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Sammanfattning 

Lärande för hållbar utveckling syftar till att förändra världen. Men det tycks finnas olika tyngdpunkter 
i vad hållbar utveckling är. En fråga om natur och miljö eller en fråga om tre samverkande områden: 
miljö, ekonomi och sociala aspekter. Syftet med denna studie är att utforska vad lärande för hållbar 
utveckling potentiellt kan bli i mötet mellan förskolepolicy och posthumanistisk teori. Resultatet visar 
att lärande för hållbar utveckling kan bli något som rör och består av alla i en vid bemärkelse, såväl 
människor som mer-än-människor. Slutsatserna är att det redan finns en koppling mellan förskolepoli-
cy och posthumanistisk teori. Genom begrepp som naturkultur vidgas definitionen av hållbar utveck-
ling. Att lyfta den politiska dimensionen av lärande för hållbar utveckling, vilket sker när policy möter 
teori, gör att demokratibegreppet vitaliseras. 
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Förord 

Mitt intresse för hållbar utveckling och för mer-än-mänskliga ingångar har en lång historia. Som barn 
var det inte de orden jag använde, men tankarna och handlingarna sa det orden inte kunde. Jag har utan 
att veta om det burit på dessa minnen, dessa frön av tillblivelser. I möten med människor, djur, feno-
men och material har en grogrund skapats. Det var först när jag skulle sitta ner och författa denna kan-
didatuppsats som detta brokiga narrativ började röra på sig. Eller så var det då jag först upptäckte det! 
Jag är tacksam för möjligheten att skriva denna berättelse - en studie i potentialitet. 

Jag vill tacka många. Att skriva är inte en ensam företeelse det är ett myller av möten. Utöver mötet 
med material och teori har jag haft förmånen att få stöd, handledning och utbyten från många håll. Jag 
vill rikta ett stort tack till min handledare Linnea Bodén, jag hade tur som fick ta del av dina kloka 
tankar. När jag i början av arbetet var alldeles överväldigad av alla potentiella ingångar hade jag stor 
behållning av vårt ”walk-and-talk” Cecilia Caiman! Tack Lotten, Fanny och Malin för synergi-möten, 
givande diskussioner och skratt. Jag vill också tacka mina vänner som peppat och stöttat både nära och 
på håll, så mitt hjärtligaste tack till Rebecka, Signe, Morgan, Silas och Žana. Till sist vill jag tacka min 
familj, familjen Jonsson och familjen Nilsson. Ett särskilt tack till mina svärföräldrar Ove och Åsa, ert 
stöd har varit ovärdeligt. Märta Lo, älskade barn! Tack för att du hela tiden påminner mig om att det är 
här-och-nu som räknas. Och Elin, utan dig hade denna uppsats inte blivit till. Tack för allt! 

    

“Jag tror inte längre att tiden är en rak linje. Jag tror inte att den här historien, eller någon historia 
[...] har en enda början, utan flera. Och ingenting tar egentligen slut.”  

 Johannes Anyuru i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (2017, s. 67).  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Inledning 

”Idag förändrar vi världen!” sa en förskollärare till barngruppen när de gick till återvinningsstationen 
med sina papper och kartonger. Det är en kommentar som har dröjt kvar hos mig, och som beskriver 
hållningen till lärande för hållbar utveckling som jag sett i förskolan under mina VFU-perioder. En 
hållning som rör frågor kring miljö vilket ges uttryck i arbeten och diskussioner om återvinning, åter-
bruk, odling och kompostering. Dessa är alla utmärkta lärotillfällen som rimmar väl med förskolans 
uppdrag: 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att 
barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 
naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 
utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (Lpfö 98/16, s. 7) 

Så vad är det som dröjer kvar hos mig? Jag tror att det ytterst handlar om hur hållbar utveckling defi-
nieras, som en fråga om enbart miljö och natur men inte lika ofta som ett större begrepp som spänner 
över hela planeten och som inbegriper miljö och natur, men också ekologi, ekonomi, kultur och social 
organisering.  

Lärande för hållbar utveckling är inskriven i en mängd olika dokument som rör förskolan (dokument 
som jag i denna uppsats kommer kalla policy/förskolepolicy/utbildningspolicy), i statens offentliga 
utredningar (SOU 1997:157; SOU 2004:104), regeringsbeslut (2017) och skrivelser från departement 
och myndighet (Utbildningsdepartementet 2010; Skolverket 2012). Snart finns enligt utkastet och för-
slag från regeringen även själva begreppet ”hållbar utveckling” med i den kommande reviderade läro-
planen (Skolverket 2017b; Regeringsbeslut 2017). I samtliga dokument definieras hållbar utveckling i 
linje med FN-rapporten Vår gemensamma framtid som: utveckling som möter mänsklighetens nuva-
rande behov på ett sätt som gör att framtida generationer kan möta sina  (World Commission on Envi1 -
ronment and Development 1988). Kort sagt en slags ”rättvisa mellan generationerna” (Regeringens 
skrivelse 2001/02:172, s. 51). Här innebär ”generationer” efterkommande människor, vilket kan tolkas 
som att världen, djur och natur, ses som en materiell resurs som tillhör människan (Alaimo 2016, s. 
175). Det förefaller som att hållbar utveckling således definieras som en singulär humanistisk fråga, 
för mänsklighetens existens, för människans fortsatta överlevnad. Men frågan är om det är tillräckligt 
för att skapa hållbarhet? Behövs det kompletteras med andra perspektiv? 

 Denna definition finns även i regeringsformen där hållbar utveckling är ett viktigt mål för det allmänna, däribland skolan 1
(RF SFS 1974:152 1 kap 2 §).
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I ett tidevarv som kallas för antropocen  på grund av de signifikanta spår människans sociala och eko2 -
nomiska utveckling satt på jorden (Crutzen 2002), där talet om planetära gränser aktualiseras (Rock-
ström et. al 2009), finns skäl till eftertanke. Mänsklig påverkan kan ses i klimatförändringar, minskad 
biologisk mångfald, massmigration och utrotning av liv och växtligheter för att nämna några. Detta 
ger uttryck för dagens globala utmaningar av social, ekologisk och ekonomisk karaktär (Kruger 2016,  
s. 86; Somerville & Williams 2015, s. 104). Dessa utmaningar angår alla, planetens exponentiellt 
ökande mänskliga befolkning såväl som otaliga andra levande varelser där ”[t]he edge of extinction is 
not just a metaphor; system collapse is not a thriller. Ask any refugee of any species” (Haraway 2015, 
s. 161). Haraway (2015, s. 160) menar att vi måste tänka oss andra system: komplex av tid och rum 
med en härva av arter som är beroende av varandra, såväl människa som mer-än-människa i alla möj-
liga former. Vad händer om mänskliga bekymmer inte längre utgör grunden för hållbarhet och fram-
tidsfrågor, utan det istället skiftar fokus till den vanskliga positionen av vad  ”människan” anses vara 
(Kruger 2016, s. 78)? Hur kan lärande för hållbar utveckling definieras där inte människan sätts i fo-
kus? Vad händer om en istället för att göra en humanistisk tolkning gör en posthumanistisk läsning? 
Detta är vad jag vill undersöka i min uppsats. 

I posthumanistisk forskning och teori ifrågasätts idéer om människans särart och överlägsenhet. Dessa 
teorier har använts mer och mer inom utbildnings- och förskoleforskning men det är få studier som 
fokuserar på lärande för hållbar utveckling (Somerville & Williams 2015, s. 110). Jag är intresserad av 
vad som händer med hållbarhetsbegreppet när humanism, antaganden om varande och kunskap utma-
nas samt gränser ifrågasätts så att förståelsen av människa och mer-än-människa förskjuts (jmf. Lenz 
Taguchi 2014, s. 78) med hjälp av posthumanistisk teori. Jag vill därför bidra med en studie genom att 
läsa policy tillsammans med teori för att undersöka möjliga potentialiteter i lärande för hållbar utveck-
ling. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utforska och skapa kunskap om vad lärande för hållbar utveckling potentiellt 
kan bli när policytext möter posthumanistisk teori. 

Hur produceras lärande för hållbar utveckling genom diffraktion av policytext och teori?  
Vilka antaganden möts och bryts mellan policytext och teori? 

 ...samt Plantationocene och Capitalocene som markerar den exploaterande (av människa/djur/natur) odlingens respektive 2

kapitalismens och den globala ekonomins effekter på jorden (se Haraway 2015).
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Tidigare forskning 

Då fokus för denna studie ligger på lärande för hållbar utveckling i utbildningspolicy som rör försko-
lan kommer detta kapitel inledas med förskoleforskning om lärande för hållbar utveckling. Idén om att 
göra en läsning av policy kommer från kritisk teori varför avsnittet även inkluderar studier om kritiska 
läsningar av utbildningspolicy. För att få en uppfattning om hur forskning med liknande teori som 
denna studie tagit sig an hållbar utveckling avslutas detta kapitel med ett avsnitt om posthumanistiska 
ingångar till fältet. 

Lärande för hållbar utveckling 

I detta avsnitt presenteras olika förhållningssätt till policy och praktik kring lärande för hållbar utveck-
ling genom såväl nationella som internationella studier (Davis 2010; Hedefalk 2014; Somerville & 
Williams 2015; Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014; Ärlemalm-Hagsér & Engdahl 2015).  

Lärande för hållbar utveckling är inte entydig, utan inriktning och innehåll varierar. Mål och definitio-
ner av hållbar utveckling som är fastställda i policy anger inte riktning för en specifik utbildningsprak-
tik. En vanlig beskrivning av lärande för hållbar utveckling är att det består av tre olika riktningar som 
ger olika utbildningspraktik; utbildning om miljön, i miljön eller för miljön. När utbildningen handlar 
om miljön premieras kunskap om miljö och naturfenomen, lärande i miljön fokuserar istället för fakta 
på naturupplevelser likt upplevelsebaserad naturpedagogik medan riktningen för miljön rör barns 
agens och ett (själv)kritiskt förhållningssätt i relation till hållbar utveckling (Davis 2010 ss. 30-32; 
Hedefalk 2014, ss. 16-17; Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, ss. 231-233). Dessa riktningar visar också 
hur lärande för hållbar utveckling har rötter från den traditionella natur- och miljöundervisningen. I 
Somerville och Williams (2015) översikt av lärande för hållbar utveckling i förskoleforskning 
2009-2015 , framträder tre diskurser: relationen till naturen, barns rättigheter och posthumanistiska 3

ingångar (ss. 102-105). Diskursen om relationen till naturen knyter an till den traditionella natur- och 
miljöundervisningen där fokus ligger på ekologi i högre grad än andra delar av hållbar utveckling vil-
ket har kommit att kritiseras i förskoleforskningen.  

  En uppdatering av Davis studie från 2009 som i forskningsöversikten om tidsperioden 1996-2007 identifierade ett forsk3 -
ningshål ifråga hållbarhet och miljöfrågor i förskoleforskning (Somerville & Williams 2015, s. 103)
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Ärlemalm-Hagsér och Davis (2014) identifierar en problematik med styrdokument tydligt inspirerade 
av traditionell natur- och miljöundervisning. Enligt författarna innebär det en mer begränsad form av 
lärande för hållbar utveckling på grund den primära inriktningen på just natur och miljö. Även om de 
anser dessa aspekter vara viktiga vill de peka på att ett enbart ekologisk fokus inte räcker för att möta 
dagens ohållbarhet och komplexiteten i de globala utmaningarna (s. 240). I en omfattande enkätstudie 
av Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) svarade personal från 187 svenska förskolor på frågor om 
deras arbete med lärande för hållbar utveckling. Författarna konstaterar att de sociala och ekonomiska 
dimensionerna i praktiken generellt saknas. Istället uppehåller sig många förskolor kring ekologi och 
följaktligen aktiviteter som rör naturmöten och källsortering. Däremot visade de skolor som hade stöd 
genom exempelvis utbildningsmaterial, kurser eller certifieringsarbete på en bred förståelse av hållbar 
utveckling och hade ett mer aktivt och varierat arbete gällande lärande för hållbar utveckling. Resulta-
tet av studien visar, enligt författarna, behovet av stöd för förskolan i detta arbete i form av kompe-
tensutveckling och diskussioner som problematiserar och lyfter många olika perspektiv. Detta kan re-
lateras till det inledande exemplet i uppsatsen där förskolläraren menar att barnen förändrar världen 
genom att återvinna kartonger. Ett annat exempel kommer från Dahlbeck (2012) som ifrågasätter att 
förskollärare jämför barns sopsortering med global hållbarhet eftersom det kan kopplas till en allt för 
snäv definition av hållbar utveckling. Vem tolkar och vad tas för givet i lärande för hållbar utveckling? 
Dahlbeck undersöker hur etiska principer implementeras och förstås i förskolan och i lärande för håll-
bar utveckling. Studien visade att individuella uttryck förutsattes hänga ihop med normativa ideal. 
Tolkningsramen för vad barns handlingar betyder blir då lästa genom etiska principer där talet om an-
svar får stort utrymme. Detta kan enligt författaren illustrera hur förskolan fungerar som en politisk 
arena för att sprida normativa, till synes odisputabla ideal i samhället, som i diskursen om lärande för 
hållbar utveckling (Dahlbeck 2012, ss. 18-20). 

