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SDG målen

• 4.2 att 2030 försäkra att alla flickor och pojkar har tillgång 
till god kvalitet på barnomsorg och förskola så de kommer 
till skolan färdiga för att lära.

• 4.7 alla kan ha erhållit kunskap och färdigheter som behövs 
för att bidra till hållbar utveckling, inkluderande hållbara 
livsstilar, mänskliga rättigheter, jämlikhet, kulturell fred och 
icke-våld, global medborgarskap och uppskattning av 
kulturell mångfald och av kulturens bidrag till hållbarhet,



Läroplanen

• Normer och värden nu: Innehåll i den svenska läroplanen:
• Värden som förskola bör sträva efter att utvecklas hos barn som; 

öppenhet, respekt och ansvar förmåga att beakta andra människors 
situation och ge hjälp, upptäcka, reflektera och ta ställning i etiska 
dilemman; förståelse för alla människor lika rätt respekt, och vårt 
beroende av naturen

• Utveckling och lärande: förståelse för samband i naturen och för 
naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra

• I nya förslaget: ett växande ansvar och intresse för hållbar 
utveckling och att delta i samhället

• Ny rubrik i Kapitel1: Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling



Gemensamma trender i världen

• Förskolan utvecklas över hela världen, även om det är 
underligt att det efter snart 200 år inte är en självklarhet för 
alla barn – trots Barnkonventionen!

• Den kulturella kontexten viktig
– Utvecklad utifrån ideologi och policy
– Utvecklad av missionärernas fruar
– Utveckla av NGO
– Kommersiellt

• Filosofier/teorier – John Dewey mest nämnd



Spänningen mellan skolförberedelse och 
att utveckla en person 

• Detta måste vi ta oss förbi genom nya sätt att se på barn och 
deras lärande

• Kulturell överföring av etablerade värden i samhällen, 
kunskapsformer och att utveckla individer som kan tänka på nytt 
och utveckla ny kunskap och i förlängning utveckla samhället

• Se förskolan som en balans mellan olika önskan och behov –
och hur man utvecklar barns erfarenheter utöver den 
institutionella verksamheten i sig



Spänning mellan individ och grupp

• En fråga om status som varje barn ska ha 

• Hur barn görs till deltagare i verksamhet och förändrar sitt 
deltagande över tid, snarare än vad det enskilda barnet vet 
vid vissa tillfällen.

• Det är kritiskt att inse att förskolan är en social arena där 
varje barn delvis har unika upplevelser med sig och tar 
med sig delvis unika erfarenheter från att delta i denna 
verksamhet



Språk, kommunikation och olika 
erfarenheter

• Många länder har många språk – där man varit tvungna att 
finna ett gemensamt (Franska, Engelska)

• Många forskare oroliga för att barn inte får utbilda sig på 
sitt modersmål

• Detta ska ses i ljuset av att alla lyfter fram språk och 
kommunikation som avgörande för barns utveckling och 
lärande 

• Finna nya vägar?
– Det finns forskningsbevis för hur lekfullt formaterad 

”översättningsverksamhet” underlättar en viktig språklig och meta 
lingvistisk medvetenhet hos barn 

– Att göra olikheter synliga



Grunden i arbetet med hållbarhet är 
barnkonventionen

• Ska bli lag i Sverige, är redan på Island, Norge och delvis I 
Finland 

• Stärka barns position i lagar 
• Ge klarare guide till olika samhällsinstitutioners beslut
• Kan användas som ett pedagogiskt redskap
• Barn konsekvens analyser
• Barnrätts perspektiv 



Vilken typ av läroplan och pedagogik kan ge 
support for hållbarhet? 

• En läroplan som är öppen och ger utrymme att tänka, 
reflektera och skapa - får lov att vara kreativ – inte separera 
lek och lärande

• Pekar ut en riktning att arbeta mot
• Den tar utgångspunkt i barns erfarenheter (och hur dessa 

upplevs av barnet)
• Interaktion, kommunikation och relation
• Barnens meningsskapande - integrerat med sina känslor
• Barns inflytande och deltagande 
• Använd vardagslivet som läroplanen



Undervisning och lärande i förskolan

• Undervisning som: Att peka ut något för någon!
• Lärande som: Urskiljning, förändring, deltagande











Barns idéer om ojämlikhet: ‘share is fair’



OMEPs kvalitets skala
Område Otillräcklig             Minimum      God                                                      Excellent 
 1               2                                     3                                    4                      5                     6                                7
             
Social och kulturell hållbarhet    
1.1 Böcker, bilder, dockor och material 
uppvisar stereotypa återgivningar 
  

3.1 Några böcker, bilder och material 
uppvisar återgivningar som inte kan 
tolkas utifrån kulturella/sociala 
stereotyper. 

5.1 Flera böcker, bilder och material 
uppvisar återgivningar som inte kan 
tolkas utifrån kulturella/sociala 
stereotyper 

7.1 Förskolans böcker, bilder och 
material har kritiskt analyserats med 
normkritiska verktyg med syfte att 
stödja mångfalden av kulturella/sociala 
uttryck. 

