 

I flera kommuner har kursdeltagarnas genomförande av forskningscirkeln tagits tillvara och 

förankrats på lokal nivå. Inom det regionala nätverket har det bildats lokala nätverk för att vidga 

arbetet med hållbar utveckling energi- och klimatfrågor. 

Under tiden som jag läste forskningscirkeln var det andra på andra förskolor i 
kommunen som var intresserade. Min förskolechef bjöd in så att de kom till min 
förskola och så fick jag berätta vad vi höll på med i forskningscirkeln. Det bara spann 
vidare och när vi träffades en gång under våren så bildade vi ett nätverk som vi 
jobbar i nu. Vi träffas och diskuterar olika projekt som vi gör i energi och vad vi kan 
göra för att bli bättre på att jobba med barnen. Det händer en massa spännande 
saker …. 
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Förskollärarna uttrycker också vikten av att delta i andra sammanhang som exempelvis 

medverkan i den regionala konferensen Hållbar utveckling i förskolan våren 2012 och andra 

konferenssammanhang: 

Det är som om man har blivit sedd på ett så nytt sätt. Det vi gör i förskolan är så 
viktigt och nu fick vi visa det och det var så … ja jag vet inte hur jag ska säga men vi 
lyftes så. Alla som lyssnade på konferensen och rummet som blev fullt av folk och alla 
frågor. Vi kunde ha hållit på hur länge som helst så tiden var för kort men vi har ju 
sagt att vi vill ha mer konferenser och träffas. Samtidigt var det andra föreläsningar 
som gav mycket och träffa från Vindkraftverken och Gästrike återvinnare som 
berättade om vad de gjorde.  

I förändringsarbetet har förskollärarnas kunskaper tagits tillvara vilket också är en balansgång 

vad gäller den dagliga verksamhetens förändringsarbete, för den enskilda förskolläraren: 

Det har varit lite svårt att säga nej till allt som jag … jag har ju varit iväg och 
berättat på flera ställen. Alla är så intresserade. Två konferenser som jag fick åka 
iväg till och så här hemma för utvecklingspedagoger och andra förskolor och för 
förskolechefer, inne på högskolan. Ja, det har varit mycket och jätteroligt men man 
måste ju säga nej också för det blir lätt mycket och jag vill inte vara ifrån barnen här 
så mycket … Jag vill ju fortsätta här tillsammas med de andra i arbetslaget för vi har 
ju fullt upp och vi förändrar ju jobbet så mycket nu … 

Arbetet med hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor fortsätter i förskolorna efter avslutad 

kurs. Förskollärare som deltagit i forskningscirkeln har engagerats i olika sammanhang och 

bidrar till ett kontinuerligt förändringsarbete. Det är intressant att förskollärarna anger att 

deltagandet i forskningscirkeln fått betydelse för arbetslaget och för andra förskolor i 

kommunen samt att de har engagerats inom högskolans verksamhet och i andra nationella 

konferenssammanhang. Det betyder att deltagarnas utvecklingsarbeten diskuterats med 

kollegorna i arbetsläaget men också fått en vidare spridning för verksamhetens kvalitetsarbete 

inom hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor. Här ses en koppling mellan 

verksamhetsutveckling och professionell utveckling som knyter an till forskning och vidare 

sammanhang vilket framkommer då förskollärarna talar om förståelse för sammanhang i vilka 

förskolans praktik ingår. 

ATT UTVECKLA FÖRSTÅELSE FÖR SAMMANHANG I VILKA FÖRSKOLANS PRAKTIK INGÅR  
Projektet Hållbar utveckling i förskolan syftade till att, med avseende på naturvetenskap och 

teknik, energi och hållbar utveckling bland annat bidra till läroplansimplementering Lpfö 98, 

reviderad version. Förskolan har, tillsammans med övriga delar inom det svenska 

utbildningssystemet genomgått förändringar och arbetar med implementering av nya reformer. 