Såväl Hedefalk (2014) som Ärlemalm-Hagsér och Davis (2014) pekar i sina respektive studier på att 
lärande för hållbar utveckling är ett förhållandevis nytt forskningsfält under utveckling. Det förstås 
som en orsak till att det finns så varierade definitioner om dess innehåll. Dock lyfter båda studier fram 
att lärande för hållbar utveckling i grunden handlar om att genom utbildning ge barn möjligheter att 
handla för förändring (Hedefalk 2014, ss. 16-17; Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, s. 231). I Ärle-
malm-Hagsér och Davis (2014) jämförande undersökning av Australiens och Sveriges läroplaner ana-
lyserades styrdokumenten ifråga hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling och barns agens. 
Deras slutsats var att det fanns kopplingar till hållbar utveckling i styrdokumenten men att barnsynen 
var bristfällig i relation till att erkänna barns handlingskompetens och förmåga till kritiskt tänkande. 
När Hedefalk (2014) observerade lärande för hållbar utveckling i relation till barns meningsskapande 
och lärares förhållningssätt framkom i analysen att lärarnas förväntningar påverkade barnens hand-
lingsutrymme. Vid såväl faktabaserad som normativ undervisning erbjuds barnen en snävare hand-
lingsrepertoar än vid undervisning med en pluralistisk ansats som uppmuntrar till kritiskt tänkande, 
diskussion och handling (Hedefalk 2014, ss. 63-67). Caiman (2015) och Ärlemalm-Hagsér (2013) fo-
kuserar likt Hedefalk (2014) på barns agens/aktörskap och meningsskapande i lärande för hållbar ut-
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veckling i förskolan i sina respektive avhandlingar. Caiman vill med sin forskning förankra policydis-
kussionen om barnets framträdande roll för hållbar utveckling i förskolans praktik. Genom observation 
och en pragmatisk ansats analyseras hur barn skapar mening i fält av etik, estetik och kognition. I des-
sa relationella fält skapar barn innehåll, egna vägar till kunskap, fantasi och agens. En förutsättning för 
att alla delar av processen ges stöd är enligt Caiman ett medutforskande och lyssnande förhållningssätt 
i förskolan (2015, ss. 74-77).  

En sammanfattande kritik av lärande för hållbar utveckling i förskolan är att det inte syftar till föränd-
ring av maktstrukturer vilka bidrar till en ohållbar samhällsutveckling. Istället menar Ärlemalm-
Hagsér (2013) att fokus ligger på positivt tänkande  vilket inte bidrar till lösningar eller ett kritiskt 4

förhållningssätt. Barnen i förskolan antyds vara ”framtidens hopp” men utan att ifrågasätta strukturer 
som sätter människan, framförallt mannen, i centrum möjliggörs inte reell förändring (s. 110). 

Kritiska läsningar av lärande för hållbar utveck-
ling i utbildningspolicy 

Under kommande avsnitt ges en översikt av kritiska läsningar av lärande för hållbar utveckling inom 
forskning av utbildningspolicy. Återkommande begrepp i relation till policy i kommande avsnitt är 
post-politik, humanism och neoliberalism. 

Forskning av utbildningspolicy har traditionellt varit ateoretisk (Ulmer 2016) men på senare tid har 
kritiska teorier och metoder som kritisk policyanalys börjat användas. Ulmer kritiserar normativ poli-
cyforskning som har en objektiv ansats för att reducera policy och praktik till kausala relationsmodel-
ler, där komplexa kulturella och mänskliga fenomen och praktiker direkt kan påverkas genom skapan-
det av policys (2016, s. 1382). Det ökade intresset för teori har skett generellt i kvalitativ forskning 
och därmed också inom forskning av utbildningspolicy, genom bland annat neomaterialistisk feminism 
och kritiska policystudier. Kritisk policyanalys tolkar skapandet av policy som komplext och dyna-
miskt - en process som, i motsats till policy som rationell och linjär, inte kan garantera att en viss poli-
cy ska leda till ett önskvärt utfall (Ulmer 2016, ss. 1381-1382). 

Lärande för hållbar utveckling i policy har kritiserats för att präglas av västerländsk utvecklingsopti-
mism som delar upp världen i mer eller mindre lyckade populationer utvecklingsmässigt (Hellberg & 
Knutsson 2016, ss. 6-7). Denna särskiljande logik följer enligt Dahlbeck och De Lucia Dahlbeck 
(2012) av att begreppet hållbar utveckling bygger på humanism, med antaganden om universella vär-
den och dualism, där människan placeras i centrum åtskild från naturen. Genom att etablera ett cent-

 I likhet med förskolans nuvarande läroplan där det anges att ”[e]tt ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska 4
prägla förskolans verksamhet” (Skolverket 2016, s. 7). 
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rum befästs också en periferi och detta hierarkiska förhållande möjliggör en ständig utvärdering av det 
mänskliga. I deras studie granskas människosyn och barnsyn i talet om hållbar utveckling genom post-
strukturalistisk analys av utbildningspolicy och ett barnprogram om hållbarhet (ss. 267, 273). Förfat-
tarna finner att i idén om hållbar utveckling där mänskligheten behöver förvalta jorden för kommande 
generationer kopplas det individuella barnet samman med framtiden för världen. Denna koppling åter-
speglas i utbildningspolicy då utbildning, som syftar till framtida kunskap och riktar sig till barn, pe-
kas ut som en viktig metod för att uppnå hållbar utveckling. Utveckling har i detta sammanhang en 
specifik betydelse: som en linjär progression där förhållandet mellan A och B leder till ständig förbätt-
ring. På så vis menar Dahlbeck och De Lucia Dahlbeck att hållbar utveckling fungerar meningsska-
pande, som ett gemensamt mål för mänskligheten inför vilket individens uppdrag är produktivitet - att 
bidra till samhället och därmed göra sig till människa (ss. 274-277).  

Att göra sig till människa genom att närma sig ett ideal kan i ramen för hållbar utveckling och utbild-
ningspolicy liknas vid strävan efter att barnet ska bli en ekocertifierad medborgare menar Hillbur, Ide-
land och Malmberg (2016). I sin studie visar de hur retoriken i lärande för hållbar utveckling handlar 
om att förespråka individuellt ansvar istället för mer globala (politiska) lösningar. Detta fokus på bar-
net som framtida ansvarstagande (ekocertifierad) medborgare reducerar hållbar utveckling till en fråga 
om livsstilsval, egna kulturella och ekonomiska ställningstaganden. Detta menar författarna kan karak-
täriseras som en humanistisk och neoliberal vändning  i de senaste decenniernas policy som i kritiska 5

studier kallas post-politik. Med post-politik menas att den politiska arenan och diskussionen suddas ut 
och frågor om arbetet med hållbar utveckling beskrivs som universellt och som rörande individuella 
val (s. 422). Knutsson (2013) menar att post-politik i policy leder till minskade möjligheter för plura-
lism i form av flera röster , kritik och diskussion eftersom strävan efter konsensus och enhetlighet är 6

så stark (jmf. Moss 2017, ss. 17-19). Ytterligare en beskrivning är att denna rörelse förskjuter ansvaret 
från den kollektiva till den privata sfären (Knutsson 2013, ss. 107, 112, 119). I likhet med Hillbur, Ide-
land och Malmberg (2016) finner Knutsson (2013) att avpolitiseringen har en stark koppling till neoli-
beralism och i vidare mening, ekonomisk tillväxt, privatisering och entreprenörskap (ss. 107-108). 
Den post-politik som återspeglas i policy generellt och i talet om hållbar utveckling mer specifikt har 
påverkat utbildningsforskningen vilken enligt Knutsson (2013) saknar kritiska perspektiv i studier om 
lärande för hållbar utveckling.  

 Jmf. med en post-politisk önskan om internationell enhetlighet som ”[...] can be viewed as a process that strengthens the 5
instrumental tendencies of environmental education to promote a certain kind of citizenship, particularly one that serves, or at 
least does not question, a neo-liberalist agenda” (Jickling & Wals 2008, s. 4)

 Kopnina och Cherniak (2016) menar att pluralism inte är ett mål i sig, då den pluralism som kan skönjas i lärande för håll6 -
bar utveckling är antropocentrisk och ofta inspirerad av ett neoliberalt perspektiv på ekonomisk tillväxt och social rättvisa. 
De avslutar sin studie med att framhålla att för att pluralism ska vara gynnsam, för hållbar utveckling i stort, så behöver alla 
röster höras - även de mer-än-mänskliga (ss. 835-836).
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Posthumanistiska ingångar 

Forskning med posthumanistiska ingångar till hållbar utveckling rör frågor om antropocentrism och 
det/de mer-än-mänskliga i antropocen. I utbildnings- och förskoleforskning i stort har studier med oli-
ka typer av posthumanistiska ingångar blivit allt vanligare (ex. Bodén 2016; Ceder 2015b; Elfström 
Pettersson 2017; Gunnarsson 2015; Hultman & Lenz Taguchi 2010; Hultman 2011; Lenz Taguchi 
2016; Palmer 2010).  

Till skillnad från övrig utbildnings och förskoleforskning är posthumanistiska teorier i relation till lä-
rande för hållbar utveckling ett nytt och relativt outforskat område. Somerville och Williams (2015) 
framhåller denna nya forskning som lovande bidrag för fältet. Dessa teoretiska ingångar är att likna 
vid ett nytt paradigm, utformat för att tänka bortom ett humanistiskt tänkande av västerländsk dualism 
som skiljer på natur och kultur. Detta fördjupade teoretiserande kring ontologi och epistemologi kan 
enligt författarna leda till en nyansering av hur globala utmaningar utforskas utifrån ekologiska, lokala 
och relationella perspektiv (Somerville & Williams 2015, ss. 102-105, 108-110). I likhet med Somer-
ville och Williams (2015) menar Kruger (2016) att posthumanism är fruktbart för utbildningsforskning 
om hållbarhet, detta då den befintliga forskningen som problematisk i sitt upprätthållande av en hie-
rarkisk dualism. Denna uppdelning menar Kruger förutsätter en idé om ett stabilt och autonomt sub-
jekt medan ett posthumanistiskt perspektiv istället ser subjektivitet som en relationell process i ständig 
tillblivelse. En följd av ett sådant perspektiv på subjektivitet förutsätter en annorlunda ontologi, rela-
tionell och monistisk, vilket får konsekvenser för förståelsen och produktionen av lärande för hållbar 
utveckling (ss. 77-78). Däri ligger det yttersta bidraget från posthumanistisk teori till forskning av 
hållbarhet hävdar Kruger. Genom att ifrågasätta antropocentrism och decentralisera människan kan 
fokus förskjutas till ett etiskt förhållningssätt av tillsammansskapande , i/genom/mellan alla olika ma7 -
terialiteter (Hultman & Lenz Taguchi 2010, ss. 539-540, Kruger 2016, ss. 86-87). Lärande för hållbar 
utveckling blir då en fråga om att försöka ”[...] extend the power of the other to act to its fullest de-
gree” (Kruger 2016, s. 88). 

Posthumanistisk teori har också undersökts som ett kritiskt verktyg i relation inte bara till forskning 
utan även utbildningssystem och policy. Pedersen (2010) finner att i västerländska utbildningssystem 
och policy som syftar till samhällsförändring, som hållbar utveckling, finns en paradox i dess huma-
nism; det singulära fokuset på människan, som universell och exceptionell, motverkar de värden som 
utbildningen sägs vilja framhålla, så som demokrati och pluralism (ss. 683-684). Ett exempel på detta 
kan ses i hur utbildning för hållbar utveckling förordas som en av de viktigaste faktorerna för hållbar-

 Jmf. Unga (2013) som inspirerad av Guattari (1995) använder tillsammansskap i relation till gruppens (i vid bemärkelse) 7
betydelse. Tillsammansskap definieras som en del av ”[...] dynamiska kollektiva ansamlingar som består av rhizomatiska, 
icke-representativa, icke-programmatiska, gemenskaper” (Unga 2013, s. 34). Jag använder begreppet som ett verb för att 
understryka agens, kraft och intensitet, inspirerad av Deleuze & Guattaris immanensfilosofi likt Unga (2013) och Lenz Ta-
guchi & Hultman (2010) men framgent utökas betydelsen i relation till posthumanistisk teori.
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het trots att länder med hög utbildning har de största ekologiska fotavtrycken i världen. Vad får då ut-
veckling för innebörd? Den kronologiska framställningen: barn - utbildning - hållbar utveckling, syftar 
till en linjär tidsuppfattning vilken är problematisk. Barnet/människan ska rädda världen men denna 
tankefigur skapar ett slutet system. Pedersen menar att barnet som löftet för framtiden och därmed 
skäl/et till förändring (jmf. Arendt 2016) inte infrias, utan det är framförallt idén om människan/barnet 
som reproduceras. En posthumanistisk ingång till policy möjliggör frågeställningar som öppnar upp 
detta slutna system. Genom att ifrågasätta människans monopol på kunskap, till förmån för att inklu-
dera mer-än-mänskliga röster växer vi och ”vi:et” omdefinieras. En annan ingång är att peka på hur 
olika system under press kan leda till oförutsägbara socio-ekologiska konsekvenser vilket destabilise-
rar idén om tid som linjär (2010, ss. 691-693). Frågeställningen i Sjögrens (2016) feministiska och 
posthumanistiska forskning om hållbar utveckling inom utbildningsväsendet får avsluta detta kapitel: 
hållbar utveckling för vem? 

Teori och metodologi 

I kommande kapitel ges en överblick av uppsatsens kritiska ansats och posthumanistisk teori. Detta 
avsnitt innehåller en förklarande del om ontologi och epistemologi samt betydelsen av mer-än-männi-
skan. Särskilt fokus läggs sedan på tre begrepp: etik, tid och politik. Dessa begrepp har inte bara stor 
betydelse för posthumanistiskt tänkande utan även för lärande för hållbar utveckling vilket jag kom-
mer återkomma till i analysen. Sedan följer en beskrivning av de teoretiska dimensionerna av studiens 
metod, metodologin och det metodologiska och analytiska verktyget diffraktion. Avslutningsvis gör 
jag en genomgång av hur metoden har utförts ifråga aspekter som praktiskt tillvägagångssätt, avväg-
ningar och databearbetning.  

