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Sammanfattning 
 
De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och 
plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med 
denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar 
utveckling. Metodiken och den teoretiska ansatsen som används utgår från Gilles Deleuze och Felix 
Guattaris rhizomatiska filosofiska prövande i ett kartografiskt arbete. Detta handlar dels om att spåra 
artikulationslinjer om barns delaktighet i utformandet av en hållbar framtid, dels om att genomföra ett 
aktivt experimenterande med dessa spårningar. Syftet är att möjliggöra fler kompositioner av barns 
delaktighet i utformandet av en hållbar omvärld. Resultatet i den spårande ansatsen har synliggjort att 
förskolan styrs av cementerade uppfattningar om hur ett hållbarhetsarbete ska implementeras. Barn 
målas upp som framtidens planetära förvaltare, en roll tilldelade av vuxna. Även miljön blir en sekundär 
och passiv aktör och finns där främst för människans operationer. Det andra steget i den kartografiska 
processens experimenterande har bidragit till en omkonstituering av ”lärande för hållbar utveckling” till 
något som tvärtom, inte är hållbart. Denna intervention belyser kraften då begreppet ”lärande för hållbar 
utveckling” sätts i rörelse i samproducerandet med teori och filosofi. 
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Förord 
 
Förra julen läste jag boken Bad Feminist (2015) av Roxanne Gay. Den var otroligt befriande och 
omfamnande! Äntligen kunde jag identifiera mig med mina inkonsekventa val och handlanden som jag 
tar mig för i livet. Å ena sidan ser jag mig som en person som i sann feministisk anda kämpar emot 
patriarkala strukturer samtidigt som jag å andra sida tittar fascinerat på trådsmala kvinnoideal i Victoria 
Secret´s fashionshow varje år. I samma andetag är jag inte heller konsekvent när det gäller att vara 
”ekologist” eller KRAV-smart. Jag försöker källsortera…ibland. Jag kör en miljöbil men tankar 
bensin…Jag köper ekologiskt, typ tre dagar i veckan. Jag är egentligen mot västvärldens konsumtion 
men älskar att fynda! Jag är inte konsekvent och nej – mig kan man verkligen inte lita på!  

Denna studie har bidragit till att jag, om än mer, funderar över dessa (motsägelsefulla?) multipliciteter 
som handlar om varandet. ”No paradox, no progress” som Niels Bohr uttryckte det (Bohr i Barad 2007). 
I denna andemening vill jag rikta mitt första tack till min handledare, Professor Hillevi Lenz Taguchi, 
som har introducerat mig till ett kartografiskt arbete. Detta har verkligen bidragit till att jag har kunnat 
gå utanför akademins segmenterande territorium och fått möjlighet att ta vara på mina idéer i 
utformandet av fler världsbilder. Tack även för körkortet i akademiskt skrivande!  

I mångt och mycket är denna studie inte bara ett examensarbete utan texten knyter samman de tre och 
ett halvt år som jag har spenderat på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms 
universitet. Alla de rubriker som jag har använt mig av i studien är ett resultat av tidigare examinationer, 
tankegångar och samtal med såväl lärare som andra studenter. Så tack alla ni, för alla spår och 
artikulationslinjer som har legat till grund för detta examensarbete!  

Tusen och åter tusen tack till Matilda Dominique som har gett mig tillåtelse att använda de fantastiska 
verk som finns med i mitt examensarbete. Det känns fint att knyta samman dina konstverk som en del 
av den resa som även jag påbörjade på Väddö Folkhögskola för nästan 15 år sedan. Det är kanske nu 
jag får återuppta vävandet i en kurs hos dig J. 

Tack till Fabian Sydén, som frikostigt har lånat ut ett illustrerat verk till studien. Dina tankar om ”samtal” 
väckte också tankar hos mig! Jag hoppas att våra vägar korsas igen i framtiden. 

Till mina gäris: Klara och Helena Gripe, Anna Söderström och Carolina Hylberg. För alla 
rödvinskvällar, samtal och problematiserande av idealiserandet om hur vi ska vara som kvinnor, 
flickvänner, mammor, barn etcetera. Tack för era bidragande spår till studien och livet i sig självt! 

Till mina barn, Leon och Allie, tack för all uppmuntrande pausunderhållning i skrivandet. Jag har 
verkligen behövt lite skratt och galenhet emellanåt!  

Tack även till dig Micke. Nu drar vi till paraplydrinksland så att jag kan vara social i en vecka  – kanske 
att jag tar med en bok eller två… 

Sist men inte minst, Pappa! Tack, för alla söndagar, kaffe och prat. För allt barnvaktande och hämtningar 
på förskolan när det har kört ihop sig. Jag blev inte något fotbollsproffs men jag vet att du är stolt över 
mig ändå!  
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Inledning 
 

Always fire and up another sin, 

Following the streams so carefully  

Trying to find another piece in the map, 

They were just fields out there. 

(Amanda Bergman 2016) 

 

Hållbar utveckling definierades för första gången i den internationella rapporten ”Common Future” även 
kallad Bruntlandrapporten (United Nations 1987). Syfte var att främja en hållbar utveckling som inte 
skulle påverka kommande generationers liv i en alltför negativ riktning. Hållbar utveckling delas in i tre 
ömsesidigt beroende-delar; ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer som ska ses utifrån en holistisk 
syn där alla ges lika stor betydelse i arbetet för en hållbar framtid. Den ekologiska dimensionen kan 
kortfattat beskrivas utifrån ett omhändertagande av ekosystem och biologisk mångfald, 
socialdimensionen belyser människans ömsesidiga beroende där bland annat demokratiska värderingar 
får ta plats och de ekonomiska faktorerna innebär att värna om de resurser som vi har, både materiella 
och mänskliga (ibid.). I förhållande till förskolans arena kan dessa dimensioner relateras till starka 
traditioner byggda på samhälleliga värdefrågor där hållbar utveckling ses som ett relativt nytt bidrag till 
fostransområdet (Hedefalk 2014, s. 16; Ärlemalm – Hagsér & Sundberg 2016, s. 142; Skolverket 
1998/2016, s. 7; Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla & Persson 2015, s. 38). År 1989 ratificerade de 
flesta länder ”Konventionen om barns rättigheter” som ett resultat av barndomssociologiska idéer där 
barnet skulle få ta större plats i samhället (Gustafsson 2011; Halldén 2007; Regeringskansliet 2014). 
Barn sågs nu som aktörer med egen rätt att få uttrycka sin åsikt och plats i samhället (Halldén 2007, ss. 
15, 20-21; Einarsdotter, Dockett & Perry 2009, s. 218; Jonsdottir 2007, s. 34; Närvänen & Näsman 2007, 
s. 238). Ovanstående kortfattade summering har bidragit till en förskjutning från det som som tidigare 
kallades miljökunskap till lärande för hållbar utveckling i utbildningssammanhang vilket återspeglar en 
samhällelig omvärldssyn som också involverar förskolan. 

I skolor och förskolor pågår just nu ett omfattande miljöarbete i Sverige med intentionen om att 
kemikalie- och plastbanta verksamheterna (Naturskyddsföreningen 2016). Flera skolor och förskolor 
arbetar dessutom för att bli KRAV-certifierade (Krav 2015) eller för att kunna ”hissa” Grön Flagg (Håll 
Sverige Rent 2016). Aktörer som politiker, kommuner men även media arbetar aktivt för att 
säkerhetsställa ett mer hållbart sätt att leva framöver, där barn ofta ses som framtidens planetära 
förvaltare med målet att förbättra och förändra rådande miljösituation. Trots ett ökat hållbarhetsintresse, 
både för och i förskolan, är forskningsdomänen som handlar om förskola och hållbar utveckling än så 
länge ganska begränsad, såväl nationellt som internationellt. En central fråga är vilken roll de vuxna i 
samhället och i förskolan menar att just barnen själva kan ha, ges eller- ta i utvecklingen och 
utformandet av ett hållbart samhälle? Detta skulle å ena sidan kunna tolkas utifrån diskursiva uttalanden 
eller positioneringar av barns plats i utarbetandet av en hållbar framtid. Å andra sidan kan de tilldelade 
rollerna ses som artikulationslinjer, vilket inte syftar till strukturella och bakomliggande förklaringar 
(Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 43). En artikulationslinje hänvisar istället till idéer, tankar och 
impulser som är rörliga och transformativa och som i detta fall handlar om barns delaktighet i arbetet 
för en hållbar framtid. Artikulationslinjer är inte fast i ett låst system eller teoretiskt perspektiv utan rör 
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sig mellan, genom och tillsammans med andra tankelinjer i ett komplext nätverk eller rhizom (Deleuze 
& Guattari 1980/2015, kap 1). Artikulationslinjer skulle kunna jämföras med hjärnans (rhizomets) 
signalsystem som skickar ut information till andra nervceller i ett sammanhängande kontaktnät (Lenz 
Taguchi 2016a; Lenz Taguchi 2016b). Även internet är ett sådant exempel. Båda dessa påvisar den 
flexibla kartbild och rörelseförmåga som möjliggörs i ett rhizomatiskt arbete med artikulationslinjer. 

Med bakgrund till detta ämnar föreliggande studie att se över barns delaktighet i utförandet av 
hållbarhetsarbete i förskolan. Kommande arbete handlar om att i olika relevanta texter spåra de 
tankelinjer som belyser, beskriver eller förordnar ett sådant arbete. Teoretiskt och metodologiskt tar jag 
stöd i Gilles Deleuze och Felix Guattaris kartografiska (1980/2015, kap.1) metodologi1. Studien handlar 
till viss del om en form av textanalytiskt arbete som sedan övergår i ett laborerande av nya potentiella 
tankelinjer utifrån det som blir synligt. Inom utbildningsfältet har kartografiska analyser gjorts med 
utgångspunkt tagen i skärningspunkten mellan neurovetenskap och utbildning (Lenz Taguchi 2016a; 
Lenz Taguchi 2016b), samt av begreppet posthumanism (Lenz Taguchi 2017). Med inspiration från 
dessa studier har jag valt att analysera och spåra tankelinjer som handlar om förskolebarns delaktighet i 
arbetet med hållbar utveckling. 

Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är dels att spåra de olika tankelinjer som synliggörs i styrdokument och 
myndighetsrapporter, förskoleforskning, populärvetenskapliga tidskrifter och läromedel, i relation till 
förskolebarns roll och delaktighet i utformandet av en hållbar omvärld; dels att genomföra en aktiv 
experimenterande kartografi med de spårningar som har gjorts, med syfte att utforska möjligheterna till 
nya tankegångar om barns deltagande i relation till hållbarhetsfrågor. 

Forskningsfrågor: 

•   Vilka dominerande tankelinjer om barns roll och delaktighet i utvecklingen av ett hållbart 
samhälle kan spåras i styrdokument och myndighetsrapporter, förskoleforskning, 
populärvetenskapliga tidskrifter och läromedel? 

•   På vilka sätt förstärker olika tankelinjer om barns roll och delaktighet i förhållande till ett 
hållbart samhälle varandra, respektive divergerar/skiljer eller underminerar varandra på det 
tankeplan jag studerar?  

•   Vilka nya tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
experimenteras fram utifrån det som har synliggjorts?  

Bakgrund och tidigare forskning 
De senaste åren har ett samhälleligt intresse för hållbar utveckling ökat explosionsartat. I 
forskningssammanhang finns det dock, relativt få studier som belyser förskolebarns delaktighet i arbetet 
med  hållbar utveckling. Detta kan bero på att begreppet och ansatsen är förhållandevis ny och har ersatt 
det som tidigare formulerades som miljökunskap (Sommerville & Williams 2015). Denna förskjutning 
kan också synliggöras i de utvalda texterna som presenteras nedan, där yttre påverkansfaktorer i form 
                                                
1 Kartografi betyder läran om att framställa kartor (Lantmäteriet 2017). I denna studie används både 

kartografi men även Deleuzes och Guattaris (1980/2015, s. 19) begrepp kartografera med syfte att belysa 
den pågående experimentella spelplan som detta arbete syftar till (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 19).    
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av styrdokument och myndighetsrapporter, populärvetenskapliga artiklar och läromedel, filtrerats ner 
från skolans till förskolans verksamhet. Olika, för området, centrala domäner eller territorium blir 
betydelsefulla att redogöra för eftersom de i sin tur påverkar barns delaktighet i arbetet med hållbar 
utveckling.  

Texterna som har valts ut för detta arbete kommer att presenteras dels som bakgrund till ämnesområdet, 
dels i termer av tidigare forskning. I analysarbetet som sedan tar vid utgör samma texter min ”empiri” 
eller ”data” i det spårande och kartografiska arbetet (jfr Lenz Taguchi 2017 och se teori och 
metodavsnittet). Mina spårningar kommer sedan i sin tur ligga till grund för en experimenterande 
kartografi som jag hoppas kan generera konstruktioner av nya möjliga tankelinjer gällande barns 
delaktighet i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. På så sätt innebär ett spårande och kartografiskt 
arbete det som Lenz Taguchi (2016a , 2016b, 2017b) benämner som en dubbel rörelse som en del av 
analysen. Det kan förenklat beskrivas som en spårande kritisk analys som utgångspunkt för ett kreativt 
medskapande arbete av nya möjliga verkligheter, tankesätt eller förslag för det område som ska utforskas 
(ibid.). 

Styrdokument och myndighetsrapporter om 
förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar 
utveckling 

Utbildningsdepartementet 

Utbildningsdepartementet är den instans som ansvarar och ser över Skolverkets arbete med att 
exempelvis implementera och föra vägledning i de frågor som avser både skola och förskola 
(Regeringskansliet 2016). År 2010 kom regeringen ut med ett kompletterade tillägg till förskolans 
läroplan där de bland annat betonade vikten av ett arbete med hållbar utveckling eftersom värderingar 
och kunskaper grundläggs i de tidigare åren (Utbildningsdepartementet 2010, ss. 14 – 15). Utifrån detta 
syfte ska pedagogernas arbete centreras till förskolans närmiljö, där den vuxne ska stötta barnen i sitt 
utforskande av människans och naturens ömsesidiga beroende vilket exempelvis kan ske genom 
experiment (ibid.). Regeringen understryker att barn ska göras delaktiga i arbete med hållbar utveckling 
med förhoppning om att i framtiden kunna lösa problem och ta ställning mot eventuella orättvisor.  

”Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart användande, hållbar produktion, 
livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion som om mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt 
samhälle är exempel på principer som ingår i begreppet hållbar utveckling”. 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 15) 

Regeringen markerar dock att detta arbete inte ska ske genom att påtvinga barn ansvaret för dagens 
miljösituation. Men eftersom förskolan redan har ett väl inarbetat arbetssätt med värdegrundsfrågor, kan 
detta ligga till grund för en fortsatt naturlig implementering av lärande för hållbar utveckling 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 15). 

Läroplan för förskolan 
I läroplan för förskolan nämns inte begreppet hållbar utveckling utan istället betonas ett arbete med 
miljö- och naturvårdsfrågor, där ett positivt förhållningssätt gentemot framtiden ska känneteckna 
verksamheterna (Skolverket 1998/2016, s. 7). Skolverket menar att ett etiskt förhållningssätt till 
omvärlden skapar förutsättningar för ett framtida omhändertagande, vilket också bör tas i beaktning i 
arbetet på förskolan. Av dessa anledningar görs ingen mer fördjupning i läroplanen även om 
paragraferna ”2.1 Normer och värden”, ”2.2 Utveckling och lärande” och ”2.3 Barns inflytande” 
(Skolverket 1998/2016, ss. 8 – 12) implicit kan relateras mot ett hållbarhetsarbete. 
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Skola för hållbar utveckling 

Skolverket har ett eget utnämnande i form av certifiering till de skolor eller förskolor som uppnår vissa 
mål mot ett arbete för hållbar utveckling. Skolverket utgår från Bruntlandrapportens dimensioner där 
det demokratiska uppdraget betonas: ”Demokrati är inget som kan övertas från generation till nästa, 
demokrati måste återerövras av varje ny generation” (Skolverket 2010, s. 4). Vidare belyser Skolverket 
(2010, s. 5) att demokrati avser ett respektfullt bemötande där lyssnande och reflektion blir viktiga 
pusselbitar för att kunna fatta nya beslut  för och i framtiden. För att kunna flytta in arbetet i förskolan 
illustrerar Skolverket (ibid.) arbetet med en sol där där vissa kärnvärden, såsom jämställdhet, kretslopp, 
konsumtion och mänskliga rättigheter, blir strålar i arbetet som filtreras ner i verksamheterna. Vissa av 
dessa ”solstrålar” lämnas tomma som ett sätt för den enskilda institutionen att på egna innovativa sätt 
komma med förslag om vilka kärnvärden som blir signifikanta för just dem (ibid. s. 7). I relation till 
barns delaktighet lyfter Skolverket (2010, s. 8) vikten av att ha planerade ramar men som sen ställs 
öppna och till förfogande för barnens egna funderingar och tankar. Även om styrdokumentet inte är 
bindande kan det ses som ett komplement till frånvaron av ett arbete med hållbar utveckling i förskolans 
läroplan. 