För att förhålla sig till förändringar krävs som flera förskollärare uttrycker det en förståelse för 

sammanhang i vilka förskolans praktik ingår. Det dagliga arbetet behöver kopplas till den 
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nationella läroplanen och lokala policydokument för att förstå de omständigheter som är 

styrande för förskolans verksamhet.   

Vi diskuterar läroplanen och strävansmålen i arbetslaget och fastän hållbar 
utveckling inte står med som, orden i sig finns inte med, så finns det ju i allt som står i 
läroplanen. Det här har vi diskuterat mycket arbetslaget och nu har det ju kommit i 
kommunens verksamhetsplan för förskolan. Det gör att det vi gör blir ja det stämmer 
och det känns bra för oss och då blir det bra för barnen också. 

Flera förskollärare säger att den kopplingen till nationella styrdokument och lokal policy är 

viktig men uttrycker också betydelsen av förståelsen för de vidare sammanhang som 

utbildningssystemet ingår i:  

Förskolan är inte bara förskola som barnen går ifrån till skolan utan jobbet vi gör 
betyder ju faktiskt något för hela samhället. Det vi gör med barnen när vi går och 
lämnar batterier har ju betydelse för miljön i ett större perspektiv. När vi hade 
föreläsningen om att Gävleborg ska vara klimatneutralt och den första bilden som vi 
fick se på vår planet så blev det bara så häftigt. Jag fick en så bra känsla för hur 
viktiga vi är i förskolan och vi behöver nog prata mer om att det vi gör idag med 
barnen har så stor betydelse för i morgon och inte bara för oss själva utan faktiskt 
för så många flera. Det är vi och världen. 

En annan intressant faktor som förskollärarna talar om vad gäller den dagliga praktiken och 

förståelse av vidare sammanhang i vilka förskolan ingår är insikter om förskolans verksamhet 

kopplat till internationell och nationell samhällsutveckling. Flera förskollärare talar om att det är 

angeläget att sätta arbetet i förskolan i relation till utveckling inom andra områden i samhället. 

Det har blivit helt andra frågor som jag kan koppla till idag. När vi träffade XX som 
kom till forskningscirkeln så lyfte han saker fast han inte pratade om förskolan. Det 
fanns bara så självklara kopplingar till industrins utveckling som jag inte hade tänkt 
på tidigare.  För mig blev jobbet med energi och med barnen bara så annat och det 
tog jag med mig till förskolan. Vi fick en annan fråga att utgå ifrån när vi 
diskuterade och som vi aldrig tänkt på tidigare. Man är ju så uppe i det dagliga jämt. 
Det här har betytt jättemycket för oss och jag tror att vi behöver sådana kopplingar 
oftare.  

 

Man har ju hört talas om Bruntlandskommissionen och så men jag har inte satt mig 
in i vad det har stått för egentligen. Nu hade vi föreläsningar och man fick en inblick 
i UNESCO och det internationella och så kunde vi se vårt eget arbete i allt detta. För 
oss och arbetslaget och andra förskolor har vi märkt att det har gjort skillnad i när 
vi diskuterar idag. Det är inte bara vi och vår förskoleavdelning längre. 

Ovanstående citat syftar på hur förskollärare fått uppskattning och förtroendet att föreläsa för 

andra förskollärare och studenter inom förskollärarutbildningen. De har erövrat ett ledarskap 
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genom att ha organiserat och genomfört utvecklingsarbeten i den egna förskolan men också som 

handledare i andra förskolors verksamhet inom kommunen. De har spridit erfarenheter av 

genomförda utvecklingsarbeten i samband med lokala, regionala och nationella konferenser. På 

detta sätt har de utvecklat sin och andras förståelse för hållbar utveckling, energi- och 

klimatfrågor vilket här ses som en ökad förståelse inom dessa områden för  kvalitetsarbete och 

verksamhetsutveckling som sker i förskolan. 