I formuleringen av hållbar utveckling har mänsklig påverkan på miljön och klimatet alltid varit fram-
trädande. När antropocen allt mer börjat användas som ett begrepp för att konkret beskriva omfatt-
ningen av mänsklig påverkan på jorden sätts människan och mänskliga handlingar allt mer i centrum. 
Kritiska teorier har inte bara framhärdat människans utan även kapitalismens roll i den allmänt erkän-
da ohållbara utvecklingen. Enligt Haraway (2016) behövs andra narrativ som inte bara sätter männi-
skan eller kapitalismen i centrum och som kan hålla i fler trådar än en linjär stor berättelse. Det behövs 
alltså andra berättelser om planeten och alla dess invånare, mänskliga och mer-än-mänskliga, i denna 
kritiska tidpunkt. Narrativ som förmår uppehålla sig vid problemen - staying with the trouble utan att 
hänfalla till fatalism (s. 55). Det är mot bakgrund av denna tanke som användandet av posthumanistisk 
teori för att läsa hållbar utveckling aktualiseras. Det innebär att lyhört uppehålla sig vid problemen 
med antropocentrism genom historien och i förlängningen ideologin som satt spår i modern tid, huma-
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nismen. Till syvende och sist handlar det om att tänka annorlunda kring normativa antaganden, upp-
delningar mellan natur och kultur, det mänskliga och mer-än-mänskliga men också mellan människor. 
Detta är ett tankearbete som syftar till förändring, som utforskar annorlunda praktiker, politik och etik 
(Wolfe 2010, ss. xvi-xix) vilket också kan sägas vara syftet med lärande för hållbar utveckling (jmf. 
Hedefalk 2014, ss. 16-17; Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, s. 231). 

Posthumanism 

Posthumanistiska teorier är ett brett transdisciplinärt forskningsfält som berikas av maktanalys genom 
bland annat postkolonial teori, queerteori, teknik- och vetenskapsstudier, kritiska djurstudier, feminis-
tisk teori (Kruger 2016, s. 87, jmf. Lenz Taguchi 2014, ss. 77-81, 202). I denna uppsats används post-
humanistiska teorier som ett paraplybegrepp för att innefatta flera olika teoretiska ingångar från/mel-
lan olika discipliner. Några av dessa posthumanistiska ingångar är postkonstruktionism, neomateria-
lism, feministisk nymaterialism, materiell-semiotik, den post-kvalitativa vändningen och posthuma-
niora (Taylor & Hughes 2016, s. 1; Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 16). Gemensamt för dessa in-
gångar är ett icke-binärt tänkande som inte skiljer på natur och kultur. Det innebär att destabilisera de 
gränsdragningar som gjorts mellan det som anses fast kontra konstruerat, som natur och kultur. Le-
vande materia förstås som självorganiserande och denna tanke får konsekvenser på hur vi ser på mer-
än-människan som kraftfull och agentisk. Posthumanistiska teorier är enligt Braidotti transformativa 
vilka skapar nya tankar, metoder och politik (Braidotti 2013, ss. 1-3). De teoretiker som framförallt 
inspirerat denna studie är Rosi Braidotti (2013 & 2016), Karen Barad (2003, 2007, 2010, 2012, & 
2014) och Donna Haraway (2015 & 2016) som alla har en feministisk ingång till sin posthumanistiska 
forskning men som kommer från olika discipliner och till viss del olika teoretiska traditioner. De har 
förordat ett annat, mer affirmativt förhållningssätt till analys, som präglas av nyfikenhet, där både kri-
tik och kreativitet får ta plats (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 15). I New Materialism: Interviews 
and Cartographies (Dolphijn & van der Tuin 2013) intervjuas Braidotti som förklarar att i posthuma-
nistiska studier ses inte olikhet som hinder att överkomma eller problem som ska lösas ”[...] but rather 
as a fact and a factor of our situated, corporeal location. And it is not a prerogative only of humans, 
either. This has important methodological consequences” (s. 29). Braidotti (2013, s. 5) menar att studi-
erna handlar om ett bejakande utforskande där det kritiska perspektivet inte kretsar kring negativitet 
utan att undvika förenkling och samtidigt arbeta nära empirin. En närhet som också knyter an till kritik 
och kreativitet, där att tänka och skriva om världen är en del av en skapandeprocess som också omska-
par världen (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 15). 

Barad (2003, ss. 821-827) skriver fram att ett posthumanistiskt perspektiv särskiljer sig genom att inte 
enbart fokusera på “det mänskliga” utan även det mer-än-mänskliga. Detta möjliggör att ta hela empi-
rin på allvar, och med i beräkningen. Då erbjuds alternativ till de svårigheter kritiska teorier haft med 
att acceptera världen som materiell då dessa återkommit till att sätta den i relation till människan eller 
låst fast den som passiv, ett objekt. Istället erkänns en vidgad förståelse av agens där ”alla” är del av en 
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materiell-diskursiv värld i tillblivelse där “[t]he future is radically open at every turn” (Barad 2003, s. 
826). Denna förståelse är en slags ”ontologisk synvända” där den posthumanistiska teorins empiriska 
öppenhet möjliggör förskjutningar, nya perspektiv och förändring (Pedersen 2014, s. 85) vilket innebär 
ett nytt narrativ (jmf. Haraway 2016) med många trådar. Några av dessa trådar utgör ingångar till den-
na studie som tid, etik, politik - men först vill jag nysta i grundläggande ontologiska och epistemolo-
giska antaganden och vad mer-än-människa får för betydelse i posthumanistisk teori.  

Ontologi och epistemologi 

När synen på ontologi som tidigare betecknats som kunskap om varandet, det vill säga det som 
”är” (Nordin Hultman 2004, s. 39) förändras till det som ”blir”, en process av ständig tillblivelse så 
innebär det en upplösning av det stabila subjektet (Lenz Taguchi 2011, ss. 37-40). Det innebär också 
ett ifrågasättande av epistemologi; kunskap och vetande vilket skapas genom observation, där ett sub-
jekt studerar ett objekt. Med ett posthumanistiskt perspektiv finns inget fönster eller utsida som en ab-
solut position att blicka in eftersom vetandet och varandet är sammanlänkat och förutsätter varandra. 
Då går det inte längre att förutsätta skillnader eller göra uppdelningar mellan subjekt/objekt eller natur/
kultur eftersom att det inte finns två avskilda positioner, ”mellan två” som möts i interaktion utan sna-
rare ”genom fler” i intra-aktion (Barad 2003, ss. 828-829). Idén om intra-aktion ställer därmed tidiga-
re ontologiska antaganden på ända, det får konsekvenser genom läsningar i ett nytt ljus av begrepp 
som materia och diskurs men även ingångar som etik, ansvar, tid och rum (Barad 2012, s. 32) . Det 8

betyder att ontologi och epistemologi förstås som onto-epistemologi vilket Barad (2003) beskriver 
som praktiker av vetande i varande (s. 829), eller om en så vill, i kunskapande. Intra-aktion är då en 
ömsesidighet där vi inte kan sägas vara ”[...] utomstående iakttagare av världen. Inte heller befinner vi 
oss bara på särskilda platser i världen; vi är snarare del av världen i deras pågående intra-
aktivitet” (Barad 2007, s. 184 i översättning av Lenz Taguchi 2013, s. 133). 

Mer-än-människa 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv innebär att vara en del av världen: att bli till, tillsammans med och 
genom, allt omkring oss.  Braidotti menar att detta får konsekvenser för hur människan ser sig som en 
del av miljön inte bara intellektuellt utan även förkroppsligad och rent av inbäddad i tillsammansskap 
med andra arter. Denna intra-aktion kan kallas för mer-än-mänsklig, naturkultur (Taylor & Blaise 
2016, s. 594), djurtillblivelse (becoming-animal) eller jordtillblivelse (becoming-earth) (Braidotti 
2013, ss. 66-67). Materialiteter, djur och natur kan inte längre ses som passiva utan behöver tillskrivas 
agens, i levande ständigt pågående relationer/relationaliteter med omvärlden, däribland människan 
(Taylor & Blaise 2016, s. 600). Att tala om det mer-än-mänskliga är inte att beskriva det bortom män-
niskan, eftersom människan som avgränsningsbart subjekt inte finns. Människan såväl som alla tillbli-
velser är en del av/i den mer-än-mänskliga världen. Mer-än-mänsklighet och mer-än-mänskliga rela-
tioner, intra-aktioner, i synnerhet tangerar frågor om hållbar utveckling som miljömässig och social i 

 Innebörden av dessa nya läsningar av begreppen kommer jag få anledning att återvända till och fördjupa i analysen.8
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begreppet naturkultur. Då natur inte kan skiljas från kultur på samma sätt som sociala aspekter inte kan 
skiljas från miljömässiga i definitionen av hållbar utveckling (Braidotti 2013, ss. 66-67). Där Barad ser 
intra-aktioner som fenomen, inspirerad av kvantfysik (2012, s. 32) menar Haraway att dessa mer-än-
mänskliga pågående relationerna genom engagemang och gemenskapande har politisk potential. De 
kan med sitt myller av liv och livsformer potentiellt begränsa tidsepoken antropocens längd, alltså 
mänsklig skadlig påverkan på jorden,  och därmed bidra till en mer hållbar värld (2015, s. 160). Taylor 
och Blaise menar att Haraway på så sätt förespråkar en såväl ekologisk som queer politik och etik. 
Genom stärkande praktiker av mer-än-mänskligt gemenskapande kan en oroväckande ohållbar trend 
potentiellt brytas (2016, ss. 602-603). 

Etik 

Betingelserna för etiken förändras när mer-än-människan ses som agentisk och när antropocentrism 
och humanism ifrågasätts eftersom den inte längre kan sägas enbart utgå från eller enbart angå männi-
skan (Taylor & Hughes 2016, s. 5).  Människan menar Alaimo (2016) kan då inte förlita sig på att dela 
upp världen, separera sig från den och ställa sig utanför. Att förhålla sig till exempelvis hållbar utveck-
ling genom att framförallt söka externa lösningar såsom mer avancerad teknologi är enligt Barad att 
åter igen särskilja natur/kultur. En posthumanistisk etik innebär inte att ta ansvar för något fiktivt ”ex-
ternt” utan snarare att ta ”[...] responsibility and accountability for the lively relationalities of be-
coming of which we are a part’”(Barad 2007, s. 393). Att vara ödmjuk inför det alla redan är en del i/
av och inför osäkerheten, potentialiteten i vad som kan bli handlar enligt Braidotti om en slags ontolo-
gisk relationalitet (Braidotti 2013, s. 190) vilket kan liknas vid Barads onto-etiska-epistemologi, den 
etiska nödvändigheten av ett varsamt ansvarstagande gentemot alla intra-aktioner och tillblivelser  
(Barad 2012, ss. 46-47). Etiken behöver, menar Braidotti (2013), kretsa kring kopplingar, intra-aktio-
ner mellan/i sig själv och andra icke-enhetliga subjekt (mänskliga och mer-än-mänskliga) för att bli 
hållbar. Denna utvidgade känsla av gemenskap handlar om motsatsen till individualism och skepsis 
gentemot den/de/det andra, det handlar om möjliga framtider tillsammans. Genom gemensam an-
strängning och kreativitet här och nu kan längtan efter en hållbar framtid förändra vår samtid (ss. 190-
192).  

Tid  

Att bejaka framtiden och verka i samtiden innebär inte att det som varit, det där gamla - historien, 
idéerna, praktikerna, kan lämnas bakom oss. Tvärt om menar Barad, det går inte att göra en definitiv 
gränsdragning mellan där och då och här och nu eftersom det inte finns något som är nytt. På samma 
sätt finns det inte heller något som inte är nytt eftersom de inte är ömsesidigt uteslutande (Barad 2014, 
s. 168). Hur är det möjligt att något samtidigt kan vara nytt och ändå inte? Det handlar om skillnad; att 
bli något nytt är att bli något annat samtidigt som det finns något kvar, alltså är båda möjliga. Denna 
störning av kontinuitet påverkar vår upplevelse av tid och rum, både vad det gäller här och där och nu 
och då (Barad 2010, ss. 240-241), som i exemplet.  Lenz Taguchi beskriver tid och rum som ständigt 
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inbegripna i rörelse och förändring, i intra-aktion. Det innebär konsekvenser för lärande när tid inte 
fixeras till plats eller kunskap, något som enbart går att kategorisera i efterhand. Istället behöver frågan 
om vad som kan bli, det potentiella stå i fokus. Då ryms det kreativa och oväntade i en kommande 
framtid som vecklar ut sig här och nu (Lenz Taguchi 2011, ss. 47-48). Idén om den kommande framti-
den i hållbar utveckling är en del av en tidsram som spänner över, och samtidigt omfattar nutid och 
dåtid enligt Braidotti. I ett posthumanistiskt arbete med hållbar utveckling är tid och plats i relation till 
det/de materiellt inbäddade och situerade aktörerna avgörande. Eftersom det är i dessa intra-aktioner 
som etik och ansvar och sedermera möjliga framtider aktualiseras (2006, s. 137). 