World Organisation for Early Childhood Education (OMEP)  
OMEP är en internationell frivillighetsorganisation som är verksam i 65 länder med syfte att främja 
förutsättningarna för barn mellan 0-8 år (Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm – Hagsér 2012, s. 5). 
Sedan 2007 har OMEP arbetat med frågor som rör lärande för hållbar utveckling där de utgår från 
Bruntlandrapportens definitioner som kopplas till sju ledord. Den sociala dimensionen förankras till 
”Respect”, ”Reflect” och ”Rethink”. Miljö- eller ekologidimensionen binds samman med ledorden 
”Reuse” och ”Reduce” medan ”Recycle” och ”Redistribute” förenas till den ekonomiska dimensionen. 
I förhållande till barns delaktighet menar OMEP att verksamheten ska utgå från barnens intressen där 
deras aktiva deltagande ska leda till framtida handlingskompetens med möjlighet att agera i både framtid 
och nutid. Rapporten exemplifierar även sex förskolor som på olika sätt arbetar utifrån OMEPs ledord 
och Bruntlandrapportens dimensioner. Bland annat synliggörs arbeten där barnen har ritat olika 
teckningar på människor som håller varandra i händerna runt ett jordklot. Avslutningsvis diskuterar 
OMEPS rapport om betydelsen att erkänna barns aktörskap i frågor som berör dem för att på så vis 
generera ”en tänkande människa som förmår och vill skapa nytt för att främja sin nästas, naturens och 
sin egen välfärd” (Engdahl, Karlsson, Hellman & Ärlemalm – Hagsér 2012, s. 35). 

Forskning om förskolebarns delaktighet i arbetet 
med hållbar utveckling  
I en rapport från Vetenskapsrådet (Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla & Persson 2015, s. 38) hävdas 
att hållbar utveckling vilar på etiska värdegrundsfrågor, något som också är av betydelse i det 
institutionella arbetet tillsammans med barnen. Vetenskapsrådet framhåller tre svenska avhandlingar 
som har getts ut de senaste åren och som har fått betydelse för ett arbete med hållbar utveckling i 
förskolan. De refererar till Maria Hedefalk (2014), Johan Dahlbeck (2012) och Eva Ärlemalm – Hagsér 
(2012) där ett sammanfattande kan göras, främst med inriktning mot en kritisk diskussion av begreppet 
hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vetenskapsrådet (Tallberg Broman et al.) sammanfattar sitt 
resonemang att den barndomssociologiska förankringen, där barn ses som aktörer, inte blir nog tydligt 
i det praktiska arbetet vilket gör att förskolan mer aktivt behöver fundera över hur detta kan 
implementeras. De tre avhandlingarna som Vetenskapsrådet belyser kommer, tillsammans med en rad 
andra studier på området förskola och hållbar utveckling, att presenteras som tidigare forskning vilket 
också utgör data för den kommande analysen. Detta avsnitt är organiserat och ”transkriberat” utifrån 
nyckelbegrepp som har kunnat urskiljas i de olika texterna. Vissa av studierna befinner sig i 
skärningspunkten mellan två olika teoretiska ingångar, vilket kommer att redogöra för. 



6 
 

Naturalistisk teoribildning – ”Ge det naturliga barnet tillträde till 
naturens lagar i arbetet med hållbar utveckling” 
En naturalistisk teoribildning kännetecknas av uppdelningen mellan natur och kultur, där barn ofta ses 
frånskilda från sitt naturliga väsen eller tillstånd. Den ”artificiella” världen med datorer och teknik blir 
ett hot mot naturen som ska lämnas orörd i så stor utsträckning som det är möjligt. Barn ska av den 
anledningen återgå till världsordningen genom tillträde till naturens lagar i arbetet med hållbar 
utveckling (Prince 2010; Sandell & Öhman 2010). Genom att lära barn om naturens värde, ges också 
förutsättningar för ett framtida omhändertagande (Sandell & Öhman 2010). Kunskap erövras genom 
direkta möten med naturen tillsammans med praktiska förståelser av det som ska läras (ibid, s 144). 

Enligt forskarna Klas Sandell och Johan Öhman (2010) vilar svensk och skandinavisk pedagogik på en 
tradition som styrs av genuina möten med miljön. Idag tycks denna ”äkta” relation dock ha förlorat fäste 
eftersom pedagogiken styrs allt mer av pluralistiska och politiska influenser. I sin artikel Educational 
potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor perspective diskuterar Öhman 
och Sandell (2010) över riskerna med pluralistiska och politiska förhållningssätt. Författarna hävdar att 
det finns en fara för att vår relation med naturen försummas när olika antropocentriska intressen beaktas 
(Sandell & Öhman 2010, s. 114)2. Sandell och Öhman (2010) får medhåll av Cynthia Prince (2010, ss. 
423, 425) som i sin tur belyser det urbana livets negativa konsekvenser där trendiga köpcentrum, lekland 
och tv-tittande kan leda till en frånvaro av utelivets goda kvalitetsaspekter. Prince (2010) menar 
dessutom i sin studie Sowing the seeds: education for sustainability with early years curriculum att barn 
föds i samhörighet med naturen och därför ska lärande för hållbar utveckling också integreras i 
läroplanen. 
 

”One way forward therefore is to re-connect children to the natural environment and promote care for 
planet earth through their exposure in the early years through early years education for 
sustainability”. (Price 2010, s. 426) 

Sandell och Öhman (2010, s. 113) upphöjer vikten av att utbildningsverksamheter och läroplaner 
behöver återinföra en mer naturinriktad pedagogik där barn ges möjlighet till möten med naturen, med 
syfte att skapa bättre förutsättningar för ett omhändertagande i framtiden. Författarna lägger fram sex 
olika förslag på hur en implementering i verksamheter och läroplaner kan se ut: 1) erfarenhetsbaserad 
mening av naturen, 2) relationsetiska perspektiv, 3) ett implementerande av fyra perspektiv på hållbar 
utveckling, 4) humanekologi i praktiken, 5) upplevelsen av ett enkelt liv, 6) demokrati, identitet och 
bostad (Sandell & Öhman 2010, s. 113). Genom att sammanföra barn med naturen ges förutsättningar 
för ett bättre omvårdande av planeten. Detta kan ske med hjälp av drivna pedagoger som skapar 
möjlighet för miljömöten tillsammans med aktiva föräldrar som väljer utelivets ”äkta” naturlighet 
(Prince 2010, s. 432). 

Barndomssociologiska perspektiv – ”Ta tillvara på barns kompetens i  
arbetet med hållbar utveckling” 
Utmärkande för en barndomssociologisk förankring är att barn ses som aktörer med egen kompetens att 
att handla och agera. Till skillnad från den naturalistiska teoribildningen är barndom ett sociologiskt 
fenomen istället för ett naturligt tillstånd. Perspektivet grundar sig i de tankelinjer som kom i och med 
barnkonventionens raticifierande år 1989 och syftar till att motverka ojämlika maktförhållanden mellan 
barn och vuxna (Pramlig Samuelsson 2011; Engdahl 2015). I och med detta skulle barndom inte ses 
som en transportsträcka mot vuxenlivet utan barn tillskrevs egen agens utifrån ett rättighetsperspektiv 
som betonar alla människors lika värde. Det barndomssociologiska perspektivet skiljer sig på så vis från 

                                                
2 Antropocentrism är ett förhållningssätt som utgår från individen i centrum. Naturen finns där för 

människan och inte i sin egen rätt (Nationalencyklopedin 2017a). Något som kan vara betydelsefullt att 
nämna är att miljöforskare världen över har enats om att vi har lämnat holocen för antropocen, det vill 
säga människans tidsålder. Prefixet ”antro” står för människa och den antropocena tidsåldern hänvisar 
till att de avtryck som människan lämnar på jorden och som jorden i sig inte kan reparera (Stockholm 
Resilience center 2017).  
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det naturalistiska synsättet eftersom barn redan har den kompetens som behövs i ett arbete med hållbar 
utveckling. I pedagogisk mening får detta betydelse eftersom det handlar om att aktivt lyssna in barns 
åsikter och tankar, samt göra deras röster hörda i arbetet med hållbar utveckling (ibid.). 

I artiklarna Why We Should Begin Early with ESD: The Role of Early Childhood Education (Pramling 
Samuelsson 2011) och Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project 
(Engdahl 2015) diskuteras de yngsta barnens delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. Ingrid 
Pramling Samuelsson menar att barn har stor kunskap och kompetens om hållbarhetsfrågor men att detta 
ofta underskattas av vuxna eftersom de oftare är fastlåsta i förgivettagna rutiner: 

”This may be easier for young children than adults, since they are not yet caught up in taken-for-
granted routines and habits. Tough they are on their ways to being little consumers from early stage”. 
(Pramling Samuelsson 2011, s. 115) 

Även Ingrid Engdahls för denna typ av argumentation där hon citerar ett brasilianskt barns svar på frågan 
om vad hållbar utveckling är: ”Action, love and care for nature, to ensure everyone a better future” 
(Engdahl 2015, s. 364). Vidare tar Engdahl (2015, s. 363) ”Konventionen om barns rättigheter” i 
beaktning och menar att barn måste ses som ”förändringsagenter” vilket skapar förutsättningar för en 
bättre framtid och bör av den anledningen implementeras i förskolan. Utifrån barns tilldelade aktörskap 
och kompetens ska de ges en forskares roll i arbetet med hållbar utveckling, tillsammans med en 
stöttande vuxen som kan skapa förutsättningar för att stimulera kommunikation och interaktion.  I 
verksamheten kräver detta kompetenta pedagoger som kan lägga grunden för det livslånga lärandet 
(Pramling Samuelsson 2011 ss. 115 – 116). 

Pragmatiska ansatser – ”Ge barn tillgång till meningsskapande praktiker 
så tar de plats i arbetet med hållbar utveckling” 

Till skillnad från en barndomssociologisk förankring strävar en pragmatisk syn mot själva görandet och 
meningsskapandet i praktiken. En pragmatisk ansats hämtar inspiration i ett naturvetenskapligt prövande 
och istället för att rikta ljuset mot socialideologiska aspekter svarar ett pragmatiskt synsätt till empiriska 
resultat (Öhman 2014). I de texter som har undersökts används ett pragmatiskt synsätt i relation till 
didaktiska konsekvenser, vilket belyser en kritisk inställning gentemot frågorna hur?, vad?, varför?, 
när? och för vem? (Caiman & Lundegård 2015; Öhman 2014; Caiman 2015; Hedefalk 2014). 
Relationen mellan görande (strävandemål) – barn – resultat sätter utbildning och lärande i fokus och tar 
avstånd från den tidigare naturalistiska fostransdiskursen (Öhman 2014). 

I tidningen ”Utbildning och demokratis” temanummer ”Nya professorer” framhäver Johan Öhman i 
artikeln Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv (2014) lärande för hållbar utveckling 
som en del i ett framtida utbildningsmoraliskt syfte. En god utbildning lägger vidare grund för ett kritiskt 
tänkande och människans emancipatoriska förmåga, vilket blir viktiga aspekter i ett framtida arbete för 
en hållbar framtid (Öhman 2014, s. 49)3. Utbildning möjliggör på så sätt att  ge barn förutsättningar för 
att i framtiden kunna ta ansvar för naturen och andra organismers välstånd. ”En genuin utbildning når 
aldrig en slutpunkt och kommer alltid att överskrida alla i förväg uppsatta mål” (Öhman 2014, s. 49). 
Det pragmatiska ställningstagandet syftar till en processepistemologisk uppfattning där reflektion och 
och görande belyser ett dialektiskt förhållandet mellan tanke och handling. Inom pragmatiken används 
ofta John Deweys filosofiska tankegångar som utgår från ett experimentellt utforskande utifrån 
individens meningsskapande (Öhman 2014; Caiman & Lundegård 2015; Caiman 2015).  Cecilia Caiman 
och Ian Lundegård (2015) och Caiman (2015) utgår i sina studier från empiriska material som påvisar 
att barn ”gör” naturvetenskap om de får möjlighet till inlyssnande och reflekterande pedagoger som 
aktivt överväger sina didaktiska val. Som pedagog handlar det om att ta vara på det som sker ”in situ”, 
eller där det händer, för att på så vis skapa meningsproducerande relationer mellan barn – miljö där 
barns frågeställningar driver arbetet framåt (Caiman & Lundegård 2015, s. 77). Genom att planera och 
skapa utrymme (ge) för laborerande situationer, får barn möjlighet att kritiskt (ta) ifrågasätta omvärldens 

                                                
3 Emancipation syftar till  människans rätt till självbestämmande eller frigörelse från förtryck. 

Emancipation har ofta använts i relation till kvinnans frigörelse från manlig dominans 
(Nationalencyklopedin 2017b).   
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komplexitet. Denna processepistemologiska förankring synliggör även barnens aktörskap i likhet med 
ett barndomssociologiskt perspektiv, dels genom att föra in demokratiska värden i form av att lyssna 
och få fatt i barns meningsskapande, dels i den empiriska ansatsen som styrs av experimentalism som 
belyser att ”sanningen” är transformativ och måste prövas på många sätt (Caiman 2015, ss. 27, 32, 38 – 
45). 

”Avhandlingen bidrar alltså med att empiriskt visa att ett pluralistiskt förhållningssätt till miljö- och 
hållbarhetsfrågor i förskolan inte nödvändigtvis behöver vägledas av pedagogerna. Det är barnen som 
tar ut riktningarna”. (Caiman 2015, s. 72) 

Sammanfattningsvis vill Caiman (2015, ss. 73, 77) skapa kunskap om hur pluralistiska förhållningssätt 
och barns meningsskapande implicit genererar emotionella relationer till miljön vilket blir betydelsefullt 
i lärande för hållbar utveckling. 

Som tidigare har nämnts präglas ett pragmatiskt synsätt av relationen mellan didaktiska val och 
meningsskapande verksamheter (Öhman 2014; Caiman & Lundegård 2015; Caiman 2015). Maria 
Hedefalks avhandling: Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av 
handlingskompetens för hållbar utveckling (2014) befinner sig i skärningspunkten mellan ett 
pragmatiskt perspektiv och en kritisk ansats, även kallad kritisk pragmatism (eg. anm.). Hedefalk (2014) 
riktar sig in mot förhållandet mellan förskola, undervisning och handlande för hållbar utveckling med 
syfte att belysa möjliggörandet av förskolebarns kritiska tänkande och agerande. Det som skiljer 
avhandlingen från andra pragmatiska studier är Hedefalks (2014) explicita upphöjande av 
”handlingskompetens” istället för meningsskapande. Begreppet ”handlingskompetens” står i relation till 
det som efterfrågas inom forskning gentemot lärande för hållbar utveckling, vilket synliggör ett mer 
specifikt strävansmål än de tidigare pragmatiska studierna (Hedefalk 2014, ss. 14 – 15). Hedefalk (2014, 
s. 10) menar att undervisningsbegreppet har hamnat i skymundan i förskolan, vilket tycks bero på 
pedagogers avståndstagande  till och rädsla för en skollik pedagogik som har präglat verksamheterna de 
senaste åren. Hedefalk riktar dessutom en stark kritik mot det naturalistiska synsätten där hon bland 
annat artikulerar: 
 

”Att städa upp en smutsig strand innebär således inte med automatik att barnen lär sig att handla för 
hållbar utveckling. Det kan även krävas en kritisk diskussion om olika alternativ och 
ställningstaganden”. (Hedefalk 2014, s. 10) 

Konklusionen av ett pragmatiskt perspektiv i relation till barns delaktighet i arbetet med hållbar 
utveckling kan beskrivas som en strävan efter meningsskapande verksamheter som aspirerar till att ge 
barn möjlighet till framtida handlingskompetens (Öhman 2014; Caiman & Lundegård 2015; Caiman 
2015; Hedefalk 2014). 

Postmodernistisk/kritisk diskursteoretisk ansats – ”Barn lever i en 
komplex och föränderlig värld som hela tiden bör granskas kritiskt” 

En postmodernistisk eller kritisk diskursteoretisk ansats ifrågasätter de tidigare teorierna och hävdar att 
synsätten enbart är en mänsklig konstruktion som varierar mellan tid och rum. Företrädare för denna 
kategori menar att det är föreställningar och normer som präglar hur ett arbete med hållbar utveckling 
ser ut i förskolan (Davis 2009; Hedefalk, Almqvist & Östman 2015; Sommerville & Williams 2015; 
Ärlemalm-Hagsér & Sundberg 2016). Dessa benämns som diskurser vilket belyser språkets betydelse 
för människans positionering i samhället. En diskursteoretisk ansats fungerar av den anledningen som 
ett analytiskt verktyg för att ta reda på bakomliggande faktorer till vad som i detta fall präglar barns 
delaktighet i ett hållbarhetsarbete i förskolan (ibid.). 