SLUTSATSER 
Deltagande i en forskningscirkel kännetecknas av stöd, tillit, bekräftelse och kritik som i sin tur 

innebär analys, värdering och kvalitet vilket bidrar till en riktad kompetensutveckling som 

påverkar utveckling av verksamheten. Möjligheter till att få ta del av lärdomar från andra 

förskollärare som prövat olika sätt att arbeta med pedagogiska kvaliteter för att stödja barns 

utveckling och lärande i förskolan bidrar till en riktad kompetensutveckling som påverkar och 

bidrar till ett kollektivt ansvar. Förskollärares och forskares berättelser som i dialog möter 

andras perspektiv genererar till att synliggöra egna för-givet-taganden och bidrar till nya 

infallsvinklar på den dagliga praktiken i förskolan.   Under forskningscirkelns inledande skede 

upplevde deltagarna att kursdagarna på Högskolan var betydelsefulla på flera sätt. Mötet med 

andra förskollärare och forskare gav inspiration och utmaningar i form av nya frågor som 

uppstod och som det ofta tog lång tid att bearbeta och omsätta. Läsande och diskussioner av 

kurslitteratur och de egna valda vetenskapliga artiklarna under kursens gång synliggjorde 

betydelsen av att lyssna på andra och omformulera det man läst till olika sammanhang i 

förskolans praktik. Det handlar om att skapa en distanserad närhet till den egna praktiken. Med 

inspiration av Rönnerman (2012) och Wennergren (2012) har kursdeltagarnas berättelser av 

vad som sker i förskolans praktik efter avslutad kurs gett en bild av verksamhetsutveckling i 

förskolan inom Hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor. Det är tydligt att arbetet genomförs 

systematiskt genom att förskollärarna identifierar särskilda aspekter i praktiken av området. De 

formulerar frågor som ger en inventering av de verktyg de använder för arbetet med barnen 

inom området, dokumenterar och analyserar resultat av de olika aktiviteter som genomförs. 

Därutöver har förskollärarna utökat den egna och andras förståelse för den dagliga praktiken 

och tillsammans med andra utvecklat former för samarbete såväl inom arbetslaget som med 

andra förskolor inom kommunen. Sammantaget bidrar det till medvetet kvalitetsarbetet för 

verksamhetsutveckling inom Hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor. Ytterligare faktorer 

som framkommer har förskollärarna ökat sin egen och andras förståelse för de sammahang som 

förskolans praktik ingår genom att sätta det egna arbetet i relation till såväl styrdokument som 

till samhällsutveckling i vidare bemärkelse.  
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9 SLUTDISKUSSION 
 
UPPNÅDDA RESULTAT INOM PROJEKTET 
Syftet med projektet Hållbar utveckling i förskolan var att, med avseende på naturvetenskap och 

teknik, energi och hållbar utveckling bidra till förskollärares yrkesutveckling och ett medvetet 

lärande samt läroplansimplementering av Lpfö 98, reviderad version. Projektets mål har varit 

att utveckla stöd och utbildningsprogram för förskollärare inom energi, klimat och hållbar 

utveckling som bygger på såväl beprövad erfarenhet som på forskning. Ett mål har också 

utgjorts av att utveckla, utvärdera och kontinuerligt genomföra utbildningar inom energi, klimat 

och hållbar utveckling som är designade efter de lokala behoven. I projektet har en modell för 

utveckling och tillämpning av förskollärares kompetens inom dessa områden prövats. De 

utbildningsinsatser som genomförts har genererat i ökad grad av aktiviteter inom energi, klimat 

och hållbar utveckling på förskolorna inom det regionala kommunnätverket. Kvoten av 

deltagande förskollärare/förskolechefer i föreläsningsserien och konferensdagar är uppnådd. En 

avvikelse i relation till måluppfyllelsen i projektet är antalet kursdeltagare som genomfört  

forskningscirkeln. Förskollärare som ej registrerades på kursen och ledamöterna inom det 

regionala nätverket relaterar bortfallet till besparingskrav inom kommunerna som har 

konsekvenser för förskollärarnas möjligheter till medverkan i sådan fortbildning.   

