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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet är att ge djupare kunskap om sexåringars tankar kring hållbar 

utveckling med fokus på kompostering. Vidare är syftet att få en inblick i hur sexåringar 

uppfattar orsaken till att man komposterar samt hur de anser att de tillskansat sig kunskapen 

på området. Undersökningen genomfördes med hjälp av strukturerade samtal. Tio barn deltog 

i studien. Resultatet visar att barnen har god inblick i vad komposten används till och även 

vad man kan använda kompostjorden till, men begränsad inblick i hur jorden bildas. 

Materiens omvandling i komposten framstår för barnen som abstrakt och svårt att förstå, 

likaså materiens kretslopp. Sexåringarna uppfattar skolan och syskon i huvudsak som 

kunskapsförmedlare på området. Slutsatser jag kan dra av mitt arbetar att det behövs ett ökat 

engagemang från skolans håll, för att göra naturvetenskapliga fenomen mer konkreta och 

därmed lättare att förstå. Detta skulle underlätta barnens förståelse kring materiens kretslopp. 

En annan slutsats är vikten av att utgå från barns vardagsföreställningar i det pedagogiska 

arbetet med lärande för hållbar utveckling.  

 
Nyckelord: förskolepedagogik, lärande, hållbar utveckling, nedbrytning, vardagsföreställningar 
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Inledning 
 

Begreppet hållbar utveckling 

 
Genom de val vi gör i livet kan vi medverka till att förbättra förutsättningarna för goda liv för 

människor, djur – ja allt levande. För att få ett hållbart samhälle är utbildning en nyckelfaktor, 

en utbildning som börjar med de allra yngsta barnen (Hugo och Segolsson red. 2010). 

Kunskap om hållbar utveckling ökar chanserna att utveckla och bibehålla en ansvarsfull 

relation till miljön. Förskolan och grundskolan har här en viktig roll i denna strävan. Barn ska 

i både förskolan och grundskolan ges möjlighet att utveckla sin förmåga att göra medvetna 

etiska ställningstaganden i frågor som rör förhållandet mellan människor och natur. Begreppet 

hållbar utveckling blev offentligt genom Världskommissionen för miljö och utveckling 

(informellt kallad Brundtland kommissionen). Rapporten Vår gemensamma framtid 

(informellt kallad Brundtland rapporten, 1988) skrevs på uppdrag av FN. Den redogjorde för 

sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring. Begreppet etablerades och 

genom det enades världens miljörörelser. Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s 

konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Där beskrivs hur arbetet skall 

utvecklas för att våra samhällen ska få en hållbar utveckling (United Nations Conference on 

Environment and Development, 1992). Där framhålls att utbildning är en viktig faktor och att 

aspekten hållbar utveckling skall integreras på alla nivåer i utbildningssystemet. Myndigheten 

för skolutveckling (2004), förespråkar dynamiska undervisningsmetoder, som betonar vikten 

av kritiskt tänkande och demokratiska processer och den pedagogiska verksamheten bör, 

betonas det, behandlas från dåtid till framtid och från det lokala till det globala. I Pedagogiska 

magasinet (2005), använder artikelförfattaren Christer Wallentin den definitionen som 

Brundtland kommissionen utarbetade:  

 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.(Världskommissionen för 

miljö och utveckling, 1988) 

 

Wallentin (2005) refererar till Wickenberg som menar att begreppet för ihop två 

tidsperspektiv – nutid och framtid och kan ses som en länk mellan de industrialiserade 

länderna och utvecklingsländerna. Hållbar syftar på hänsyn till miljön och utveckling är 

kopplat till ekonomisk utveckling och tillväxt. Begreppet inrymmer tre delar: De ekologiska 

faktorerna, de ekonomiska och de sociala. De ekologiska aspekterna handlar om 

livsuppehållande system, om vad som händer i atmosfären, i vattnets kretslopp, i mark och 

jord och i den biologiska mångfalden. Ekonomiska aspekter innehåller frågor om utbyte av 

varor och tjänster mellan individer, företag, organisationer och länder och dess konsekvenser 

för miljö och mänskliga förhållanden. De sociala aspekterna berör relationer mellan individer 

och samhällen som vilar på värderingar, normer och lagar, om rättigheter och skyldigheter 

(Sandahl, 2012). Hållbar utveckling handlar således om frågor som rör värde, moral, 

mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga 

intressekonflikter och vår relation till naturen. Centralt i ett lärande om hållbar utveckling är 

hur dessa frågor behandlas och integreras i den pedagogiska verksamheten/undervisningen så 

att de bildar en helhet. Undersökningar visar att ett socialt och ekologiskt perspektiv är vanligt 

förekommande i undervisning på utbildningssystemets alla nivåer. De sociala, ekonomiska 

och ekologiska faktorerna länkas däremot sällan samman så att perspektivet hållbar 

utveckling synliggörs (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
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Hållbar utveckling – förskolans och skolans uppdrag 

 

Målet är att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ska vara en miljö som möjliggör att 

utveckla kunskap och demokratisk kompetens samt att utveckla fungerande relationer med 

andra. Efter avslutad utbildning ska de lärande ha utvecklat sin handlingskompetens så att de 

på ett medvetet sätt, kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar 

utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004). Den svenska riksdagen har fastställt en politik för globalutveckling 

som ska genomsyra hela samhället. Lärande för hållbar utveckling (LHU) karaktäriseras av 

kombinationen av de ovan berörda delarna – ekologisk, ekonomisk och social/kulturell. 

Uppdraget utgår från grundläggande värden vilket också handlar om hållbar utveckling. 

Dessutom ska LHU alltid genomföras på ett demokratiskt sätt, så att alla deltagare, barn och 

lärare, har inflytande, är delaktiga i processen och får handlingskompetens för framtiden. I 

förskoletidningen (Engdahl, 2007) presenteras ett intressant temaarbete som visar hur denna 

handlingskompetens kan främjas genom medvetet arbete. Arbetet startade med funderingar 

såsom: Vad är egentligen liv? och Var kommer livet ifrån? och slutade med att visa hur 

föräldrars konsumtionsvanor påverkades. Ekologiska ägg blev ett givet val. Ytterligare en 

effekt av temaarbetet blev ändrad politik på kommunal nivå, nämligen att förskolan började 

köpa ekologiska ägg. Temat inrymde alla perspektiven i LHU och drevs framåt av barnen, 

som tillsammans med sina förskollärare lärde sig mycket. Förskollärarnas medvetna 

förhållningssätt var avgörande för att projektet blev så lyckat. Deras roller som intresserade 

samlärande vuxna och deras medvetna bruk av pedagogisk dokumentation understödde 

konsekvent barnens lek och lärandeprocesser. Pramling Samuelsson och Williams (Hugo och 

Segolsson, 2010) framhåller svårigheten att i förskolan sammanlänka livsstil med miljö där 

ekonomiska och sociala frågor och miljöfrågor integreras till frågor om hållbar utveckling. De 

menar att ett tematiskt arbetssätt kan vara en framkomlig väg där lärare kan fånga det som 

upptar barns värld och som anknyter till livsstil och miljöfrågor. Författaren uttrycker också 

att det finns försumbart lite forskning av den karaktär som temaarbetet kring hönsen och Vad 

är liv? hade. 

 

Några formuleringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) är särskilt viktiga för LHU: 

 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (s.3) 

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid natur- och miljövårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans 

verksamhet.(s.7) 

 

Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. (s.7) 

 

Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, 

reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen ... utvecklarrespekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.(s.8)  
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Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 

liksom utvecklar sitt kunnande om växter och djur. (s.9) 

 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) finns följande kopplingar till LHU att läsa: 

 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.(s.7) 

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att 

ta ett personligt ansvar.(s.8) 

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling.(s.9) 

 

Många av läroplanens övriga mål kan kopplas till ämnet. Peder Sandahl (2012) sammanställer 

dessa i skriften: Lärande för hållbar utveckling – i styrdokument för förskola och skola. Några 

av förskoleklassens/grundskolans och fritidshemmets mål är:  

 

Tillägna sig kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter 

och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. (s.13) 

 

Göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personliga erfarenheter.(s.13) 

 

Leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.(s.13) 

 

Samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 

olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.(s.13) 

 

Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden.(s.13) 

 

Citaten ovan visar att hållbar utveckling omfattar många olika områden. 

Förskoleklassen som skolform 

 

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som ska fungera som en övergång 

mellan förskolan och den obligatoriska skolan. I förskoleklassen kombineras förskolans och 

grundskolans arbetssätt och metodik. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara och lek och 

skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet. 

Förskoleklassen lyder under grundskolans läroplan (Lgr11). Förskolans metodik skall alltså i 

stor utsträckning användas för att uppnå målen i grundskolans läroplan (www.skolverket.se). 

Barns lärprocesser är intressanta ur flera aspekter. Jag kommer senare i uppsatsen att gå 

http://www.skolverket.se/
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närmare in på viktiga komponenter vad gällerdessa. För att underlätta pedagogiska 

förberedelser menar jag att det är av stor vikt att sätta sig in i och få en inblick i hur barn 

tänker och resonerar i ämnet. Den här undersökningen jag kommer att göra avser att ge 

värdefulla kunskaper kring barnens föreställningar i ämnet ekologisk hållbar utveckling.   

 

Syfte 

 

Studien syftar till att ge djupare kunskap om sexåringars tankar och kunskap kring ekologisk 

hållbar utveckling med fokus på kompostering. Vidare är syftet att få en inblick i hur 

sexåringar uppfattar orsaken till att man komposterar samt sexåringars uppfattningar om hur 

de tillskansat sig kunskapen inom området. 

 

Frågeställningar 

 

Vad uttrycker sexåringar om hur en kompost fungerar? 

Vad uttrycker sexåringar om varför man komposterar? 

Hur uttrycker sexåringar att de fått dessa kunskaper? 

 

 

 

Litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången utgör relevant forskning som faller under syftet att förstå barns 

föreställningar om hållbar utveckling. Dessutom redovisas studier som kan stödja förståelsen 

av barns föreställningar genom att redovisa forskning under rubriken Lärprocesser. 