År 2009 presenterade Julie Davis studie i artikeln Revealing the research ”hole” of early childhood 
education for sustainability: a preliminary survey of the literature och som konstaterar en avsaknad av 
hållbarhetsarbete i förskolan. Den samlade empirin diskuteras diskursivt i förhållande till 
miljöundervisning, lärande för miljö, lärande i miljö och lärande för hållbar utveckling (Davis 2009, s. 
229). Davis (2009) resonemang fick ett stort genomslag och blev ett startskott för många andra forskare 
att ge sig in i fältet för att fylla det tomrum som saknades gentemot lärande för hållbar utveckling. Både 
Maria Hedefalk, Jonas Almqvist och Leif Östman (2015) och Margret Sommerville och Carolyn 
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Williams (2015) bygger vidare på Davis (2009) artikel med syfte att fylla på den lucka som tycks finnas 
av forskningslitteratur inom området ”lärande för hållbar utveckling” i förskolan. De båda studierna 
använder sig av diskursteoretiska verktyg men belyser olika resultat. 

Artikeln Education for sustainable development in early childhood education: a review of the research 
literature (Hedefalk, Almqvist & Östman 2015, s. 975) vidareutvecklar Davis (2009) resonemang där 
de ser över vetenskapliga publikationer mellan åren 1996 – 2013. Författarna efterfrågar hur lärande för 
hållbar utveckling definieras, vilka frågeställningar och resultat som dominerar fältet, samt vad 
artiklarna säger om barns delaktighet i förändringsarbetet mot ett hållbart samhälle (Hedefalk et al). 
Studien summeras med att det har skett en förskjutning från lärande om miljö, som har en naturalistiskt 
diskursiv förankring, till barndomssociologiska normer som lyfter barns eget deltagande i 
förändringsarbetet för ett hållbart samhälle (Hedefalk et. al 2015, ss. 985 – 986). Sommerville och 
Williams (2015) kommer i sin artikel  Sustainability education in early childhood: An updated review 
of research in the field fram till att en näst intill dubblering har skett gentemot utbildningsvetenskapliga 
artiklar om hållbarhetsfrågor i förskolan. Författarna använder sig av en annan metodologi (Lanthers 
typologiska forskningsmetod) och redogör för tre diskursiva framträdande förhållningssätt som präglar 
arbetet med hållbar utveckling i förskolan (Sommerville & Williams 2015, ss, 111 – 112). Dessa kan 
delas in i följande perspektiv; en utvecklingspsykologisk diskurs (här används främst lärande om hållbar 
utveckling), en barndomssociologisk diskurs (här används främst lärande för hållbar utveckling) och 
posthumanistiska ramverk. Trots ökningen av den forskningslitteratur som presenteras i början 
diskuterar Sommerville och Williams för att det saknas metodologisk och empirisk stringens i de fall 
som avser den litteratur som omfattar både den utvecklingspsykologiska- och barndomssociologiska 
förankringen (ibid.). Gentemot det posthumanistiska fältet saknas forskning av hållbarhetsfrågor i 
förskolan helt, vilket författarna efterfrågar i framtida studier (ibid.). 

Den senaste studien som har gjorts och som bygger vidare på Davis (2009) forskning är Naturmöten och 
källsortering - En kvantitativ studie om lärande för hållbar utveckling i förskolan (Ärlemalm – Hagsér 
& Sundberg 2016). Eva Ärlemalm – Hagsér och Bodil Sundberg (2016, s. 141) utgår från en kritisk 
jämförande enkätstudie riktad mot förskolans arbete med frågor som rör hållbarhet. Trots en ökning av 
forskningslitteratur inom området för hållbar utveckling konstaterar författarna att lärande för hållbar 
utveckling styrs av normativa uppfattningar där källsortering och andra proaktiva arbetssätt står i fokus 
(ibid. s. 147). De menar dessutom att den barndomssociologiska förankringen inte alls har bidragit till 
att barn blir mer delaktiga i ett arbete med hållbar utveckling utan istället tycks en miljö- och naturfostran 
vara i fokus (ibid. s. 152). Ärlemalm – Hagsér och Sundberg (2016, s. 153) sammanfattar sin studie med 
att det behövs fler tydliga stödstrukturer för förskolans arbete tillsammans med en kritisk diskussion om 
barns deltaganderoll i ett arbete om hållbar utveckling: ”Enkla svar och lösningar är inte möjliga i den 
nu mångtydiga, komplexa och motsägelsefulla värld vi lever i” (Ärlemalm – Hagsér & Sundberg 2016, 
s. 153). 

Kommunikationssociologisk/kritisk tolkande ansats – ”Lek, fantasi och 
dialog bör ligga till grund för barns delaktighet i arbetet för en hållbar 
framtid” 
Tillskillnad från de postmodernistiska teorierna ovan, som främst sätter maktdiskursen i centrum, 
belyser en kommunikationssociologisk ansats dessa i relation till människans medfödda förmåga till 
kommunikativt handlande (Ärlemalm – Hagsér 2013a; Ärlemalm – Hagsér 2103b). Detta belyser också 
den inre kapaciteten där barnet har kompetens för att verka för en hållbar framtid (Ärlemalm – Hagsér 
2013a, s. 1792). Både det postmodernistiska/diskursteoretiska och kommunikations-
sociologiska/kritiskt tolkande synsätten är relativt ense om diskursen eller strukturens påverkan för 
individens eller barnets möjlighet att agera. I ett kommunikationssociologiskt perspektiv blir dock etiken 
viktig och som uppstår i det mellanmänskliga mötet där alla individer har samma rätt att bli hörda och 
respekterade (Ärlemalm – Hagsér 2013b, ss. 52 – 53). 

I den utbildningsvetenskapliga artikeln Minds on Earth Hour – a theme for sustainability in Swedish 
early childhood education (2013a) utgår Eva Ärlemalm - Hagsér från kritisk teori med inspiration från 
den tyske kommunikationssociologen och filosofen Jürgen Habermas. Ärlemalm - Hagsér tar avstamp 
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i en fallstudie som analyserar ljudupptagning från diskussioner mellan förskolebarn och pedagoger och 
som centreras ner till verksamhetens tema ”Earth Hour”. Studien konstaterar att barns reaktioner är 
starkt sammanflätade med subjektiva erfarenheter där dialog, lek och fantasi skapar meningsfulla 
situationer (ibid.). ”Young children’s playful complex communications are the foundation for meaning-
making, intertwined with play and imagination” (Ärlemalm – Hagsér 2013a, s. 1792). Denna inställning  
ska på så vis bidra till förståelse och förhandling som leder till en förskjutning mot lärande för hållbar 
utveckling istället för lärande om hållbar utveckling Det är i dessa intersubjektiva aktioner som lärande 
för hållbar utveckling bör ses eftersom de medverkar till att reproducera och rekonstruera den dagliga 
livsvärlden som kan utforskas med olika sinnen på flera sätt (Ärlemalm – Hagsér 2013a, s. 1792). 

I samma andemening presenteras Ärlemalm – Hagsérs avhandling Engagerade i världens bästa? 
Lärande för hållbarhet i förskolan (2013b). Studien bygger på en kartläggning av barns deltagande 
aktörskap i hållbarhetsfrågor med en överordnad kritisk tolkande ansats som utgångspunkt. Den kritiska 
ansatsen hämtar inspiration från ett emancipatoriskt intresse som försöker svara på vad som blir synligt 
i praktiken och hur detta kan se ut (Ärlemalm – Hagsér 2013b, ss. 52 – 53). I ett andra steg riktas 
avhandlingen mot en tolkande ansats där en systemteoretisk ingång ligger till grund för vidare analys, 
tillsammans med begreppet ”livsvärld” som används för att förklara förskolans strukturella och 
relationella komplexitet (ibid.). I avhandlingsstudiens övergripande resultat (Ärlemalm – Hagsér 2013b, 
s. 54) används ekofeministiska-, kritiskt rättviseteoretiska-, kommunikationsteoretiska- och 
immanenspedagogiska perspektiv för att begriplighetsgöra lärande för hållbar utveckling i förskolan. 
Avhandlingen sammanfattas med att upphöja barns aktörskap med orden: 

”Förskolans verksamhet bör omfatta förhållningssätt som tillerkänner förskolebarns politiska 
kompetens och aktörskap och utvecklar denna. Ett lärande som i förlängningen kan leda till politisk 
handlingskompetens och en vilja att ta ställning och handla”. (Ärlemalm – Hagsér 2013b, s. 111) 

Närhetsetisk filosofi ”Etiken om miljön skapas i mötet med den Andre” 

Närhetsetiken kan på ett sätt ses som postmodern, eftersom den vilar på idéen om att etiken och moralen 
inte är universell (Halvars – Franzén 2010). Den närhetsetiska förankringen divergerar dock från den 
diskursteoretiska och kritiskt tolkande ansatsen då den inte letar efter svar i samhälleliga strukturella 
förklaringar. Den filosofiska förankringen hänvisar istället till en etik som belyser mötet med den Andre, 
vilket är en kritik mot västvärldens strukturella förhållningssättsätt att försöka begriplighetsgöra 
omvärlden. Det rätta tillvägagångssättet i lärande för hållbar utveckling finns inte, utan alla bidrag 
välkomnas som ett sätt att omfamna den Andre (ibid.). 

I avhandlingen Barn och etik – möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag utgår Bodil 
Halvars – Franzén (2010) från en närhetsetisk ansats med inspiration från filosofen Emanuel Levinas. 
Intentionen med den etnografiska forskningen och vidare analys är att undersöka barns relationer med 
omvärlden som utgår från en etik som kanske redan finns utan påförhand konstaterande normer. Det 
övergripande syftet med forskningsstudien är att se över de möjlighetsvillkor som ges till barn i 
utforskandet av etiska möten (Halvars – Franzén 2010, ss. 20, 57 – 58). I arbetet studeras och analyseras 
etiska gränsmöten som exempelvis möten med naturen. Genom att teoretiskt anamma Levinas begrepp 
”den Andre” lyfter Halvars – Franzén etiken som inte är fast förankrad i en homogen syn på omvärlden 
utan som konstitueras vid varje möte, vilket belyser att etiken ofta kan vara ”störande” eller 
”asymmetrisk” (Halvars – Franzén 2010, ss. 15, 147 – 164). Halvars – Franzén påpekar vikten av en 
lyssnande pedagogisk ansats eftersom det bidrar till att barnet kan ”omfamnas av den vuxne”, vilket 
skapar en öppenhet till att se lärandet som ett relationellt mellanmänskligt rum (Halvars – Franzén 2010, 
s. 180). Något som blir centralt inom en närhetsetisk filosofi är att inte gå in i verksamheten med 
”moraliska intentioner” eller ”dolda agendor”.  Anledningen är att  etiken inte kan överföras från vuxna 
utan måste erövras genom erfarande utifrån det som är betydelsefullt i barnens egna livsvärldar (Halvars 
– Franzén 2010, ss. 179 – 182). 
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Immanensetisk filosofi – ”Det goda och onda är en social konstruktion 
som bör ifrågasättas och omprövas” 
Hur ser manifestationen om det ”goda” eller det ”onda” ut i arbetet för en hållbar framtid? Vad innebär 
det att handla rätt och är människan en fri rationell individ? Dessa frågeställningar präglar ett 
immanensetiskt undersökande som ligger i skärningspunkten mellan den närhetsetiska filosofin, 
diskursteoretiska ansatser och posthumanistiska tankegångar. En immanensetisk filosofi belyser etiken 
som något inneboende eller immanent (Dahlbeck 2012, ss. 63 – 77) och tar avstånd från ett 
transcendentalt tänkande som belyser att det finns en omvärld bortom den mänskliga uppfattningen 
(naturalistisk teoribildning). I en förskolekontext riktas kritik mot fostransdiskursen som styrs av vuxnas 
artikulationer om vad som anses vara ett rätt sätt att handla. I relation till lärande för hållbar utveckling 
menar den immanensfilosofiska förankringen att det ”rätta sättet att handla”, såsom att arbeta med 
källsortering, blir en reproduktion av diskurser som inte lämnar någon öppning för andra positioner 
(ibid.). 

I Johan Dahlbecks avhandling On childhood and the good will: thoughts on ethics and early childhood 
education (2012) diskuteras etiska och moraliska värderingar i arbetet för hållbar utveckling i förskolan. 
De filosofiska tankegångarna riktar kritik mot etiskt normativa arbetssätt, främst utifrån pliktetiska 
värderingar som kan ses hos bland annat Immanuel Kant. Med inspiration från Friedrich Nietzsche, 
Baruch Spinoza och Gilles Deleuze resonerar Dahlbeck (2012, ss. 68, 109) vad etiska ställningstaganden 
producerar i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Syftet är inte att dekonstruera etiska ramverk 
för att sedan erbjuda nya lösningar, snarare menar Dahlbeck (2010, ss. 109 – 110) att etiken måste 
diskuteras utifrån filosofiska värden för att få fatt i nya förståelser för vad hållbar utveckling kan vara. 

”In an educational context this would involve opening up for a continuous preparation of ethical 
approaches that would be necessarily and inherently changeable as they would be conceptualized in 
the encounter with the unknown”. (Dahlbeck 2012, s. 110) 

Avslutningsvis menar Dahlbeck (2012, ss. 110 – 112) att det ”goda” och det ”onda” endast är subjektiva 
förståelser vilket också belyser att människan inte är fri i sina handlingar. 

Posthumanistiska tankegångar – ”Rhizomatiska förbindelser i en 
tillblivande miljö” 

Det posthumanistiska ramverket ifrågasätter den individcentrerade och liberala bilden av barn som 
återfinns inom de tidigare teoretiska tankegångarna. Posthumanister menar att människan lever i 
komplexa nätverk av heterogena världar vilket belyser ömsesidigheten mellan miljö och individ (Taylor, 
Pacini – Ketchabaw & Blaise 2012; Taylor & Giugni 2012; Clarke & Mcphie 2016; Taylor, Pacini – 
Ketchabaw, Finney & Blaise 2015). Denna icke-antropocentriska och icke-dualistiska bild där allt är 
sammanhängande i en gemensam värld belyser hur både människan och omvärlden inte är statiska 
objekt som går att separera (Taylor & Giugni 2012). Natur och kultur är förenade och ömsesidigt 
beroende för sin existens. 

I den redaktionella inledningen Children’s Relations to the More-than-Human World till juninumret av 
tidskriften ”Contemporary Issues in Early Childhood” (2012) lyfter Affrica Taylor, Veronica Pacini – 
Ketchabaw och Mindy Blaise att skola och förskola styrs av en autonomisk bild av barn. De menar att 
den liberala och individcentrerade bilden bör ifrågasättas och diskuteras eftersom människan lever i en 
mer sammansatt och komplicerad omvärld. Av den anledningen ägnas hela tidskriftens nummer (som 
författarna menar är det första i sitt slag) åt att föra in en posthumanistisk ansats i relation till förskolans 
arena eftersom förankringen kan lyfta det ömsesidiga beroendet mellan människa och miljö4. Den 
redaktionella inledningen ger en överblick av de kommande artiklarna som alla utgår från en 
posthumanistisk anknytning men där de olika författarna använder sig av olika ingångar och begrepp 
för att föra en diskussion bortom människocentrerad-relations-pedagogik (Taylor, Pacini – Ketchabaw 
& Blaise 2012, s. 82). 

                                                
4 I denna studie översätts Early Childhood Education till förskola. 
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Artikeln Common Worlds: reconceptualising inclusion in early childhood communities (Taylor &  
Giugni 2012) ingår i samma nummer som ovan och grundar även den i en posthumanistisk förankring 
med intentionen om att belysa relationen mellan människan och hennes omvärld där naturen inte kan 
ses som statisk eller passiv. Affrica Taylor och Miriam Giugni diskuterar textanalytiskt för ett 
inkluderande förhållande mellan människa-miljö för att på så vis skapa ett ramverk för en ”gemensam-
värld-pedagogik”. Pedagogiken ska inte förstås som att vi alla tycker lika, utan snarare att vi är en del i 
ett holistiskt sammanhang där anförandet behöver förstås som ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
(ibid.). Författarna bygger sin empiri på en kartläggning av perspektiv som har getts auktoritet de senaste 
åren, främst Michel Foucaults postmodernistiska teorier, i relation till barn och barndom (Taylor & 
Giugni 2012, s. 111). I den andra delen av artikeln för Taylor och Giugni fram neoliberala vindar där de 
argumenterar för ett större fokus på de icke-mänskliga agenternas subjektivitet, till skillnad från 
Emanuel Levinas mellanmänskliga omsorgsetik. Sammanfattningsvis konkluderas att vi lever i 
heterogena världar som kräver att vi för samman spår som tidigare inte har mötts för att på så vis skapa 
nya pedagogiska vägar (Taylor & Giugni 2012, s. 117). 