Ett positivt utfall av projektet är påverkan på de i nätverkets medverkande kommuners lokala 

verksamhetsplanering som formulerats i lokala policydokument för förskolan. Som målsättning 

finns en strävan att arbeta medvetet för att förskolor ska ansöka om Skolverkets certifiering för 

hållbar utveckling. Det innebär att projektet bidrar till att lägga en grund för kontinuerlig 

fortbildning och verksamhetsutveckling enligt de målbeskrivningar som formulerats för 

projektets syfte och genomförande och därmed också till hållbar utveckling i förskolors praktik 

på lång sikt. 

ATT UTVECKLAS I SIN PROFESSION 
Sett till de resultat som framkommit i projektets följeforskning kan vi konstatera att arbete med 

hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor i förskolors dagliga verksamhet har gått från att i 

många förskolor endast bestå av olika typer av återvinning till förskollärares utökade förståelse 

av den egna och andras dagliga praktik inom dessa områden. Tillsammans med andra har 

förskollärare som deltagit i forskningscirkeln utvecklat former för samarbete såväl inom 

arbetslaget som med andra förskolor inom kommunen. Förskollärarna sätter vid projektets 

avslutande det egna arbetet i relation till såväl styrdokument och samhällsutveckling som barns 

lärande inom hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor. Förskollärares medvetna 
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kvalitetsarbete inom dessa områden bidrar till gynnsamma förutsättningar för barns lärande 

och verksamhetsutveckling i förskolan. De processer som satts igång under projektets 

genomförande, med deltagande i föreläsningsserier, särskilda utbildningsdagar, regional 

konferens och forskningscirkeln fortsätter i de pågående aktiviteterna i förskolorna inom 

nätverket och ger ett mervärde genom att de sker i samverkan med och tillsammans med andra 

(såväl forskare som kollegor inom det egna arbetslaget och andra förskolor), vilket visar på 

förskollärares professionella utveckling.  

Skolverket (2005) lyfter fram att kvalitet i förskolan kännetecknas av systematik som har sin 

utgångspunkt i nuläget. Efter deltagande i forskningscirkeln är det tydligt att förskollärarna 

kartlägger och identifierar områden för förbättringar och har strategier för att kunna arbeta 

systematiskt. Förskollärarna har också utvecklat tillvägagångssätt för att se att förbättringar 

sker vilket också är en viktig aspekt för förskolechefer att värdera för att kunna se hur 

verksamheten och kvaliteter utvecklas. På så sätt kan projektet Hållbar utveckling i förskolan 

sägas ha bidragit till att strategier för ett systematiskt kvalitetsarbete som förskollärare erövrat 

genom deltagande i forskningscirkeln gett förskollärare och förskolechefer möjligheter att se 

effekter av att använda sig av dessa verktyg. Exempel på detta är förskollärare som i 

intervjuerna betonar identifieringen av områden inom hållbar utveckling, energi- och 

klimatfrågor att utveckla i den dagliga verksamheten, att arbetet genom insamling av 

information och analys av den insamlade informationen bidragit till ökad medvetenhet som lett 

till fördjupade diskussioner i arbetslagen på den egna och andra förskolor  för vidare förståelse 

av verksamheten. De visar också på betydelsen av att använda sig av forskning, policy- och 

styrdokument samt att man själv bidrar till spridning av information om sitt arbete med hållbar 

utveckling, energi- och klimatfrågor.   

