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Sammanfattning   
 
Denna studie syftar till att undersöka barns möjligheter att utveckla kritisk 
handlingskompetens genom en pluralistisk undervisning. Detta blir relevant att studera då 
förskolans läroplan skriver fram vikten av att barn får möjlighet att utveckla förståelse för 
hur olika val kan påverka och bidra till en hållbar utveckling. Empirin har samlats in genom 
observationer av förskollärare i planerade och spontana undervisningssituationer där 
materialet har analyserats utifrån tre undervisningsprinciper. Observationerna har 
genomförts på tre olika förskolor med hjälp av ljudinspelning och observationsschema. I 
studiens resultat utmärkte sig tre aspekter av den pluralistiska undervisningsprincipen; öppna 
frågor, synliggörande av olika perspektiv samt problematiserade och ifrågasättande. I dessa 
undervisningssituationer skapades förutsättningar för barnen att vara delaktiga, uttrycka sina 
tankar, ta del av varandras perspektiv samt kritiskt diskutera och reflektera på olika sätt. Det 
blev synligt att barnen i dessa situationer fick möjlighet att utveckla kritisk 
handlingskompetens i viss utsträckning. För att förskollärare ska kunna stötta och utmana 
barnen vidare i den kritiska reflektionen behövs dock ytterligare medvetenhet och 
kompetens.  
 
Nyckelord: förskola, förskollärare, hållbar utveckling, undervisning, pluralism, kritisk 
handlingskompetens         
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1. Inledning 

Från och med i juli 2019 när den nya läroplanen (Lpfö18, s.9) trädde i kraft ingår det i 
förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för varje barn att utveckla en förståelse för hur 
olika val kan påverka och bidra till en hållbar utveckling. Vi har under utbildningens gång 
på flera olika sätt kommit i kontakt med samt utvecklat ett intresse för hållbarhetsfrågor i 
förskolan. Under både VFU-perioder och tidigare arbete i förskola har vi upplevt att arbetet 
med hållbar utveckling ofta stannar vid frågor som rör miljön och naturen, alltså den 
ekologiska aspekten, och det är något vi har funderat mycket kring. Under en tidigare kurs 
genomförde vi ett ämnesdidaktiskt projekt med inriktning på den sociala aspekten av hållbar 
utveckling. Under projektets gång blev det synligt för oss vilka möjligheter det finns att i 
förskolan diskutera och kritiskt reflektera kring hållbarhetsfrågor tillsammans med barnen 
och att detta till stor del hänger ihop med förskollärares barn- och kunskapssyn. Det här 
gjorde oss nyfikna på att vidare studera hur arbetet med den sociala aspekten av hållbar 
utveckling ser ut i förskolan idag och vilken ytterligare kompetens som krävs för att utveckla 
arbetet. Den just nu väldigt aktuella samhällsdebatten om klimatkrisen som diskuteras flitigt 
i media och sträcker sig över flera generationer världen över har självklart också bidragit till 
ett växande engagemang för hållbarhetsfrågor hos oss (Kärkkäinen, 2019). Vi ser 
möjligheterna och ansvaret förskolans verksamhet har när det kommer till att på olika sätt 
arbeta för en hållbar framtid. Det blir både i relation till förskolans uppdrag och till det 
aktuella samhällsläget viktigt för oss som förskollärare att utveckla kompetens gällande hur 
vi kan arbeta med alla aspekter av hållbar utveckling samt stötta barn i utvecklingen av en 
kritisk handlingsförmåga. 
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2. Bakgrund  

Skolverket (2019) framhåller vikten av att barn utvecklar förmågan att diskutera moraliska 
frågor och ställa olika perspektiv mot varandra, inte minst i relation till miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Det handlar om att barn ska få möjlighet att utveckla handlingskompetens 
för att kunna agera för en hållbar framtid och hur förskollärare kan skapa förutsättningar för 
detta på olika sätt. Även förskolans läroplan (Lpfö18) lyfter detta på följande vis: 
 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och 
ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och 
social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i 
utbildningen (Lpfö18, s.5). 

