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FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL

• Utifrån en utforskande horisont

• Nedslag i ett trädprojekt

• Möjlighetsvillkorens betydelse



FÖRSKOLANS UPPDRAG



FORMER AV 
DELTAGANDE

Biologisk mångfald



REFLEKTERA ÖVER SKILLNADERNA I

BILDERNA AV HÅLLBAR UTVECKLING



ETT UTFORSKANDE ARBETSSÄTT – FRÅN 

ETT FÖRSKOLEDIDAKTISKT PERSPEKTIV

• barnens egna frågor

• syfte – ämnesinnehållsligt och didaktiskt

• pedagogens fortlöpande research 

• möjliggöra en estetisk lärprocess

• kooperativt/kollaborativt lärande

• ta vara på framväxande teorier och nya frågor 

• miljö - material

• pedagogisk dokumentation

• pedagogens förhållningssätt – medforskande

• lyssnandet



TRÄDPROJEKTET – EN KARTLÄGGNING 

AV BARNENS KOPPLINGAR

- Kådan samlas på en plats 

inne i trädet, därifrån 

pumpas den ut i hela trädet. 

Platsen där kådan samlas är 

som människans hjärta. 

Grenarna på trädet är som 

människans armar.



KOPPLINGAR MELLAN TRÄDEN OCH 

DEN EGNA KROPPEN

• Löven på trädet är som människans hår.

• Bladen är hår. En del träd har hål, de är som 

munnar.

• Rötterna är som ben. Kådan är som blod.

• Barken är som skinnet.

• Jag tror att trädets frö är som hjärtat.



TILL DEN EGNA KROPPEN



TILL DEN NÄRA KRETSEN

• Samma sorts träd tillhör samma familj.

• Jag tror familjen kan vara ungefär åtta träd.

• Mamma- och pappaträden är större än 

barnträden. Pappaträdet är störst.

• Jag tror att granarna är pappor och 

björkarna är mammor. De andra träden är 

barn.

• En del träd tappar frön som blir barn, de 

andra växer av sig själva. 

• När vinden kommer och grenarna rör sig 

pratar de [träden] med varandra.



TILL PLATSEN

TAGGTRÄDET

Taggträdet brukar stå på 

ängar. På natten lever 

träden. Om det kommer 

en fiende så sticker trädet 

ut taggarna längre så 

fienden blir stucken. På 

dagarna står träden bara 

stilla och taggarna åker 

in. På natten kan träden 

prata med varandra.

STADSTRÄDET

En stad har byggts 

ihop med trädet. 

Där bor vanligt folk. 

Det var många 

människor som inte 

hade någonstans 

att bo, så då 

byggde man en 

stad i trädet. De bor 

på olika 

trädvåningar […].



TILL DJUREN

”Vattnet kommer från regnet och åker ned i 

jorden. Myrorna hjälper till att samla upp vattnet 

och lägger det i trädhissen. Vattnet åker sedan 

upp i trädhissen.”



VILKA DJUR BEHÖVER TRÄDEN? 

→ VILKA TRÄD BEHÖVER DJUREN? 



HUR GICK DET MED SPANINGEN EFTER 

TRÄDETS HJÄRTA?

Ur en processberättelse under våren: 
Jaa! Ja, det är ju så här att vi har ju ihärdigt tagit oss an det här med 
hjärtat i trädet och magsäcken och blodet och så. När vi har varit i 
skogen så har vi karvat med kniv och med stämjärn i omkullfallna träd 
för att hitta det här hjärtat. Då har vi vuxna ställt oss till förfogande och 

varit barnen till hjälp med att försöka hitta det. Och det har ju inte gått 
något bra, så vi var ju tvungna att börja sammanfatta det här - ”hur 
går det med hjärtat?”. Det satt vi och pratade om en samling en 
morgon, sista mars var det, och då så konstaterade barnen att ”nää, 
vi har ju inte hittat något hjärta”. Men vi hade bestämt att vi skulle ut 

den måndagen och leta en gång till i alla fall. Då när vi sitter där och 
pratar innan vi går iväg så säger Jack så här: ”Men tänk om träd är 
som maneter, för de har ju varken hjärta eller hjärna men dom lever 
och äter i alla fall, så det kanske är något annat…”. Och då kände vi 
att, vi bara lyssnade och sa: ”Ja tänk om det är så Jack”. Och så gick 
vi i alla fall ut och så hade vi med oss stämjärn och så karvade vi i 
trädet en sista gång. Och så gav vi upp, vi konstaterade hela klassen 
att ”nä, vi hittade inget hjärta”. Och så började vi prata om det här 
som Jack hade sagt och då var barnen inne på att de kanske äter 
med rötterna och det här med bladen, då kände vi att då var det 
faktiskt  läge att presentera fotosyntesen för barnen. 



VAD BEHÖVER BARN ERFARA OCH

UPPLEVA I EN ANTROPOCEN TID?

träd → människor → odling → frön → 

blad/löv→ årstider → nedbrytning → 

rötter → svampar → skog → djur → 

fåglar → insekter  → mikrovärldar → 

knoppar → fotosyntes → växtkraft → 

kretslopp → ekosystem



RISK FÖR EN NORMERANDE GLIDNING?

Rottböll & Sheppard (2008). Vad händer med jorden?

Lauren Child (2008). Charlie och Lola. Hjälp vår jord!



FRÅGOR PÅ VÄGEN:

Yngre barns rätt till framtidstro  - trots alarmerande 

rapporter - och samtidigt vikten av att göra yngre 

barns röster hörda…

• Hur ge barn  möjlighet att närma sig dessa 

frågor som vi vuxna faktiskt inte har svar på? Hur 

kan vi arbeta med hållbarhetsfrågorna 

tillsammans med barnen? 



KARTLÄGGNING AV 

MÖJLIGHETSVILLKOREN

• syfte – ämnesinnehållsligt/förskoledidaktiskt

• miljö

• material

• estetiska uttryck



KARTLÄGGNING AV 

MÖJLIGHETSVILLKOREN

… men också:

• engagerade och kunniga pedagoger

• organisation

• dokumentation

• reflektion - analys

• kollegialt lärande

• kontinuerlig handledning

• forskningens närvaro



FORSKNING PÅGÅR KRING 
hållbarhetsfrågor och naturvetenskap i förskolan

Areljung, Sofia (2017). Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i 
förskolans naturvetenskapsundervisning.

Caiman Cecilia (2015). Naturvetenskap i tillblivelse: Barns meningsskapande kring biologisk 
mångfald och en hållbar framtid.

Elm Fristorp, Annika (2012). Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. 

Dahlbeck, Johan (2012). On childhood and the good will: thoughts on ethics and early childhood 
education. 

Halvars-Franzén, Bodil (2010). Barns möten med naturen. I Barn och etik – möten och 
möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag.

Hedefalk Maria (2014). Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling 
av handlingskompetens för hållbar utveckling. 

Klaar, Susanne (2013). Naturorienterad utbildning i förskolan: pragmatiska undersökningar av 
meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner.

Larsson, Jonna (2013). Fysik som lärområde i förskolan. Möjligheter för barns begynnande 
lärande.

Thulin, Susanne (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: kommunikation om 
naturvetenskapliga innehåll i förskolan. 

Ärlemalm Hagsér, Eva (2013). Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i 
förskolan.



TACK!