 

Barns vardagsföreställningar om ekologiska fenomen 

 

Helldén (1994) konstaterar att elever tolkar ekologiska fenomen mot bakgrund av erfarenheter 

de gjort i det förflutna och att dessa tolkningar således är högst personliga. Tolkningarna har 

konstruerats med utgångspunkt från erfarenhetsfragment av företeelser i omvärlden och är 

således ständigt i förändring allteftersom nya fragment av erfarenheter införlivas i 

tankemönstren. Författaren trycker på vardagshändelsernas inflytande för förståelse av 

naturvetenskapliga fenomen. I boken Barns tankar om ekologiska processer hänvisar Helldén 

till Smith och Andersons (1986) stora studie där föreställningar hos 223 tolvåringar om 

nedbrytning har undersökts. Orsaken till nedbrytning uppfattas som en process som påverkas 

av värme och fukt, av att insekter äter växtmaterial, och även av bakteriers och andra 

mikroorganismers aktivitet. Barnen menar att de äter växtmaterialet. Samtliga elever är 

medvetna om att döda organismer förmultnar eller ruttnar, men har ingen insikt i att det som 

bryts ner omvandlas till andra ämnen som sedan blir en del av den fysiska miljön. Helldén 

(1994) hänvisar också till Sepueira och Freitas som 1986 genomförde en studie om 

nedbrytning, där eleverna var mellan åtta och tretton år. Deras föreställningar var i huvudsak 

att nedbrytningen innebär att något blir uppätet eller utslitet, sönderdelat, ruttnat eller att något 

far upp till himlen. Få visade på någon insikt att organiskt material omvandlas till t ex 
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mineralämnen. Författaren konstaterar att elever behöver kunna observera något för att förstå 

att det finns, vad gäller materiabegreppet. Svårt blir det således att förstå materiens 

omvandling från fast till flytande eller gasformigt tillstånd som ju ingår som en viktig del i 

ekologiska processer. Helldén hänvisar också till sin egen omfattande studie (2012) där bl.a. 

elever i årskurs två deltar. Elever i årskurs två tänkte sig att jord bildas utan medverkan av 

några djur. Hälften av eleverna tänkte sig att jord bildas av växtrester eller av avföring från 

maskar och kaniner. Begrepp som ruttna, multna, förmultna och smulas sönder användes. Den 

andra hälften av gruppen tänkte sig att jord bildas av växtdelar, sand, grus, sten, äggskal eller 

kaffesump. I årskurs fyra tänkte sig fortfarande en fjärdedel av gruppen att jord bildas utan 

inblandning av djur. Eleverna nämnde temperaturförändringar, vatten och annan jord som 

sådant som behövdes för att bilda jord. En tredjedel av gruppen tänkte sig att djur finns med i 

processen då jord bildas.  

Helldén (2012) drar slutsatsen att barn skapar sin förståelse utifrån tre huvuddrag: 

antropomorfism (förmänskligande), teleologisk (ändamålsenlighet) och människans 

delaktighet. När det gäller antropomorfism konstaterar han att barn ofta ger växter och djur 

mänskliga egenskaper, t ex förklaras lövfällningen med att löven inte hade några muskler kvar 

eller inte orkade hålla sig fast längre. Författaren menar att dessa typer av formuleringar ofta 

förekommer i läroböcker i naturvetenskapliga ämnen och i vardagsspråk både av barn och 

vuxna och ser det som barns verktyg för att förstå och beskriva omvärlden. Thulin (2006) 

skriver i sin avhandling att hennes resultat visar att det i hög grad är läraren som i syfte att 

förstärka och utveckla barnens resonemang använder antropomorfistiska uttrycksätt. Barnen 

tar efter det språk som läraren talar och de använder främst detta uttryckssätt som svar på en 

antropomorfistiskt präglad fråga ställd av läraren. När det gäller det teleologiska huvuddraget 

konstaterar han också att barn ofta beskriver företeelser i organismvärlden som 

ändamålsenliga för växten själv, t.ex. att träden fäller löven för att ge plats åt andra löv. Ett 

annat exempel är att anledningen till att blomman har en färg är att locka till sej insekter eller 

för att människan skulle känna igen växten. När det gäller huvuddraget människans 

delaktighet drar Helldén slutsatsen att barnen gärna refererade till människokroppens funktion 

i allmänhet och till upplevelser av egna kroppsfunktioner. När t ex växter skulle planteras i ett 

terrarium som skulle förseglas anknöt barnen direkt till sin egen andning. Eller när elever 

hade svårt att förklara vad som skulle hända med plastlock eller spik på marken kunde de 

föreslå att någon trampade ned dem i jorden eller plockade upp dem.  

Helldén (2012) pekar på vikten av att pedagoger i förskola och skola hjälper eleverna att 

förstå viktiga ekologiska processer och menar vidare att en sådan undervisning kan bli 

framgångsrik om pedagogens utgångspunkt är elevens tänkande och vardagsföreställningar 

om fenomenen. Att utmana genom undersökningar och experiment är ett sätt att utmana 

elevers kunnande. Detta menar han har gjorts i stor utsträckning men vad som pedagoger 

behöver utveckla är sättet experimenten utnyttjas på. Pedagoger behöver vara mer lyhörda för 

elevernas tolkningar av resultaten och förstå att dessa sker mot bakgrund av deras 

erfarenheter. Helldén förespråkar enkla klassrumsstudier som handlar om organismers 

livsvillkor och nedbrytning i naturen, för att underlätta förståelsen av t ex. materiabegreppet. 

Han ger ett antal exempel på enkla experiment och undersökningar som kan vara 

utgångspunkt för samtal och lärande. Dessa gäller vattnets kretslopp genom undersökande av 

avdunstning och kondensering, växters upptagning av vatten, eller växtens uppbyggnad och 

förmåga att växa genom små växtodlingar inne och ute, eller insekters samband med 

nedbrytning genom att samla dem tillsammans med löv, eller lövens nedbrytning med hjälp 

av daggmaskar och jord. Författaren ser komposten som en utmärkt källa till förståelse och 

kunskap och uttrycker att varje barn någon gång borde få möjlighet att i skolans närhet följa 

en komposts utveckling. Där kan det bli synligt vad som hänt med löv och annat material och 

hur volymen av materialet förändras. Föremål av olika material kan t ex släppas ner i 
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komposten och jämförelser av nedbrytning av dessa olika material kan göras. Detta kan hjälpa 

till att utveckla en fullständigare förståelse av materiens kretslopp i naturen. På så sätt menar 

han att vi i skola och förskola kan medverka till barns framtidsberedskap, deras möjlighet att 

kunna ta ställning till frågor som rör jordens resurser och att förstå att man inte kan göra sig 

av med materia varken genom att förbränna den, spola den ut i havet eller deponera den på 

land. En annan viktig faktor som Helldén pekar på är hur viktig atmosfären i gruppen är för 

att eleverna ska kunna utveckla sitt kunnande. I en grupp med en god atmosfär menar han, är 

förutsättningarna för läraren att lära känna elevernas utgångsläge bra. 

 

Utmärkelsen skola för hållbar utveckling 

 

Syftet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är att stödja och vara en inspirationskälla 

i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling. För att få utmärkelsen krävs att 

verksamheten uppfyller ett antal kriterier och att skolan lämnar in en ansökan. Kriterierna har 

utformats inom områdena pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete och omfattar områden 

som inflytande, aktivt deltagande, kompetensutveckling, samverkan med omgivande 

samhälle, årlig analys och åtgärder för förbättringar samt åtgärder för eventuellt ouppfyllda 

mål (Björneloo, 2011). Björneloo (2007) hänvisar till Åberg (2000) som menar att relationen 

mellan utbildning och hållbar utveckling är komplex och tolkar vidare att för att bli en 

miljödiplomerad skola framstårdet som om atteleverna efter de erfarenheter de fått i skolan 

ska leva som de lär. Det finns dock inga entydiga forskningsresultat som säger att 

skolutbildning leder till en sådan handlingsberedskap. Samuelsson och Williams uttrycker 

(Hugo och Segolsson, 2010) att utbildning för hållbar utveckling när det gäller barn till stor 

del handlar om värdefostran, det vill säga sociala och moraliska värden; rättigheter, 

demokrati, jämlikhet och respekt för andra människor. 

 

Hållbar utveckling i en förskoleklass 

 

Ett exempel på en framgångsrik skola beträffande arbetet med hållbar utveckling är en skola 

som under tre års tid haft utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” och nyligen fått förnyad 

ansökan godkänd. I skolans ansökan finns konkreta områden beskrivna, t.ex. utvecklandet av 

barns delaktighet i källsortering, återvinning och kompostering, delaktighet i hela 

odlingsprocessen från frö till skörd, pedagogisk verksamhet utomhus med skolskogen som 

lärmiljö och stor andel ekologiska produkter i skolans kost. I klassrummet finns 

källsorteringskärl för papper, kartong, plast och kompost. (Ansökan om utmärkelsen Skola för 

hållbar utveckling, 2013) En del av samlingens innehåll utgörs av att informera om, prata 

kring och utbyta tankar kring detta. Barnen är på ett naturligt sätt delaktiga i sorteringen då de 

t.ex. slänger på rätt ställe vid bortstädning. En dag i veckan är barnen i skolskogen där de 

också äter lunch. Barnen är delaktiga i vårbruket i trädgårdslandet genom att vända jorden, 

plantera frön och potatis och skola ut försådda plantor. På hösten skördar barnen och 

förbereder en stor skördefest för föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Förberedelserna 

består i att plocka svamp, bär, baka bärkakor till efterrätt och till försäljning, göra äppelchips 

till festen, skapa konstverk av naturmaterial som utsmyckning och dekoration till skolgården. 

Barnen bearbetar den pedagogiska processen genom att måla och berätta. Processen görs 

synlig genom att en utställning iordningställs inför skördefesten.  
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Lärprocesser 

 

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är en uppgift för hela utbildningsväsendet och LHU ska 

alltid genomföras på ett demokratiskt sätt, så att alla deltagare, barn och lärare, har inflytande 

och är delaktiga i processen och får handlingskompetens för framtiden (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). Pedagogernas tolkning av styrdokumenten och förhållningssätt till 

lärande styr val av metodik samt möjligheten att uppnå LHU i demokratisk anda. Jag kommer 

nedan att belysa några sätt att se på lärande. 

 

Att utgå från det barnet vet, och att vara medforskare 

 

Elfström m.fl (2008) uttrycker att barnen i gruppen har tillgång till en mängd olika fakta som 

de hört och sett på radio och tv, från samtal med föräldrar och andra hemma. Författaren 

ställer frågorna: Hur ser barnen samband och får all denna information att hänga ihop och bli 

meningsfull? Får de möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra? Det ser hon som 

pedagogiska utmaningar i förskolan idag. Elfström m.fl (2008) hänvisar till Gustav Helldéns 

(2001,2003) forskning som tyder på att det är konkret sinnlig erfarenhet som man tillskansat 

sig under sina första sex-sju levnadsår, som ligger till grund för hur vi förklarar 

naturvetenskapliga fenomen och processer även långt upp i skolåldrarna. I boken 

Småbarnspedagogik - Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt (Haugen, Løkken, 

Röthle, 2006) hänvisar författarna till Merleau-Ponty som understryker att det är i kroppens 

perception som den mestdirekta och omedelbara upplevelsen äger rum. Att vara i det sinnliga 

och att våga stanna kvar där, är högst naturligt för barn och något som ofta är lättare för barn 

än för vuxna. 