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig (Lpfö18, s.9).  

 

I ovanstående utdrag från läroplanen blir det tydligt att utbildningen ska genomsyras av ett 
medvetet arbete för en hållbar utveckling. Det ingår i förskolans uppdrag (Lpfö18, s.9) att 
skapa förutsättningar för varje barn att utveckla förståelse för sambandet mellan den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen. Undervisningen ska möjliggöra för 
barnen att känna delaktighet i och ansvar för den hållbara utvecklingen, att varje enskild 
individs val har en påverkan på och kan bidra till en bättre framtid. Skolverket (2019) 
beskriver arbetet med hållbar utveckling som ett förhållningssätt där demokratiska 
värderingar, kritiskt tänkande, ämnesintegrerade projekt, öppenhet för olika sätt att bedriva 
undervisning samt barns delaktighet och inflytande präglar förskolans verksamhet. 
Björklund (2014, s.25) redogör för vikten av att förskolans demokratiuppdrag får ta plats i 
det ständiga arbetet för en hållbar framtid. Att barn får möjlighet att utveckla förståelse för 
de rättigheter och skyldigheter varje människa har är en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. När barns uttryck uppmuntras och tas tillvara skapas förutsättningar för 
barnen att utveckla förståelse för rätten att uttrycka sina tankar samt möjligheten att kunna 
påverka sin omvärld. Förmågan att ta del av och lyssna på andras uttryck samt kunna se 
kritiskt på dessa är även något förskolan ska stötta barn i att utveckla för att de ska kunna 
bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle.         

Nöjd (2012) beskriver studier där flera utmaningar i arbetet med hållbar utveckling i 
förskolan har identifierats. Förskollärarna i studierna ser ofta arbetet med hållbar utveckling 
som avancerat och svårt att greppa, mycket för att begreppet både är väldigt komplext och 
politiskt laddat. Det saknas en helhetssyn av hur den ekologiska, den ekonomiska och den 
sociala aspekten hänger ihop och påverkar varandra. I studierna lyfts också att barn allt för 
sällan får vara delaktiga i och reflektera kring arbetet med hållbar utveckling och att det 
delvis beror på att pedagoger tidigare har tänkt att barn inte har tillräckligt med kunskap. Det 
blir viktigt att skapa förutsättningar för barn att reflektera kritiskt som en del av 
undervisningen i förskolan. Vidare lyfter Nöjd (2012) att förskollärares nyfikenhet på barns 
tankar, frågor, perspektiv och teorier är centralt för att arbetet med hållbar utveckling i 
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förskolan ska bli meningsfullt för barnen. Genom att som förskollärare ha en ständig dialog 
med barnen och ta tillvara barns nyfikenhet kan förutsättningar skapas för dem att fördjupa 
sig i sina teorier samt vara delaktiga i sina lärprocesser.  

Att hållbarhetsarbetet nu har en stor och självklar del i förskolans läroplan kan tolkas som 
en spegling av det samhälle vi lever i och de politiska frågor som är aktuella nu. Vi ser ett 
stort behov av kompetens gällande ett arbete för en hållbar framtid där alla dimensioner 
integreras och där barn får möjlighet att utveckla en kritisk handlingsförmåga. Utifrån detta 
har vi blivit nyfikna på och valt att undersöka hur arbetet för en hållbar framtid kan se ut i 
förskolans praktik.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Enligt Hedefalk, Almqvist och Östman (2015) har tidigare studier som gjorts inom detta 
forskningsfält främst lyft teoretiska aspekter av arbetet med hållbar utveckling i förskolan. 
De menar att det finns en brist på forskning om hur undervisning för en hållbar framtid kan 
se ut i praktiken. Därför syftar denna studie till att undersöka barns möjligheter att utveckla 
handlingskompetens för en hållbar framtid samt utveckla sin förmåga att tänka kritiskt kring 
olika handlingsalternativ i förskolan. Enligt läroplan för förskolan (Lpfö18, s.5) ska 
utbildningen lägga mycket fokus på det demokratiska uppdraget, bland annat genom att 
möjliggöra för barnen att reflektera kring och värdera olika handlingsalternativ. Hedefalk 
(2014, s.7) menar att undervisning inom den pluralistiska undervisningsprincipen möjliggör 
detta och det blir därför relevant för oss att studera hur den bedrivs i praktiken. Följande 
frågeställningar kommer att besvaras genom två delstudier där den första behandlar planerad 
undervisning och den andra spontan undervisning. Båda delstudierna bidrar till att besvara 
samtliga frågeställningar.  
 