David A.G Clarkes och Jamie Mcphies (2016) artikel From places to paths: Learning for Sustainability, 
teacher education and a philosophy of becoming syftar till att se över den nya implementeringen av 
lärande för hållbar utveckling i den Skotska läroplanen. Till sin hjälp använder de sig av en 
posthumanistisk ingång tillsammans med en rhizomatisk analys, vilket belyser vad lärande för hållbar 
utveckling kan bli genom ett filosofiskt ställningstagande. Detta, menar författarna, kan leda till ett 
ifrågasättande och utmanande av rådande diskurser (Clark & Mcphie 2016, s. 1003). Som metodologisk 
och teoretisk förankring använder sig Clark och Mcphie av en filosofi som bygger på en 
processontologisk tanke. Med detta menas att omvärlden är i ständig tillblivelse som inte är fast 
förankrad i en statisk uppdelning mellan natur och kultur (Ibid. ss. 1003 – 1004). En rhizomatisk analys 
belyser multipla samproduktioner mellan och i omvärlden, istället för en linjär och deterministisk 
synvinkel. Denna icke-hierarkiska typ av filosofisk attityd sammanfattas med en enda frågeställning: 
”The only research question is, what is produced?” (Clarke & Mcphie 2016, s. 1013). Citatet 
symboliserar även det avståndstagande som görs både mot en positivistisk syn, där validitet och 
reliabilitet hamnar i fokus, men också ett diskursteoretiskt perspektiv eftersom en rhizomatisk analys 
inte strävar efter att finna den ”gömda sanningen” (Clarke & Mcphie 2016, s. 1013). 

Läromedel och populärvetenskaplig artiklar 
gentemot barns delaktighet i arbetet med hållbar 
utveckling 
De senaste åren har läromedel för hållbar utveckling inom skola och förskola ökat explosionsartat. Allt 
fler organisationer och företag kliver in på marknaden och tillhandahåller fria medel som är 
nerladdningsbara från deras hemsidor. Några av de största aktörerna på området är Världsnaturfonden 
(2009) och Håll Sverige Rent (2016), men även andra intressenter som exempelvis Skolfastigheter i 
Stockholm AB (2016) erbjuder projektmetoder riktade mot förskolan. Dessutom har Reggio Emilia 
institutet (2015) arbetat med ett projektnätverk de senaste året där en hållbar framtid ska stärkas genom 
diskussion och reflektion mellan förskolor. I Pedagogiska magasinets temanummer ”Naturlära”,  
bekräftas engagemanget i ett flertal populärvetenskapliga artiklar som diskuterar förskolans involvering 
i ett hållbarhetsarbete. Nedan presenteras dessa med syfte att spegla det breda arbete som pågår i 
verksamheterna runt om i landet men också för att skapa förståelse för det samhälleliga intresset som 
just nu ligger på modet. 

Världsnaturfonden (WWF) 

Världsnaturfondens handledningsdokument för skola och förskola utgår från Bruntlandsrapportens 
målområden. Inledningsvis beskrivs syftet med ett arbete för en hållbar framtid med orden:  ”Vår planet 
mår inte bra. Den har feber. Klimatet förändras drastiskt” (WWF 2009, s. 4). Vidare menar 
Världsnaturfonden att människans vanor och beteenden grundläggs i de tidigare åren, vilket gör att fokus 
bör riktas mot kunskap, motivation och möjligheter i utformningen av lärande för hållbar utveckling i 
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förskolan (WWF 2009, s. 4). Utifrån detta skapas potentiella förutsättningar för handlingskompetens 
senare i livet där förskolan ses som den första instansen i det livslånga lärandet (WWF 2009, s. 5). I 
relation till barns delaktighet menar Världsnaturfonden att förskolan bör utgå från ”barnet i centrum” 
där deras förkunskaper, erfarenheter och frågor bör tas i beaktning i ett relationellt samspel med andra 
barn (ibid.). De nämner också betydelsen av inflytande och delaktighet där exempelvis ”ansvar för 
kompostering, sopsortering, toalettspolning och lysvärdar som ser till att inga lampor är tända då 
förskolan ska stänga” (WWF 2009, s. 5). Dessa ansvarsområden kan ligga till grund för ett bra arbete 
där barn dessutom tränar förmågor som samarbete och demokratiska värden. Avslutningsvis upphöjer 
Världsnaturfonden de positiva effekterna av utevistelser som de menar leder till bättre motoriska 
färdigheter, mindre stresshormonell, färre konflikter samt ökad koncentrationsförmåga (2009, s. 9). 

Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rent (2016a) är aktören bakom satsningen ”Grön Flagg” där de sedan 1996 har involverat 
cirka 2600 skolor och förskolor runt om i landet. Håll Sverige Rent tillhandahåller en omfattande 
idébank över pedagogiskt material som kan användas i verksamheten där allt från aktiviteter med 
skräpplockardagar till ”skräpmemoryspel” kan laddas ner från hemsidan (Håll Sverige Rent 2016a). 
Foldern ”Guide till Grön Flagg Förskola” (Håll Sverige Rent 2016b, s. 8) tar fasta vid att barnens 
intressen ska driva arbetet framåt där pedagogens uppgift blir att vara ”medupptäckare” genom att ställa 
öppna frågor, såsom ”vad tror ni att vi använder vi energi till”. Även Håll Sverige Rent utgår från 
Bruntlandsrapportens målområden som i sin tur har filtrerats ner till nyckelområden där främst 
nedskräpning lyfts fram som mest betydelsefullt i arbetet med hållbar utveckling (Håll Sverige Rent 
2016b, s. 9). Detta synliggörs i de ”skräpplockardagar” som har anordnats sedan starten år 1996 (Håll 
Sverige Rent 2016a). 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) 

Skolfastigheter i Stockholm AB  äger och förvaltar cirka 400 förskolor och räknas som en av de största 
hyresaktörerna inom området (SISAB 2016). Sedan 2014 har de arbetat med sina hyresgäster/förskolor 
med projektet ”Energiagenterna” med syfte att dra ner på energikostnaderna i verksamheterna. På deras 
hemsida beskrivs projektet som: ”En innovativ metod för att utforska energi och miljö tillsammans med 
barnen och pedagogerna i förskolan” (SISAB 2016). 

År 2015 fick upplägget två priser från Stockholms stad vilket har lett till att allt fler förskolor vill bli 
involverade i projektet (SISAB 2016). Arbetet utgår från en åtta veckor lång utbildning där barnen går 
igenom olika sätt att tänka kring energibesparing tillsammans med dramalek, sång och dans. Ledorden 
i det pedagogiska ställningstagandet är: ”Lek, samtal, experiment, reflektion och eget utforskande” 
(Energiagenterna 2016). På Energiagenternas hemsida tydliggörs att detta ska leda till en 
”beteendeförändring” gentemot en hållbar framtid. Efter utbildningen blir barnen diplomerade 
energiagenter med förhoppningen om att ha blivit mer medvetna om att själva kunna motverka 
klimatförändringar i både nutid och framtid (Energiagenterna 2016). 

Reggio Emilia institutet 

Reggio Emilia institutet arbetar sedan slutet av 2015 tillsammans med deras knutna förskolor i ett 
projektnätverk om hållbar framtid med syfte att stärka band genom dialog för en gemensam omvärld 
(Reggio Emilia Institutet 2015). Främst antas en ekologisk inriktning, även om Reggio Emilia Institutet 
framhåller vikten av de sociala och ekonomiska delarna som ett hållbarhetsarbete kräver. I relation till 
barns delaktighet betonas vikten av långsamma processer där naturmaterial och återbruksmaterial lyfts 
fram som betydelsefulla i arbetet. Reggio Emilia Institutet belyser även deras signifikanta språkande där 
tecknande, dans, rörelse eller ett digitalt användande ses som en viktig del i det transdisciplinära lärandet 
Avslutningsvis menar Reggio Emilia Institutet att vår gemensamma framtid, både barn och vuxnas, ska 
präglas av en god och hoppfull framtidstro där gemensamma värden skapas genom samtal och reflektion 
(ibid.). 



14 
 

Pedagogiska magasinet 

Ett av Pedagogiska magasinets (2016) nummer ägnas åt tema ”naturlära” och som innehåller en stor 
bredd av olika förhållningssätt och tankelinjer i arbetet med hållbar utveckling i skola och förskola. Tre 
av dessa kommer behandlas med syfte att få fatt i fler artikulationer om hur barns delaktighet i ett arbete 
för en hållbar framtid kan se ut. 

Christina Moberg, seniorprofessor i organisk kemi vid Kungliga tekniska högskolan samt främste 
företrädare vid Kungliga vetenskapsakademin, intervjuas i frågor om utbildning och hållbar utveckling 
(Arnevik 2016, s. 68). Moberg menar att samhället behöver en ny upplysningstid som bör präglas av 
vetenskapliga förhållningssätt, vilket inte tycks vara fallet i dagens samhälle som alltför ofta styrs av 
ovetenskapliga uttryck (ibid.). Bland annat exemplifierar Moberg ökningen av ekologiska varor och 
motståndet mot genmodifierade grödor (GMO) som ofta antas vara bra respektive dåligt. Trots bristen 
på vetenskaplig evidens har detta tyvärr fått en stark förankring i samhället enligt Moberg (Arnevik 
2016, s. 69). ”Om man framställer något syntetiskt tror många att det inte är lika hälsosamt, även om 
det består av samma molekyler. Människor glömmer att ingen har lyckats framställa så potenta gifter 
som naturen” (Moberg i Arnevik 2016, s. 69). Moberg menar också att de ovetenskapliga 
förklaringsmodellerna verkar öka i samhället, något som hon tycker är skolans uppgift att förändra. 
Dessutom menar Moberg att det har kommit lite väl många pedagogiska metoder den senaste tiden 
samtidigt som lärarens förmedlade kunskaper tycks gå allt mer förlorad (Arnevik 2016, 69). 

I Pedagogiska magasinet (2016) finns även artikeln När barnen ska rädda världen av Malin Ideland, 
professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot etnologi. Idelands (2016, ss. 54 – 59) krönika 
sammanfattar forskningsprojektet ”Det KRAV-märkta barnet: Om subjektskonstellationer i lärande för 
hållbar utveckling”. Projektet utgår från en postmodernistisk syn som ifrågasätter vuxenvärldens 
applicering av ”goda” handlanden i arbetet för en hållbar framtid i skola och förskola. Bland annat 
diskuteras vilka normer som ligger bakom synen om den miljövänliga människan och huruvida klass 
och socioekonomisk bakgrund eventuellt präglar dessa diskurser. Ideland (2016, s. 56) betonar studiens 
resultat som belyser den goda miljömedvetna människan som ett ideal format av den vita medelklassen. 
Lösningar på dagens miljöproblem är av den anledningen inte styrda av individens fria val utan bäddas 
in i normer utifrån politisk ideologi. Det ”KRAV-märkta barnet”, som ofta uppmålas med ett jordklot i 
sina händer, visar också på en bild där framtidens öde hålls i hens händer, vilket genererar att ansvaret 
förflyttas från vuxna till barn (Ideland 2016, ss. 57 – 58). ”Det handlar inte bara om att leva miljövänligt, 
utan också om de krav som läggs på barn genom att de i läromedlen framställs som framtidsagenter som 
ska rädda världen” (Ideland 2016, s. 57). 

Den sista artikeln som har valts ut ur Pedagogiska magasinets temanummer ”naturlära” är Sluta skräm 
eleverna (Sjöberg 2016, ss. 32 – 37). Krönikör är Fredrik Sjöberg, författare och biolog samt 
litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. Sjöberg (2016, s. 34) kritiserar inledningsvis den samhälleliga 
tron på att människan skulle vara ond och naturen god. Detta, menar Sjöberg, leder till skuldkänslor och 
en infantilisering av människans förstånd och barn ska av den anledningen inte ta del av klimatkrisen 
alls eftersom det vilseleder dem i okunskap om naturen. ”Man bör inte tala med barn om klimatkrisen 
över huvud taget. Aldrig. Ingen annan domedags-halleluja heller för den delen” (Sjöberg 2016, s. 34). 
Sjöberg (2016, ss. 34 – 35) likställer dagens miljöarbete ute i skola och förskola med tidigare 
kristendomskunskap som på samma sätt syftar till att väcka oro genom skrämselpropaganda. Världen 
kan inte räddas av den enskilda individen och inte heller genom att projicera rädsla hos barn. Istället 
behöver undervisning styras av en ”fullkomligt värderingsfri” utbildning om naturen som bygger på 
vetenskaplig sanningsförankring (ibid.). 
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Metodologi och teoretiskt 
perspektiv 

Ett rhizom kan brista eller slitas sönder 

på vilken plats som helst, 

för att sedan börja om på nytt 

efter någon av sina egna, 

eller andra, linjer. 

(Deleuze & Guattari 1998/2015, s. 26) 

Spårande och kartograferande – en rhizomatisk 
ansats  
De senaste åren har pedagogisk forskning inspirerats alltmer av posthumanistiska tankelinjer. Ett av de 
grundläggande antagandena i posthumanistisk filosofi innebär ett ifrågasättande av andra teoriers 
antropocentriska bild med människan i centrum. Posthumanismen syftar istället till en icke-hierarkisk 
och platt omvärldsbild där människan påverkar jorden och vice versa (Lenz Taguchi 2017, ss. 168 – 
169). Den relationella och ömsesidiga förankringen mellan människa och miljö har diskuterats och gett 
upphov till fler studier inom förskoleområdet, i såväl svensk som internationell forskning (Taylor, 
Pancini-Ketchabaw & Blaise 2012; Taylor & Guini 2012; Clarke & Mcphie 2016; Taylor, Pancini, 
Finney & Blaise 2015). På så vis har också ett vidare pedagogiskt förhållningssätt, som har utgått från 
en öppnare omvärldssyn där varandet och läran om kunskap är relationellt sammanflätade, konstruerats. 
I denna onto-epistemologiska tankelinje tilldelas även miljön en agens eller aktörskap som uppstår i 
relationer mellan olika materialiteter, eller materialiteter och mening/språk5. Detta kan ses som en 
förskjutning från ”den språkliga vändningen” (postmodernistisk) till den materiella vändningen som 
framhäver det materiellas betydelse i produktionen av kunskap (Lenz Taguchi 2017, ss. 167 – 170; 
Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 31). Den posthumanistiska förankringen har även gett upphov till ett 
flertal forskningsstudier och metodböcker som försöker förklara observerad empiri genom 
”posthumanistiska glasögon” (Hultman 2011; Olsson 2014; Änggård 2016). Exempel på denna typ av 
planmässiga strategiarbeten är att förklara det materiellas betydelser för människans lärande och 
utveckling, såsom hur exempelvis lera ”intraagerar” med barnet och omvänt (Lenz Taguchi 2012; 
Elfström & Furness 2010, ss. 146 – 157). Enligt Hillevi Lenz Taguchis (2017, ss. 174, 179) egen 
självkritik blir detta dock återigen ett sätt att förklara omvärldens komplexa relation med en viss typ av 
teoretisk förankring, vilket leder till att nya normativa diskurser skapas i strävan mot att finna nya och 
eventuellt bättre världsbilder. 

                                                
5 I en onto-epistemologisk förankring ses varandet (ontologi) och läran om kunskap (epistemologi) 

relationellt sammanflätat och kan inte delas upp i två separata delar. Inom posthumanistiska studier har 
detta lyfts fram i relation till materialiteters betydelser för produktion av kunskap. Som nämns i den 
löpande texten ovan handlar det om ett samproducerande mellan materialiteter (kroppar, både mänskliga 
och icke-mänskliga) och materialiteter och mening/språk (Barad 2007; Lenz Taguchi 2012).  
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Kommande studie hämtar således inspiration från tre utbildningsvetenskapliga texter vilka analyserar 
tankelinjer med kartografisk och/eller rhizomatisk ansats, inspirerad från Deleuze och Guattari 
(1980/2015): Ultraljudsfosterbilden: en feministisk omkonfigurering av begreppet posthumanism i 
pedagogisk forskning (2017), ”The Concept as Method”: Tracing- and mapping the Problem of the 
Neuro(n) in the field of Education (2016) och Deleuzo-Guattarian Rhizomatics: Mapping the Desiring 
Forces and Connections between Educational Practices and the Neurosciences (2016). I dessa texter 
diskuterar och genomför  Lenz Taguchi  ett kartograferande arbete, dels som en (själv)kritisk analys, 
dels  för att möjliggöra skapandet av alternativa tankelinjer för forskning och utbildning. 