Politik 

Politik innebär att planera och prioritera - ombesörja - en kommande framtid. Snaza och Weaver 
(2015) menar att med ett posthumanistiskt perspektiv behöver frågan om vem som får vara med och 
planera lyftas (s. 3). Beroende på vem eller vilka som anses ansvarig/a och vem/vilka som ges agens 
att ombesörja framtiden, förändras dynamiken. Hållbar utveckling är intrikat sammansatt eftersom det 
i egentlig mening rör alla, det inbegriper alla komplexa maktrelationer, bokstavligen mellan himmel 
och jord (Braidotti 2016, ss. 24-26). Men om människan, och särskilt en viss sorts människa priorite-
ras framför andra människor eller mer-än-människor blir möjligheten för vilken framtid som kan ut-
vecklas snävare. Det handlar om demokrati, och en demokrati enligt Haraway (2016) förändras bero-
ende på vem eller vilka som får delta och vem/vad som får vara med och tänka. Att frångå människan 
och figuren ’den autonoma individen’ som självklart centrum för alla tankar får återverkningar poli-
tiskt och materiellt (s. 57). Det innebär en annan syn på jorden än som passiv eller bärare av resurser 
och förändrar i sin tur vad en global ekonomi är och kan bli. Därför är lärande för hållbar utveckling 
politisk eftersom det handlar om att göra andra prioriteringar och nya relationer; att tänka om. Så ska-
pas nya relationer, socialt och materiellt, för att åstadkomma förändring (Hroch 2014, ss. 51-52). Poli-
tiska relationer där skillnad och olikhet är en tillgång är allt annat än neutrala eller post-politiska, de är 
närvarande människor och mer-än-människor. De är allt annat än att enbart ”ombesörja”, planera och 
prioritera för en kommande framtid: de är relationer som engagerar sig i hållbarhet och etik här och nu 
(Neimanis, Åsberg & Hedrén 2015). 

Metodologi 

“If we give up ‘human’ as separate from non-human, how do we exist? Can there be an  
instituting ‘I’ left to inquire, to know? Dare we give up that ‘I’, that fiction – the doer before 
the deed? How are we anyway in entanglement? How might we become in becoming? Isn’t 
this question affirmative? Experimental? Ethical? Insistent? Are we willing to take on this 
question that is so hard to think but that might enable different lives?” (Lather & St. Pierre, 
2013, s. 631). 
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Denna uppsats har en post-kvalitativ metodansats. En ansats som är svår att definiera och bör enligt 
Nordstrom och Ulmer (2017) också vara det. Post-kvalitativ metodologi ska möjliggöra forskning som 
går åt olika håll och ändå sida vid sida och rymma det osäkra och det oväntade, det i tillblivelse. Då 
handlar det inte om att enbart göra avsteg från traditionell metod, utan istället om att ta nya steg - för 
att fördjupa forskningen etiskt och ansvarsfullt i en mer-än-mänsklig värld (jmf. Lather 2015) (Nords-
trom & Ulmer 2017, ss. 1-5). Ett sätt att åstadkomma det är genom teoretiska ingångar till läsning av 
forskningsmaterialet vilket kan karaktäriseras som att tänka utan metod (Jackson 2017) där ”thoughts 
matter” (Haraway 2016) och ”theories matter” (Seghal 2014, s. 195).  Det vill säga att tankar och teo9 -
rier har betydelse och får materiella konsekvenser vilket betyder att empirin blir mer än bara data, oav-
sett om det handlar om text eller intervjuer.  Att tänka utan metod syftar till att vara lyhörd inför mate-
rialet och inte följa en bestämd mall, för att undvika att undersökningen blir statisk. Jackson och Maz-
zei kallar det att tänka med teori (2012, s. 717) och sätta teorierna i arbete genom att se hur de funge-
rar.  Det handlar både om att granska problemen inifrån med hjälp av teori och att öppna upp proble-
men för något potentiellt annat, något nytt. Då är teori inte bara ett verktyg för analys eller reflektion 
utan ett ansvar (Jackson & Mazzei 2012, s. 721). Ett ansvar som summeras i syftet med en post-kvali-
tativ metodansats; ”troubling something in the hopes of making it better” (Nordstrom & Ulmer 2017, 
s. 2), något jag i denna uppsats tar mig an i relation till lärande för hållbar utveckling. 

Diffraktion 

Fysikbegreppet diffraktion innebär det böjningsfenomen som uppstår när en våg (ljud, ljus, atom etc.) 
möter ett hinder. Genom två olika posthumanistiska ingångar från Barad och Haraway har begreppet 
fått utvidgade betydelser. Haraway beskriver det som att kartlägga interferens i meningen påverkan/
förändring av mötet med hinder och där synliggöra var vi ser effekten av skillnad. Barad formulerar 
sedan en diffraktiv metodologi: att förstå skillnadens innebörd för olika parter och hur de både påver-
kar och gör skillnad i världen genom läsningar som delar upp och för samman. Diffraktiva läsningar 
kan beskrivas som ett ”[...] cutting apart and piecing together” (Ulmer 2016, ss. 1382-1383). Den me-
todologiska poängen med att använda diffraktion är då att söka produktiva kopplingar och ingångar i 
sitt forskningsmaterial. På så sätt handlar det om något mer än en övning i att kritiskt ordna och kate-
gorisera data (Ceder 2015a, s. 3). En diffraktiv läsning kan beskrivas som ett sätt att tänka om och att 
ompröva genom att läsa insamlat material och teori/er genom varandra (Barad 2007). Oförutsägbarhe-
ten när både tanke och mening strålar åt många olika håll, då de sprids i en diffraktiv läsning skapar 
enligt Mazzei produktiva tillblivelser (2014, s. 742) där läsningen öppnar upp för något nytt. Där lig-
ger potentialiten, det produktiva ligger i att inte söka reproduktion eller representation. Analysen söker 
istället rörelsen i den förändring som uppstår i mötet mellan texterna, såväl kontraster som kopplingar. 

  Här har jag valt att inte översätta ”thoughts matter” och ”theories matter” eftersom de på engelska har en dubbel innebörd 9
där ”matter” betyder både ”har betydelse” och ”materia”. Den dubbla innebörd är signifikant för en onto-epistemologi med 
ett materiellt-diskursivt perspektiv. Det materiella och det diskursiva är oskiljaktigt och alltid i svang, i intra-aktion.
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Det är något annat än humanismens rationalitet, något oväntat som innehåller en visionär potential 
(van der Tuin 2014, s. 236) vilket jag tror kan berika förståelsen av lärande för hållbar utveckling. 

Diffraktion som metod/ologi är enligt Barad något väsentligt annat än reflektion som är vanligt före-
kommande i kvalitativa metodologier och denna skillnad är en väsentlig sådan. Båda begrepp; reflek-
tion och diffraktion är metaforer av optiska fenomen. Men där en reflektion återger likhet, som när 
himmeln speglas i vattenytan, innebär diffraktion spridning av olikhet genom motstånd, som när vatt-
net i en fors möter en stock eller sten och därmed byter/bryter riktning. Båda fenomen rör ett möte 
som sedan tar olika vändningar. Att använda diffraktion istället för reflektion innebär en teoretisk och 
metodologisk förflyttning från de i post-teorier så vanligt förekommande och typiska diskursanalyser-
na som för det mesta inte belyser materiella intra-aktioner, exempelvis meningsfulla fenomen som 
sker genom (mer-än-mänskliga) kroppar/material (Jackson & Mazzei 2012, ss. 113-115). De diffrakti-
va läsningar som jag kommer göra i analysen kommer innehålla möten, brytningar och vad de produ-
cerar. Det innebär att motståndet, kontrasterna och kopplingarna, är produktiva genom att vara nyska-
pande (jmf. van der Tuin 2014, s. 236). Mötena, intra-aktionerna, som sker mellan/genom policy och 
teori handlar om tankar i respektive text som affirmerar eller förstärker varandra medan brytningar 
sker när tankar försvagas eller kritiseras. Meningsfulla insikter i materialet läses på så sätt genom 
varandra (jmf. Barad 2007) och det som produceras av dessa möten och brytningar är nya vändningar 
om vad lärande för hållbar utveckling potentiellt kan bli i mötet mellan text och teori. 

Urval, avgränsningar och genomförande 

En initial avgränsning jag gjorde var att välja att fokusera på svensk förskolepolicy om lärande för 
hållbar utveckling. Denna avgränsning kan sägas bestå av två delar, dels svensk förskolepolicy, dels 
om lärande för hållbar utveckling. Eftersom omfånget av internationella policydokument är större än i 
den nationella kontexten hade en sådan avgränsning försvårat urvalet, översättningar hade tagit lång 
tid men framförallt motiveras den nuvarande avgränsningen med att det inte finns lika mycket forsk-
ning på svensk förskolepolicy om lärande för hållbar utveckling. Urvalet gjordes utifrån min definition 
av förskolepolicy som: vägledande officiella och nationella dokument för förskolan  vilket gjorde att 10

det fanns ett begränsat urval av källor. Sökningen efter undersökningsmaterial har varit internetbaserad 
och har utförts på databaser för: statens offentliga utredningar, regeringen, Skolverket och Skolinspek-
tionen. Sökorden som användes var: hållbar utveckling, förskola, lärande för hållbar utveckling, ut-
bildning för hållbar utveckling. I resultatlistan granskades de dokument som verkade överensstämma 
med definitionen av förskolepolicy om lärande för hållbar utveckling. Av dessa valdes i sin tur de för-
skolepolicydokument som uttryckligen behandlade lärande för hållbar utveckling. 

 Vilket därmed exkluderar skollagen som är juridiskt bindande och läroplanen som är ett styrdokument med strävansmål.10
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Undersökningsmaterial 

De förskolepolicy som studerats består av två statliga utredningar, en bakgrund till läroplansrevidering 
från Utbildningsdepartementet och en redovisning från Skolverket. Nedan illustreras undersöknings-
materialet med en tidslinje samt en översiktlig lista . 11

Figur 1. I tidslinjen ovan visas undersökningsmaterialet överst i svarta cirklar medan den aktuella läroplanen visas parallellt 
eller under i grå cirklar. (HU = hållbar utveckling) 

1. Barnomsorg och skolakommittén (1997) Att erövra omvärlden: förslag till läroplan för förskolan: 
slutbetänkande (SOU 1997:157) 

2. Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004) Att lära för hållbar utveckling: betänkande 
(SOU 2004:104) 

3. Utbildningsdepartementet (2010) Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läro-
plan. 

3. Skolverket (2012) Skolverkets redovisning av nyttan av det internationella arbetet för utbildning för 
hållbar utveckling Dnr 84-2012:386. 

Ingår ej i undersökningsmaterialet på grund av för litet underlag: 

4. Regeringsbeslut (2017) Uppdrag om en översyn för läroplanen för förskolan U2016/05591/S, 
U2017/01929/S 

Databearbetning  

 Det bör noteras att kronologin inte kommer att vara en del av analysen då två olika förståelser av tid kommer att mötas. 11
Den linjära tidslinjen i figuren följer policytexternas logik.
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I kvalitativ forskning med etnografisk ansats talas det om dörröppnare, människor som ger tillgång till 
fältet (Lalander 2015, s. 105) medan Jackson och Mazzei vars postkvalitativa metod är att tänka med 
teori talar om trösklar som kan hjälpa forskaren att navigera, blir uppkopplade till relationer (intra-ak-
tioner) mellan empiri och teori. Trösklar blir som ett mellanrum vars funktion skapas genom sin rela-
tion till något annat, som öppningar, icke-linjära ingångar/utgångar till olika rum (2012, s. 6). En dörr-
öppnare kan i posthumanistisk teori stå för en människa eller något mer-än-människa vars funktion är 
att underlätta för forskaren genom att upprätta relationer (jmf. Lalander 2015, s. 105). För att kunna 
läsa policy med/genom teori har jag därför sökt dörröppnare och trösklar i mina läsningar. Rent kon-
kret så handlar det om möten och brytningar, genom tankar och teorier i och mellan texterna. 

Tröskeln fungerar som ”[...] the site of diffraction - an opening that spread our thoughts and 
questions in unpredictible patterns of waves and intensities” (Jackson & Mazzei 2012, s. 138). 

Att tänka med teori (Jackson & Mazzei 2012) är en mer träffande beskrivning av arbetsprocessen. 
”Databearbetning” har skett genom kontinuerlig läsning och analys av policy och teori. Bearbetningen 
har inte varit strukturerad eller systematisk i någon traditionell mening utan istället närmast rhizoma-
tisk. I läsningar har kraft och intensitet satt igång minnesbilder, produktiva kopplingar, ingångar (jmf. 
Ceder 2015a, s. 3) och meningsfulla brott vilka har antecknats eller markerats genom dörröppnare, 
trösklar och i nyckelcitat. Nyckelcitaten möjliggjorde sedan att analysmetoden diffraktiva läsningar 
kunde utföras mellan policy och teori. I analysen har nyckelcitat och meningsfulla tankar i policy och 
teori först beskrivits var för sig för att sedan diffrakteras, mötas och brytas mot varandra för att sedan 
producera något nytt.  

Forskningsetik och studiens kvalitet  

I den onto-epistemologi Barad formulerar understryks nödvändigheten av en ”vetandets etik” vilken 
innebär att hur vi konstruerar kunskap får materiella och påtagliga konsekvenser (Barad 2007). Den 
kunskap som produceras i text, som exempelvis policydokument, behöver läsas materiellt och inte 
enbart språkligt eller diskursivt eftersom de är samkonstituerande i intra-aktion; diskurs kan inte skil-
jas från det materiella och vice versa (Jackson & Mazzei 2012, s. 115). På samma sätt har jag behövt 
förhålla mig till den kunskap som produceras i min text, som samkonstituerande. Det innebär att i ana-
lysen, de diffraktiva läsningarna av forskningsmaterialet, produceras kunskap tillsammans med data, 
teori, metodologi (jmf. Palmer 2011, s. 8). Samtidigt har jag ett särskilt ansvar att i detta arbete vara 
rättvis i min beskrivning av datan. Även om jag i de diffraktiva läsningarna hittar nya ingångar som 
inte skrivs fram i policy eller teori, eftersom det först i mötet mellan dem kan göras en sådan analys, så 
ska de ingångar jag valt i mitt urval göra materialet rättvisa och erkänna dess integritet. Det handlar 
om att jag som forskare fått erkänna min makt i hela forskningsprocessen och utifrån det har jag för-
sökt vara lyhörd till mitt material, från första läsningen till sista. Med posthumanistisk teori förstås 
materialet som agentiskt, därmed blir lyssnandet en etisk aspekt. En annan effekt av att se materialet 
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som agentiskt är att forskaren, jag, kan inte sägas vara ensam. Det finns inget sätt att hantera något 
objektivt utifrånperspektiv eftersom jag, och de analysverktyg och material som studeras i arbetet står 
i ständig relation, intra-aktion, mitt i tillsammansskap(ande). På så sätt har jag läst med datan, en prak-
tik som utmanar min förståelse av vad en forskare är/gör. Det handlar enligt Lenz Taguchi om att ge-
nom diffraktiva läsningar bli ett transitutrymme, att som forskare/forslare facilitera omtänk och 
nytänk, och på så sätt iscensätta ”intervention and invention; responsibility and ethics” (Lenz Taguchi 
2012, s. 278; jmf. Lather 2016). 