- Hur ser pluralistiska undervisningssituationer ut i förskolans praktik?   
 

- Hur skapar förskollärare förutsättningar för barn att utveckla kritisk 
handlingskompetens? 
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4. Forskningsöversikt  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Forskningen 
redovisas tematiskt under två rubriker som har sin utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar.   

4.1 En pluralistisk undervisning för en hållbar framtid 
Hedefalk, Almquist och Lidar (2014) har i en studie undersökt barns möjligheter att utveckla 
en kritisk handlingsförmåga i förskolan och sedan diskuterat resultatet i förhållande till de 
tre undervisningsprinciperna; den faktabaserade, den normerande och den pluralistiska. De 
har studerat hur barn agerar när de möts av problem och vilka mönster som blir synliga i hur 
barn bär sig åt för att lösa problemen. Forskarna kunde genom observationer identifiera tre 
övergripande kategorier som beskrivs i form av behovet som behöver tillfredsställas för att 
överbrygga olika typer av luckor; behov av att veta vad som ska fokuseras på, behovet av 
mer information och behovet av att göra värderande bedömningar. De har sedan jämfört 
barnens olika strategier för att komma vidare i sin problemlösning med de handlingar som 
pedagoger privilegierar i de tre undervisningsprinciperna. Studiens resultat visar att det är 
när förskolläraren befinner sig inom den pluralistiska undervisningsprincipen som barn får 
möjligheter att utveckla sin förmåga att tänka kritiskt. I undervisning utifrån den 
faktabaserade och den normerande undervisningsprincipen skapas inte utrymme för barn att 
värdera och kritiskt diskutera olika alternativ. Vill förskollärare skapa förutsättningar för 
barn att utveckla dessa förmågor räcker det inte att använda sig av fakta eller fördefinierade 
moraliska värderingar. Barn måste få uppleva situationer där det blir möjligt för dem att 
kritiskt värdera olika handlingsalternativ. Enligt författarna handlar det inte om att göra alla 
situationer till moraliska dilemman, utan om att bli medveten om vilka aktiviteter som 
möjliggör kritisk reflektion. I situationer där värderande bedömningar blir viktiga finns 
möjligheten att uppmuntra barn att reflektera, ifrågasätta och kritiskt diskutera olika 
lösningar. Genom att vara en medveten förskollärare och ta tillvara på dessa tillfällen kan 
förutsättningar skapas för barn att utveckla kritisk handlingskompetens.  

Caiman och Lundegård (2014) har undersökt hur barn i förskolan agerar som agenter i 
utforskandet av naturvetenskapliga frågor kopplat till hållbar utveckling. Även denna studie 
visar på de förutsättningar som skapas för barn att utveckla handlingskompetens när 
undervisningen präglas av pluralism. Författarna menar att begreppen handlingskompetens, 
delaktighet och pluralism är väldigt aktuella i diskussionen om barns meningsskapande kring 
hållbar utveckling och begreppen har använts för att ifrågasätta den normerande 
undervisningstraditionen i förskolan. Utifrån detta lyfter de fram begreppet agens som 
centralt i undervisning för hållbar utveckling i förskolan. De beskriver agens som barns 
möjlighet att vara delaktiga och påverka och menar att det är någonting som uppnås i samspel 
och transaktion mer än någonting som innehas. Vidare för de fram två anledningar till varför 
barns agens i förskolan är viktigt att studera. Den första handlar om den demokratiska 
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dimensionen, att i enlighet med pluralismen skapa möjligheter för barn att ta initiativ och 
fatta beslut. Den andra handlar om barns gemensamma meningsskapande, att barn i samspel 
och transaktion med varandra skapar mening i den undervisning förskolläraren genomför. 