Kartografin som metodologi är hämtad från Gilles Deleuzes och Felix Guattaris (1980/2015, kap 1) 
filosofiska tankegångar. Metodologin utgår från en syn på omvärlden som i ständig rörelse, och som 
består av transformativa kontaktnät eller rhizom vilka hela tiden kopplas ihop eller bryts av6. Detta 
skiljer sig från ett kartläggande så som vi oftast tänker på det, som istället syftar till att systematiskt 
beskriva eller avbilda en fast förankrad verklighetsbild eller ett bestämt territorium. Kartografins 
pågående rörelse öppnar upp för möjligheter att se andra eller nya potentiella förbindelser eller strata, 
som beroende på orientering kan ritas om (Deleuze 1977/2004, s. 9; Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 
19). Istället för att använda posthumanistiska koncept som ”vetenskapligt filter” för att läsa eller 
analysera observerad och insamlad empiri, används de utvalda begreppen som rörliga agenter i ett aktivt 
processmetodologisk arbete. Detta genererar ett icke-statiskt experimenterande som skulle kunna 
jämföras med ett vetenskapligt undersökande som sker i laboratorium. Det blir som att se över ett 
”periodiskt system” med dess grundämnen för att sen skapa andra mutationer och fylla på med nya 
ämnen i de tomma luckorna. På så vis är detta också ett närmande i Deleuziansk och Guattariansk anda 
att sammankoppla heterogeniteter (Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 22 – 24), vilket skulle kunna ses 
som ett försök till att smälta samman samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga artikulationslinjer 
som tidigare har varit separerade (se vidare i bakgrund och tidigare forskning). Studien ämnar också att, 
utifrån den rhizomatiska metodologiansatsen, se över hur vissa territoriers starka artikulationslinjer går 
in i och antingen förstärker/underminerar eller divergerar med varandra. Detta är även Lenz Taguchis 
(2017) projekt när hon omkonfigurerar begreppet posthumanism genom att ge begreppet en ny gestalt i 
form av ultrafosterljudsbilden. På så vis blir det exempelvis möjligt att förstå subjektskapande processer 
på ett helt nytt sätt i termer av en ständig självdifferentiering (ibid, ss. I73, 185) 7. 

I den här studien finns förhoppningen att ett kartograferande ska kunna generera fler potentiella vägar i 
synen på barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling än de som just nu tycks framträda som mest 
dominanta i styrdokument, forskning och övrig litteratur. Ett kartograferande arbete kräver en kreativ 
inställning där jag som ”labbråtta” eller orienterare inte kan luta mig tillbaka och låta metod och teori 
göra jobbet utan istället måste den egna fantasifullheten tillsammans med ett innovativt 
tänkande/görande användas som del i analysarbetet. 

Att (om)orientera fram nya artikulationslinjer och 
begrepp 
Begreppet orientering betyder ”Att förflytta sig i okänd terräng med hjälp av enbart karta och kompass 
och märken i naturen” (Nationalencyklopedin 2000 – 2016). Orientering är min egen liknelse vid ett 

                                                
6 Ett rhizom är vissa växters rotsystem, såsom hos de flesta svamparter. Till skillnad från trädets rotsystem 

spretar rhizom åt alla håll och förgrenar sig i oändliga nätverk, vilket gör att rhizom ofta är svåra att 
utrota. Gilles Deleuze och Felix Guattari har i boken Tusen Platåer (Mille plateaux i orginal) utgått från 
rhizom som filosofi i relation till tankeföreställningar om människan och omvärlden (Deleuze & Guattari 
1980/2015).  

7 Självdifferentiering eller skillnad i sig självt, belyser alla kroppars (både mänskliga och icke-mänskliga) 
pågående flöde av förändring. Deleuze och Guattari menar att detta är det enda möjliga tillstånd som allt 
kan befinna sig i – en transcendens i sig själva. Av den anledningen kallas även filosofin för transcendental 
empirism, det vill säga förståelsen av alla kroppars förmåga till att överskrida sig själva och som 
människan blir medproducent av (Deleuze & Guattari 1994 i Lenz Taguchi 2017, s. 173).  
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kartograferande arbete. Kartan symboliserar det som Deleuze och Guattari benämner som territorium 
(1980/2015, s. 17), det vill säga det som vi redan vet eller är oss känt8. I detta territorium finns en massa 
vägar, spår eller artikulationslinjer som är med och konstruerar kartans utformning9. I vissa fall är de 
tydliga och väl uttalade vilket i studien motsvarar explicita påståenden eller tankegångar om hur barns 
ska involveras i ett arbete med hållbar utveckling. I andra fall kan artikulationslinjerna vara implicita 
och vaga men ändå påverka barns delaktighet i ett hållbarhetsarbete. På så vis består artikulationslinjerna 
av begrepp som har olika diskursiva meningar och betydelser, vilket i studien blir det som kartläggs. 
Arbetet med ett kartograferande eller orienterande handlar således om att spåra och lägga ut olika 
samhälleliga artikulationslinjer/begrepp på kartan, (eller klassificera ett periodiskt system som nämndes 
ovan) om barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. Min uppgift blir att synliggöra hur dessa 
eventuellt responderar, konvergerar och förstärker varandra, eller divergerar/skiljer sig från varandra, 
vilket motsvarar den första och andra frågeställningen i studien: 

1.   Vilka dominerande tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
spåras i förskoleforskning, styrdokument, läromedel och populärvetenskapliga tidskrifter? 

2.   På vilka sätt förstärker olika tankelinjer om barns delaktighet i förhållande till ett hållbart 
samhälle varandra, respektive divergerar/skiljer eller underminerar varandra på det tankeplan 
som jag studerar? 

Kompassen som jag använder mig av i den ”okända terrängen” är den filosofiska förankringen som leds 
av potentialiteten att kreera nya vägar eller skapa icke-betecknande brytningar i det kartograferande 
arbetet (Deleuze & Guattari 1980, kap.1; Lenz Taguchi 2017, s. 5)10. I studien innebär det att se 
koncepten eller begreppen som multipla där de å ena sidan kan vara så starkt diskursiva att de styr 
tänkandet i en specifik riktning samtidigt som begreppet alltid är förändringsbart (Lenz Taguchi 2017, 
s. 13). Det förändringsbara handlar om en (om)orientering av terrängen som startar i det egna 
tankearbetet och som utgår från begreppens mångfaldiga möjligheter (Deleuze & Guattari 1980, s. 22) 
där ontologiska och epistemologiska synsätt om barn i ett hållbarhetsarbete inte blir entydigt. För 
Deleuze och Guattari (1980, ss. 24 – 26) är begrepp och koncept i sig själva mångfaldiga och kan kopplas 
samman med andra heterogeniteter för att på så vis rita fram nya artikulationslinjer, brytningar eller 
flyktlinjer11. 

Flyktlinjer 
I en kartografi handlar det alltså inte bara om att följa en exakt utstakad rutt eller diskursivt analysera 
de synliga artikulationslinjerna utan även om att försöka (om)orientera terrängen genom att sammanfoga 
heterogena koncept eller begrepp. Deleuze och Guattari (1980/2015, kap.1) benämner detta som ett 
uppmärksammande av flyktlinjer vilket skiljer sig från de förbindelser eller spår som vi vanligtvis är 
vana vid. En flyktlinje är på så vis en möjlighet för något nytt att ta form, det vill säga nya färdvägar i 
terrängen och motsvarar den tredje frågeställningen i arbetet: 

                                                
8 Ett territorium eller område härbärgeras av olika artikulationslinjer, tankelinjer, flyktlinjer. Dessa kan vara 

mer eller mindre starka eller svaga och kan genom de olika tankelinjerna kopplas samman med andra 
territorium (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 17).   

9 En artikulationslinje kan ses som ett uttalanden om hur exempelvis ett arbete med hållbar utveckling bör 
se ut och som på så vis får betydelse för barn och verksamheter. En artikulationslinje skulle kunna liknas 
vid en normativ uppfattning eller ett diskursivt påstående men som i ett kartograferande arbete snarare 
utgör en mer rörlig potentialitet till förändring. Artikulationslinjer kan spåras och dras till olika områden 
på den utlagda mobila ”kartan” (Deleuze & Guattari 1980/2015, kap. 1).   

10 Icke-betecknande brytning kan liknas vid ett aktivt intervenerande för att skapa en flyktlinje och 
åstadkomma något nytt eller tidigare inte tänkt (Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 26 – 27; Lenz Taguchi 
2017, ss. 175 – 176). I denna studie handlar det om omkonfigureringen av begreppet ”Lärande för hållbar 
utveckling” till siluetten av ett norrsken.   

11 En Flyktlinje syftar till en tankelinje/artikulationslinje som inte följer övriga yttrandelinjer som finns inom 
ett territorium. Genom att spåra dessa i kartograferingsprocessen möjliggörs potentialiteten för något nytt 
att ta form (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 29).  
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3.   Vilka nya tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
experimenteras fram utifrån det som har synliggjorts? 

Föreställ dig följande scenario: Du befinner dig i ett längdskidspår som går runt en skog. Det finns två 
vägar som du vanligtvis åker, antingen den på fem kilometer eller den längre varianten på tio kilometer. 
Det är dock väldigt mycket folk i spåret och du konstaterar att du får trängas och istället gör du något 
annat, du kör in i skogen där det inte är färdigplogat (flyktlinje). Men den där vägen i skogen som inte 
är spårad är lite knepig för du stöter på både sten och en massa hinder för ingen har ju åkt där innan dig, 
däremot får du syn på saker som du inte har sett förut. 

Dessa val i att aktivt arbeta fram nya flyktlinjer eller spår illustrerar potentialiteten i att se hur begrepp 
kan omkonstitueras när de sätts i rörelse (Lenz Taguchi 2017, s. 14). Deleuze och Guattari (1980/2015, 
s. 26) benämner detta som icke-betecknande brott (som även nämndes ovan under omorientering) vilket 
belyser arbetet med att ta en annan färdväg än vad du vanligtvis är van vid. På så vis handlar det om att 
aktivt intervenera nya spår eller flyktlinjer för att skapa nya förståelser för hur barns delaktighet i arbetet 
för en hållbar framtid kan se ut. Något som dock bör nämnas är att en flyktlinje alltid riskerar att ”slå 
rot” eller bli stratifierad, vilket framhåller ett arbete som inte kan stanna vid och acceptera det som skrivs 
fram här (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 26). Jag kommer återkomma till mer om detta i avsnittet 
”Experimenterande kartografi”. 

Urval, avgränsningar och undersökningsmaterial 
Ett posthumanistiskt tankesätt med kartograferande som metod- och teorival belyser en relationell 
sammanhängande omvärld vilket till viss del kan göra det problematiskt med avgränsning och urval. 
Utifrån uppsatsens syfte avgränsas dock studien till att ta hänsyn till styrdokument och 
myndighetsrapporter, förskoleforskning samt läromedel och populärvetenskapliga tidskrifter som riktas 
mot ett hållbarhetsarbete i förskolan. Syftet är att få en så pass stor överblick över fältet utifrån de 
förutsättningar i form av tid som detta examensarbete avser. I studien svarar läromedel och 
populärvetenskapliga tidskrifter till den litteratur som står närmast det praktiska arbetet i 
verksamheterna. Detta resulterar i att ett mer omfattande arbete skulle kunna göras för att på så vis öka 
territoriet inom fältet. Ett sätt skulle också kunna vara att utgå från en specifik domän som bland annat 
Davis (2009), Hedefalk, Almqvist och Östman (2015), Sommerville och Williams (2015) och Ärlemalm 
– Hagsér och Sundberg (2016) har gjort, men då med fokus på ett kartograferande arbete. Även 
förskolans läroplan kunna användas som objekt för en kartograferingsmetod utifrån 
Bruntlandrapportens definition och inriktning (United Nations 1987). Därför nämner jag redan här att 
det finns en betydelsefull fortsättning på kartografi som metodval i förskoldidaktisk forskning med 
inriktning på hållbar utveckling i framtiden. 

Jag har även valt att avgränsa användandet av litteratur till texter som explicit nämner och talar om 
hållbar utveckling tillsammans med barn men kan i vissa fall såsom Öhmans (2014) eller Sjöbergs 
(2016) även även riktar sig mot skolan. Det finns många välformulerade och intressanta artiklar, böcker 
och metodtexter som beskriver ett arbete med och i miljön (Elfström 2014; Elm Fristorp 2012; Björklund 
2014) som här har selekterats bort eftersom de främst belyser ett naturvetenskapligt innehåll, alternativt 
blir för stort i relation till studiens omfattning 
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Databearbetning och analysmetod – ett spårande 
och experimenterande i sig självt 

 

Att skriva har ingenting att göra med att beteckna, 

utan med att mäta upp, att kartografera 

även kommande landskap.  

(Deleuze och Gattari 1980/2015, s. 19) 

 

För att kunna arbeta med kartografi som metod krävdes en genomgående inventering av styrdokument, 
vetenskapliga artiklar, läromedel och populärvetenskaplig litteratur till en början. Detta kan på ett sätt 
ses som ett första spårande i sig självt eftersom många texter selekterades bort utifrån studiens syfte och 
begränsade utrymme. I relation till vetenskapliga texter utgick sökandet från ”Early childhood 
education” och ”Sustainable development”.  Något som ganska snart blev tydligt var det stora ”glapp” 
som också Davis (2009), Sommerville och Williams (2015) och Ärlemalm – Hagsér och Sundberg 
(2016) befäster i sin forskning. Det som främst har kunnat urskiljas i inventeringen av styrdokument och 
myndighetsrapporter, vetenskapliga artiklar, läromedel och populärvetenskapliga artiklar är: en 
naturalistisk förankring, barndomssociologiska ansatser, pragmatisk teori, kritisk/postmodern 
teoribildning, närhetsetiska tankesätt, immanensetiska samt posthumanistiska ansatser i relation till 
barns delaktighet med för en hållbar framtid. 

Utifrån den databearbetning som har gjorts i sökandet efter artikulationslinjer och möjliga flyktlinjer i 
relation till barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling, har en spårande transkribering av texter 
gjorts till en början (Lenz Taguchi 2017, ss. 175 – 176;  Deleuze & Guattari 1980/2015, s 29. ). Här 
försökte jag främst spåra starka eller väl stratifierade artikulationslinjer som beskrev barns plats i arbetet 
för en hållbar framtid vilket kom att kopplas till de ontologiska och epistemologiska uppfattningar som 
präglade de olika texterna. Spårningarna som också är en del av det kartografiska arbetet (ibid.) har 
syftat till att svara på de två första frågeställningar som studien avser: 

1.   Vilka dominerande tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
spåras i förskoleforskning, styrdokument, läromedel och populärvetenskapliga tidskrifter? 

2.   På vilka sätt förstärker olika tankelinjer om barns delaktighet i förhållande till ett hållbart 
samhälle varandra, respektive divergerar/skiljer eller underminerar varandra på det tankeplan 
som jag studerar? 

Viktigt att betona är att kartografin inte ska förstås som en representation av verkligheten utan som en 
mobil och (om)orienterad spelplan (Lenz Taguchi 2017, ss. 173 – 174). I arbetet har spårandet, som kan 
ses som en dubbel rörelse, möjliggjort förflyttningar av artikulationslinjer till nya territorium (Lenz 
Taguchi 2016b, s. 214; Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 17 – 19). Ett exempel på detta har varit det 
barndomssociologiska perspektivets tydliga förankring till ”barn som aktörer” men som här har fått en 
annan mening då det har (om)orienterats till en mer naturalistisk syn. 

För att omfamna Lenz Taguchis (2017, s. 164) filosofiska välkomnande i pedagogisk forskning har jag 
även försökt omkonfigurera det mest stratifierade och cementerade begreppet som har blivit synliggjorts 
i och med studien vilket är ”Lärande för hållbar utveckling”. Detta har i sin tur riktats mot ett 
experimenterande kartograferande för att kunna svara på den tredje frågan som studien avser: 

3.   Vilka nya tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
experimenteras fram utifrån det som har synliggjorts? 
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Forskningsetiska överväganden  
Då studien inte avser att undersöka eller observera individer har inga forskningsetiska överväganden 
såsom individskydds- eller konfidentialitetskrav tagits i beaktning (Gustafsson, Hermerén & Petterson 
2011, s. 64). Däremot har mina forskningsetiska överväganden riktats mot urvalet av texter och dess 
författare i  synliggörandet av de artikulationslinjer som har kunnat urskiljas.  