Förskolans kvalitetsarbete, dess innehåll och utformning ska leda till gynnsamma 

förutsättningar för barns lärande och utveckling. Rönnerman (2012) lyfter fram att i kontrast till 

färdiga modeller som appliceras på en pågående verksamhet i förskolan i syfte att genomföra 

förändringar, handlar det om att finna former för hur den egna förskolans praktik blir en 

verksamhet att lära av och lära i. En sådan ansats med grund i förskollärares praktik, verkar för 

en förändring och stödjer samarbete mellan förskolärare och mellan förskollärare och forskare 

ryms inom de teoretiska utgångspunkter som utgjort grundvalar för förskollärares fortbildning 

inom detta projekt. Principer som hämtats från deltagarorienterad aktionsforskning har 

inneburit en cyklisk process med innehåll vilka här ses som redskap för förskollärares 

professionsutveckling, att bli medveten om sin egen praktik, att möta frågor och utmaningar i 

arbetet med hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor och genomföra förbättringar på ett 

reflekterat sätt.  
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FÖRANKRING OCH TILLVARATAGANDE 
En framgångsfaktor i det här projektet är arbetet inom det regionala kommunnätverket. 

Nätverkets ledamöter har aktivt deltagit i det kontinuerliga planerings- och förankringsarbetet 

under projektets genomförande. Vid nätverkets sammankomster har projektledningen 

diskuterat projektets olika delar tillsammans med ledamöterna, vilket har lett till ett gediget 

samarbete som gett avtryck i verksamheten på lokal nivå. Kursplanen för forskningscirkeln har 

tagits fram i samarbete med ledamöterna som i sin tur haft kursplaneförslag som underlag för 

diskussioner på lokal nivå inför den slutliga versionen, som fastställdes vid Högskolan i Gävle. 

Ett sådant arbetssätt är också karaktäristiskt för framtagandet av innehåll i föreläsningsserier 

som haft en betoning på såväl verksamhetsinriktade som ämnesfördjupande teman inom hållbar 

utveckling, energi- och klimatfrågor, förslag på föreläsare och konferensprogram. Arbetet 

kännetecknas av att vara såväl deltagarorienterat som processinriktat.  

Under projekttiden har ledamöterna och projektledningen diskuterat former för inventering av 

lokala utbildningsbehov, de kommunala verksamhetsplanerna har redigerats vilket har lett till 

att hållbar utveckling, energi- och klimatfrågor betonas mer än tidigare.  Det gemensamma 

erfarenhetsutbytet och planeringsarbetet vad gäller fortbildning för förskollärare och 

förskolechefer inom dessa områden har inte bara gett ökad kunskap om kommunernas 

verksamheter utan har även bidragit till kommun- och länsövergripande samarbete.  Projektet 

har med grund i lokala behov, bidragit till ett initierat samarbete inom dessa frågor mellan 

Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna. Under projekttiden har det framkommit behov 

liknande nätverks- och fortbildningsinsatser för fritidspedagoger, grundskole- och 

gymnasielärare.  

I projektets avslutande skede har en utvärdering genomförts med nätverkets ledamöter som 

målgrupp. Utvärderingen visar att det finns en samstämmighet bland ledamöterna att det 

regionala nätverkets gemensamma arbete i samverkan med Högskolan i Gävle ska ha sin 

fortsättning. Föreläsningsserier med grund i lokala behov kommer att erbjudas de medverkande 

kommunernas förskollärare och förskolechefer i en omfattning av 3-4 föreläsningar per läsår. 

Därutöver finns strävan att erbjuda förskolechefer särskilda utbildningsdagar. Det regionala 

nätverkets arbete kommer att kopplas närmare till forskningsgruppen Early Childhood 

Education (ECE) vid Högskolan i Gävle och det initierade samarbetet med Högskolan i Dalarna 

ska utvecklas vidare.  