Elfström m.fl (2008) beskriver ett temaarbete om träd i förskolan, som präglas av barns iver 

att utforska olikheter och skillnader. Arbetet präglas också av liv och lärprocesseroch 

författarnas egna reflektioner i relation till dessa processer. Författarna betonar vikten av att 

”lyssna” till barns förundran, nyfikenhet och frågor och låta dem undersöka och utforska det 

som engagerar dem. Pedagogens tolkningar av barnens egen dokumentation i form av 

teckningar leder till flera olika teorier som barnen har om hur löven fungerar. Konkret 

undersökande leder till nya alternativa teorier. Att som pedagog vara uppmärksam kring 

barnets begreppsbildning, d.v.s. hur barnen namnger olika saker och fenomen kan hjälpa oss 

att förstå hur de uppfattar och tänker om det de undersöker. Författarna hänvisar till Gunther 

Kress (1997) som menar att de metaforer eller bilder barn använder för att beskriva fenomen 

eller händelser inte är godtyckliga. Han menar att det barnet beskriver är det som barnet 

uppfattar som karaktäristiskt för just det fenomenet just nu. T.ex. att kalla bladets nerver för 

slangar. 

Elfström m.fl (2008) ser ett stort värde i att ta vara på de faktakunskaper barnen redan äger 

och använda dem, och att göra barnens individuella faktakunskaper till en gemensam kunskap 

som är meningsfull. Ett sätt kan vara att tillsammans med barnen fundera över ”Vad går att 

undersöka och hur ska vi göra det”. Författaren menar att det finns ett värde i att undersöka 

praktiskt för att komma bortom det verbala. Genom att ställa hypoteser och pröva får man 

erfarenhet av förändring som kan göra fakta meningsfulla.Författaren menar att pedagogen 

även bör ställa sig frågor som: Vilka arbetssätt hjälper barnen att skapa mening och 

sammanhang? Är de uppgifter barnen får meningsfulla för dem? Får barnen ta del av hur 

lärare läser och tolkar deras tankar? Får de hjälp att få syn på den gemensamma kunskap de 

skapat i ett projekt? Författaren delar med sig av projektets lärdomar om hur viktigt det är att 

pedagogen ställer meningsfulla frågor som för tanken vidare, vidgar och utmanar och att våga 

fråga barnen om hur de tänker. 
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Åberg, Lenz Taguchi (2005) lyfter också fram vikten av att utgå från det barnen redan vet, 

och utifrån det skapa kommande utmaningar. I Lyssnandets pedagogik (Åberg, Lenz Taguchi, 

2005) citeras lille Victor som har jobbat med ”Skapelser” av skrotbitar, så kallade ”mojänger” 

och ”molijoxer”. Victor har nu hittat en skrotbit på gatan och ställer sig frågan: Vad är 

egentligen en mojäng? Han delar då med sig av sin filosofiska tanke: 

 

Nån kanske vet vad en mojäng är men ingen vet vad den kan bli.(s.5) 

 

Denna tanke kom för författarna att bli utgångspunkt till en rad filosofiska tankar: 

 

Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli. 

Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad den kan bli.  

Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli. (Åberg, 

LenzTaguchi, 2005s.5) 

 

Detta ger bilden av ett förhållningssätt som bygger på att lyssna på barnet och utgå från de 

tankar, fantasier och olika sätt att förstå som barnen på olika sätt ger uttryck för när de 

samspelar, leker, konstruerar, prövar, ritar, undersöker och pratar. Hillevi Lenz Taguchi 

(2005) använder begreppet hörstyrka och menar att pedagogen genom lyssnandet ger barnen 

makt i de egna lärandeprocesserna. 

 

/.../... för att höra oväntade melodislingori den musik vi trodde oss känna till. 

(Åberg, LenzTaguchi, 2005s.7) 

 

Författarna beskriver det som ett demokratiskt sätt att arbeta (Åberg, Lenz Taguchi, 2007), 

som signalerar att pedagogen är intresserad av precis det som barnet tänker och vet. Ett 

förhållningssätt där man fokuserar på, utgår ifrån och lyfter barnets kunskaper och tillgångar. 

Det rimmar väl med Lpfö98(rev.2010): 

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara 

för att skapa mångfald i lärandet.(s.9) 

 

Hillevi Lenz Taguchi (2008) menar att det är strävansvärt att barnet går in i ett eget 

utforskande utan att pedagogen ”serverar” viss kunskap som vetenskapligt sann. Hon menar 

också att det är viktigt att skapa en relation till kunskapen som ger kunskapen mening och ser 

det som pedagogens uppgift att hjälpa den lärande att relatera vad hon/han redan vet till det 

som nu ska läras. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) lyfter utvecklandet av generativa 

förmågor, t.ex. att lyssna på ett differentierat sätt. Att skapa ett lärande där barn lär sig, erfar 

att de gör det och blir intresserade av och engagerade i att lära sig mer. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012), skriver i boken Att förstå barns tankar att utveckling och 

lärande är två oskiljaktiga storheter, barnet lär för att det har utvecklats och barnet utvecklas 

för att det lär. Genom att barnet upptäcker, uppfattar eller ser något på ett nytt sätt jämfört 

med vad de gjorde tidigare utvidgas barnets erfarenhetsvärld. Lärande ser författarna som 

baserat på tidigare erfarenheter och poängterar att innehållet måste vara meningsfullt för dem 

för att barnet ska vilja veta, kunna och förstå något i sin omvärld. Lärarens uppgift enligt dem 

är att möta och utmana deras tankevärld. 
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Wehner Godée m.fl. (2008) menar att en förutsättning för att barn skall uppleva demokrati i 

dess sanna mening måste vara att de vuxna som är deras pedagoger förstår dem och deras 

intentioner. Genom att barns intresse och engagemang för ett visst innehåll sätts i fokus blir 

barn motiverade attpå olika sätt både söka kunskap om och utveckla färdigheter som hjälper 

dem i bemästrandet. En förutsättning är att vuxna inte söker efter det ”rätta” svaret hos barn. 

Det viktigaste blir då processen, skapandet och inte produkten och den färdiga kunskapen. 

Författarna menar att betoning på utvecklingen av barns tänkande, resonerande, 

beslutsfattande och problemlösningsförmåga möjliggör detta. Kommunikationen får en 

dominerande roll i detta perspektiv och det sociala samspelet betonas inom alla domäner. 

Författarna hänvisar till Rogoff (1991) som menar att om vi ser till barns lärande, såvet vi att 

de lär sig genom att iaktta och delta i olika aktiviteter tillsammans med andra barn eller 

vuxna. Förskolepedagoger har ansvar för att arrangera vardagen i förskolan så att barnen är 

delaktiga och kan utöva inflytande. Genom ett förhållningssätt som uppmanar och lyssnar till 

flera röster och där barnens förslag tas tillvara kan pedagogerna stödja och utmana barnens 

lek, lärande och utveckling. 

 

Kommunikation och socialt samspel 

 

Vygotsky är en av de forskare, som räknas som mestbetydelsefull inom inlärningspsykologin 

och som har präglat dagens förståelseför hur barn lär (Pramling Samuelsson och Mauritzson 

1997).Vygotsky betonar samspelet med omvärlden som betydelsefullt för kunskapsutveckling 

och ser kulturen och den mellanmänskliga kommunikationen som högst betydelsefull för 

barns tankeutveckling. Han menar att det sociala samspelet är avgörande för den inre 

förståelsen och att det är dynamiken och dialektiken mellan barnet och omvärldensom bidrar 

till utveckling. Vygotsky menar liksom Piaget att undervisning måste utgå från barnets 

spontana uppfattning, men de båda skiljer sig åt i hur det ska ske där Piaget betonar barnets 

konkreta handlande med tingen medan Vygotsky betonar mellanmänsklig kommunikation 

(Doverberg, Pramling& Qvarsell, 1987). Uppgifterna ska vara anpassade till barnets 

utvecklingsnivå och att pedagogen, menar han, behöver arbeta med utgångspunkt i barnets 

proximala utvecklingszon (Askland och Sataøen, 2003). Pedagogen bör fundera i banor som: 

Vad kan barnet göra själv och vad kan det göra med stöd av andra? Han menar att barnets 

utvecklingspotential att lära, finns i den närmaste utvecklingszonen och att pedagogen bör 

anpassa uppgifterna till barnets utvecklingsnivå.  

Vissa utvecklingspedagogiska strömningar poängterar den pedagogiska ansatsen som 

förklaring till att barn utvecklar kunnande, det vill säga att lärarnas agerande och 

förutsättningsskapande spelar en central roll (Pramling Samuelsson m fl. 2008). Pramling 

Samuelsson m fl. (2008) hänvisar till Klein, Nelson, Säljö och menar att en viktig faktor som 

påverkar barns lärande är den kommunikation och interaktion som barn blir delaktiga i. 

Gynnsamt är det att gå in i dialog och ett samspel där de känner sig bekväma där det råder en 

öppenhet och en tillåtande attityd. Pramling Samuelsson (2008) trycker på vikten av att 

läraren behöver vara klar över vad det är att han/hon kan samtala med barn på ett sådant sätt 

att barnens erfarenheter kommer tillsynes för såväl läraren som för barnen. Doverborg och 

Pramling Samuelsson(2012) trycker på vikten av varje lärares kunskap och kompetens i att få 

barn att dela med sig av sina tankar, men också att kunna tolka och använda sig av den 

information man får av barnen. Det strukturerade samtalet kan ses som ett medel i 

undervisningen. Margareta Öhman (2006) betonar hur viktiga barn är för varandra, att barn är 

varandras samspelspartners. Andra barn är barns medmänniskor på ett annat sätt än vuxna. 

Den mellanmänskliga miljön ställs i fokus och författaren menar att utan detta fokus riskerar 

lärandet att förytligas och intellektualiseras. Pedagogerna behöver besitta en känslomässig 
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kompetens och en god reflektionsförmåga för att kunna utveckla ett gott klimat för lärande. 

Empati är en grundsten i detta klimat, menar Öhman. I mötet med andras sätt att vara lär sig 

barnet att förstå andra. Pramling Samuelsson (2008) menar att ett sätt att få barnen att tänka 

på och uppmärksamma något nytt är att pedagogen ställer utmanande frågor. Lärarens uppgift 

är att möta och utmana deras tankevärld (Doverborg och Pramling Samuelsson 2012).Wehner 

Godée (2011) lyfter också fram det kollektiva lärandet. Författaren menar att den lilla gruppen 

måste betraktas som en lärandegrupp och hon ser lärandet som ett ömsesidigt lärande, ett 

kollektivt lärande.Hon citerar Loris Malaguzzi (ur filmen Ett barn har hundra språk): 

 

Om ögat kan ”se bra”, så kan handen ”röra sig bra” (sid. 42). 

 

Att se någon annans görande utvecklar t.ex. denna skärpa och hon ser lärandet som 

ömsesidigt och kollektivt. Hon uttrycker att lärarna märkte att de olika ”språken” som 

användes berikar varandra: tecknandet, målandet, lerarbetet och det verbala språket. 