Det forskningsetiska arbetet har krävt ett noga övervägande om att göra de utvalda texterna rättvisa 
samtidigt som de ska sättas in i en ny kontext i relation till studiens filosofiska uppdrag (Deleuze & 
Guattari 1980/2015, s. kap 1). Detta belyser också ett problematiskt förhållningssätt till forskningsetiken 
som måste tas i beaktning, eftersom jag som ”kartograf” indirekt opererar med andra individers texter 
och tankelinjer (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011, s. 16). Därför blir det nog så viktigt att 
poängtera studiens syfte som inte avser att hänga ut en specifik författare eller teori. De operationer eller 
interventioner som jag gör är mina tolkningar och bör förstås som ett sätt att skapa fler vägar i relation 
till lärande för hållbar utveckling. Intentionen med studiens experimenterande och filosofiska ansats har 
därför inte som avsikt att producera en sanningsenlig verklighet eller belysa vad som är ”rätt” eller ”fel”. 
Snarare handlar det om att lyfta fram det som Deleuze och Guattari menar med en abstrakt maskin, det 
vill säga en slags rörlig spelplan som går att om(orientera) och konstruera i all oändlighet (1980/2015, 
ss. 17 – 19). I detta arbete handlar det just om att koppla samman heterogeniteter (eller det som tidigare 
inte har tänkts) med syfte att skapa nya vägar eller tankelinjer i relation till förskolebarns deltagande i 
arbetet med hållbar utveckling. Denna studie belyser på så vis mina tolkningar och om(orienteringar) av 
olika texter till olika territorium som den enskilda författaren kanske inte själv anser sig tillhöra. Min 
ambition är som sagt inte att belysa huruvida en teori eller författare är bättre eller sämre, utan snarare 
få fatt i den mångfald av tankelinjer som möjliggörs i ett kartograferande arbete (Deleuze & Guattari 
1980/2015, ss, 18 – 19).  

Studiens kvalitet 
Det viktigaste att poängtera i avseendet om studiens kvalitet, är att återigen betona syftet som inte utgår 
från att söka efter evidensbaserad sanning eller representation. Eftersom kartograferandet syftar till att 
belysa nya potentiella vägar i barns deltaktighet i arbetet med hållbar utveckling blir detta ett sätt att se 
hur olika artikulationslinjer underminerar, konvergerar eller divergerar med varandra. En annan studie 
hade förmodligen sett andra saker i arbetet. På så vis kan detta ses som både en styrka och svaghet, 
beroende på läsarens trosuppfattning och ändamål. Svårigheten med arbetet har delvis varit att göra 
texterna rättvisa samtidigt som de också ska sättas in i ett nytt sammanhang, tillsammans med andra 
artikulationslinjer, med syfte att skapa en annan världsbild. Tillförlitligheten och giltigheten kan främst 
bli synliga genom den transparens som skrivs fram under avsnittet ”Databearbetning och analysmetod”. 
Men även här ligger en viss problematik i relation till studiens filosofiska förankring som inte hänvisar 
till ett klargörande av insamlad empiri och tolkning av vetenskapsteoretiskt filter. Det handlar som sagt 
inte om att verifiera ett deterministiskt förhållande mellan orsak och verkan. Snarare belyser arbetet 
”slumpoperationer” där den mobila kartografin kan ses som experimenterande i Deleuzeiansk och 
Guattariansk anda (Deleuze & Guattari 1980/2015, kap. 1). Studiens frågeställningar ligger i nära 
samklang med det filosofiska prövandet vilket dock skulle kunna ses som stringent i relation till arbetet. 
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Ett spårande kartograferande av 
barns delaktighet i utformningen 
av ett hållbart samhälle  

Kartan är öppen, den är sammankopplingsbar 

i alla sina dimensioner, nedmonteringsbar, 

omvändbar, ständigt förmögen att motta 

modifikationer. 

(Deleuze & Guattari 1998/2015, s. 31) 

 

Ett spårande arbete i kartograferingsprocessen handlar om att ta reda på vilka tankelinjer som kan tänkas 
ligga bakom barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling i förskolan. Deleuze och Guattari 
(1980/2015, s. 30) menar  att ett spårande är nödvändigt som ett första steg i det kartografiska arbetet. 
Detta med avsikt att få fatt i artikulationslinjernas (omedvetna) problem som representeras av stark 
upprätthållning och struktur (ibid.). Återigen blir det viktigt att påminna om att kartografi syftar till en 
mobil spelplan, där forskaren (eller filosofen) lägger ut artikulationslinjer för att undersöka och sedan 
kunna experimentera kreativt med den (Deleuze och Guattari 1980/2015; se vidare Lenz Taguchi 2017, 
s. 176). Detta skiljer sig också från en diskursanalys eftersom ett kartograferande som metod syftar till 
att att kreera och belysa nya vägar i arbetet mot en hållbar framtid i förskolan (Lenz Taguchi 2016b, s. 
214). Kartografins dubbla rörelse möjliggör ett synliggörande av cementerade och stratifierade 
artikulationslinjer men som sedan kan avterritorialiseras genom en (om)orientering eller ett icke-
betecknande brott (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 26; Lenz Taguchi 2017, s 176)12. Deleuze och 
Guattari (1980/2015, ss. 33 – 34) förklarar denna del av ”kartograferandet” som nödvändig operation. 
De menar att rötterna, eller ”stelnade territorialiteter”, måste föras tillbaka till rhizomet för att göra nya 
operationer möjliga. 

I Lenz Taguchis (2017) studie, som inbegriper en omkonfigurering av begreppet posthumanism till 
bilden av en ultraljudsfosterbild, används kartografi som metod för att ta reda på vilka tydliga 
artikulationslinjer som styr posthumanistisk pedagogisk forskning. I samma Deleuzeianska och 
Guattarisiska anda har jag valt att transformera eller flytta de tydliga artikulationslinjerna som handlar 
om barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling från ett territorium till ett annat. Syftet är att 
orientera fram nya förståelser för att en viss segmenterad artikulationslinje kan länkas samman med 
något nytt. Deleuze och Guattari (1980/2015, s. 25) menar att de spårande linjerna alltid måste sättas 
tillbaka på kartan men i ett nytt territorium för att påvisa begreppens mångfald och heterogenitet. Arbetet 
handlar på så vis om att hitta eventuella ”sprickor” eller läckage i de starkt uttalade linjerna, och genom 

                                                
12 Stratifiering hänvisar till artikulationslinjer/tankelinjer som är ”låsta” och fast förankrade i system som 

också är svåra att bryta upp. Stratifiering hänvisar till ”roten” och det är ofta den vi återkommer till i våra 
ontologiska och epistemologiska uppfattningar (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 20). Detta kan 
exempelvis handla om vilken barnsyn som styr verksamheten eller samhället i stort. 



22 
 

det skapa ett sorts ”skillnadsskap” eller självdifferentiering utifrån ett filosofisk prövande (Lenz Taguchi 
2017, s. 174). Det filosofiska undersökandet belyser därmed begreppens möjlighet till just 
(om)orientering där de kan överskrida sig själva mot något som inte tidigare har blivit tänkt (Deleuze & 
Guattari 1980/2015, s. 25; Lenz Taguchi 2017, s. 173). 

De olika styckena nedan kan ses som olika territorium som tillsammans bildar assemblaget eller kroppen 
”lärande för hållbar utveckling” (Deleuze 1980/2015, s. 18). Lärande för hållbar utveckling som kropp 
eller assemblage har kartograferats eller (om)orienterats fram utifrån de texter som finns under 
”bakgrund och tidigare forskning” (se ss. 3 – 14)13. Till min hjälp har jag valt en rad sammarbetsaktörer, 
såsom filosofiska begrepp eller i detta fall filmtitlar, för att kunna skapa en mobil spelplan med olika 
territorium som härbärgerar kroppen ”lärande för hållbar utveckling” (Lenz Taguchi 2017, s. 187). 
Nedan presenteras en spårande kartografi med syfte att svara på de första två frågorna som studien avser: 

1.   Vilka dominerande tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
spåras i förskoleforskning, styrdokument, läromedel och populärvetenskapliga tidskrifter? 

2.   På vilka sätt förstärker olika tankelinjer om barns delaktighet i förhållande till ett hållbart 
samhälle varandra, respektive divergerar/skiljer eller underminerar varandra på det tankeplan 
som jag studerar? 

”Bullerbysyndromet” – romantiserande och 
idealiserande artikulationer om barns delaktighet 
i arbetet med hållbar utveckling  
Bullerbysyndromet är ett begrepp som speglar en idealiserad och romantiserad bild av Sverige. 
Förankringen återfinns främst i tyskspråkiga länder där Sveriges orörda natur, röda stugor med vita 
knutar och glada blonda välmående barn målas upp som en idealbild av det goda samhället (Berge 2015). 
Metaforen ovan kan härledas till en naturalistisk syn på barndom där barnet har en medfödd förmåga att 
göra gott (Sandell och Öhman 2010; Price 2010). Likt John Lockes idé om tabula rasa, föds barnet 
naturligt god och bör fyllas med pedagogiska ansatser som förbinder hen med den ”naturliga” världen 
(Stensmo 2007, ss. 137 – 135). Dessa transcendentala uppfattningar, där naturen finns i en egen 
gudomlig form, återspeglar ett filosofiskt ideal om barn och barndom som också får betydelse i arbetet 
med hållbar utveckling (ibid.). Denna typ av artikulation kan bland annat spåras till Sjöbergs krönika i 
Pedagogiska Magasinet: ”Man bör inte tala med barn om klimatkrisen över huvud taget. Aldrig. Ingen 
annan domedags-halleluja heller för den delen” (2016, s. 34).   

En av företrädarna för naturalistisk filosofi var Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) som menade att 
barns processer inte skulle påskyndas utan ha sin gilla gång (Ibid.). ”Naturen vill, att barn ska vara barn, 
innan de blir människor” (Rousseau 1762/1977, s. 78). Dessa antropocentriska artikulationer kan 
härledas tillbaka till den platonska skolan som belyste skillnaden mellan sinnevärlden (det vi kan 
uppfatta med hörsel, syn, känsel etcetera) och idévärlden (den sanna och riktiga världen som finns 
bortom människans medvetande) (Stensmo 2007, s. 28). Den transcendentala och idealistiska 
artikulationen synliggörs främst inom de naturalistiska eller utvecklingspsykologiska synsätten men kan 
även spåras till andra territorium, vilket presenteras i texten nedan. 

I det barndomssociologiska territoriet, som strävar efter barns aktörskap och röst i samhället, tycks 
naturalistiska artikulationslinjer sippra igenom sprickorna (Deleuze & Guattari 1980/2015, kap. 1). 
Citaten nedan, som återfinns i ”tidigare forskning” (se vidare sid. 6 – 7) visar på en romantiserad bild 
av barndom där barn främst ses som barn och inte som människor:  

                                                
13 Ett assemblage är en sammansättning eller anordning bestående av olika artikulationslinjer/tankelinjer. 

Assemblaget består ofta av olika problem eftersom de i detta fall, styr uppfattningen och utformar 
verksamheters arbete mot ett lärande för hållbar utveckling (Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 19 – 20; 
Lenz Taguchi 2017, s. 177). 
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”This may be easier for young children than adults, since they are not yet caught up in taken-for-granted 
routines and habits. Tough they are on their ways to being little consumers from early stage” (Pramling 
Samuelsson” 2011, s. 115). 

Den homogena bilden kan, på samma sätt som inom det naturalistiska synsättet, spåras till en 
objektifierad ontologisk uppfattning. Det enskilda barnets (människans) förmågor och kunskaper blir en 
representation av en eventuellt önskvärd (?) bild som den vuxne har problematiserat fram. Även om 
barn tillskrivs agens och aktörskap faller denna typ av artikulering tillbaka på en ontologi där barnet 
(människan) blir en statisk representation som vuxna har tilldelat dem. I detta synliggörs också den 
konvergens eller den hårt sammanflätade och stratifierade relationen mellan det naturalistiska och 
barndomssociologiska perspektivet. 

Den romantiserade eller ideala bilden av barn blir också tydlig i Engdahls (2015, s. 363) studie där hon 
lyfter barn som ”förändringsagenter”. Detta kan spåras i referatet till ett brasilianskt barns svar om vad 
hållbar utveckling är: ”Action, love and care for nature, to ensure everyone a better future” (Engdahl 
2015, s. 364). Genom att välja ut det som anses vara ”gott” i samhällets (vuxnas?) ögon bidrar till en 
idealisering och romantisering om vad barn och barndom ska och bör vara. I myndighetsrapporten 
”Skola för hållbar utveckling” (Skolverket 2010, s. 1) och OMEPs rapport (2010, s. 32) spåras även 
detta i form av bilder av barn som håller ett jordklot i sina händer. Jordklotet i ett par barnhänder, som 
symbol för ett framtida omhändertagande, kan kopplas samman med starka och väl cementerade 
artikulationslinjer som handlar om värdegrundsfrågor och som förstärker den statiska ontologiska 
uppdelningen mellan barn och vuxna. Trots den barndomssociologiska förankringens motståndssyfte 
mot den tidigare utvecklingspsykologiska eller naturalistiska hänvisningen, tycks dessa 
artikulationslinjer vara hårt sammanflätade och nästintill svåra att frångå. Deleuze och Guattari 
(1980/2015, s. 19) jämför detta med trädets rot vilket skiljer sig från rhizomet. Roten är fast och det är 
den vi ofta kommer tillbaka till i de cirkulära system (eller skidspår) som skapas av olika teoriers 
evidenssökande (Lenz Taguchi 2016b, s. 216).  Detta genererar att även barndom i sig ses som något 
transcendentalt och som av oss vuxna benämns och förklaras som ett eget unikt tillstånd. 

Den naturalistiska ”roten” förstärks även i styrdokument och läromedel eftersom fostransartikulationen 
utgår från att förskolan ska forma barn till bättre vuxna. Hos aktören ”Håll Sverige Rent”, som också 
arbetar med certifiering av ”Grön Flagg”, ses denna typ av värdefostran i form av skräpplockardagar. 
Detta kan spåras till artikulationslinjen som också ses i förskolans läroplan: ”Verksamheten ska hjälpa 
barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid 
och i framtid” (Skolverket 1998/2016, s. 7). Skräpplockardagar kan, genom den spårande ansatsen, 
förankras och hänvisas till förskolans läroplan, vilket i sig synliggör den tolkningsmöjlighet som 
läroplanen erbjuder. 

Samma sak gäller Världsnaturfondens dokument som inleds med texten: ”Vår planet mår inte bra. Den 
har feber. Klimatet behöver förändras drastiskt” (WWF 2009, s. 4). Utifrån dessa ledord ska 
fostranssyftet i förskolan riktas mot ett arbete med kompostering, sopsortering och annat miljöarbete. 
Genom sammarbetsträning och exponering för demokratiska värden grundläggs också ett etiskt 
beteende där barn i framtiden kommer kunna ta ansvar för miljön, vilket även kan spåras till förskolans 
läroplan (Skolverket 1998/2016, s. 7; WWF 2009, s 5). Ytterligare en mer naturalistisk artikulation ses 
i Världsnaturfondens avslutande ord där barn beskrivs vara i behov av fler utevistelser eftersom det leder 
till mindre stresshormonell påverkan och bättre motoriska färdigheter (WWF 2009, s. 9). Detta går även 
hand i hand med Princes (2009) studie som även den upphöjer naturens goda aspekter: ”One way 
forward therefore is to re-connect children to the natural environment and promote care for planet earth 
through their exposure in the early years through early years education for sustainability” (Price 2010, 
s. 426).  

 

Lärande	  för	  hållbar	  
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Möten med	  naturen	  i	  
nutid=

Omhändertagande	  av	  
naturen	  i	  framtiden.
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Genom transformationen eller om(orienteringen) av det barndomssociologiska perspektivet som nu har 
gjorts av mig som ”kartograf”, har nya framträdanden eller konturer kunnat göras. Istället för att se barn 
som aktörer kan en mer transcendental och idealistisk uppfattning utkristalliseras där barndom kan 
jämföras med ett gudomligt tillstånd. Det barndomssociologiska territoriets tillhörande 
artikulationslinjer kan rhizomatiskt länkas samman med ett mer naturalistisk synsätt. Detta synliggör 
sprickorna eller läckagen i en viss teoretisk förankring men även rhizomets rörliga kapacitet i och med 
de icke-betecknande brytningarna som hittills har gjorts i den spårande kartografin (Deleuze & Guattari 
1980/2015, s. 26). 

”Släpp fångarne loss det är vår” – 
emancipatoriska artikulationer om barns 
delaktighet i arbetet med hållbar utveckling 
Filmen ”Släpp fångarne loss det är vår” (1975) är en svensk komedi som belyser 
fängelseinstitutionskamp om frihet och rättvisa. Den surrealistiska komedin uppmärksammar 1970-
talets  liberala våg där institutionaliserade människor skulle släppas fria eftersom människan behövde 
tränas i civil lydnad för att bli goda medborgare (Släpp fångarne loss det är vår 1975). Symboliken kan 
liknas vid emancipatoriska artikulationer som kan spåras i förskolans arbete om lärande för hållbar 
utveckling. Till skillnad från en transcendental uppfattning, strävar emancipatoriska artikulationer till 
att människan måste frigöra sig från underordnade positioner. Detta ”anti-platonska” förhållande 
illuminerar erhållandet av självbestämmanderätt och jämlikhet med andra, vilket  kan lägga grunden för 
ett kritiskt tänkande och framtida omhändertagande av omvärlden (Hedefalk 2014; Öhman 2014; 
Caiman & Lundegård 2015; Caiman 2015). 