Förståelsen för de teorier som används och hur de presenteras har varit föremål för många akademiska 
och etiska överväganden. Posthumanism används som paraplybegrepp för flera olika teorier inom oli-
ka (trans)discipliner, vilka har liknande såväl som motstridiga tankegångar, så även i denna studie. 
Beroende på synsätt kan det ses som en styrka eller en svaghet, som en möjlighet eller som problema-
tiskt att använda posthumanism som en teori. Det kan sägas att en komplexitet går förlorad när speci-
fika teorier eller teoretiska ingångar inte nämns, som exempelvis Haraways kompost-ism (2016, s. 
161) eller Barads agentiska realism (2003). Jag har dock valt att samla flera teorier och teoretiker till 
ett brokigt narrativ av möjliga mer-än-mänskliga ingångar. Framförallt för att dessa teorier talar ett 
liknande språk med flera röster, vilka varit intressanta för denna studie och för mötet med policy. Lenz 
Taguchi (2017) inspireras av Deleuze och Guattari i beskrivningen av posthumanism som ett filoso-
fiskt koncept vilket får betydelse och görs meningsfullt genom dess relation till särskilda problem (s. 
699). I denna studie blir posthumanism meningsfullt i relation till antropocentrism och humanism i 
policy.  Med det sagt så handlar inte denna relation enkom om en kritik av en rådande (tanke/
materiell)ordning snarare om möjligheten att experimentera och utforska något nytt i relation till lä-
rande för hållbar utveckling, och i förlängningen för en hållbar framtid. Detta nya och oförutsägbara 
handlar i högsta grad om relationen mellan de möten och brytningar som finns i policytext och teorier 
samtidigt som det sträcker sig efter, och producerar något mer (jmf. Snaza & Weaver 2015, s. 10). 

Att skapa något nytt, att försöka experimentera med text, teori och metod är en komplex process. Det 
blir sällan som en tänkt. Jag hade inte förväntat mig att arbetet skulle innebära valet av en ”medvetet 
svår” metod (jmf. Nordstrom & Ulmer 2017) även om jag förstod att valet av teori inte banade väg för 
en rak och överskådlig resa. En möjlighet hade varit att istället använda en traditionell kvalitativ me-
tod, vilket inom ramen för denna studies syfte skulle kunna varit en textanalys i form av en kompara-
tiv idéanalys eller diskursanalys. Samtidigt som syftet i sig, vad lärande för hållbar utveckling poten-
tiellt kan bli när policytext möter posthumanistiskt teori?, lämpar sig väl till att besvaras med en ana-
lysmetod som utforskar potentialiteter (och materialiteter). Det finns alltså jämsides med möjligheter-
na flera svårigheter med att välja såväl som att använda sig av posthumanistisk teori som metod i form 
av diffraktion. Framförallt för att det på många sätt bryter mot gängse uppfattningar om hur en ska 
tänka, analysera och strukturera i skrivandet av en vetenskaplig text. Under arbetets gång har jag flera 
gånger behövt tänka om i relation till hur arbetet ska presenteras. Jackson och Mazzei beskriver dessa 
svårigheter som ”fällor” vilket kan handla om att främja läsbarhet genom ett linjärt format och samti-
digt skriva posthumanistiskt, att balansera data och teori, samt att inte ständigt sätta människan i fokus 
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(2012, ss. 137-139). Jag har inom ramen för en konventionell uppsatsmall försökt att experimentera 
med posthumanistiska tankegångar, i relation till rubriksättning, utformningen av metodologin men 
även i analys gentemot policytext om lärande för hållbar utveckling. Detta experimenterande som lie-
rar sig med den post-kvalitativa metodansatsen är inte det rätta, eller sanna i relation till teorin utan en 
av många möjliga ingångar. Etiska och akademiska överväganden om tillförlitlighet, giltighet och god 
sed inom forskning gentemot teorins och metodens logik och forskningsmaterialets ”röst”  har varit 
kontinuerliga. Här har paraplybegreppet posthumanism i sig också fungerat som ett sätt att främja läs-
barhet och koherens, samt i relation till att ta hänsyn till arbetets omfång och tidsåtgång då fler teori-
beskrivningar inneburit ett mer omfattande arbete. Liknande överväganden har också behövts i rela-
tion till policy, då varje enskilt dokument inte situerats utan beskrivs som just policy, policytext eller 
policydokument trots sina inbördes olikheter i allt från avsändare till tankegångar och definitioner av 
hållbarhet och lärande för hållbar utveckling. Dessa olikheter var på många sätt färre än jag från bör-
jan föreställt mig utifrån att texterna kommer från olika instanser, har olika format och är skrivna över 
flera års tid.  

Resultat och analys  

I undersökningsmaterialet, teoretiska texter med posthumanistiska ingångar och policydokument, har 
jag mött dörröppnare och trösklar genom tre produktiva tillblivelser i tid, etik och politik. I policy får 
definitionerna av begrepp som hållbar och utveckling konsekvenser för tidsperspektivet. Detta per-
spektiv bryts mot den posthumanistiska icke-linjära uppfattningen om tid. Både teori och policytexter 
kretsar på olika sätt kring möten, medvetenhet och relationer vilket med en nära blick öppnar för frå-
gor om etik och som med en vidare horisont ger en ingång till politiken.  Under tre kapitel,  ”Tid, rum 
och agens”, ”Etik och ansvar” och ”Politik i en global ekonomi” presenteras resultatet genom de två 
delarna av undersökningsmaterialet, policy och teori i tur och ordning vilket följs av en diffraktiv läs-
ning. Dessa läsningar tar upp möten och brytningar mellan policy och teori och vad dessa i sin tur pro-
ducerar. I de diffraktiva läsningarna blandas citat från policytext och teori för att på så sätt kunna svara 
på studiens frågeställningar; ”Hur produceras lärande för hållbar utveckling i diffraktionen av policy-
text och teori?” och ”Vilka antaganden möts och bryts mellan policytext och teori?”. 

Tid, rum och agens 

I alla policydokumenten uttrycks hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i samband med 
tidsperspektiv, geografi och lokalitet.  
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”Utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att 
verka för en hållbar utveckling lokalt och globalt. [...] Innehållet spänner över lång sikt från 
dåtid till framtid och från det globala till det lokala” (SOU 2004:104, ss. 72-73).  

Tid beskrivs i citatet som linjär och det är underförstått att utveckling från nutid till framtid ska leda 
till progression, en förändring från en ohållbar dåtid och samtid till en hållbar framtid. Vidare menar 
författarna till SOU 2004:104 att den globala definitionen av hållbar utveckling är generell och all-
mängiltig vilket är viktigt för att skapa ett internationellt samförstånd men att det i utbildningen behö-
ver konkretiseras genom lokal förankring, till betydelser och konsekvenser i närområdet som sedan 
kan relateras till en global värld (ss. 71-72). Flera texter poängterar vikten av mänsklig agens, och sär-
skilt ifråga en vardag av livsstil och val som barnen kan känna igen sig och sin närmaste omvärld i 
(SOU 1997:157, ss. 76-77; Utbildningsdepartementet 2010, s. 14). ”Lärandet behöver bli mer verklig-
hetsbaserat” (SOU 2004:104, s. 90) är en rubrik som väl sammanfattar en slags närhetsprincip i hur 
och var lärande för hållbar utveckling bör organiseras. När Utbildningsdepartementet menar att de val 
som görs kan påverka både nutiden och framtiden (2010, s. 14) kan det sägas vara ett uttryck för kraf-
ten i mänsklig agens. Att denna kraft kan vara både positiv och negativ beskrivs i SOU 1997:157 i 
form av vanor, ovanor och val. Dessa ställs i relation till ekonomiska frågor som konsumtion och hur 
det kan se olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Förhållandet mellan människan och de 
livsbetingelser som omger henne sägs vara fundamental för miljömedvetet handlande. Mänsklig agens 
beskrivs då i termer av handlingsutrymme, eller mer specifikt valmöjligheter vilket är kontextbundet 
till tid och rum (ss. 76-77).  12

Posthumanistisk teori om tid, rum och agens 

De posthumanistiska ingångarna till tid, rum och agens skiljer sig från den linjära och antropocentriska 
logik som de policytexterna ger uttryck för. Lenz Taguchi menar att en linjär förståelse av tid är pro-
blematiskt vilket inom utbildning kan leda till ett begränsande förhållande till lärande och agens. In-
spirerad av teoretikerna Deleuze och Guattari förordar Lenz Taguchi ett rhizomatiskt, det vill säga till-
trasslat och sammanlänkat, förhållningssätt till ett lärande här och nu i tillblivelse (2011, s. 47). Det får 
konsekvenser för perspektivet på tid då man istället för att fokusera på frågor om vad som är/var/borde 
bli söker möjligheter och potentialiteter i en framtid av det som kan bli. Det som kan bli och det som 
förändras i kopplingarna och mellanrummen, själva intra-aktionerna med agentiska människor, mer-
än-människor och materialiteter. Förändringen är en ständig rörelse i tid och rum. Där rum är en mate-
riell tillblivelse samtidigt som att rum och plats består av en mängd mer än-mänskliga aktörer. I denna 
rörelse öppnas tidsbegreppet och faller inte tillbaka på att låsa tid till särskilda kunskaper eller skillna-
der, till fixerade positioneringar eller platser (Lenz Taguchi 2011, ss. 47-48). Istället för att uppehålla 
sig vid att kategorisera händelser efter låsta positioner av dåtid, nutid och framtid läggs fokus på det 
oväntade, kommande.  

 Här tar de även upp frågan om miljöansvar (SOU 1997:157, ss. 77) vilket beskrivs närmare i kommande kapitel om etik.12
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"In Deleuze and Guattari's (1983) terms, the present moment is one of deterritorialization, 
when previously "solid" aspects of the world become fluid and things blur together; everyt-
hing gets mixed up and moved around. If we rush to control the form it takes when it is over 
(to attempt to plan it), we automatically repeat the gesture that, in the end, will have been hu-
manism's greatest repetition compulsion: the desire to plan. Reterriotalizations will no doubt 
occur, but for the moment we want to revel in potential drifts" (Snaza & Weaver 2015, s. 3).  

Den potentialitet som finns i detta här och nu, består i destabilisering och sammanblandning, en stän-
dig förflyttning och förskjutning - förändring. Deleuze och Guattari menar att människans försök att 
kontrollera denna rörelse genom tidsplanering är förhastad. Att försöka organisera, kategorisera och 
planera riskerar att skugga kraften i det potentiella här och nu (Hroch 2014, s. 50; Lenz Taguchi 2011, 
s. 48; Snaza & Weaver 2015, s. 3). 

Diffraktiv läsning av tid, rum och agens 

Innehållet i lärande för hållbar utveckling ”[...] spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från 
det globala till det lokala” (SOU 2004:104, s. 73) och syftet är att mana till (mänsklig) handling (SOU 
1997:157, ss. 76-77; 2004:104, s. 72). Tid beskrivs som linjärt och plats som en skala från det stora till 
det lilla sammanhanget. När Lenz Taguchi uttrycker att ett linjärt tidsperspektiv kan begränsa lärandet 
eftersom fokus då läggs på att beskriva det som varit, är och kan bli uppstår en brytning gentemot po-
licydokumentens förståelse av tid. Något nytt uppstår potentiellt, ett lärande för hållbar utveckling som 
situeras här och nu i tillblivelse (jmf. Lenz Taguchi 2011, s. 47) där relationen till framtid och dåtid 
aktualiseras i stunden/platsen bortom kronologi och linjär tidsuppfattning. Då förändras innebörden av 
utveckling som en händelse över tid till en händelse i tid. Den handlingskraft, agens som ska påverka 
framtiden i en hållbar riktning (Utbildningsdepartementet 2010, s. 14) kan beskrivas som mer-än-
mänsklig i intra-aktion med en posthumanistisk upplösning av skillnad mellan natur/kultur, människa, 
materialiteter och djur (jmf. Lenz Taguchi 2011, ss. 47-48). Livsstil och val som uttryck för potentiella 
handlingar som påverkar en (o)hållbar utveckling (SOU 1997:157, ss. 76-77; Utbildningsdepartemen-
tet 2010, s. 14) ställs i relation till agens i en verklighet och omvärld som blir mer-än-mänsklig. I diff-
raktionen produceras mänsklig och mer-än-mänsklig agens som betydelsefullt för en hållbar utveck-
ling eftersom relationen mellan dem är intra-aktiv. Resultatet blir att människan och mer-än-männi-
skan inte kan skiljas, de hör ihop vilket gör att handlingar i nutid och för framtiden behöver beaktas i 
lärandet; genom och för alla aktörer. Närhetsprincipen i arbetet med lärande för hållbar utveckling 
(jmf. SOU 2004, s. 90) möter teoriernas situerade perspektiv på tid och rum. Närhet i den pedagogiska 
praktiken blir en fråga som har betydelse för det potentiella i tillblivelsen, i varje här och nu (Hroch 
2014, s. 50; Lenz Taguchi 2011, s. 48; Snaza & Weaver 2015, s. 3). 
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Gemenskap i tid och rum 

I policytexterna som ingår i undersökningen finns olika beskrivningar av gemenskap i relation till 
hållbar utveckling. Det handlar om ett uttalat och outtalat ”vi” vilket är de som ges agens. Detta ”vi” 
positioneras också på olika sätt i tid och rum.  