 

Alla barn lär genom att leka 

 

Leken har ett egenvärde. Barn utforskar, prövar och lär genom leken vilket dels främjar 

tilliten till sig själv och dels ger erfarenhet av att klara av utmaningar i att kommunicera och 

förhålla sig till andra (Fagerli, Lillemyr, Søbstad, 2001). Barn i lek övar sig i att ta kontakt, 

samarbeta och att ge och ta. Barnet utvecklar alltså sin sociala förmåga i samspelet med andra 

och får kunskaper om sig själv. På samma gång ges barnet möjlighet att sätta sig in i andra 

människors situationer. En socialiseringsprocess sker genom leken. Författarna beskriver det 

som att barnet växer in i det sociala systemet och utvecklar en social kompetens (Fagerli m fl. 

2001). Sandberg (2008) menar att leken dessutom påverkar barn i en mängd andra 

utvecklingsområden. T.ex. känslomässig utveckling, motorisk utveckling och intellektuell 

utveckling och dessa utgör förutsättningar för barnets utveckling av jaguppfattning, 

begreppsbildning och lärande. I leken blir fantasin handling och hela barnet kommer till 

uttryck. Ofta bygger leken på improvisation och tillsammans utvecklar gruppen lekförloppet. 

Sandberg m.fl. (2008) skriver: 

 

Lek är inte samma sak som lärande men det finns en lekdimension i lärandet 

 och en lärandedimension i leken. (s.113) 

 

Fagerli m.fl.(2001) menar att lek borde vara ett av förskollärarens mest betydande 

kompetensområden och lyfter just de två perspektiven lekens egenvärde samt lärande genom 

lek, som han anser att pedagogen måste förhålla sig till. 

Ingrid Engdahl konstaterar i sin artikel Lek är liv publicerad i Förskoletidningen (2011) att lek 

förekommer överallt, men ändå är ett fenomen som är svårfångat. Hon menar att begreppet är 

lättare att beskriva än att definiera och hon utkristalliserar några kännetecken som är gällande 

för leken: 

· Lek är inifrån motiverad, ofta förknippad med spänning och lustkänsla. 

· Leken bygger på samspel och kommunikation. 

· Leken ger barn en inre bas för val och beslut, som innebär verklig delaktighet och ger stort 

inflytande. 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) hänvisar till undersökningar som visar att leken 

har stor betydelse för barns lärande och problemlösningsförmåga. Det s.k. divergenta 

tänkandet ökar när barn själva får pröva sig fram till lösningar i lekens form. Författarna 

hänvisar till Henninger (1991) som menar att en stark intellektuellnyfikenhet är ett viktigt 



15 
 

element i lärandet på alla nivåer och att samverkan i rollek är en viktig stimulans för att 

uppmuntra barns nyfikenhet. Johansson, Pramling Samuelsson (2006) menar att lust och 

engagemang idag ofta framhålls som villkor för lärande och som lärandets karaktäristik. Man 

antar att barn lär sig bäst när de fångas avnågot som totalt upptar deras engagemang, när 

barnet är koncentrerat på något som det vill lösa eller veta mer om. Med denna definition blir 

också lekens värld en källa till lärande.  

 

Att rikta fokus - Pedagogisk dokumentation 

 

Flera forskare framhåller vikten av dokumentation som ett led i att utveckla och förbättra det 

pedagogiska arbetet med barn. Wehner-Godée (2011) uppmanar pedagogen att öppna sina 

sinnen, att dokumentera, lyssna, flytta blicken till det som barnen ser på. Att göra en 

spaltdokumentation med rubrikerna: gör (I spalten gör beskrivs hur barnen gör inte vad), 

säger ochegna reflektioner kan ge pedagogerna ett gott underlag till samtal och fortsatt 

planering. Spaltdokumentationen hjälper pedagogerna att få syn på det oväntade i 

dokumentationen och de idéer som kan bära vidare, idéer som kan komma från barnen eller 

pedagogen eller någon annan. Wehner Godée (2011) menar att det är givande att pedagogen 

riktar blicken på barnens samspel med materialet och platsen de befinner sig på, och att ett 

verktyg för att kunna rikta fokus är att dokumentera och sedan tillsammans reflektera över hur 

barnen gör eller vad som sägs. Utifrån pedagogernas tolkningar ges barnen ny information, 

nya begrepp som utmanar dem. Barnen utforskar. För att möta barnen där de befinner sig, 

tycker även Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) att pedagoger bör dokumentera 

verksamheten. Genom dokumentationen kan man tillsammans utvärdera och därefter planera 

vidare. I Skolverketsskrift: Att stödja och styra barns lärande – tidig bedömning och 

dokumentation (Vallberg-Roth2010) uttrycker författaren att man kan hjälpa personalen att 

utveckla dokumentation till pedagogisk dokumentation. Det handlar om att komma närmare 

barnen och reflektera inte bara över barns utan också vuxnas läroprocesser,att utforma ett stöd 

för vuxna rörande barns lärande och dialogen med kollegor. Författaren menar att pedagogisk 

dokumentation är ett verktyg som kan förändra såväl det pedagogiska förhållningssättet som 

den pedagogiska praktiken. Lenz Taguchi förespråkar ett konstruktionistiskt synsätt 

påkunskap och makt – där allt är föränderligt och vi alla är delaktiga i förändringen. 

Författaren poängterar att pedagogisk dokumentation lyfter fram pedagogen och barnet som 

medkonstruktörer av kunskap och kultur. Åberg (2004) uttrycker att med pedagogisk 

dokumentation som verktyg leder pedagogerna tillsammans med barnen till en etisk 

medvetenhet som i sin tur leder till ett mer demokratiskt arbetssätt. Ett arbetssätt som inte 

handlar om att passa in sig själv och barnen i en fastlåst metod utan istället handlar om en 

strävan att hålla det pedagogiska arbetet i ständig förändring. Att reflektera kring våra 

dokumentationer lär oss dels om barns lärande och dels om konsekvenserna av vårt eget 

handlande. 
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Metod 
 

Metodisk ansats 

 
Eftersom syftet med studien är att få kunskaper kring sexåringars tankar och föreställningar i 

ämnet har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att få 

förståelse för sammanhang som rör människor. Kvalitativ metod är lämplig att använda sig av 

eftersom den syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder, förkunskaper, värderingar 

och förhållningssätt (Johansson och Svedner, 2001). 

 

Datainsamlingsmetod 

 
Kvalitativ förståelse av barns tankar kräver val av datainsamlingsmetod som både möjliggör att 

komma åt barnens tankar och samtidigt inte styra dem. Valet föll därför på att genomföra 

strukturerade samtal med barn som går i förskoleklass. Samtalsfrågorna kan variera från 

intervju till intervju, beroende på hur svaren blir och vilka aspekter den intervjuade tar upp. 

Frågeområdena är dock bestämda. Syftet är att få så uttömmande svar som möjligt (Johansson 

och Svedner, 2001). Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att strukturerade 

samtal går ut på att rikta barns uppmärksamhet och tänkande mot ett specifikt innehåll. 

Författarna beskriver ett antal olika punkter att tänka på när man för dessa samtal med barn och 

rekommenderar en lugn plats, att den tekniska utrustningen samt övrigt eventuellt material 

finns på plats. Ögonkontakt är viktigt varför man bör sitta mittemot barnet. Tidpunkten bör 

väljas så att barnet inte väntar på rast, väntar på att få äta eller är uttröttat. Att hinna anteckna 

kan vara svårt varför inspelning rekommenderas. Läraren ska med fördel ha förberett barnen att 

de ska få vara med på en intervju. Författarna trycker på något de kallar för det sociala 

kontraktet som innebär en respektfull inställning till barns känslor. God kontakt med barnet ger 

ökade förutsättningar för att barnet delar med sig av sina tankar och funderingar. Redan vid 

första kontakten bör barnen få känna hur viktiga de är, att man har valt att prata med just dem 

och varför man gör samtalen. Att använda bilder som utgångspunkt för ett samtal ger barnet 

möjlighet att använda bilden för att associera till något i egen erfarenhetsvärld. Författarna 

menar att bilder kan hjälpa att både fokusera på ett bestämt innehåll och att få barnet att knyta 

an till sin egen erfarenhet. Bilden hjälper således till att få fram hur barn uppfattar eller tänker 

om något.  

Att ställa varje fråga och eventuella följdfrågor för sig har varit det vanligaste sättet att 

genomföra intervjuer (Doverborg m.fl., 2012). En strävan har då varit att ställa frågan på exakt 

samma sätt till varje barn. Författarna förespråkar istället ett samtal som de menar bygger på att 

varje barn behandlas som en unik individ och trycker därmed på nödvändigheten att fråga på 

varierande sätt. Uppföljningen blir således själva poängen där läraren formulerar följdfrågor 

utifrån vad barnen säger. Barnets sätt att hantera frågan kommer att styra hur följdfrågorna ser 

ut. Samtalspartnern måste gå aktivt in i samtalet och ställa frågor som främjar ett utvecklat 

svar. En risk med intervjuer är alltid att intervjuaren, utan att själv märka det påverkar den 

intervjuades svar (Johansson och Svedner, 2001), varför man som intervjuare bör vara extra 

försiktig med att uttrycka sina förväntningar och värderingar. Doverborg m.fl. (2012) menar att 

frågor som ”Hur tänkte du då?”, ”Nu förstod jag inte.”, ”Hur kan det komma sig?”, ”Berätta 

det igen!” kan vara till hjälp i intervjusituationen. Författarna menar att samtalet innebär en 

ömsesidig turtagning i kommunikationen och får karaktär av en dialog. 
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Urval 

 
För att få tillgång till sexåringars tankar kring hållbar utveckling valde jag att vända mig till 

barn i förskoleklass. Valet av en förskoleklass som finns inrymd i en skola i en mindre by på 

just denna skola var att skolan och därmed också förskoleklassen fått utmärkelsen Skola för 

Hållbar utveckling. Klassen består av tio barn. Sju av barnen har varit i förskola 1-5 

tillsammans, medan tre av dem är nya i gruppen sedan denna höstterminens start. De nya 

barnen har alla gått i olika förskolor.  

 

Genomförande av datainsamlingen 

 
Jag är medveten om att risk finns att barnen blir lite spända och avvaktande bara av det faktum 

att de tas ur gruppen och att de inte vet riktigt vad vi ska göra. Barnen har på samlingen fått 

kännedom om att jag vill veta vad sexåringar tänker kring komposter och sådant och att jag har 

valt att fråga den gruppen eftersom de är sex år. Barnen går ifrån verksamheten en och en och 

träffar mig för en intervju. Vi sitter snett mittemot varandra vid ett bord. Samtalet spelas in på 

bandspelare. Jag inleder varje samtal med att hälsa och berätta varför jag vill göra intervjun 

samt understryka mitt intresse för vad de har att berätta om kompostering. Jag upplyser också 

om bandspelaren. Framför mig ligger ett dokument med intervjufrågorna, som stöd för mig. 

Följdfrågor finns inte nedtecknade. Bilderna har visats i samma ordning för samtliga barn. 