”Att städa upp en smutsig strand innebär således inte med automatik att barnen lär sig att handla för 
hållbar utveckling. Det kan även krävas en kritisk diskussion om olika alternativ och 
ställningstaganden”  (Hedefalk 2014, s. 10). 

Det pragmatiska synsättet med dess artikulationslinjer kan härledas till detta territorium som sätter 
utbildning i främsta rummet. Epistemologi eller läran om kunskap blir av största vikt eftersom det är 
genom utbildning som individen eller barnet lägger grunden för ett kritiskt tänkande och 
emancipatoriska möjligheter. ”En genuin utbildning når aldrig en slutpunkt och kommer alltid att 
överskrida alla i förväg uppsatta mål” (Öhman 2014, s. 49). Således kan detta utformas genom ett 
laborativt prövande och kan i en förskolekontext innebära att barn ”gör” hållbar utveckling (Öhman 
2014; Caiman 2015).  Dessa naturvetenskapliga inriktningar kan även spåras i Pedagogiska magasinets 
porträttavbild med Christina Moberg som intervjuande person (Alnervik 2016, s. 69). Moberg menar att 
svensk skola och förskola styrs av allt för många pedagogiska metoder och att vi behöver en ny 
upplysningstid (ibid.). De stratifierade artikulationerna hänvisar till en utbildningsidealisering som 
divergerar bort från en naturalistisk förankring: ”Om man framställer något syntetiskt tror många att det 
inte är lika hälsosamt, även om det består av samma molekyler. Människor glömmer att ingen har lyckats 
framställa så potenta gifter som naturen” (Moberg i Arnevik 2016, s. 69). Detta synliggör divergensen 
från en transcendental uppfattning eftersom naturen i sig inte alltid är så god som vi kan tyckas tro. Men 
om ett annat prövande görs, genom en icke-betecknande brytning eller en (om)orientering från ett annat 
territorium, kan även den emancipatoriska förankringen spåras till ett mer naturalistiskt synsätt. Jag 
kommer förklara detta närmre nedan. 

I den laborativa eller progressiva förankringen framhålls meningsskapande hos barn, vilket ska leda till 
meningsproducerande praktiker (Caiman & Lundegård 2015, s. 77; Hedefalk 2014). Genom att ta reda 
på vad som är betydelsefullt (affektivt) hos barnen läggs grunden för utbildningens riktning (effektivt).  

 

 

Lärande för	  hållbar	  
utveckling:

Affektivt	  i	  nutid	  
(meningsskapande)=

Effektivt	  i	  framtiden	  
(meningsproducerande).
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Detta konvergerar delvis även även med en kommunikationssociologisk ansats: ”Young children’s 
playful complex communications are the foundation for meaning-making, intertwined with play and 
imagination” (Ärlemalm – Hagsér 2013a, s. 1792). Trots att den pragmatiska och 
kommunikationssociologiska inriktningen kommer från två separerade discipliner, kan en 
sammansmältning av dess artikulationslinjer göras eftersom de båda lyfter vikten av meningsskapande 
verksamheter betydelse för en hållbar framtid. 

”Förskolans verksamhet bör omfatta förhållningssätt som tillerkänner förskolebarns politiska 
kompetens och aktörskap och utvecklar denna. Ett lärande som i förlängningen kan leda till politisk 
handlingskompetens och en vilja att ta ställning och handla”. (Ärlemalm – Hagsér 2013b, s. 111) 

För att återgå till den naturalistiska spårningen läggs den relativt svaga artikulationen som har ett 
fostranssyfte fram. I denna studie handlar det om meningsskapandets didaktiska frågeställning varför 
som syftar till att generera handlingskompetens i framtiden och som grundläggs i tidig ålder (Hedefalk 
2014; Caiman 2015; Caiman & Lundegård 2015; Ärlemalm – Hagsér 2013a; Ärlemalm – Hagsér 
2013b). Genom att få fatt i det affektiva meningsskapandet hos barn kan utbildningen utformas för att 
generera framtidens planetära förvaltare, vilket kan liknas vid barnet som ett tomt kärl som ska fyllas 
med ”rätt” kunskap (Stensmo 2007, s. 134; Irisdotter Aldenmyr, Paulin & Grønlien Zetterqvist 2009, s. 
26).  Detta kan kopplas samman med artikulationen i SISAB:s arbete med hållbar utveckling i förskolan, 
där följande ord ska leda till en ”beteendeförändring” i framtiden: ”Lek, samtal, experiment, reflektion 
och eget utforskande” (Energiagenterna 2016). Trots den emancipatoriska artikulationsretoriken inom 
det pragmatiska territoriet är det alltså förskolan och skolan (som institution) som kan och ska förvalta 
barns framtida förmåga på bästa sätt, vilket gör det intressant att ifrågasätta frihetsartikulationen. 

”Att angöra en brygga” – strukturella 
artikulationer om barns delaktighet i arbetet med 
hållbar utveckling 
Tvärtemot territoriet ovan hänvisar strukturella eller postmodernistiska artikulationer till att människan 
inte kan frigöras eftersom hen är fast i samhälleliga normer och system. Dessa kallas för diskurser och 
belyser institutionella fenomen utifrån underliggande strukturer (Stensmo 2007, s. 225). Diskurserna 
kan ses som en ”brygga” som byggs och hålls upp av normativa idéer om lärande för hållbar utveckling, 
vilka uttrycks genom språkliga uttryck (ibid, s. 223). Det strukturella territoriets artikulationslinjer 
strävar främst efter att synliggöra de dolda strukturerna genom att kritiskt analysera barns positionering 
i lärande för hållbar framtid. Detta kan bland annat ses i Pedagogiska Magasinets (2016) krönika ”När 
barnen ska rädda världen” som belyser hur barn skrivs fram i hållbarhetskontexter: ”Det handlar inte 
bara om att leva miljövänligt, utan också om de krav som läggs på barn genom att de i läromedlen 
framställs som framtidsagenter som ska rädda världen” (Ideland 2016, s. 57). På så vis riktas en kritik 
mot de tidigare framskrivningarna av implementerandet av lärande för hållbar utveckling i förskolan, 
vilket kan ses som en divergens främst gentemot det barndomssociologiska perspektivet. 

I texterna som artikuleras i det strukturella territoriet får språkets konstruktion en markant betydelse. 
Dessa kan ses under ”Bakgrund och tidigare forskning” och går under beteckningen   
”Postmodernistisk/diskursteoretisk ansats” (ss. 8 – 9). Främst diskuteras konstruktionsskillnaden mellan 
lärande om eller för hållbar utveckling (Davis 2009; Hedefalk, Almqvist & Östman 2015; Sommerville 
& Williams 2015. Förändringen av ett pronomen ska på så vis skapa nya infallsvinklar i lärandet för en 
hållbar framtid, även om detta lyfts fram som delvis problematiskt: ”Enkla svar och lösningar är inte 
möjliga i den nu mångtydiga, komplexa och motsägelsefulla värld vi lever i” (Ärlemalm – Hagsér & 
Sundberg 2016, s. 153). 
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Genom att rhizomatiskt operera med en (om)orientering kan även  en immanensetisk filosofi 
sammanlänkas och flyttas över till detta territorium (Deleuze & Guattari 1980/2015, s 26). Trots att ett 
immanensetiskt perspektiv hämtar inspiration från andra ingångar kan en flyktlinje spåras genom ett 
icke-betecknande brott som görs av mig som ”kartograf”, och kan på så vis dras in i det strukturella 
territoriet (ibid.). Flyktlinjen i fallet artikuleras i relation om vad som anses vara ”gott” respektive ”ont” 
och som förklaras utifrån  mänsklig  social konstruktion (Dahlbeck 2012, ss. 110 – 112). Det etiska 
mötets förklaringsartikulation hänvisar på samma sätt som en postmodernistisk/diskursteoretisk till den 
mellanmänskliga och diskursiva strukturen. Detta sammanlänkar också de tidigare separerade 
disciplinerna eftersom människan inte heller är fri i sina val och handlingar utan är fast i normativa 
uppfattningar. Ett immanensetiskt perspektivs förklaringsmodell skulle i detta territorium kunna 
definieras som mänskliga etiska positioneringar som är inbyggda i strukturella diskurser, vilket kan 
exemplifieras med att människan källsorterar för att det av samhället anses som etiskt korrekt. 
Grundläggande för de båda perspektiven (som nu har smälts samman genom dess konvergens) är de 
kritiska samtal som bör lyftas upp i verksamheterna, vilket kan skapa etiska prövningar och förståelser 
av det som för oss är okänt (se bild ovan). 

”In an educational context this would involve opening up for a continuous preparation of ethical 
approaches that would be necessarily and inherently changeable as they would be conceptualized in 
the encounter with the unknown”. (Dahlbeck 2012, s. 110) 

Citatet ovan möjliggör även ytterligare en (om)orientering som sveper med och inkorporerar en 
närhetsetisk filosofi. Även om det närhetsetiska perspektivet artikuleras som ett motstånd till 
samhälleliga och strukturella förklaringar tycks en svag men dock urskiljbar flyktlinje dras åt detta håll. 
Flyktlinjen inbegriper mötet med ”den Andre” (Halvars – Franzén 2010) eller ”the unknown” som 
Dahlbeck (2012) artikulerar. Mötet med ”den Andre” syftar till att ”jaget” eller de ontologiska 
förutsättningarna skapas i en mellanmänsklig dialektik (Levinas 1947/1992 i Halvars – Franzén 2010). 
Det är också här som etiken uppstår, som handlar om ett möte med en annan som inte är som jag själv 
(Halvars – Franzén 2010, s. 15). Detta icke-statiska och transformativa förhållningssätt belyser också 
omprövandet av ”den asymmetriska” eller ”störande” etiken/diskurserna som upprätthålls enbart av 
människan. I detta territorium, med dess varierande anhopningar av artikulations- och flyktlinjer, kan 
en tydlig sammanlänkande artikulation synliggöras: Miljön blir passiv och finns till för människan som 
i sig är den enda som kan skapa förändring. Detta förklaras i jämförelse med styckets titel och 
presenteras kortfattat nedan: 

 

    
 

Genom att återgå till titeln till detta stycke och sammanfatta det som har beskrivits behöver ledmotivet 
till filmen ”Att angöra en brygga” (Danielsson 1965) förklaras. Filmen ”Att angöra en brygga” inleds 
av Monica Zetterlund med versen:  

”Åh, ni fantastiska män, som vet hur man angör en brygga. Ni som med solbarkad hand, håller skotet 
i spänn. Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga” (Alfredson, Danielsson & Fernlöf 1965).  

I låten är det den vita, ”starka” och medelålders mannen som utgör idealet av den som kan ta hand om 
svårigheten i att angöra en brygga. I liknelse med de strukturella artikulationer som spåras till en 
antropocentrisk bild av omvärlden kan detta jämföras med människans hierarkiska förhållande till 
miljön. Trots att en strukturell förankring försöker synliggöra och motverka maktförhållanden tycks det 
bli en omvänd situation när relationen mellan människa och miljö hamnar i fokus. Den antropocentriska 
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och "störande"	  

möten	  i	  framtiden.
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bilden uppmärksammar även Lenz Taguchi (2016b, s. 219; 2017, s. 171) i sina studier av posthumanism 
och neuroforskning, där den rationella mannen tycks stå för livets måttstock.  

”Panta Rei” – flytande och monistiska 
artikulationer om barn i arbetet med hållbar 
utveckling 
Citatet ovan kommer från den grekiske filosofen Herakleitos och syftar till att allt är föränderligt i en 
sammanhängande värld (Stensmo 2007, s. 28). Detta kan spåras till posthumanistiska texter och dess 
omvärldsyn som artikulerar en ”gemensam-värld-pedagogik” (Taylor & Giugni 2012; Taylor, Pacini-
Ketchabaw & Blaise 2012; Clarke & Mcphie 2016). Till skillnad andra teorier menar ett 
posthumanistiskt antagande att ett arbete med hållbar utveckling måste förstås som en del i ett materiellt-
diskursivt samhandlande, vilket divergerar bort från andra teoriers antropocentriska och 
mellanmänskliga fokus (Taylor & Giugni 2012; Taylor, Pancini-Ketchabaw & Blaise 2012).  Detta kan 
också spåras till Reggio Emilia Institutets hållbarhetsarbete som syftar till ett transdisciplinärt lärande, 
där uttryckssätt som dans, tecknande och rörelse ses som språkande aktörer och behöver lyftas in i 
arbetet för en hållbar framtid (Reggio Emilia Institutet 2015).  

Även om denna typ av territorium är relativt ny inom pedagogisk forskning kan spåranden göras till den 
grekiske filosofen Demokritos (400-talet f. Kr.) som kan ses som en av de materialistiska filosofernas 
förgrundsgestalter (Stensmo 2007, s. 28; Järv 2017). Demokritos myntade bland annat begreppet ”atom” 
och syftade till att materian utgjorde hela verkligheten (Järv 2017). Denna typ av monistiska14 
artikulation  tycks gå hand i hand med de artikulationer som framträder i det posthumanistiska territoriet 
och som upphöjer ett icke – dualistiskt förhållande mellan miljö och människa. Den gemensamma-
världen-pedagogiken artikuleras fram som ett viktigt filosofiskt grundelement i förståelsen av hur ett 
arbete för en hållbar framtid kan se ut (Taylor & Giugni 2012; Taylor, Pacini – Ketchabaw & Blaise 
2012; Clarke & Mcphie 2016).  

 

             

 

Den gemensamma-världen-pedagogiken tycks dock konvergera med monistiska artikulationer istället 
för multipla. Här kan därför konturerna av en flyktlinje urskiljas eftersom ett posthumanistiskt 
territorium snarare lyfter en mångfaldig omvärldssyn (Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 24 – 26). I 
denna flyktlinjes artikulation, det vill säga antagandet om att vi alla är gjorda av samma substanser, tar 
inte hänsyn till naturens och människans unika kraft till självdifferentiering eller skillnadsskap i sig 
självt (jag kommer återkomma till detta mer under den experimenterande kartografin). Detta leder till 
ett passivt konstaterande som lämnar ödet åt sin makt i relation till omvärldens förändring. 

Sammanfattning och problematiken med begreppet ”lärande för hållbar 
utveckling” 

Hitintills har jag som ”kartograf” spårat och lagt upp olika dominerande tankelinjer om barns delaktighet 
i arbetet för ett hållbart samhälle. Jag har också synliggjort hur vissa av dessa starka tankelinjer både 
konvergerar men också divergerar bort från varandra. Detta med syfte att kunna svara på studiens första 
två frågeställningar, vilket blir synliggjort i de fyra territorium som presenterades ovan. I detta arbete 

                                                
14 Monism är ett motstånd mot dualism och pluralism. Istället för att se en uppdelning mellan exempelvis 

människan och natur menar monister att allt innehåller samma substanser och därför kan inte en tudelad 
eller multipel förklaring accepteras (Nationalencyklopedin 2017). 

Lärande	  för	  
hållbar	  

utveckling=

Gemensam-‐
värld-‐

pedagogik=

Monistisk
pedagogik.
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har jag valt att arbeta med filmtitlar eller filosofiska begrepp som sammarbetsaktörer för att kunna 
(om)orientera och transformera starka dominerande artikulationsfält till nya territorium. Det är denna 
självdifferentierande kraft som Deleuze och Guattari (1980/2015, s. 26) försöker omfamna när ett 
territoriums starka stratifierade artikulationslinjer kan förstås på ett nytt sätt. På ett sätt kan detta ses 
som en avstratifierad rörelse eller prövning, vilket delvis skulle kunna motsvara den tredje 
frågeställningen som arbetet avser (jag kommer dock att återkomma till detta lite senare). De 
(om)orienterade territorierna ovan bildar något som Deleuze och Guattari (1980/2015, s. 19; Lenz 
Taguchi 2017, s. 177) benämner som ett assemblage eller en anordning i relation till barns delaktighet i 
arbetet för en hållbar framtid. De teoretiska artikulationslinjerna om lärande för hållbar utveckling går 
in i och bildar de stratifierade territorium som nu har kunnat urskiljas. På olika sätt har dessa teorier 
försökt bidra till att förändra synen på lärande för hållbar utveckling genom varierande tankemodeller 
och inriktningar. Ingen teori är vattentät och kan nästan liknas vid ett durkslag där sammankopplingar 
sipprar igenom hålen till ett annat durkslag. Lenz Taguchi (2016a, s. 49) jämför detta med ett intensivt 
tjattrande, bestående av olika artikulationslinjer och rhizomatiska rötter som bildar assemblagets 
struktur. 