Samarbetet inom det regionala nätverket har också lett till att ta tillvara förskollärares 

kompetens och utvecklingsarbeten under tiden som projektet har genomförts. Detta samarbete 
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kommer att fortsätta i samverkan mellan kommuner i Gävleborg och Dalarna samt de två 

regionala högskolorna. En webbaserad hemsida för det regionala nätverkets arbete är under 

framtagande och kommer att vara på remiss inom det regionala nätverket för att tillgodose 

lokala behov. Via hemsidan kommer föreliggande projekt och förskollärares utvecklingsarbeten 

att spridas vidare. Det finns en målsättning att hemsidan ska länkas till andra webbsidor som 

exempelvis hemsidan för Barn upptäcker naturvetenskap och teknik (BUNT) för vidare 

spridning av arbetet inom det regionala nätverket. 

PROJEKTET HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN – DESS KUNSKAPSBIDRAG OCH SPRIDNING 
Tidigare forskning är tämligen enig om att aktionsforskning bidrar till professionell utveckling 

(Rönnerman, 2012). Gemensamma reflektioner är betydelsefulla inom aktionsforskningen för de 

bildar grund för utveckling av vad som namnges ”professional learning community” 

(professionella lärandegemenskaper). Enligt Rönnerman ger utveckling av professionell 

lärandegemenskap förutsättningar för att skapa utrymme för en hållbar utveckling av 

verksamheten.  I det här projektet har grundläggande principer inom deltagarorienterad 

aktionsforskning tillämpats på olika nivåer inom utbildningsväsendet som berör förskolans 

verksamhet. Det handlar om en cyklisk process som inte avgränsas till enbart förskollärare som 

deltagit i en forskningscirkel och tematiskt inriktade föresläsningsserier. Det här projektet 

kännetecknas av flera pågående cykliska processer där lärande skett inom förskolans dagliga 

verksamheter vilka inkluderar förskollärare och förskolechefer, på förvaltningsnivå där 

ledamöterna inom nätverket och deras medarbetare inbegrips samt forskare inom olika 

områden på Högskolan i Gävle. Innehållet i projektet har bland annat medfört att kontakter 

mellan forskare som arbetar inom ECE-gruppen vid HiG och forskare inom Bygg- och miljö med 

fokus på energi- och klimatfrågor har etablerats. På så vis kan vi här tala om professionella 

lärandegemenskaper för lärande som visat sig få betydelse för barns utveckling och lärande. 

 Projektets genomförande har inneburit att grupperingar av människor med olika funktioner 

inom utbildningsväsendet har kontinuerligt deltagit i gemensamma möten där de kritiskt ställt 

frågor till sin praktik på ett utvecklande och främjande sätt. Möten har kännetecknats av att ha 

varit kollaborativa, reflektiva och inkluderande, där förskolebarns lärande och utveckling varit 

centralt. I dessa gemenskaper har deltagare delgett varandra erfarenheter och kontinuerligt sökt 

ny kunskap som delats med andra. Projektet har inspirerat initiativ till andra att andra nätverk 

har etablerats under projekttiden med liknande inriktning i sitt arbete. Ett exempel på ett sådant 

nätverk är som tidigare nämnts Barn upptäcker Naturvetenskap och Teknik, BUNT. Projektet 

har också fått sin spridning till andra lärosäten som under de närmaste åren kommer att göra 

särskilda satsningar för genomförande av forskningscirklar (t.ex. Högskolan i Halmstad). 
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Förutom spridning av projektets kunskapsbidrag på lokal och regional nivå i Gävleborgs- och 

Dalarnas län har ledamöter inom nätverket och projektledningen förankrat projektet vid 

nationella konferenser som exempelvis Förskole biennalen och Nationell konferens för 

naturvetenskap och teknik i förskolan, under projekttiden. 