Frågorna kring bilderna har styrts av hur barnets samtal i övrigt har sett ut. Intervjutillfällena 

valdes precis vid skolstart på morgonen alternativt just efter barnens förmiddagsrast. Rummet 

vart samtalen ägde rum ligger avskilt och utan störande ljud eller synintryck. Jag har valt att 

spela in alla samtalen för att underlätta efterföljande analys och bearbetning. Bandspelaren 

tänker jag mig kan ha en hämmande effekt i samtalet, men har förmodligen en eventuell 

påverkan under samtalets första del. För att avdramatisera bandspelaren beskriver jag för 

barnen att jag tror att jag kommer att få ont i handen om jag skriver ner allt som sägs, och att 

jag därför tänker att det är smart att spela in vårt samtal. Intervjufrågorna är sju till antalet och 

sammansatta i syfte att ringa in undersökningens frågeställning (se bilaga 1). Flera frågor och 

följdfrågor är liknande och barnet får på så sätt möjlighet att uttrycka sina tankar och 

funderingar. De förutbestämda frågorna har ställts i olika ordning, där de bäst har passat in för 

att samtalet ska flyta så smidigt som möjligt och följdfrågorna har sett lite olika ut. Intervjun 

har två mer konkreta delar. Den ena är den inledande frågan där jag har med mig materialen 

pappersbit, kartongbit, hårdplastkork, värmeljuskopp av metall samt ett bananskal. Den frågan 

syftar till att leda barnet in i tankebanor kring kompostering, inte till att undersöka barnens 

kunskaper kring återvinning av andra material än sådant som går att kompostera. Den andra 

mer konkreta delen är då jag visar ett antal bilder (se bilaga 2) som vi samtalar om. Min strävan 

har varit att intervjuerna ska ha karaktären av ett samtal, att barnen ska känna sig avslappnade 

och att jag är genuint intresserad av vad de har att säga. Jag har skrivit ut samtliga samtal 

ordagrant för att lättare kunna bearbeta resultat. 

 

Etiska överväganden 

 
Jag har arbetat utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), som gäller generellt 

vid studier. Deltagarna har enligt samtyckeskravet upplysts om att deltagandet var frivilligt och 

om möjligheten att när som helst ställa frågor om undersökningen eller att avbryta sin 

medverkan utan negativa följder. Deltagarna har i enlighet med informationskravet blivit 
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informerade om forskningens syfte. Samtliga föräldrar har fått skriftlig information kring mitt 

arbete och dess syfte. Samtliga har godkänt att jag spelar in en intervju med deras barn. Enligt 

konfidentialitetskravet har deltagarnas anonymitet skyddats. Det är inte möjligt att 

identifieraskolan eller barnen. Deltagarna har enligt nyttjandekravet informerats om att 

materialet endast används som underlag i denna studie. 

  



19 
 

Resultat 
 

Resultatredovisningen organiseras utifrån de tre frågeställningarna. Många av barnens svar är 

överlappande vilket försvårar möjligheten att redovisa svaren i anslutning till frågorna. För att 

underlätta läsandet återger jag i de fall det är möjligt, kort de frågor jag ställde till barnen i 

anslutning till redovisningen av deras svar.  

 

Jag väljer att inte tala om vilket barn som svarade vad eftersom det inte spelar någon roll för 

resultatet. I vissa fall, där jag anser att det behövs skriver jag (B) när jag citerar ett barns 

uttalande. På samma sätt skriver jag (I) i anslutning till redovisningen av de frågor eller 

följdfrågor som jag själv ställer. I betyder här Intervjuaren. 

 

Vad uttrycker sexåringar om hur en kompost fungerar? 

 

En fråga som ställdes till barnen var huruvida de ansåg att något av föremålen 

tidningspappersbit, glasspinne, kartongbit, plastkork, metall(ljuskopp från ett värmeljus) eller 

bananskal skulle kunna slängas i komposten. Samtliga tio barn svarade att bananskalet är 

lämpligt att slänga i komposten, tre föreställer sig att även tidningspappersbiten är lämplig, 

fyra svarar kartongbiten. Glasspinnen förekommer i två svar medan metallföremålet eller 

hårdplastkorken aldrig förekommer.  

 

Nio barn uttrycker på frågan om vad som händer inne i komposten, att det blir jord av det som 

slängs och föreställningarna om hur det går till är varierande. Fem av dem beskriver att 

bananskalet försvinner och blir jord därinne men kan inte beskriva hur det går till. Ett av dessa 

fem barn säger att skalet blir brunt och ruttet. Ett annat säger: 

 

Förra gången jag slängde en banan i komposten... och så var den inte kvar. 

 

(I)Såg du något spår efter den? 

 

Nej bara ett hål. 

 

(I)Såg du nån jord? 

 

Ja ända upp till kanten. 

 

(I)Hade den blivit jord? 

 

Vet inte. 

 

En del i samtalet omfattades av att jag visade bilder av en kompost, matavfall som slängs i 

komposteringskärl, larver, småkryp och andra insekter, maskar, skottkärra. När jag visar 

bilden av en kompost visar det sig atttre barn känner igen komposten på bilden. Ett barn säger 

sig känna igen men vet inte vad den heter. Fyra barn känner inte igen komposten på bilden. 

Två barn känner inte igen komposten till en början, men det visar sig efterhand att de ändå 

kunde erinra sig och hade kunskap. Ett av dessa barn säger: 
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Man slänger allt här, sen kommer det en sopbil och tömmer allt och sen åker 

den till ett ställe där de återvinner allt... 

 

En liten stund senare säger samma barn: 

 

Ingen kommer att hämta bananskalet, då ligger det där. Det är i komposten hela 

tiden, och det blir jord, men det tar inte bara en hel dag, utan det tar 500 år för 

att det skabli jord.. eller jag menar femtusenmiljarder år. Om man lägger t ex en 

äppelskrutt därså tar det bara en timma för den att bli jord. Det beror på hur 

mycket näring de har. Äppelskrutten har inte så mycket näring. Om man slänger 

typ som metall så tar det såhär lång tid, det blir aldrig jord. Ungefär en del, 

men då måste de vara himla tunna och då tar det ungefär tio år. 

 

(I)Nu förstår jag, det beror på hur tunna dom är och hur mycket näring det är i 

dem. Blir det jord av papperet? 

 

Ja det tar ungefär tjugo år.. Då blir halva jord, om det blir halva blir det tjugo 

år och om det ska bli hela blir det nitton år. 

 

Det andra barnet som efterhand visade sig känna igen en kompost säger: 

 

Är det där en soptunna eller? De blir faktiskt till jord. Men det tar jättelänge 

tills det blir jord, för det behövs lite tid. 

 

Sammanlagt svarar fyra barn av de tio intervjuade att det behövs tid för att det 

ska bli jord. Ett barn beskriver att det behövs luft för att det ska bli jord.  

 

Samtliga barn känner igen vad som händer på bilden där matavfall skrapas av en tallrik ner i 

en behållare. Ett barn hakar upp sig på kärlets form:  

 

  Vi har ingen såndär..vi har en rund. 

 

Ett barn uttrycker att sådana kryp som visas på bilden bor i komposten men vet inte vad de 

gör där. Sex av barnen uttrycker att de inte vet vad småkryp och larver har med komposten att 

göra. Två barn vet inte till en början att krypen finns i komposten, men när jag berättar att de 

bor därinne och undrar vad de gör så uttrycker de två barnenatt insekterna äter. Ett barn 

uttrycker att krypen äter matresterna. Vad gäller maskars koppling till komposten så uttrycker 

ett av barnen: 

 

Masken... lever bra i komposten.  

 

Två barn uttrycker att maskar gör att jorden blir mjuk. Fyra barn uttrycker att de inte vet. Tre 

barn konstaterar bara att det är en mask på bilden. 

 

Vad uttrycker sexåringar om varför man komposterar? 

 
Frågan om varför man komposterar kunde också samtalas om genom de bilder jag använde.  
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Spaden på bilden kopplas av fem barn till att gräva kompostjord som sedan kan läggas i 

skottkärran. Fem barn kopplar skottkärran till att lägga jord i med hjälp av spaden och att 

jorden sedan körs någonstans. T ex säger ett barn: 

 

Man tar spaden, lägger i skottkärran, sen lägger man jord nånstans också kan 

man göra ett maskbo någonstans. 

 

Ett barn uttrycker att spaden kan användas till att gräva upp plantor i trädgården.   

Svaren är varierande när det gäller hur barnen uttrycker orsaken till att man komposterar. Tre 

barn uttrycker att man komposterar för att få jord. Ett barn svarar att man komposterar 

eftersom man inte kan slänga matrester ute i naturen. Ett annat barn uttrycker att det är bättre 

att nån får äta upp matresterna än att man bara slänger dem. Ett barn svarar: 

 

För att djuren kan dö om man bara kastar bort det. Alltså om man slänger t ex 

glas, kan djuren få en skada av det. 

 

Ett annat barn svarar att man vill få gödsel: 

 

Man kan gödsla det, lägga ut det på en åker eller om man har en rabatt. Det 

växer bättre. Det är vitaminer i. Det är vitaminer i bananer, sen blir det i 

jorden.  

 

Ytterligare ett annat barn uttrycker: 

 

Då blir det mindre i komposten, det är mycket bättre, då blir det mindre. Det är 

mycket bättre att det ruttnar snabbt. Min mormor och morfar har en hög på 

marken. 

 

Ett av barnen svarar att det inte vet.  

 

Vad kompostjorden kan användas till uttryckte fem barn. Dessa nämner någon form av 

plantering, blommor, rabatt eller i trädgårdslandet.  

 

Jag har använt sån jord till en blomma..men den har dött. Vi har en kompost 

nästan vid skoterleden. 

 

(I)Kan man inte bara köpa jorden i affären? 

 

Frågan ställdes till två barn och besvarades:  

 

(B1)Det är bättre att göra den, för annars får man slut på pengar. 

 

(B2)För det är längre. (syftar på att det är långt till affären) 

 

Två av de tio barnen uttrycker att man kan göra ett maskbo av jorden. Ett barn uttrycker att 

man kan lägga lim på ett papper och sedan strössla jord över, maskar går också bra att limma 

fast. 

 

(I) Vad brukar ni använda jord till hemma? 
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(B) Vi brukar vattna jorden så det kommer jordgubbar. 

 

Hur uttrycker sexåringar att de fått dessa kunskaper? 

 

För att få svar på frågan om hur sexåringar uttrycker att de fått kunskaper om kompostering 

ställdes frågan hur vet du det?Fyra barn av tio svarar att de har lärt sig i skolan av fröknarna. 

Ett av dem nämner programmet Barr och pinne som har visats i skolan. Tre barn beskriver att 

storasyskon har lärt dem. Tre barn nämner pappa, mamma eller familjen. T.ex.säger ett barn 

 

 Pappa har berättat att man inte ska slänga saker i naturen. 

 

eller som ett annat barnuttrycker det: 

 

  ... också har jag varit på museum och jag har läst en massa texter.. 

 

(I)Handlademuseet om det här? 

 

Det var ett slängmuseum..var man slänger allt. Det är mina föräldrar som jag 

har varit med då. 