1.2 Ingen koppling görs till värdet av 
social och kulturell mångfald i lokala 
dokument och planeringar.  

3.2 Förskollärare och annan personal 
betonar likheter i mänskliga erfarenheter 
samt gemensamma behov, önskningar 
och strävanden hos alla människor. 

5.2. Lärare och annan personal nyttjar 
möjligheter som ges i berättelser 
och/eller i gruppaktiviteter för att 
diskutera social och kulturell hållbarhet 
och ömsesidigt beroende 

7.2 Barns olika kulturella erfarenheter, 
kunskaper och idéer får komma till 
uttryck och nyttjas i förskolans 
verksamhet (t.ex. i samtal, aktiviteter 
och lek). 

1.3 Det finns inga kopplingar i material 
eller i diskussioner i 
förskoleverksamheten kring förståelse 
för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund, kön, 
förmåga, ålder, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning eller sexuell läggning. 
 

3.3 Det finns några kopplingar i material 
eller i diskussioner i 
förskoleverksamheten kring förståelse 
för att alla människor har lika värde.  
 
 

5.3 Det förekommer att barn deltar i 
aktiviteter och diskussioner om 
förståelse för att alla människor har lika 
värde.  

7.3 Alla människors lika värde och 
rättigheter diskuteras öppet och 
regelbundet i förskolan utifrån 
vardagshändelser. Barn, 
förskolepersonal och föräldrar engagerar 
sig i verksamheter och aktioner som 
uppmärksammar alla människor har lika 
värde.  

1.4 Det finns inga kopplingar i 
förskoleverksamheten till vikten av 
social och kulturell hållbarhet eller 
ömsesidigt beroende, varken i 
diskussioner eller i material. 

3.4 Barn uppmuntras att diskutera frågor 
förknippade med social och kulturell 
ojämlikhet och föreslår egna lösningar 
för att utveckla social rättvisa. 

5.4 Förskolans verksamhet 
uppmärksammar barn på social och 
kulturell ojämlikhet i förskolan och 
närsamhället och gör detta till föremål 
för diskussion och reflektion.	
Förskoleverksamheten skall säkerställa 
en planerad verksamhet där inga barn 
exkluderas av ekonomiska orsaker till 
exempel avgifter för utflykter, skridskor, 
kulturbesök.	

7.4 När social och kulturell ojämlikhet 
och diskriminering identifieras ges barn 
möjlighet att vara delaktiga och agera 
för social rättvisa, det vill säga allas lika 
möjligheter inom och mellan samhällen 
samt främja solidaritet och social och 
kulturell hållbarhet. 
 

1.5 Det finns inga kopplingar i 
förskoleverksamheten till  
närsamhället   

3.5 Det finns några kopplingar i 
förskoleverksamheten till  
närsamhället.   

5.5 Barn ges regelbundet möjlighet att 
besöka och göra kopplingar i 
förskoleverksamheten till närsamhället. 
 
 
 

7.5 Barn ges möjlighet att vara delaktiga 
och agera i förskolans engagemang i 
närsamhället.  



http://www.eceresourcebank.org

Resource Bank for Education for Sustainable
Development
i

iii

International Perspectives on 
Early Childhood Education and Development 14

John Siraj-Blatchford
Cathy Mogharreban
Eunhye Park    Editors 

International 
Research on Education 
for Sustainable 
Development in Early 
Childhood



Lek och lärande integrerat –kulturell lek

• Att veta för att kunna leka
- För att komma in i en lekmiljö krävs kulturell 
kapital
- Dessutom måste det vara rätt kulturellt kapitel
- Barn måste veta för att vara med

• Olika sätt som lärare förhåller sig till lek
– Att hålla sig utanför
– Att ge inspiration
– Att vara del av leken som en partner



Rika erfarenheter ger inspiration till lek

• Lärande blir centralt för lek



Hur integrerar vi lek och lärande i förskolan?

• Att acceptera att verklighet och fantasi kan vara där 
samtidigt

• Att använda "som om" och "som är" växelvis 
(gemensamt)

• Att ha gemensam makt och position med barnen -
barn som aktiva deltagare - barn som agenter

• Att ge utrymme för barns idéflöde
• Föreställningar och kommunikation som nyckel 

begrepp
• Att vara en lekpartner!



Hur kan vi tänka OM kring det vi redan
gör?

• Ett exempel på väder:
• I många förskolor över hela världen 

dokumenterar vi vädret varje dag genom att titta 
genom fönstret

• Men hur kan väder bli klimatförändring?
• Klimatet är väder i ett långsiktigt perspektiv
• Att känna vädret och prata om det
• Att följa vad som hände under olika 

väderförhållanden

ET



Hållbart lärande mot en hållbar värld

• Alla barn få tillgång till en förskola av hög kvalitet - en förutsättning är 
välutbildade och kompetenta lärare

• Att se lärande som meningsskapande baserat på barns erfarenhet

• Att vi ser barn som “lekande lärande” och vi integrerar lek och lärande

• Att vi organiserar verksamheten med maximal kommunikation och 
interaktion

• Att kreativitet är lika viktigt som att vara på väg att bli läskunnig och 
kunna andra kunskaper

• För lärare att delta i lek när det är lämpligt

Att inte dikotomisera barn-centrering kontra lärar-centrering - relation





Att rikta barns (lärares) medvetenhet!