”Under de senaste decennierna har den påverkan på natur och miljö som vårt levnadssätt med-
för alltmer synliggjorts för oss. Människans sätt att hantera jordens resurser hotar på sikt hen-
nes egen existens och vår gemensamma framtid. Situationen är så allvarlig att genomgripande 
förändringar måste göras” (SOU 1997:157, s. 74). 

Den gemenskap som citatet ger uttryck för är mänsklig och rör människans påverkan i dåtid och nutid. 
Alltså att förändringen som behöver ske ska skapas av och för människor. Vidare så knyts framtiden 
till detta ”vi”, och det formuleras som en fråga om artens överlevnad. Detta ska ske genom att ”[...] 
utbilda kommande generationer till att förstå och handla utifrån principen om hållbar utveckling” (Ut-
bildningsdepartementet 2010, s. 14). Återigen refereras det till människan som aktör, de ”kommande 
generationerna” är mänskliga och det är de som kan/ska/bör handla. Att lärande för hållbar utveckling 
syftar till handling genom mer kunskap framkommer i flera policydokument (SOU 1997: 157, ss. 
76-77; SOU 2004:104, s. 72; Utbildningsdepartementet 2010, s. 14). Handlandet har olika konnotatio-
ner beroende på policytext. När målet beskrivs som att ge handlingskompetens, beredskap och kritiskt 
tänkande (SOU 2004:104, ss. 72-73) sätts individen i fokus. Medan i formuleringar som att ”förmedla 
att saker och ting är positivt påverkbara” (SOU 1997:157, s. 76) och att betona vikten av att vuxna 
”uttrycker en vilja till förändring” (SOU 1997:157, s. 78) är mer relationellt, och kopplar barn till en 
gemenskap med andra (vuxna) nu och i framtiden. 

Posthumanistisk teori om gemenskap i tid och rum 

Med ett posthumanistiskt perspektiv är ett kriterium för att det ska finnas en tid efter denna att: 

”[...] it cannot be one of calculation, instrumental reason and the mere continuance or oursel-
ves in isolation. Our future could occur only if we remind ourselves of embodiment, if  we 
recall what we really are and once again live our attunement to our milieu not as accidental 
but as intrinsic to our very being” (Colebrook 2014a, S. 135).  

Det finns ingen framtid utan en samtid, en ”tillsammanstid” som är situerad i tid och rum. Men vem är 
tillsammans, och vad är då ”vårt” och vem är ”vi”? Enligt Braidotti (2016) kan dessa frågor liknas vid 
en närmast existentiell kris som har potential. Om den humanistiska enhetligheten, den gemenskap 
grundad i mänsklig exceptionalism och antropocentrism förloras kan något nytt ta dess plats. Nästa 
steg av tillsammansblivande kan inledas (s. 29). Haraway gör gällande att mänsklig hegemoni är be-
gränsande, eftersom de vitala mer-än-mänskliga kopplingar och relationer som redan finns mentalt 
bryts och klipps av, till förmån för andra människor. I en tid där framtiden är oviss behövs kopplingar-
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na och relationerna till det mer-än-mänskliga eftersom de produktiva tillblivelser vi är och blir till-
sammans i/på/under jorden har en radikal potential. För allas vår samtid och för en potentiell framtid, 
vi överlever, tillsammans (Haraway 2015, s. 161-162). 

Diffraktiv läsning av gemenskap i tid och rum 

Handling och kunskap, det centrala i lärande för hållbar utveckling (SOU 1997: 157, ss. 76-77; SOU 
2004:104, s. 72; Utbildningsdepartementet 2010, s. 14) kan i en diffraktiv läsning med Braidottis idé 
om tillsammansblivande (2016, s. 29) sägas behöva utföras och skapas i en annan, större gemenskap. 
Det finns egentligen redan en mer-än-mänsklig gemenskap, ett tillsammanskap, hävdar Haraway 
(2015) som menar att alla jordbor i egentlig mening är fränder  utan att för den skull vara artfränder. 13

Det är genom att ta vara på dessa sammansättningar av relationer som ”vi”, vi i en vidare mening - alla 
fränder kan ingå i en skapande process för hållbara liv på jorden. I en sådan framtid behöver inte en-
bart människans fortlevnad stå i fokus, snarare vill Haraway understryka vikten av att skapa fränder, 
inte avkomma; ”So, make kin. Not babies! It matters how kin generate kin” (2015, s. 162). En radikal 
slogan som i diffraktion med lärande för hållbar utveckling som ett medel för att säkra en ”[...] egen 
existens och vår gemensamma framtid” (SOU 1997:157, s. 74) får en ny innebörd. Resultatet blir att 
hållbar utveckling då syftar till att ombesörja allas framtid oavsett arttillhörighet eller inbördes hierar-
ki. Här möter teoriernas fokus på en mer-än-mänsklig gemenskap formuleringar i förskolepolicy som 
”[...] naturens och människans ömsesidiga beroende” (1997:157, s. 77). I en diffraktiv läsning är det 
inte enbart (mänskliga) ”kommande generationer” som kan ”förstå och handla” utan hållbar utveckling 
blir en gemensam affär där ”[a]lla levande varelser påverkar på olika sätt miljön” (Utbildningsdepar-
tementet 2010, ss. 14-15). Den mänskliga gemenskapen i policy som uttrycks som ett avgränsat ”oss” 
och ett ”vi” bryts mot teoriernas tillsammanskap baserat på frändskap och inte släktskap. En brytning 
som också är en paradox eftersom denna mer-än-mänskliga gemenskap kan läsas mellan raderna i po-
licy, men som med en posthumanistisk ingång via Haraway görs explicit.  

Etik och ansvar 

I SOU 1997:157 demonstreras hur de nationella och internationella målen för hållbar utveckling som 
ligger till grund för utformningen av lärande för hållbar utveckling bygger på ett politiskt och mora-
liskt samförstånd, inte på lagar (s. 78). Ett samförstånd man hoppas utöka till alla de som nås av ut-
bildningen så att de hot som hindrar hållbar utveckling, i miljön, socialt och ekonomiskt kan lösas. 
Därför bör arbetet utformas så att de ”[...] lärande utvecklar förmågor som till exempel att se samman-
hang, att göra medvetna etiska ställningstaganden och att förstå och tillämpa demokrati” (SOU 
2004:104, s. 146). Ett mål som rimmar väl med det övergripande målet för all utbildning i Sverige, att 
fostra individer till ansvarskännande människor och medborgare i samhället (SOU 2004:104, s. 122; 

 Min översättning från engelska av Haraways ”kin” (2015). 13
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jmf. Skolverket 2012, s. 2). Att ta ansvar i relation till hållbar utveckling kräver handlingskompetens 
vilket innebär att barnen ska lära sig att etiskt värdera olika komplexa frågor och lösningar för att kun-
na ta ställning (Skolverket 2012, s. 2) och vilja handla (SOU 2004:104, s. 74). Här läggs fokus på in-
dividens etiska ansvar, att se sin del i utvecklingen och utvärdera möjligheter, samtidigt som det 
(mänskliga) kollektivet, nationellt och internationellt ska göra detsamma. På så sätt kan omsorgen om 
såväl natur som människor utvecklas (SOU 2004:104, s. 125).  

”Framförallt handlar det om att göra barnen delaktiga samt att de ges möjligheter att utveckla 
kunskaper och tillit till att de kan påverka, ta ställning och lösa problem. Det handlar inte om 
att påtvinga barn ansvar för dagens miljöproblem” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 15). 

Här finns en intressant distinktion, och måhända en diskrepans i olika förskolepolicys. Då barn ska 
lära sig att vara ansvarskännande, göra etiska överväganden och agera å ena sidan men å andra sidan 
inte för den skull känna ansvar för de miljöproblem som nu finns. Samtidigt kopplas hållbar utveck-
ling till ett tidsperspektiv där varje (mänsklig) generation ska känna ansvar inför den kommande 
(mänskliga) generationen. Ett perspektiv som innebär att alla människor behöver ta ett ansvar, de nu 
levande, som i SOU 2004:104 beskrivs som dagens generation vilka genom lärande kan utveckla åt-
gärder för en hållbar utveckling i detta nu (s. 9). Här är kriteriet inte lika mycket ålder som det är att 
vara människa. 

Posthumanistisk teori om etik och ansvar 

I den posthumanistiska etik, onto-etisk-epistemologi som Barad introducerar kan natur/kultur inte se-
pareras och djur och natur ses inte som något externt från människan. Människan är materialitet, blir 
till med materialiteter vilket gör att etik är en i allra högsta grad materiell fråga. Det innebär att ansvar 
och hållbar utveckling istället för att handla om att kontrollera eller förvalta något, avskilt, annat (ex-
empelvis ”miljön”) handlar om närvarande relationer. Där intra-aktioner möts med en materiell etik 
som innebär att ansvar och tillräknelighet präglar de i allra högsta grad levande relationaliteterna, mer-
än-mänskliga relationerna, i tillblivelse som människan är del i/av (Barad 2007, s. 393) 

”And so consequentiality, responsibility, and accountability take on entirely new valences. 
There are no singular causes. And there are no individual agents of change. Responsibility is 
not ours alone. And yet our responsibility is greater than it would be if it were ours alone. Re-
sponsibility entails an ongoing responsiveness to the entanglements of self and other, here and 
there, now and then.” (Barad 2007, 394) 

Kausalitet är inte linjär och går därför inte att spåra till enskilda händelser, till avskilda individer utan 
spåras i intra-aktioner, materiella tillblivelser där människan är en del. Braidotti menar att det para-
doxalt nog i förståelsen om att människan (och alla andra) är samkonstituerande finns en frihet, och ett 
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etiskt värde (2016, s. 29) . Ingen är ensam, alla ingår i det tilltrasslade mer-än-mänskliga frändskapet 14

(Barad 2007, s. 394; Haraway 2015, ss. 162-163). En hållbar etik är då en posthumanistisk etik som 
erkänner och visar ödmjukhet inför detta tillsammanskap(and)et enligt Braidotti (2013). Att vidga för-
ståelsen av närmiljö, omvärld och samhälle innebär inte att avsäga  sig det mänskliga eller samhörig-
heten med människor. Det är bara en samhörighet som växer, där hållbar utveckling och etiska värden 
inkluderar ”[...]the well-being of an enlarged sense of community, which includes one’s territorial and 
environmental inter-connections” (Braidotti 2013, s. 190) istället för exkluderar. 

Diffraktiv läsning av etik och ansvar 

När ”medvetna etiska ställningstaganden” (SOU 2004:104, s. 146) diffrakteras genom den posthuma-
nistiska förståelsen att ”individen” inte går att skilja från sina fränder i tillblivelse (Barad 2007, s. 394; 
Haraway 2015, ss. 162-163) förändras syftet med lärande för hållbar utveckling som framgår i policy-
texterna. Utan en linjär kausalitet i de medvetna ställningstagandena riktas blicken mot intra-aktioner-
na, där materialiteter, mer-än-mänskliga och människan möts. Resultatet blir då att lärande för hållbar 
utveckling, för att fostra ansvarskännande, inkluderar mer än ”människor och medborgare i samhället” 
(jmf. SOU 2004:104, s. 122, Skolverket 2012, s. 2). Braidottis (2013) idé om en posthumanistisk etik 
som är hållbar i sin ödmjuka inställning till den vidgade gemenskapen/skapandet kan då omfatta/inne-
fatta en utveckling av omsorgen för natur/kultur, människa/mer-än-människa. Då formuleringen i SOU 
2004: 104 om att mänskligt ansvar för hållbar utveckling rör omsorg om natur och människor (s. 125) 
bryts med/mot Barads onto-etiska-epistemologi (2012, ss. 46-47) med natur/kultur som oskiljaktigt, 
där ansvar innebär närvarande relationer (Barad 2007, s. 393) kan något nytt skapas. Resultatet blir då 
ett lärande för hållbar utveckling med en mer-än-mänsklig etik.  

Med en mer-än-mänsklig etik behöver barnen lära sig att göra etiska värderingar av komplicerade frå-
geställningar för att finna lösningar och ta ställning (Skolverket 2012, s. 2) i tillblivelse med och inte i 
avskildhet från sin, vår, omvärld (jmf. Braidotti 2013, s. 190). Det vidgade miljöansvar baserat på 
makt och inflytande som alla vuxna, förskolan och länderna i världssamfundet förväntas ta (1997:157, 
ss. 76-78) förändras. Eftersom ansvaret inte bara krävs gentemot en egen (negativ) miljöpåverkan eller 
ekonomiska och sociala möjligheter utan även gentemot kraft och intensitet i alla intra-aktioner. Att ha 
en röst som människa, betyder då inte nödvändigtvis att enbart ge en röst åt det mer-än-mänskliga då 
det upprätthåller en idé om att människa och djur/natur/materialiteter är väsensskilda. Snarare betyder 
resultatet att det etiska ansvaret blir att lyssna och därmed ge plats. Genom att vara lyhörda kan också 
förskolan och de vuxna i lärande för hållbar utveckling bli positiva förebilder och ett potentiellt stöd 
för barnen (jmf. Utbildningsdepartementet 2010, s. 15). Så möts teori och policytexter genom såväl 
ödmjukhet inför mer-än-mänsklig gemenskap som ett varsamt förhållningssätt (jmf. Utbildningsdepar-
tementet 2010, s. 14). 