 

Ett barn har lärt sig av en granne. Ett barn har sett Lilla prinsessan på Bolibompa. Tre barn 

uttrycker att ingen har lärt dem, utan att de bara tänker själv eller gissar.  

 

 (B1)Jag har inte lärt mig det nånstans... du vet det är bara mina tankar... 

 

Eller: 

 

(B2)Jag har inte lärt mig av nån. Jag bara tänkte att det är vitaminer i 

frukterna... 

 

Ett av de barnen som tänker själva eller gissar lyfter fram att det egna intresset har bidragit 

till kunskapen: 

 

Att jag är väldigt intresserad om alla dom här sakerna. Jag har kollat på datorn 

var man slänger de och de, och hur lång tid det tar. 

 

I följande avsnitt kommer jag att analysera resultatet med utgångspunkt i relevant forskning 

på området.  
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Analys 
 
Analysavsnittet är indelat i områdena metodanalys och resultatanalys.  

 

Metodanalys 

 
Min strävan i intervjuerna med barnen har varit att följa flera av de rådsom Doverborg, 

Pramling Samuelsson beskriver i boken Att förstå barns tankar (2012). Jag har valt passande 

tillfällen för samtal, då barnen varken går ifrån något särskilt eller väntar på något särskilt. En 

lugn plats där allt har varit förberett har använts. Läraren har i förväg beskrivit för barnen vad 

som komma skall och den tekniska utrustningen har funnits på plats. När barnet har kommit 

in har jag välkomnat och förklarat hur viktigt det är för mig att få ha det här samtalet så att jag 

får veta hur sexåringar tänker kring komposter. Vid två av samtalen kom en pedagog in i 

rummet för att hämta något ur kylskåpet. Jag upplevde inte att intervjun påverkades av det. 

Bandspelaren låg av praktiska skäl nära barnet på bordet och jag upplever att endast den första 

frågan kan ha påverkats av att den låg där. Vid två av intervjuerna tog inspelningsbandet slut 

varför jag behövde vända bandet. Detta gick fort, men möjligen blev några sekunder av 

kommande dialog påverkad av det.  

Varje barn har jag bemött utifrån reaktioner och kroppsspråk och barnen har frågats på 

varierat sätt och ibland i varierad ordning, enligt hur Doverborg m.fl. (2012) förespråkar. Det 

är enligt författarna viktigt att samtalspartnern går aktivt in i samtalet och ställer frågor som 

främjar ett utvecklat svar. På så sätt kan kommunikationen ännu mer få karaktären av en 

dialog. Ibland behövde jag gå tillbaks och upprepa någon av frågorna, eller ställa frågan på ett 

annat sätt. Intervjufrågorna fanns uppradade framför mig som ett stöd. Följdfrågor fanns inte 

på mitt papper, utan de fick komma spontant, dock hela tiden med utgångspunkt i studiens 

syfte. Johansson och Svedner (2001) menar att det finns en risk att intervjuaren påverkar den 

intervjuades svar på grund av omedvetna förväntningar eller signaler. Det kan ha skett även i 

mina samtal. Jag tror att mina samtal har påverkats av att jag känner till några av barnen. 

Samtalen tänker jag mig blev mer avslappnade av den anledningen. Att inleda med en 

praktisk fråga fick den önskade effekten att leda barnet in i tankebanor kring kompostering 

och jag upplever att det praktiska inslaget underlättade intervjusituationen eftersom barnet 

direkt fokuserade på vilket/vilka material som kan passa att slänga i en kompost. Möjligen 

påverkades de efterföljande frågorna av den första frågan eftersom barnet kan ha uppfattat att 

det fanns ett rätt och ett fel svar. Frågan löd ju: Finns det något av de här (papper, glasspinne, 

plast, metall, bananskal) som kan passa att slänga i komposten? Jag svarade aldrig att något 

av föremålen var rätt eller fel. Ett par av barnen upplevde jag hade en avvaktande och mer 

tillbakadragen hållning vilket eventuellt kan ha påverkats av just viljan att svara rätt eller 

oviljan att svara fel. Svaren tenderade i dessa fall att bli korta. Att använda bilder till hjälp i 

det strukturerade samtalet upplever jag, precis som Doverborg m.fl. (2012) förespråkar, 

hjälpte barnet att fokusera på innehållet och även att knyta an till sin egen erfarenhet. Bilderna 

bidrog också till att vi i samtalet kunde upprepa sådant vi redan pratat om och att barnet då 

fick möjlighet att förtydliga och fördjupa sitt resonemang. Dock upplever jag att användandet 

av bilderna inte blev lika berikande i de fall barnet inte visste att det blir jord inne i en 

kompost. I de fallen blev det bara så att vi pratade om var bild för sig. 
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Resultatanalys 

 

Resultatanalysen är organiserad utifrån de tre frågeställningarna. Många av barnens svar är 

överlappande varför det kan förekomma att samma svar analyseras under mer än en fråga. 

Sexåringars föreställningar om hur en kompost fungerar 

 

Alla barn svarar att bananskalet passar att slänga i komposten. Många svarar också att 

dessutom pappersbiten och kartongbiten passar att slänga där. Några svarar glasspinnen. Alla 

barn utom ett uttrycker att det blir jord i en kompost. Få vet hur det går till, men ett av barnen 

menar att det behövs luft för att det ska kunna ske och flera av barnen menar att det behövs tid 

för att det ska kunna ske. Ett barn är inne på att det behövs jord för att ny jord ska kunna 

bildas. Ett barn beskriver att det tar olika lång tid att bilda jord, vilket beror på materialets 

tjocklek och näringsinnehåll. Det barnet uttrycker också att metall till slut kan bli jord 

förutsatt att det är en väldigt tunn bit metall. Begreppet ruttna används av tre barn.I Helldéns 

studie (2012) föreställde sig elever i årskurs två att jord bildades utan medverkan av djur. 

Hälften av eleverna tänkte sig att jord bildas av växtrester eller av avföring från maskar och 

kaniner. Ruttna, multna, förmultna och smulas söndervar begrepp som användes. Den andra 

hälften av gruppen tänkte sig att jord bildas av växtdelar, sand, grus, sten, äggskal eller 

kaffesump. I årskurs fyra tänkte sig fortfarande en fjärdedel av gruppen att jord bildas utan 

inblandning av djur. Eleverna nämnde temperaturförändringar, vatten och annan jord som 

sådant som behövdes för att bilda jord. En tredjedel av gruppen tänkte sig att djur finns med i 

processen då jord bildas. Helldén (1994) hänvisar till Sepueira och Freitas som 1986 

genomförde en studie om nedbrytning där eleverna var mellan åtta och tretton år. Deras 

föreställningar var i huvudsak att nedbrytningen innebar att något blev uppätet eller utslitet, 

sönderdelades, ruttnade eller for upp till himlen. Få visade på någon insikt att organiskt 

material omvandlas till t ex mineralämnen. Författaren konstaterar att elever behöver kunna 

observera något för att förstå att det finns, vad gäller materiabegreppet. Svårt blir det således 

att förstå materiens omvandling från fast till flytande eller gasformigt tillstånd som ju ingår 

som en viktig del i ekologiska processeroch detta är en möjlig förklaring till att så få av 

barnen i min studie kunde förklara hur det blir jord i komposten. Helldén (2012) ser en stor 

vinst med att på olika sätt hjälpa barn att underlätta förståelsen av organismers livsvillkor och 

nedbrytning i naturen, samt förståelse för materiabegreppet. Han förespråkar enkla 

klassrumsstudier och han ser en stor vinst med att barn/elever får chans att följa en kompost. 

Ett av barnen i min studie uttrycker att materiens volym minskar i komposten: 

 

Då blir det mindre i komposten, det är mycket bättre, då blir det mindre. Det är 

mycket bättre att det ruttnar snabbt. 

 

Sexåringars föreställningar om varför man komposterar 

 
Sex barn kände igen komposten på bilden. Fyra gjorde det inte. Då det visade sig att nio av tio 

barn uttrycker att det blir jord i en kompost trots att de inledningsvis inte kände igen 

komposten på bilden. Jag tolkar detta som den utvecklingszon som Vyotskij beskriver. I den 

närmaste utvecklingszonen finns barnets potential att lära, och jag ser det som att barnen som 

uttrycker sig så här har kunskap, men behöver stöd på ett eller annat sätt för att den ska 

komma fram. Bilden på spade och skottkärra ledde flera av barnen in på hur de själva hemma 

brukar använda de redskapen när de gräver i trädgårdslandet eller planterar i rabatten. Helldén 

(1994) konstaterar att elever tolkar ekologiska fenomen mot bakgrund av erfarenheter de gjort 
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i det förflutna och menar att dessa tolkningar är högst personliga. Författaren trycker på 

vardagshändelsernas inflytande för förståelse av naturvetenskapliga fenomen. 

Ingen av barnen nämner något om insekter förrän de får se bilden som jag visar. Efter att ha 

visat den är det ett barnsom vet att insekter bor inne i komposten och två barn som tänker sig 

att insekterna äter därinne. Även här tolkar jag in Vygotskijs utvecklingszon. Ett barn vet att 

maskar bor i komposten och två barn uttrycker att maskar gör att jorden blir mjuk. Fyra barn 

uttrycker att de inte vet och resterande tre säger inget särskilt om maskar. Helldén (1994) 

hänvisar till Smith och Andersons (1986) stora studie där föreställningar om nedbrytning hos 

223 tolvåringar har undersökts. Orsaken till nedbrytning uppfattas i den studien som en 

process som påverkas av värme och fukt, av att insekter äter växtmaterial, och även av 

bakteriers och andra mikroorganismers aktivitet. Barnen menar att de äter växtmaterialet. 

Samtliga elever var medvetna om att döda organismer förmultnar eller ruttnar, men hade 

ingen insikt i att det som bryts ner omvandlas till andra ämnen som sedan blir en del av den 

fysiska miljön.  

Flera av barnen i min studie uttrycker också att man komposterar för att göra jord som man 

sedan kan använda till att plantera med i någon form, till rabatter, blommor och trädgårdsland 

eller till maskbon, som barnen uttrycker det. Ett barn menar att det är bra att det ruttnar 

snabbt, så att ”högen” blir mindre. Två av barnen är inne på att jorden går att gödsla med 

eftersom den innehåller vitaminer från frukterna som tidigare fanns där. Flera av barnen 

associerade till att man inte ska slänga i naturen och när de kommit in på det spåret var det lätt 

att börja tänka på vad man kan kasta och inte med hänsyn till t.ex. djur. T ex: 

 

För att djuren kan dö om man bara kastar bort det. Alltså om man slänger t ex 

glas, kan djuren få en skada av det. 

 

Möjligen påverkades dessa barn av den inledande frågan där de kom i kontakt med flera olika 

återbruksmaterial. Liknande material träffar barnen dagligen på i fritids limverkstad. 

Associationen kring bilden med matavfall som skrapas av en tallrik var också att man inte ska 

slänga mat: 

 

Det är inte bra att slänga det. Det är bättre att nån får äta upp det. 