 Efter projektets avslutande kommer dess kunskapsbidrag att spridas vidare vid nationella 

konferenser (se ovan) och den internationella konferensen European Early Childhood Education 

Research Association (EECERA) där projektet presenteras i ett symposium med representation 

av projektledningen och förskollärare som deltagit i forskningscirkeln. Ytterligare en 

internationell konferens där projektet presenteras under höstterminen 2013 är Staying Critical, 

nurturing democratic partnership in action research, Tromsø, Norge. Därutöver ska projektets 

kunskapsbidrag sprida genom publikationer i vetetenskapliga tidskrifter.  Projektet Hållbar 

utveckling i förskolan kännetecknas av ett innehåll som framhäver en process i linje med 

deltagarorienterad aktionsforskning och kan ses som ett viktigt kunskapsunderlag och en 

framgångsrik modell för utveckling och tillämpning av förskollärares kompetens inom hållbar 

utveckling, energi- och klimatfrågor.  
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SUMMARY 
In the project Sustainable development in preschool  a model for development and 

implementation of preschool teachers' expertise in energy, climate and sustainable development 

has been developed and tested. The project was conducted in collaboration between the 

University of Gävle (HiG) and a regional municipality network that includes twelve counties of 

Gävleborg - and Dalarna. Implementation of the project consisted of two main subsection - a 

lecture series with both subject-oriented and didactic content and a research circle of 15 hp. The 

theoretical starting points for the project are from the participatory action research and the idea 

to start with the questions that preschool teachers, preschool directors and executives of 

government stands in the daily practice.  

During the project implementation, a follow-up research conducted by the Research Early 

Childhood Education (ECE) at the University of Gävle. An initial online survey was answered by 

519 individuals in pre-school activities within the regional municipality network shows a need 

for continuing education in sustainable development, energy and climate issues. Study two 

consists of interviews with preschool teachers who participated in the research circle. The 

results show that strategies for systematic quality work as a preschool teacher conquered by 

participating in the research circle has given preschool teachers and preschool managers 

opportunities to see the effects of the use of these tools, which the children will benefit. The 

results highlight the conclusions that characterize the entire project. The cooperation of the 

different parts has been characterized by collaborative, reflective and inclusive meetings, where 

preschool children's learning and development has been central. 

 

The project has inspired the initiative to develop other networks during the project period, with 

a similar focus in their work. Sustainable development in preschool can be seen as a successful 

model for development and implementation of preschool teachers' expertise in sustainable 

development, energy and climate issues 
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BILAGA 1 FÖRELÄSNINGSSERIENS INNEHÅLL 
 
Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling 
Höstterminen 2011 – vårterminen 2012 

Föreläsningsserie:  

Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg med inriktning på naturvetenskap i förskolan.   

Hållbar utveckling och naturvetenskap i förskolan.  

Tänk lokalt, agera lokalt! En klyscha eller verklighet i förskolan? 

Målgrupp: förskollärare, kommunala företrädare för förskolans verksamhet, förskolechefer på 

förvaltningsnivå, projektledare, kvalitetsutvecklare samt skolledare, rektorer. 

Särskild utbildningsdag:  

Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling.  

Vår gemensamma utvecklingsresa i Hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling och de nya styrdokumenten från förskola till gymnasium – kopplingen till 

entreprenörskap, en möjlighet! 

Målgrupp: kommunala företrädare för förskolans verksamhet, förskolechefer på 

förvaltningsnivå, projektledare, kvalitetsutvecklare samt skolledare, rektorer. 

Hållbar utveckling, energi och klimatpåverkan 
Höstterminen 2012 – vårterminen 2013 

Föreläsningsserie: 

Logiska kullerbyttor och tankeskutt i förskolans möte med energi, klimat och hållbar utveckling. 

Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg, 2050. 

Design för lärande i förskolan. 

Målgrupp: förskollärare, kommunala företrädare för förskolans verksamhet, förskolechefer på 

förvaltningsnivå, projektledare, kvalitetsutvecklare samt skolledare, rektorer. 

Särskild utbildningsdag: 

Hållbar utveckling i förskolan. 
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Målgrupp: kommunala företrädare för förskolans verksamhet, förskolechefer på 

förvaltningsnivå, projektledare, kvalitetsutvecklare samt skolledare, rektorer.  
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