 I motsats till Kants humanistiska övertygelse angående etik. Kant förutsätter att utan ett fritt och självständigt subjekt finns 14
ingen att hålla ansvarig och därmed inte heller någon grund för moral. Men Colebrook (2014b) menar att finanskriser, terror-
hot och miljökatastrofer visar på nödvändigheten med en annan etik. En etik bortom idén om avgränsade (mänskliga) subjekt 
och istället en etik med mer-än-människan (ss. 140-148).
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Politik i en global ekonomi 

Begreppet hållbar utveckling, vad det innebär och vilka mål som tillskrivits det har framkommit ge-
nom en internationell dialog (SOU 2004:104, s. 12), under demokratiska former och är idag politiskt 
förpliktigande genom en rad avtal (1997:158, s. 78). Samtidigt är hållbar utveckling inte entydig utan 
har i olika vetenskapliga och politiska sammanhang olika innebörd. Men den vida definitionen som 
används generellt i policy (och i relation till lärande för hållbar utveckling) som hänvisar till ansvaret 
från en generation till nästa är enligt SOU 2004:104 nödvändig för att arbetet med lärande, utbildning 
och hållbar utveckling ska fungera oavsett nation och politisk färg. Eftersom hållbar utveckling hand-
lar om så många aktörer lokalt och globalt kan en generell definition göras universell samtidigt som 
lokala tillämpningar och tolkningar av hur lärande för hållbar utveckling ska bedrivas möjliggörs (ss. 
70-72). I SOU 1997:157 (s. 75) poängteras det att lärande för hållbar utveckling har en mycket fram-
trädande position som medel för att nå en global hållbar utveckling. 

”Lärande för hållbar utveckling handlar i dag om att integrera miljöfrågor samt sociala och 
ekonomiska frågor i en helhet. Omsorg om miljön och återuppbyggnad, naturresurser, hållbart 
användande, hållbar produktion, livsstilsfrågor, som handlar om såväl konsumtion som om 
mat, hälsa samt skapandet av ett fredligt samhälle är exempel på principer som ingår i begrep-
pet lärande för hållbar utveckling” (Utbildningsdepartementet 2010 s. 15). 

Frågor om livsstil i relation till produktion och konsumtion i en global ekonomi är ett återkommande 
tema. Det används för att understryka hur mänsklig påverkan på miljön i dagens (över)konsumtions-
samhälle och vikten av att denna kunskap förmedlas till barn inom ramen för lärande för hållbar ut-
veckling (SOU 1997:157, ss. 74-77; Utbildningsdepartementet 2010 ss. 14-15; Skolverket 2012, s. 1). 
De utmaningar som en globaliserad värld innebär gör att det blir tydligt att politiska beslut och den 
enskilda livsstilen är sammanlänkad med hela världen, ”vi” (människor) är gemensamt ansvariga 
(SOU 2004:104, ss. 46-47). För att omsätta kunskap i handling behöver lärandet ske under demokra-
tiska former, där barn ges inflytande och där hållbar utveckling i relation till ”[m]ålkonflikter och sy-
nergier mellan olika intressen och behov klarläggs (SOU 2004:104, s. 12). I förskolepolicy framkom-
mer motstridiga förhållningssätt till globalisering, som dels beskrivs som problematisk och svår och 
dels som en möjlighet med positiv potential. Lärande för hållbarhet i en global ekonomi där barns 
förmåga till handling stärks, kan enligt Skolverket (2012) leda till att barn utvecklar ett önskvärt ent-
reprenörskap (bl.a i relation till den politiska och ekonomiska europeiska unionen, EU). De menar att 
den kreativitet och företagsamhet som finns i entreprenörskap är nödvändig för förändring som bidrar 
till att nå en social och ekonomisk hållbar utveckling i en allt mer globaliserad värld (Skolverket 2012, 
ss. 2-3).  
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Posthumanistisk teori om politik i en global ekonomi 

Politik, ekonomi och demokrati förbehålls människan menar Snaza och Weaver (2015, ss. 3-4) som 
skriver ur posthumanistiskt kritiskt perspektiv och ser i humanistiska praktiker, som utbildning, prov 
på denna logik. Målet är att genom barnen förändra framtiden; ”att göra barn/elever till (goda) männi-
skor” som kan delta i det samhällets politik och ekonomi om frågor som angår människan och mer-än-
människan. Att bli människa, och bli utbildad innebär då att lära sig bidra, delta socialt och ekono-
miskt i den globala mänskliga gemenskapen och lokala demokratin. Detta sker genom att vara produk-
tiva medborgare, som arbetare tillika konsumenter. Det finns andra alternativ enligt Snaza och Weaver 
där människans potential inte är bundet, planerat eller utstakat utan där det inte går att vet vad något/
någon kan göra eller bli, en posthumanistisk politik. En sådan 

”[...] would require us to rethink what a democracy means by extending parameters of who 
and what is permitted to participate in and be a part of a ’public’ and ’public’ debate” (Snaza 
& Weaver 2015, s. 4)  15

Vad demokrati blir beror på vilka som deltar, eller som Haraway (2016) uttrycker sig, när det blir 
otänkbart med den politiska ekonomins individualism och mänskliga särställning: ”It matters which 
thoughts think thoughts” (s. 57); Tänkandet har betydelse, politiskt och materiellt.  

Omtänk, förändrade sätt att både tänka och handla är den politiska bärkraften i lärande för hållbar ut-
veckling (Hroch 2014, s. 51). Men det är en kraft som enligt Hroch har svårt att få genomslag i en neo-
liberal global ekonomi som kan sägas splittras av individualisering, profitering och konsumism. Det 
behövs ett mer radikalt omtänk där människan inte längre ser sig som avskild eller olik andra. Oavsett 
om det handlar om människor eller mer-än-mänskliga, levande eller icke-levande andra (Hroch 2014, 
ss. 51-52). Det är svårt att tänka om, tänka posthumanistiskt, särskilt när många av de samtida uttryck 
för ohållbarhet materialiseras hos det mer-än-mänskliga, där effekter växer över lång tid och över 
långa avstånd. Ett posthumanistiskt kritiskt förhållningssätt innebär inte bara att uppvärdera det mer-
än-mänskliga, det är på många sätt också en fråga om makt, etik och politik. I en tid där ”[t]he stagge-
ring inequalities engendered by the global economy make for violence and insurrection”(Braidotti 
2016, s. 19) aktualiseras frågan om hållbar utveckling i relation till komplexa maktrelationer (Braidotti 
2016, ss. 24-26). Neimanis, Åsberg och Hedrén (2015) gör gällande att frågor om hållbar utveckling, 
vare sig de har social, ekonomisk eller miljömässig karaktär, inte upplevs som påtagliga för många 
människor - särskilt i rikare delar av världen som Sverige. När medborgare känner distans och inte 
engagerar sig i demokratiska processer blir hållbar utveckling något som hanteras på en global politisk 
och ekonomisk arena. En förskjutning som främjar konsensus och avpolitisering av begreppet vilket 
gör att det sedan kan betecknas som post-politiskt. Då blir hållbar utveckling en fråga att hantera tek-
nokratiskt och genom ”grönt” miljömedvetet entreprenörskap. Ironiskt nog menar Neimanis, Åsberg 
och Hedrén eftersom det enligt dem är denna typ av kreativt neoliberalt tänkande och kapitalism som 

   Taylor & Hughes (2016) har liknande tankegångar men med en ingång genom posthumanistisk forskning, etik och ut15 -
bildning. De menar att ett posthumanistiskt perspektiv kan erbjuda ”[...] a new ethics of engagement for education by inclu-
ding the nonhuman in questions about who matters and what counts” (s. 5).
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lett till dagens ohållbara utveckling. Läget är kritiskt och att fortsätta att skilja på natur/kultur är ohåll-
bart menar de, därför behövs kritisk posthumanism. 

Diffraktiv läsning av politik i en global ekonomi 

En generell definition av hållbar utveckling i policy som fungerar universellt beskrivs i  SOU 
2004:104 (ss. 70-72) som en förutsättning för globalt arbete. Trots att definitionen inte syftar till att 
begränsa lokala formuleringar kan det enligt Neimanis, Åsberg och Hedrén (2015) när definitionen är 
bred samtidigt finnas en idé om begreppet hållbar utveckling som neutralt eller apolitiskt, så kallat 
post-politiskt. De beskrivningar av hållbar utveckling som begrepp i policytexterna går i linje med 
generella globala definitioner och nämner inte specifika lokala formuleringar. Men ett uttryck för en 
lokal politisk formulering kan skönjas i betoningen av individuell livsstil som kopplas till produktion 
och (över)konsumtion (SOU 1997:157, ss. 74-77; Utbildningsdepartementet 2010, ss. 14-15; Skolver-
ket 2012, s. 1). Det kan ses som en kommentar på den globala ekonomin och vad förmåga till handling 
kan bidra med i lärande för hållbar utveckling. I en diffraktiv läsning av policytexternas breda defini-
tion, och potentiellt lokala politiska formulering av hållbar utveckling genom en posthumanistisk posi-
tion att post-politik inte är neutralt alls (Neimanis, Åsberg & Hedrén 2015) sätts något i rörelse. En 
läsning med resultatet att livsstil och (över)konsumtion blir politiska handlingar i lärande för hållbar 
utveckling. 

Då behöver också en generell definition problematiseras och i utbildningen öppna en diskussion om 
fler lokala formuleringar. Frågor som handlar om vad som blir ”hållbart” i hållbar utveckling, och vad 
som blir ”utveckling” i hållbar utveckling. Det blir även aktuellt att lyfta frågan om demokrati, och hur 
det definieras och produceras i policytext, av pedagoger och barn i förskolan. För om betydelsen av 
demokrati förändras utifrån vem, vad eller vilka som inkluderas och deltar (Haraway 2016, s. 57; Sna-
za & Weaver 2015, s. 4) får de sociala och ekonomiska aspekterna en annan innebörd att beakta och 
förhålla sig till. Vad utgör då ett fredligt samhälle där natur/kultur inte skiljs åt, och vilka förmågor och 
visioner behövs då? (jmf. Utbildningsdepartementet 2010 s. 15; Neimanis, Åsberg & Hedrén 2015). 
Ett resultat av läsningarna är att arbetet med målkonflikter och synergier i lärande för hållbar utveck-
ling i förskolan fördjupas genom att innefatta olika mänskliga/mer-än-mänskliga intressen och behov 
(jmf. Hroch 2014, ss. 51-52; SOU 2004:104, s. 12). Att adressera politik i en global ekonomi i lärande 
för hållbar utveckling handlar då om en förståelse och ödmjukhet inför att vara sammanlänkad, stän-
digt inbegripen i intra-aktioner och komplexa maktrelationer (Braidotti 2015, ss. 24-26; SOU 
2004:104, ss. 46-47).  

"28



Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens olika delar intra-agera med varandra. Genom att först återknyta till 
studiens syfte ges en kort bakgrund till de inledande frågor som väglett arbetet. Med denna ingång blir 
det intressant att sammanfatta resultatet av de diffraktiva läsningarna. Sedan får resultatens betydelse 
och hur de kan förstås i relation till tidigare forskning stå i fokus i en diskussion som för tillsammans 
studiens frågeställningar, material och analys. Vad är det som möts, bryts och produceras mellan poli-
cy och teori? Vad blir lärande för hållbar utveckling? 

Med lärande för hållbar utveckling förändrar vi världen! Men vilka är vi? Hur ska det gå till och vad 
kan lärande för hållbar utveckling betyda? I förskolepolicy definieras begreppet hållbar utveckling och 
policytexterna anger riktning för vilka aspekter som är viktiga i utformande och innehåll av lärande för 
hållbar utveckling i förskolan. Jag ville undersöka dessa texter genom andra texter, där skillnad upp-
står. Genom att göra läsningar med posthumanistisk teori, som har andra ingångar än policy, till frågor 
om natur och kultur och om vem ”vi:et” i hållbar utveckling består av, var idén att se vad deras kopp-
lingar och kontraster kunde producera. För att fördjupa förståelsen kring dessa frågor utformades stu-
dien med syftet att skapa kunskap om och utforska vad lärande för hållbar utveckling potentiellt kan 
bli när förskolepolicy möter posthumanistisk teori. Resultatet av de diffraktiva läsningarna visar ett 
potentiellt lärande för hållbar utveckling som rör alla, där alla människor och mer-än-människor består 
av varandra. Med en syn på framtiden som något som skapas här och nu blir allt handlande politiskt då 
varje rörelse sätter något/någon annat/annan i rörelse. Det etiska ansvaret betyder att lyssna och att 
handla lyhört. Det finns inget neutralt vilket innebär att konflikter och olika intressen ständigt behöver 
utforskas.   

Det framåtsyftande som finns i lärande för hållbar utveckling, i både begreppet hållbar och i utveck-
ling, var en del av kopplingen till tid som en dörröppnare till materialet. Det möte som kunde skönjas 
var en relation till det nära och pågående. Då policytexterna fokuserar på närhet i relation till hållbar 
utveckling bidrar posthumanistisk teori med en tidsmässigt situerad idé om ett handlande här och nu 
(jmf. SOU 2004, s. 90 med Hroch 2014, s. 50; Lenz Taguchi 2011, s. 48 & Snaza & Weaver 2015, s. 
3). Pedersen (2010, ss. 691-693) menar att ett posthumanistiskt perspektiv kan bidra till policy genom 
att ifrågasätta det mänskliga monopolet på kunskap vilket därmed kan möjliggöra att flera röster hörs, 
såväl mänskliga som mer-än-mänskliga. På så sätt förskjuts förståelsen av hållbarhet som en linjär 
praktik där människan genom barnen ska rädda och därmed utveckla världen. En liknande förskjutning 
sker i brytningen mellan förskolepolicyns linjära tidsuppfattning och den ickelinjära tid som posthu-
manistiska teorier formulerar. Detta kan sägas bli en produktiv brytning eftersom när dessa tidsupp-
fattningar diffrakteras och intra-agerar med en upplösning av natur och kultur sker en förskjutning av 
vad lärande för hållbar utveckling kan bli. Resultatet kan sägas leda till en potentiellt annorlunda och 
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möjligen vitaliserad praktik där den avsaknad av sociala och politiska dimensioner som Ärlemalm-
Hagsér & Sundberg (2016) lyfter, överbyggs på ett vis genom uppluckringen av humanistisk dualism i 
policy. Denna möjliga ingång genom posthumanistisk teori leder tillbaka till förskolepolicyns defini-
tion av hållbar utveckling som sammansatt av sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner (SOU 
1997:157, ss. 76-77). När både mänsklig och icke-mänsklig agens lyfts produceras lärande för hållbar 
utveckling som handlingar i nutid och framtid, för och genom alla aktörer. 