 

Två barn fick en följdfråga när vi hade pratat om jorden inne i komposten: 

 

(I)Kan man inte bara köpa jorden i affären? 

 

(B1)Det är bättre att göra den, för annars får man slut på pengar. 

 

Eller: 

 

(B2)För det är längre (syftar på att det är långt till affären). 

 

Sexåringars föreställningar om hur de tillskansat sig kunskaperna om kompostering 

 

Olika kunskapsförmedlare nämns. Skolan och syskon är de kunskapsförmedlare som barnen 

nämner mest frekvent. Därefter kommer pappa, mamma, granne och barnprogram på tv. Tre 

av barnen menar att de inte lärt av någon utan att de lär sig genom att tänka och fundera 

själva. Syskon är den kunskapsförmedlare som nämns näst efter skolan. En möjlig orsak till 

det utfallet kan vara att några av de barn som deltagit i studien har storasyskon som går eller 
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har gått på skolan inom det tidsintervall som skolan varit certifierad. Det faktum att den skola 

var dessa elever nu gårhar utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och så har haft i tre år, 

kan vara en av förklaringarna till att barnen upplever skolan som en av de största 

kunskapsförmedlarna. Dock reagerade jag på att inte alla barn upplever skolan som en viktig 

kunskapsförmedlare med tanke på att skolan är certifierad. Skolan har i och med 

certifieringen åtagit sig att jobbat med de olika kriterierna: inflytande, aktivt deltagande, 

kompetensutveckling, samverkan med omgivande samhälle och årlig analys och åtgärder för 

förbättringar och åtgärder för eventuellt ouppfyllda mål (Björneloo, 2011) på olika sätt. 

Komplexiteten i relationen hållbar utveckling och utbildning framhålls (Björneloo 2007) och 

några författare menar att utbildning för hållbar utveckling när det gäller barn till stor del 

handlar om värdefostran. Margareta Öhman (2006) menar, som jag tidigare nämnt, att empati 

är en grundsten i ett gott lärandeklimat. Empati, menar Fagerli m.fl.(2001), är något som 

barnet utvecklar i leken. Där utvecklar barnet sin sociala förmåga i samspelet med andra och 

övar sig att samarbeta och sätta sig in i andra människors situationer. Syftet med utmärkelsen 

Skola för hållbar utveckling är att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska 

arbetet med hållbar utveckling. Ett av de mål som funnits på skolan i skolans plan för LHU är 

källsortering där en limverkstad har gett barnen möjlighet att skapa i återbruksmaterial. Både 

föräldrar och barn har varit delaktiga och haft inflytande i insamlandet av material. Ett annat 

mål har varit arbetet med trädgårdslandet där barnens delaktighet har varit central. 

Delaktigheten kan förklara både den stora inblick barnen visade kring vilka material som 

passar att slänga i komposten, vad man kan göra med jord i allmänhet och även 

kompostjordens näringsinnehåll och användningsområde. 

 

Man kan gödsla det, lägga ut det på en åker eller om man har en rabatt. Det växer bättre. Det 

är vitaminer i. Det är vitaminer i bananer, sen blir det i jorden. 

 

Ett annat mål som skolan har haft är att anordna en årlig skördefest, där barnens föräldrar och 

syskon bjuds in att ta del av det som skördats, smaka av det som lagats och bakats med 

råvaror från de egna odlingarna. På så sätt samverkar skolan med omgivande samhälle. LHU 

ska alltid genomföras på ett demokratiskt sätt, och leda till att barn och elever får 

handlingskompetens för framtiden. Den delaktighet som understryks inom LHU ser jag 

tydligt finns i hela temat kring skolans skördefest. Pedagogernas tolkning av styrdokumenten 

och förhållningssätt till lärande styr val av metodik samt möjligheten att uppnå LHU i 

demokratisk anda. Nedbrytningen och förloppet kring hur det kan bli jord är det jag upplever 

att barnen är minst insatta i. Helldén (2012) drar slutsatsen att barn skapar sin förståelse 

utifrån tre huvuddrag: antropomorfism (besjälning), teleologisk (ändamålsenlighet) och 

människans delaktighet. Antropomorfism finner jag i uttalandet: 

 

Ingen kommer att hämta bananskalet, då ligger det där.  

 

Även i uttalandet:  

 

Krypen, de bor i komposten. 

 

Även jag använder mig i ett par av samtalen av uttrycket att krypen bor där. Teleologiska 

förklaringar finner jag inte i svaren. Dock fokuserade Helldén sin studie mer mot just 

nedbrytning, vilket kan förklara utfallet. Svar som fokuserar på människans delaktighet finner 

jag i fokuseringen på människans delaktighet i göranden av maskbon. T ex i uttalanden som: 

 

Sen lägger man jord nånstans, också kan man göra ett maskbo nånstans. 
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Helldén (1994) skriver i sin bok Barns tankar om ekologiska processer att ett bra sätt att 

hjälpa barn att utveckla en fullständigare förståelse av materiens kretslopp i naturen, är att 

följa utvecklingen i en kompost. Där kan det bli synligt vad som hänt med löv och annat 

material och hur volymen av materialet förändras. Eftersom det finns två aktiva komposter på 

den undersökta skolan och eftersom denna skola har Utmärkelsen för hållbar utveckling har 

troligen eleverna haft många tillfällen till lärande. Han menar precis som Godée (2008) att 

barnens utforskande ska stå i fokus och att experimenterande och prövande av barns hypoteser 

både signalerar att pedagogen tar barnets tankar på allvar och att det dessutom är en god väg 

till kunskap. Mitt resultat visar på att många hypoteser finns kring vad som händer i 

komposten och varför man komposterar. Dessa hypoteser är fullt möjliga att pröva, att möta 

och utforska tillsammans i gruppen. Pedagogens utgångspunkt, menar Helldén måste vara 

elevernas vardagsföreställningar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att 

lärarens uppgift är att möta och utmana barnens tankevärld. Pedagogens förmåga eller 

oförmåga att tolka och avgöra barnets proximala utvecklingszon, där barnets potential att lära 

finns, kan bli avgörande för om barnet/eleven utmanas i sitt lärande eller ej. Här används med 

fördel pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att få syn på barnens lärandeprocess. 

Wehner Godée (2011) trycker på det kollektiva lärandet. Författaren menar att den lilla 

gruppen måste betraktas som en lärandegrupp och ser lärandet som ett ömsesidigt lärande, ett 

kollektivt lärande. Intressant skulle det vara att veta hur gruppens lärandeklimat ser ut och 

om/hur läraren jobbar med det kollektiva lärandet. 
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Diskussion 
 

Sexåringars föreställningar om hur en kompost fungerar. 

 
Barnens föreställningar kring komposten och vad som händer i den, är varierande. Många 

visar på god inblick men det är också tydligt att processen är abstrakt. Att ett bananskal kan 

ändra konsistens till ett nytt material är svårt att förstå och förklara. Helldén (2012) menar att 

barn/elever behöver kunna observera något för att förstå att det finns, när det gäller 

materiabegreppet. Många av barnen i denna studie vet att det bildas jord i komposten, men har 

ingen aning om hur det går till. En förklaring till det skulle kunna vara just det som Helldén 

belyser; svårigheten att förstå hur materien kan omvandlas på olika sätt. Processen är abstrakt, 

men Helldén ger många praktiska tips och råd kring hur naturvetenskapliga fenomen kan 

göras mer konkreta och lättare att förstå. Genom små växtodlingar inne och ute kan barn 

undersöka växtens uppbyggnad och förmåga att växa, genom undersökning av avdunstning 

och kondensering kan barn undersöka vattnets kretslopp och växters upptagning av vatten 

eller insekters samband med nedbrytning genom att samla dem tillsammans med löv. Jag 

tänker mig att många av de förslagen fungerar både i skola och i förskola. Att följa 

kompostens utveckling ser jag precis som Helldén som ett utmärkt sätt att synliggöra och 

konkretisera vad som händer med löv och annat material och även hur volymen av materialet 

förändras. Ämnet hållbar utveckling är mångfacetterat och innehåller ett stort antal områden. 

Logiken och sambanden tror jag många gånger kan uppfattas först efter att ha jobbat med 

hållbar utveckling en tid. Förståelsen på ett djupare plan blir enligt mig fördröjd och till slut 

faller kanske bitarna på plats och barnen ser kopplingar mellan de olika delarna och hur de 

samverkar och är beroende av varandra. Nya erfarenhetsfragment införlivas i barnens 

tankemönster och vardagsföreställningar är i ständig förändring. En dag i veckan är barnen i 

den undersökta förskoleklassen i skolskogen där de också äter lunch. Hur ser innehållet i den 

undervisningen ut? Hur ser metodiken ut?  

 

Sexåringars föreställningar om varför man komposterar. 

 
Vad kompostjorden kan användas till verkar vara lättare att beskriva. Detta har barnen kanske 

praktiskt erfarit. Om man inte har varit med om det så har alla barnen iallafall erfarenhet av 

att plantera i jord, och då blir det lättare att föreställa sig kring kompostjorden och dess 

användningsområden. Varför man komposterar eller återvinner mat visade sig vara en svår 

fråga. Flera av barnen associerade till att man inte ska slänga i naturen och när de kommit in 

på det spåret var det lätt att börja tänka på vad man kan kasta och inte med hänsyn till t.ex. 

djur. Associationen var också att man inte ska slänga mat. Båda dessa tror jag är vanligt att 

barn möter. I inledningen av detta arbete beskriver jag hela konceptet hållbar utveckling, och 

jag beskriver också att det visat sig svårt att i förskolan och grundskolan beröra den sociala 

och den ekonomiska aspekten. Jag har valt att avgränsa mig till den ekologiska delen men 

tycker att det hade varit intressant att följa upp med ytterligare frågor, t.ex. Varför är det inte 

bra att slänga mat? Det hade också varit intressant att fråga samtliga barn i studien: Varför 

ska man göra jord själv när man kan köpa den i affären? Med dessa frågor skulle kanske en 

öppning finnas att komma in på hållbar utveckling i ett vidare perspektiv där eventuellt den 

sociala eller ekonomiska aspekten berörs. Detta ser jag som en möjlig utgångspunkt för vidare 

forskning eller som förslag till framtida examensarbeten. Många av barnen kommer under 

samtalen in på återvinning och källsortering av andra material. Jag tolkar i mina intervjusvar 
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att många barn är väl insatta i att man kategoriserar material och slänger dem på olika ställen. 

Sedan är det oklart för många vad som händer i nästa steg, då flera uttrycker att det är 

lämpligt att slänga både tidning, kartong och glasspinnen i komposten. Ett barn i studien 

berättar om vad som händer med de andra föremålen efter att de kastats i återvinningskärlen. 