 

 
Figur 1. Illustration ”Ett samtal – de samtalar” (Sydén 2015).   

 

I assemblagets ”tjattrande samtal” har fyra dock problem kunnat urskiljas i relation till lärande för 
hållbar utveckling: 

1. Artikulationen som syftar till att forma barn till bättre vuxna och som leder till ett transcendentalt 
upphöjande och tillstånd av barndom. Barn ses som framtidens planetära förvaltare med förhoppningen 
om att förändra rådande miljösituation som vuxna har åstadkommit.  

2. Utbildningsidealiseringens artikulation som syftar till en emancipatorisk förmåga men som snarare 
stratifierar dikotomin mellan vuxen och barn. Även här ses barn som framtidens planetära förvaltare 
men som ska upplysas genom utbildning och idealiserade praktiker, artikulerade av vuxna.  

3. Språkets betydelse i en kritisk ansats tillsammans med moralfilosofiska prövningar, som synliggör 
människans hierarkiska förhållande till miljön eller naturen. Det antropocentriska idealet med den vite, 
”starka” medelålders mannen som livets måttstock. Dikotomin mellan natur och människa spåras fram, 
vilket leder till att ”lärande för hållbar utveckling” blir mest betydelsefullt för människan och inte miljön. 

5. En gemensam-värld-pedagogik som snarare konvergerar med en monistisk syn än en multipel och 
självdifferentierande förståelse. Allt är gjort av samma substans vilket i sin tur leder till ett passivt 
konstaterande där människan kan luta sig tillbaka och låta allt ha sin gilla gång i relation till ”lärande 
för hållbar utveckling”.   

Studien tycks påvisa en problematik som synliggör olika förhållanden där barn på ett eller annat sätt ska 
formas till bättre vuxna eller framtidens planetära förvaltare. Den stratifierade eller ”rotfyllda” 
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uppfattningen illustrerar starka konturer av assemblaget ”lärande för hållbar utveckling” som hänvisar 
till linjer, artikulerade av vuxna, där både barn och natur kan ses som i minoritet. Barn och natur finns 
där för oss och vad som anses vara gott eller rätt beror på kvalifikationsantaganden som vuxna har 
bestämt. Detta belyser också problematiken med olika teoriers ”bevisförande” ansatser som ofta förs 
fram som det bästa alternativet.   

” (…) a concept constitutes an assemblage of different desiring forces that come together as an 
abstract machine. As such, it regulates and stratifies events such as institutionalized educational 
practices in a machine fashion that will have very concrete and material consequences for the agents 
involved in those realities. (Lenz Taguchi 2016b, s. 215)  

Den abstrakta maskinen i denna studie är konceptet ”lärande för hållbar utveckling” som i samma 
andemening som den konstitueras i den spårande kartografin, även har potentialitet att (om)orienteras. 
Med syfte att göra det bättre för barn och natur som minoritetsgrupp kommer ytterligare en 
(om)orientering eller omkonstituering att göras för förstå den rörliga kapacitet som ett experimenterande 
kartograferande öppnar upp för (Lenz Taguchi 2017). Arbetet som kommer att göras belyser 
flyktlinjernas möjliggörande till att skapa fler världsbilder.  
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Ett experimenterande 
kartograferande: att öppna upp 
för mångfald 
 

Man ska inte söka efter om en idé är rätt eller sann. 

I stället bör man söka efter en helt annan idé 

någon annanstans inom ett annat område, 

så att någonting passerar mellan de båda 

som varken är i det ena eller i det andra 

(Deleuze 1977/2004, s. 9) 

 

På framsidan av denna studie syns ett verk av Matilda Dominique (2014). Denna väv kan ses som en 
bildlig metafor till artikulationslinjerna och territorierna som bygger upp assemblaget ”lärande för 
hållbar utveckling”. I den spårande kartograferingens anordning har fyra olika territorium och 
problemfrågeställningar utkristalliserats som konstituerar och härbärgerar väven ”lärande för hållbar 
utveckling” (Lenz Taguchi 2017, s .177). Dessa problemfrågeställningar synliggör barn och natur som 
minoritetsgrupper, och visar vägen för ett vidare arbete tillsammans med omkonfigureringen av 
begreppet ”lärande för hållbar utveckling”. Vävens inslag och varp kommer nu att slitas upp med syfte 
att frambringa nya förståelser i relation till barn och natur. 

 
Figur 2: The Weave of Informality (Dominique 2013). 

Lenz Taguchis (2016a; 2016b) senaste publikationer har strävat efter att knyta samman de tidigare 
separerade disciplinerna neurovetenskap och utbildning. Med inspiration från dessa studier menar jag 
att vi i samma andemening skulle kunna föra samman begrepp som möjliggör en omkonstituering av 
tidigare stratifierade begrepp. På så vis handlar det inte om antingen eller utan snarare ”och och och” 
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som Deleuze (1997/2004, s. 9) skriver. Detta refererar till en mångfald eller multipla komplement till 
livet och vår världsbild och stannar inte vid ett konstaterande. Begrepp eller koncept är inte statiska utan 
blir till i ett samkonstituerande av en rad olika påverkansfaktorer, vilket också kan ses i den spårande 
kartografin som delvis är experimenterande i sig själv (Lenz Taguchi 2017, ss. 177 – 179). Men för att 
komma vidare behöver vi omfamna den filosofiska interventionen i pedagogisk forskning som Lenz 
Taguchi (2017, s. 175) efterfrågar. Detta leder till ett experimenterande kartograferande som förenar 
teori med filosofi, vilket utgår från den tredje frågeställningen i studien:  

3. Vilka nya tankelinjer om barns delaktighet i utvecklingen av ett hållbart samhälle kan 
experimenteras fram utifrån det som har synliggjorts?  

Omkonstituering av begreppet ”Lärande för 
hållbar utveckling” till siluetten av ett norrsken – 
en självdifferentierande kraftmöjlighet 
Genom att filosofiskt använda rhizomet som metod med syfte att få fram alternativa sätt att tänka, skapas 
potentiellt sätt fler möjligheter till nya världsbilder (Deleuze och Guattari 1980/2015, kap.1; Lenz 
Taguchi 2017; Lenz Taguchi 2016a; Lenz Taguchi 2016b). I denna studies fall har det delvis handlat 
om en spårande kartograferingsprocess i relation till att sammanfoga heterogeniteter mellan olika 
teoribildningar som tidigare har varit separerade. Men lika viktigt handlar arbetet om att inte fastna i 
gamla ”skidspår” eller diskursiva förhållanden vilket belyser vikten av en experimenterande ansats som 
nu kommer att presenteras (Deleuze & Guattari 1980/2015, ss. 24 – 26).  

De texter som har valts ut, och som också utgör empirin i detta arbete, utgår främst från 
Bruntlandrapportens definition om vad som ska inkluderas i ett arbete med hållbar utveckling. ”Lärande 
för hållbar utveckling” definieras, som tidigare har nämnts, utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska 
dimensioner vilka ska smältas samman till en holistisk inkorporation (United Nations 1987). Men för 
att öppna upp för mångfald, genom att riva upp vävens varp och inslag, måste begreppens dimensioner 
också ”skifta natur”. (Deleuze och Guattari 1980/2015, s. 24). I denna skiftande naturs andemening har 
jag valt att anamma bilden av ett norrsken där ”lärande för hållbar utveckling” revideras till något som 
tvärtom, inte är hållbart utan snarare annorlunda i sig självt (Lenz Taguchi 2017, s. 184).  

 
Figur 3: Glacier Aurora (Bauza 2017). 
 

Det nordsamiska namnet för norrsken är Guovsahas och är besläktat med gryningsljus (Institutet för 
rymdfysik 2013). Detta får symbolisera den kraft som kan komma till liv när begreppet ”lärande för 
hållbar utveckling” skiftar natur och experimentellt omkonstitueras till bilden av ett norrsken. Ett 
norrskens tillblivelse är en samproduktion mellan solvindar (protoner och elektroner) som träffar  
jordens magnetfält. Det rörliga och självdifferentierande ljuset hos norrskenet skapas i möten mellan 
partiklar från jonosfären som träffar atomer och molekyler i  jordens atmosfär. När partiklarna kolliderar 
med atomerna och molekylerna släpper de ifrån sig energi (även det en slags självdifferentierande kraft). 
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Atomerna och molekylerna tar härigenom över energin från partiklarna vilket leder till att de blir 
överladdade. För att atomerna och molekylerna ska överleva måste de i sin tur släppa ifrån sig energin, 
och när detta sker bildas det vi kallar för norrsken (ibid.).   

I studien blir norrskenets tillblivelse en bildlig men också filosofisk metafor till vad som kan komma att 
skall, när begrepp som ”lärande för hållbar utveckling” sätts i rörelse. Genom att sammankoppla 
heterogeniteter, såsom när partiklar från jonosfären träffar atmosfären eller när artikulationslinjer från 
två olika discipliner möts, skapas också möjlighet till något nytt att ta form (Deleuze & Guattari 
1980/2015, ss. 24 – 25). På så vis förlorar begreppet sin statiska funktion och i detta fall blir ”lärande 
för hållbar utveckling” till något som inte är hållbart utan snarare förändringsbart. I liknelse med 
norrskenets skiftande natur och självdifferentierande kraft öppnas assemblaget ”lärande för hållbar 
utveckling” upp till en mångfald. Det hållbara är på så vis inte stratifierat eller fast förankrat i en teoretisk 
förklaringsmodell. Snarare handlar ”lärande för hållbar utveckling” om vad som produceras när olika 
discipliner som vi har tillgång till,  möts i nya konstellationer (såsom den spårande kartograferingen 
ovan). Arbetet handlar då om frågor som ”vad är en människa?”, ”vad är liv?”, ”vad är kunskap?” eller 
”vad kan lärande för hållbar utveckling bli?”.  

Det jag vill framhålla i denna studie är betydelsen av ett ständigt filosofiskt prövande och undersökande, 
som inte utgår från ett hållbart förhållningssätt riktat mot stratifierade eller stängda dörrar. Människan, 
naturen och livet i sig självt är inte hållbara, utan snarare självdifferentierande kroppar i en ständig 
pågående ontologisk process.   

Diskussion  
En bok är alltid en sådan anordning,  

och som sådan går den inte att tillskriva någon.  

Den är en mångfald – men vi känner ännu inte till  

vad det innebär att det mångfaldiga upphör  

att tillskrivas någon,  

det vill säga att det upphöjs till substantiv.  

(Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 18)   

 

Syftet med denna studie har dels varit att ta reda på vilka artikulationer som synliggörs i texter om 
förskolebarns delaktighet i arbetet för en hållbar framtid, dels att se över hur dessa eventuellt 
divergerar/skiljer sig eller konvergerar med varandra. Genom en kartografisk ansats har dessa sedan 
om(orienterats) till nya territorium för att på så vis undersöka vissa begrepp och teoriers (omedvetna) 
problem (Deleuze & Guattari 1980/2010, s. 30). I studien synliggörs att förskolan och samhället ofta 
styrs av vuxnas kvalifikationer över hur ett lärande för hållbar utveckling bör se ut. Barn målas upp som  
framtidens planetära förvaltare, en roll som vuxna har tilldelat dem. Detta synliggörs i både tidigare 
forskning, myndighetsrapporter och styrdokument samt läromedel och populärvetenskapliga artiklar 
(Sandell & Öhman 2010; Price 2010; Engdahl 2015; Pramling Samuelsson 2011; Engdahl, Karlsson, 
Hellman, & Ärlemalm – Hagsér 2012; Ärlemalm – Hagsér 2013a; Ärlemalm – Hagsér 2013b; Caiman 
2015; Caiman & Lundegård 2015; Öhman 2014; Hedefalk 2014; Alnervik 2016; Skolverket 1998/2016; 
WWF 2009; Håll Sverige Rent 2016; Energiagenterna 2016).  

Studien har även kunnat påvisa att naturen blir en sekundär aktör som på olika sätt opereras av vuxna i 
samhället (Ideland 2016; Davis 2009; Hedefalk, Almqvist & Östman 2015; Sommerville & Williams 
2015; Ärlemalm – Hagsér & Sundberg 2016; Dahlbeck 2012; Halvars – Franzén 2010; Taylor & Giugni 
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2012; Taylor, Pacini – Ketchabaw & Blaise 2012; Clarke & Mcphie 2016; Reggio Emilia Institutet 
2015).  

Alla teoretiska infallsvinklar har genom den spårande kartografiska ansatsen, kunnat visa på den mobila 
spelplan som träder fram när ett sådant arbetet sätts i rörelse. På så vis kan teorierna ses som olika aktörer 
som härbärgerar assemblaget ”lärande för hållbar utveckling”. Något som dock har varit framträdande 
är människans (i detta fall den vuxnes) förhållande till barn och natur som ofta tycks falla tillbaka i 
samma ”skidspår” som innan, oberoende teoretisk förankring. Denna studies syfte har, som tidigare 
nämnts, inte strävat mot bevisföring av att hitta det ”rätta” sättet i relation till ”lärande för hållbar 
utveckling”. Snarare har det handlat om att ta tillvara på de flyktlinjer som erbjuds i ett filosofiskt 
prövande av att skapa något nytt, tillsammans med de teorier som förfogas i denna studie. Av den 
anledningen har ett kartograferande arbete bidragit till något som tidigare förskoleforskning inte har 
presenterat i sammanhang om ”lärande för hållbar utveckling”. Den experimentella delen i det 
kartografiska arbetet har öppnat upp för ett filosofiskt prövande som sätter begreppet ”lärande för hållbar 
utveckling” i rörelse. Detta möjliggör nya omkonfigurationer som i sin tur leder till fler synsätt av vår 
omvärld och dess multipla kapacitet till självdifferentiering (Lenz Taguchi 2017; Lenz Taguchi 2016a; 
Lenz Taguchi 2016b).  

Utifrån Deleuzes och Guattaris (1980/2015) och Lenz Taguchis (2017) filosofiska välkomnande kan 
denna studie förhoppningsvis bidra till en vidgad syn på omvärldens komplexitet, genom att skapa rum 
för filosofiska interventioner och experimentella prövningar hos såväl barn, förskollärare, forskare och 
andra verksamma. Men, detta är en berättelse som inte bör avslutas med en punkt (även om så måste 
göras gentemot akademins stratifierade examenskriterier). De citat från Deleuze och Guattari 
(1980/2015) som har valts ut i studien kan ses som en introduktion till ett kommande avsnitt. Men citaten 
likväl som texten tillhör inte mig  - de är en mångfald som kommer att tolkas, förstås och göras om 
beroende på vem som läser (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 18). Således är detta inte heller min 
kartografi och inte heller en representation av verkligheten utan bör snarare ses som ytterligare en 
berättelse till forskningsfältet.  

Pedagogiska konsekvenser och vidare forskning 
 

Gränser utan vare sig murar,  

stängsel eller hotfulla vaktstationer 

får nytt liv då de förnekar sin gamla funktion  

och ber människor att passera. 

(Édouard Glissant 2009, s. 50) 

 

I mångt och mycket har människan försökt begriplighetsgöra sin omvärld tillsammans med olika 
teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller. På varierande sätt har dessa bidragit till fler och nya 
förståelser i relation till människan och naturen. Som delaktiga medproducenter har dessa aktörer 
utformat både samhället i stort och även förskolan, vilket har varit ett välkomnande bidrag till tidigare 
pedagogisk forskning. Denna studies förhoppning är att skapa ett ödmjukt förhållningssätt till dessa 
teoriers artikulationslinjer, tillsammans med en öppenhet till nya prövningar eller omkonstitueringar. 
För det som denna studie vill berätta är att kunskap, natur och människa är i ständig revidering i sig 
själva, men måste kopplas samman med filosofiska prövningar och heterogeniteter för att inte ”slå rot” 
eller bli till nya diskursiva meningar (Deleuze & Guattari ss. 24 – 26). Konsekvenserna av ett sådant 
filosofiskt undersökande öppnar upp gränserna och släpper in mångfaldens multipla dimensioner, i både 
verksamheter och forskning. Men för att ett sådant arbete ska kunna ske måste mångfalden få möjlighet 
att ”skifta natur” (Deleuze & Guattari 1980/2015, s. 24). De teorier och tankelinjer som tas upp i denna 
studie ska av den anledningen inte ses som i ett sken av ”bättre” eller ”sämre”. Snarare kan de ses som 
olika aktörer, som tillsammans med en rhizomatisk förståelse och självdifferentierande kraft, kan 
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kopplas av och samman, på varierande sätt med syfte att göra det bättre för barn och natur. Slutsatsen 
kan därför göras att det behövs fler eller nya studier som omkonfigurerar tidigare stratifierade koncept 
och begrepp, med syfte att inte åka i tidigare ”skidspår” eller kalkera en redan färdig karta (Deleuze & 
Guattari 1980/2015, ss. 32 – 36; Lenz Taguchi 2017, s. 176).   
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