Resultatet av att förstå naturkultur som något gemensam och samkonstituerande får potentiella effek-
ter i flera delar av lärande för hållbar utveckling. En del av upprinnelsen till denna förståelse är mötet 
mellan förskolepolicyformuleringar om människan och naturens ömsesidigt beroende (SOU 1997: 
157, s. 77) och en teoretiskt situerad idé om mer-än-mänsklighet, om en större gemenskap med mer än 
människan. Det kan liknas vid hur Somerville och Williams (2015, ss. 108-109) beskriver posthuma-
nistiska ingångar som teorier som ser bortom natur och kultur och istället riktar blicken mot globala 
utmaningar från ett relationellt perspektiv som omfattar ekologiska och lokala aspekter. I det relatio-
nella perspektivet sker en brytning  i policy och teori, denna schism rör uppdelningen av människan 
från sin omvärld och därmed en avskild mänsklig gemenskap, ett ”vi” kontra ett ”dem”. Eftersom att 
naturkultur inte skiljer utan sammanför alla materialiteter, mänskliga och mer-än-mänskliga, vilka re-
dan står i och genom ständig intra-aktion. Med en utvidgad syn på gemenskap som relationell och si-
tuerad i tid och rum produceras ett lärande för hållbar utveckling som handlar om att ombesörja en 
framtid för alla, oavsett art (eller materia). Då blir hållbar utveckling en fråga om tillsammansskapan-
de och ett frändskap där de handlingar som utförs här och nu rör alla kommande generationer (jmf. 
Utbildningsdepartementet 2010, ss. 14-15) såväl mänskliga som mer-än-mänskliga. Detta tillsam-
mansskapande bortom en antropocentrisk världssyn för en hållbar värld kan sägas handla om ett etiskt 
förhållningssätt i, genom och mellan olika materialiteter (jmf. Hultman & Lenz Taguchi 2010, ss. 539-
540; Kruger 2016, ss. 86-87). 

Vilket etiskt förhållningssätt skapas i mötet mellan förskolepolicy om lärande för hållbar utveckling 
och posthumanistiskt teori? I text och teori har läsningarna visat att frågan om ansvar ständigt görs 
närvarande i etiken. Där sker alltså ett möte av individens ansvar för ett varsamt förhållningssätt som 
leder till handlande, i policy (jmf. Skolverket 2012, s. 2) och Barads (2007, s. 393) beskrivning av an-
svar som närvarande och ödmjuka relationer (intra-aktioner). Här i finns en koppling mellan det var-
samma och det ödmjuka, men samma möte har också kontrasterande hållningar. Brytningen sker när 
fokus på mänskligt ansvar och framförallt ett individuellt sådant sätts i relation till andra epistemolo-
giska och ontologiska föresatser, en onto-etisk-epistemologi. Där finns inte längre möjligheten att tala 
om det individuella eftersom det inte finns några helt åtskilda subjekt, utan ansvaret är mer omfattande 
och inbegriper allt/alla (Barad 2012, ss. 46-47). Dahlbeck (2012, ss. 18-20) menar att när etik katego-
riseras som individuellt ansvar finns en risk med att normativa ideal reproduceras vilket kan hindra 
den förändringspotential som lärande för hållbar utveckling strävar efter att lägga grunden för (jmf. 
Hedefalk 2014, ss. 16-17; Ärlemalm-Hagsér & Davis 2014, s. 231). Resultatet av de diffraktiva läs-
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ningarna producerar ett lärande för hållbar utveckling som likt Caiman (2015, ss. 74-77) förordar ett 
lyssnande förhållningssätt, att vara närvarande såväl som kritisk blir då att handla och förhandla ly-
hört. Då kan praktiken möta de brister som Ärlemalm-Hagsér & Davis (2014, s. 240) pekar på i styr-
dokument som inte nog poängterar kritiskt tänkande samtidigt som lyssnandet kan ge styrka till den 
andra för att som Kruger (2016, s. 88) uttrycker det ’leva upp till sin fulla potential’. På så sätt blir 
resultatet av läsningarna ett lärande för hållbar utveckling med en mer-än-mänsklig etik. 

Att adressera politik i lärande för hållbar utveckling kan ha flera olika betydelser. Med en posthuma-
nistisk definition av hållbar utveckling kommer politik, etik och makt diskuteras (Braidotti 2016, s. 
19) medan det i förskolepolicy främst talas om politik i relation till globala överenskommelser (SOU 
1997:158, s. 78; SOU 2004:104, s. 12). Men något intressant händer när hållbarhet situeras lokalt, till 
frågor om ekonomi, val och livsstil där talet om överkonsumtion förs upp på agendan (SOU 1997:157, 
ss. 74-77; Utbildningsdepartementet 2010 ss. 14-15; Skolverket 2012, s. 1). Då möts förskolepolicy 
och teori i att inga handlingar är neutrala. Vilket i en diffraktiv läsning leder till att handlingar i lärande 
för hållbar utveckling kan förstås som politiska. På så sätts bryts kopplingen till policy som post-poli-
tisk, eftersom den då per definition inte längre kan ses som neutral eller apolitisk även i sina breda de-
finitioner av begreppet hållbar utveckling. Det blir problematiskt att i en politisk arena som lärande för 
hållbar utveckling försöka överföra obestridliga och normativa värden (Dahlbeck 2012, ss. 18-20). 
Knutsson (2013, ss. 107, 112-119) gör gällande att när hållbar utveckling görs post-politisk så kommer 
det innebära att önskan om konsensus överskuggar möjligheten för fler röster att höras. Resultatet av 
studien visar att i intra-aktionen mellan policy och teori produceras lärande för hållbar utveckling som 
syftar till att förstå mänskliga och mer-än-mänskliga behov. Då kan arbetet med målkonflikter och sy-
nergier breddas eftersom flera röster får höras (jmf. Hroch 2014, ss. 51-52; SOU 2004:104, s. 12). 
Denna potentiella utveckling kan sägas stå i intra-aktion med Pedersens (2010, ss. 683-684) hållning 
att antropocentrism i policy hindrar demokrati, att flera olika röster får och kan göra sig hörda. När vi i 
lärande för hållbar utveckling ser över vem hållbar utveckling är till för (Sjögren 2016) så är enbart 
positivt tänkande i sig ingen lösning. Ett affirmativt förhållningssätt behövs men förändring menar kan 
först ske när makt i/genom alla relationer granskas (jmf. Ärlemalm-Hagsér 2013, s. 110) i tid, etik och 
politik.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Med denna studie skapas kunskap om vad lärande för hållbar utveckling kan bli vilket i sig inte är ett 
slutgiltigt mål utan en av många möjligheter. Genom att utforska potentialiteter med lärande för håll-
bar utveckling är förhoppningen att hålla liv i en diskussion om dess utformande och innehåll. Studi-
ens resultat får betydelse för praktiken genom att poängtera möjligheterna med att inte sätta människan 
i centrum och natur och materialiteter i periferin. När alla aspekter av hållbar utveckling: ekonomiska, 
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sociala och ekologiska ses som samkonstituerande av såväl mänsklig som mer-än-mänsklig agens kan 
det leda till annorlunda policy, styrdokument och praktik. I SOU 2004:104 (s. 127) lyfts att flera styr-
dokument tar upp olika aspekter av hållbar utveckling men att de till sist inte integreras med varandra, 
och begreppet faller tillbaka på att definieras ur en miljömässig dimension. Men med en lyssnande och 
lyhört förhållningssätt där alla mer-än-mänskliga röster får plats, kan forskare, policyskrivare, barn 
och pedagoger öppna för en kritisk diskussion som tar upp fler och olika positioner. Då kan varken 
policy eller praktik falla tillbaka på en definition av (lärande för) hållbar utveckling som neutral och 
som huvudsakligen rörande natur och miljö. Då räcker varken utbildning om, i eller för miljön som i 
traditionell miljö- och naturutbildning (jmf. Davis 2010, ss. 30-32; Hedefalk 2014, ss. 16-17; Ärle-
malm-Hagsér & Davis 2014, ss. 231-233). I den mån en ens kan tala om enbart miljö i relation till lä-
rande för hållbar utveckling blir utbildning med miljön en riktning att ta ut och utforska i lärande för 
hållbar utveckling. En mer-än-mänsklig etik får omfattande konsekvenser för profession och praktik 
som då behöver förhålla sig till didaktiska frågor ur ett vidgat relationellt perspektiv. Ytterligare en 
utmaning blir att tänka om kring sin roll i lärande för hållbar utveckling. I detta arbete kan det som 
Ärlemalm-Hagsér & Sundberg (2016) adresserar, i relation till lärande för hållbar utveckling, behövas 
stöd i form av vidareutbildning och en kontinuerlig diskussion i kollegiet och i barngrupp men också 
menar jag, bland policyskrivare och politiker. Konsekvenserna av ett posthumanistiskt perspektiv på 
lärande hållbar utveckling påverkar inte bara förskolan utan i förlängningen hela världen, genom/över 
tid, etik och politik. Som en materiell-diskursiv transformativ tanke har den precis som de mer-än-
mänskliga barn och material i lärande för hållbar utveckling, oanad potential. 

  

Slutsatser 

I mina diffraktiva läsningar som utgör studiens analys finns ett utbyte med tidigare forskning som talar 
om lärande för hållbar utveckling som begränsad i sitt fokus på barn och miljö. Men i resultatet är det-
ta inte en begränsning utan det skapar möjligheter till produktiva brytningar, ett potentiellt nytt för-
hållningssätt till lärande för hållbar utveckling. 

Studiens frågeställningar rör de möten och brytningar som sker i intra-aktionen mellan förskolepolicy 
och posthumanistisk teori. Samt hur lärande för hållbarhet produceras i de diffraktiva läsningarna. Det 
är svårt att tala om rimliga slutsatser i en studie som handlar om potentialiteter, men för att kunna fort-
sätta flyga behöver en någon gång också landa, så även denna gång. Resultatet är ett utforskande av 
möjligheter - vad lärande för hållbar utveckling kan bli. En slutsats är att det finns en koppling mellan 
förskolepolicy och posthumanistiskt tänkande. Denna koppling är inte policy skriven ur ett posthuma-
nistiskt perspektiv utan posthumanistiskt tänkande som skapats i relation till humanistisk ideologi men 
med ett bredare ”vi”. Även om det finns en rad kontraster så har de olika texterna redan en rad möten. 
En vid tolkning av hållbar utveckling kan inte bara leda till post-politik och en urvattning av begrep-
pets radikalitet, då det gör anspråk på genomgripande förändring,  utan även mer-än-mänskliga in-
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gångar. Särskilt i det posthumanistiska begreppet naturkultur som för samman det som redan sägs höra 
ihop i hållbar utveckling, det vill säga: miljö, sociala och ekonomiska aspekter. En annan slutsats är att 
den etiska och politiska dimensionen av lärande för hållbar utveckling är viktig i relation till frågor om 
demokrati och förändring. Mot bakgrund av lärande för hållbar utveckling i policy och praktik som 
företrädesvis rikta(t)s mot miljö- och naturfrågor och människans roll behöver framtida praxis begrun-
da andra frågor och dimensioner. Det räcker inte med att skriva in begreppet ”hållbar utveckling” i 
förskolans läroplan eftersom en omskrivning inte kan ersätta ett omtänk. Handlingar  är politiska och 16

precis som i det optiska fenomenet diffraktion, sätter en rörelse som möter motstånd igång många and-
ra rörelser och orsakar därmed förändring.  

Vidare forskning 

Det finns en mängd olika sätt att öppna för vidare forskning inom det område som studien utforskar. 
Särskilt intressant vore en större studie som även innehåller praktiken. Det vill säga hur lärande för 
hållbar utveckling görs. Detta kan studeras genom intervjuer, aktionsforskning, fokusgrupper eller ob-
servationer - eller genom postkvalitativa ingångar som ännu inte är skrivna. Att tänka med policy, pe-
dagoger och barn vore ett sätt att metodologiskt undersöka vad lärande för hållbar utveckling kan bli i 
mötet med posthumanistisk teori. Det skulle även kunna ske i en mer longitudinell studie som möter 
en praktik med en annan praktik, där forskaren är en del av att skapa praktiken genom posthumanistis-
ka ingångar och genom att lyssna på de mänskliga och mer-än-mänskliga berättelser som skapas i int-
ra-aktion med teorin. Det vore intressant att se fler studier som behandlar frågan om förskolepolicy 
och lärande för hållbar utveckling i relation till teori - genom fler teoretiska ingångar, både posthuma-
nistiska och andra. Jag tror att studier som fokuserar på både teori och praktik potentiellt kan undersö-
ka hur teori skapar praktik och hur praktik också skapar teori.  

 I bred bemärkelse: gärningar, händelser och dokument.16
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”One moral of the story is that we are also nonhuman and that things, too, are vital players in the 
world. The hope is that the story will enhance receptivity to the impersonal life that surrounds and 
infuses us, will generate a more subtle awareness of the complicated web of dissonant connections 
between bodies, and will enable wiser interventions into that ecology” 

(Bennett 2010, s. 4) 
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