Denna studie har inte det området som inriktning, men jag tycker mig ändå kunna skönja en 

osäkerhet. Att tillsammans i gruppen ta med några av kärlen till återvinningsstationen tror jag 

skulle kunna bidra till att barnen får ihop processens olika steg bättre. Återvinningsstationen 

ligger cirka tre minuters gångväg från skolan. Barnen möter dagligen olika återbruksmaterial 

på fritids limverkstad och barnen är på ett naturligt sätt delaktiga i källsorteringen i 

klassrummet då de t.ex. slänger på rätt ställe vid bortstädning. Vem tömmer behållarna – hur 

ser barnens delaktighet ut i detta? Jag ser det som av stor vikt för elevernas möjlighet till 

lärande för hållbar utveckling att dessa kanske till synes små uppgifter blir till naturliga inslag 

i vardagen, och pedagogens uppgift är att skapa rutiner som möjliggör detta. 
Flera av barnen i min studie uttrycker också att man komposterar för att göra jord som man 

sedan kan använda till att plantera med i någon form, till rabatter, blommor och trädgårdsland 

eller till maskbon, som barnen uttrycker det. Om jag jämför med tidigare forskning finns den 

typ av insikter ofta hos betydligt äldre barn. Svaren tycker jag tyder på att barnen har viss 

inblick i att jord inte är slutstationen i materiens omvandling. Barnen uttrycker ju vad jorden 

kan användas till och två av barnen är också inne på att vitaminerna i bananskalet går vidare 

till jorden så att den näringen senare blir gödsel för planteringen. Ett barn menar att det är bra 

att det ruttnar snabbt, så att ”högen” blir mindre, vilket tyder på en begynnande kunskap kring 

nedbrytningsprocessen. Barnen är delaktiga i vårbruket i trädgårdslandet genom att vända 

jorden, plantera frön och potatis och skola ut försådda plantor. Är detta en aktivitet som alla är 

delaktiga i? Är barnen medvetna om skolans stora andel ekologiska produkter i kosten? Är 

barnen medvetna om varför skolan strävar mot en hög andel ekologiska produkter? Är barnen 

medvetna om vad det innebär att en produkt är ekologisk? De barn som förklarade orsaken till 

kompostering med att man inte ska slänga i naturen tycker jag tyder på föreställningen att 

människan är central. De barnen som uttrycker den typen av svar tänker jag har en mindre 

inblick i kretsloppskedjan, samtidigt som det är möjligt att barnen som svarar så kan ha tänkt i 

ett rätt-fel perspektiv, för man får ju inte slänga mat hur som helst i naturen och då blir det 

logiskt att människan skapar sig ett kärl/en plats där maten kan slängas.  

 

Sexåringars föreställningarom hur de tillskansat sig kunskaperna om 

kompostering. 

 

Utifrån intervjuresultaten står skolan och syskon för den mesta kunskapsförmedlingen. Jag 

tänker mig att kunskapsförmedling och delaktighet har ett samband. Alla föräldrar vill ta del 

av sina barns vardag och det är vi pedagoger som ansvarar för att ta tillvara den lusten och 

bjuda in till samarbete (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Lindström och Pennlert (2004) lyfter 

också att föräldrars kunskap, engagemang och önskemål kan vara en tillgång i skolan. 

Intressant skulle det vara att veta mer kring hur föräldrarnas delaktighet ser ut i den här 

undersökta gruppen. Hur ser den information ut, som vänder sig till föräldrar och behandlar 

området hållbar utveckling och kompostering? Jag ser det som mycket viktigt att pedagogen 

lägger vikt vid att informera föräldrar kring detta så att barn och föräldrar på ett natuligt sätt i 

vardagen kan samtala och resonera kring ämnet. Jag tycker det är intressant att tre av barnen 

uttryckte att de inte lärt sig någonstans utan att de bara tänker och drar slutsatser själva. 

Lärprocesser ser olika ut för varje barn. Ett utforskande arbetssätt utan presenterande av rätt 

eller fel, innebär att eleven kanske inte omedelbart ser sambanden. Efter en tid med 

angreppssätt från olika håll faller polletten ner och eleven ser sambanden och får en djupare 
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förståelse. Eleven kanske inte uppfattar att man exempelvis jobbat med kompostering i skolan 

även om man just jobbat med lövens nedbrytning. Möjligen upplever barnen att de lär sig 

själva även om grunden till det nyss blev lagd i undervisningen. 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) menar att leken har stor betydelse för barns 

lärande och problemlösningsförmåga. Det s.k. divergenta tänkandet ökar när barn själva får 

pröva sig fram till lösningar i lekens form. Förskoleklassen som skolform befinner sig i ett 

gränsland mellan förskola och skola. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara och lek och 

skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet, står att läsa i 

Lgr11. Johansson, Pramling Samuelsson (2006) menar att man antar att barn lär sig bäst när 

de fångas av något som totalt upptar deras engagemang, när barnet är koncentrerat på något 

som det vill lösa eller veta mer om. De menar vidare att lust och engagemang ofta idag 

framhålls som villkor för lärande. Med denna utgångspunkt blir också lekens värld en källa 

till lärande. En trygg lärandemiljö ser jag som en självklar utgångspunkt, där gruppens klimat 

har en stor inverkan. Helldén (2012) tar upp gruppens atmosfär som en viktig faktor för att 

eleverna ska kunna utveckla sitt kunnande. I en grupp med en god atmosfär menar han, är 

förutsättningarna för läraren att lära känna elevernas utgångsläge, deras vardagsföreställningar 

bra. Hur ser denna grupps lärandeklimat ut? Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 

menar liksom Wehner Godée (2011) att pedagoger bör dokumentera verksamheten för att ha 

möjligheten att tillsammans utvärdera och därefter planera vidare. Att vara lyhörd för barnets 

intresseområden, tankar och funderingar är många gånger nyckeln till att ett tema eller projekt 

blir lyckat. Barnen visar vägen, åt vilket håll temat skall bära och pedagogerna stöttar och 

förtydligar, möjliggör och ser till helheten med utgångspunkt i läroplanen och vad som är 

praktiskt genomförbart. Åberg, Lenz Taguchis tankar kring pedagogens roll står för mig för 

ett oerhört ödmjukt och fint förhållningssätt som jag gärna lutar mig tillbaks på. Ett 

förhållningssätt som andas optimism där man fokuserar på, utgår ifrån och lyfter barnets 

kunskaper och tillgångar istället för att lyfta barnets brister och som pedagog försöka lära 

barnet vad som fattas. Förhållningssättet främjar barnets fantasi och nyfikenhet och också 

barnets kritiska tänkande. Flera av barnen visar på stor nyfikenhet i ämnet hållbar utveckling 

med inriktning mot kompostering, och jag tror att dessa barn kan bidra till att föra 

utvecklingen framåt. Några spännande och undersökningsbara hypoteser som kom fram i 

mina strukturerade samtal är: 

 

Det tar 500 år eller jag menar femtusenmiljarder år för att det ska bli jord av ett 

bananskal..Om man lägger t ex en äppelskrutt där så tar det bara en timma för 

den att bli jord. Tiden avgörs av hur mycket näring de har. 

Eller: 

 

Metall kan bli jord om det bara är tillräckligt tunt. 

 

Slutord 

 

Undersökningar visar som jag tidigare beskrivit att ett socialt och ekologiskt perspektiv är 

vanligt förekommande i undervisning på utbildningssystemets alla nivåer. De sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorerna länkas däremot sällan samman så att perspektivet 

hållbar utveckling synliggörs. Pramling Samuelsson menar att det i förskolan handlar om att 

lärare behöver tänka globalt men arbeta med barn lokalt (Hugo och Segolsson 2010). Enligt 

LHU ska lärandet som jag tidigare beskrivit alltid genomföras på ett demokratiskt sätt, så att 

barn och lärare, har inflytande, är delaktiga i processen och får handlingskompetens för 

framtiden. Den här studien avgränsar sig till det ekologiska perspektivet och jag tycker att den 
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här förskoleklassen jobbar enligt LHU. Intressant skulle det vara att veta hur de jobbar med 

övriga delar. Hur blir den ekonomiska aspekten synlig? Den ekonomiska aspekten möttes vid 

två tillfällen i studien, då det i ett av fallen uttrycktes att det var bättre att göra egen jord 

eftersom det var långt till affären och det andra att det vore dumt att köpa jord eftersom man 

får slut på pengar. Detta område är dock inte i fokus i denna studie, men jag ser det som ett 

möjligt uppslag till vidare forskning. Hur jobbar gruppen med målen som behandlar 

värderingar, empati och omsorg om andra människor dvs. hur blir den sociala aspekten 

synlig?  

Jag har fått fördjupad kunskap kring att intervjua barn, fått bekräftat hur viktigt det är att 

barnet känner sig avslappnat för att jag som pedagog verkligen ska kunna bli delgiven tankar 

och föreställningar. Ett första svar kan vara direkt felvisande för vilka föreställningar ett barn 

har och vilken kunskap ett barn besitter. Att fråga på rätt sätt kan leda till helt andra resultat. 

Den här lilla undersökningen har givit mig värdefulla kunskaper kring barnens tankevärld och 

föreställningar i ämnet. Detta ger, som jag ser det, en god grund för att planera den 

pedagogiska verksamheten i ämnet hållbar utveckling. En intressant fortsättning skulle kunna 

vara en jämförande studie mellan sexåringars tankar om kompostering i en skola som inte har 

utmärkelsen skola för hållbar utveckling. Ännu ett intressant uppslag är att avgränsa ämnet 

ännu mer och rikta fokus på barns föreställningar om nedbrytning. Lärande för hållbar 

utveckling har som mål att barn och elever blir extra handlingskraftiga. Detta tror jag uppnås i 

olika grad beroende av vilket förhållningssätt som råder. Jag tror på att lyssna på barnet och 

utgå från tankar och fantasier, att ta reda på barns vardagsföreställningar t ex. genom att 

lyssna på vilka begrepp barnen ger uttryck för, att få syn på barnets samspel med materialet 

och platsen och att se barnets kommunikation och sociala samspel med andra. Jag tror på att 

ha ett utforskande arbetssätt utan rätt och fel, att använda lekens utforskande och prövande 

och att vara medforskare, att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

utmaningar. Jag tror att ett arbetssätt i demokratisk anda med dynamiska arbetsmetoder 

främjar goda möjligheter att utveckla en ansvarsfull relation till miljön och möjligheten att 

göra val i livet som kan medverka till att förbättra förutsättningarna för goda liv för människor 

och djur. Jag tror att handlingskraft till framtidsberedskap främjas, handlingskraft till 

ställningstaganden i frågor som rör jordens resurser och ett leverne som möjliggör: 

En hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor: 

 

 Finns det något av de här föremålen (tidningspappersbit, kartongbit, glasspinne, 

plastkork, metall (ljuskopp från ett värmeljus), bananskal) som kan passa att slänga i 

komposten? 

 

 Varför passar den att slänga där? 

 

 Visa bilder: 

 

kompost  

matavfall som slängs i komposteringskärl 

larver, småkryp och andra insekter 

maskar 

spade 

skottkärra  

 

 Varför ska man kompostera/återvinna mat som är över? 

 

 Hur vet du det här? 
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Bilaga 2 
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