Caiman och Lundegård (2014) menar att barn är den grupp människor som kan bidra med 
störst global förändring över tid och att de därför bör betraktas som de viktigaste 
beslutsfattarna i frågor kring hållbarhet. Barn förtjänar att bli sedda och behandlade som 
aktiva deltagare och intressenter i frågor som rör en hållbar värld. Utifrån detta blir det viktigt 
att pluralism får vara en väsentlig del av undervisningen i förskolan. Vidare anför författarna 
att barns agens kan ses som en central del av en pluralistisk undervisning där stor vikt läggs 
vid att barn ska få möjlighet att se saker ur olika perspektiv samt ta ställning till och värdera 
olika alternativ och åsikter. Agens har genom forskning visat sig vara en förutsättning för 
barns möjligheter att utveckla sin förmåga att tänka och handla kritiskt.  

Hedefalk (2015) har även genomfört en studie där hon undersökt hur förskollärare 
möjliggör för kritiskt värderande undervisningssituationer i förskolan. Förskollärares 
handlingar i konflikter kring regler har studerats med fokus på vad barn får möjlighet att 
skapa mening om i dessa situationer. Studien visar att barn oftast följer de regler som finns 
på förskolan utan att ifrågasätta och se kritiskt på dessa. Förskollärare uppmärksammar och 
stödjer även de handlingar som går i enlighet med förskolans normer och regler. Den 
normerande undervisningsprincipen dominerar de situationer som studerats där förskollärare 
förmedlar det rätta sättet att handla på där det rätta sättet är att följa regler utan att reflektera 
kring varför de finns. Förskollärare riktar oftast barns uppmärksamhet mot de regler som 
gäller och möjliggör således inte för barn att kritiskt värdera de regler som finns.  

Bautista, Moreno-Núnez, Ng och Bull (2018) har analyserat planerade och spontana 
konversationer mellan pedagoger och barn i förskolan med syfte att synliggöra pedagogers 
didaktiska val i dessa situationer. Precis som Hedefalk har de sett en tendens att undervisning 
främst utgår från den normerande undervisningsprincipen. Resultaten visar att de planerade 
situationerna innehöll material i form av litteratur eller bilder som barnen fick frågor om 
samt möjlighet att diskutera kring. I dessa situationer riktade pedagogerna barnens 
uppmärksamhet mot det förutbestämda innehållet genom att ställa ledande frågor och 
förvänta sig specifika svar. Detta ledde till att interaktionen blev normerande utan utrymme 
för barnens reflektioner kring hållbar utveckling. Däremot präglades de spontana 
konversationerna av en större öppenhet och flexibilitet där pedagogerna var nyfikna på 
barnens egna tankar och idéer om hållbarhet. 

4.2 Möjliggöra för barn att utveckla en kritisk handlingsförmåga  
Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) skriver i en rapport om OMEP’s 
projekt kring lärande för hållbar utveckling i förskolan om hur pedagoger tillsammans med 
barnen riktar verksamhetens innehåll mot en mer hållbar livsstil. I rapporten beskrivs en lång 
tradition av att arbeta med frågor kopplade till miljö. I och med reviderade läroplaner och en 
ökad medvetenhet kring hållbar utveckling och komplexiteten i frågan har innehållet kring 
en hållbar värld i förskolans praktik vidgats till att handla om mer än bara miljöfrågor. 
Rapporten lyfter fram att lärande för hållbar utveckling ska leda till handlingskompetens och 
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en förmåga att värdera och tänka kritiskt kring olika alternativ. Genom att studera olika 
förskolors arbetssätt och projektarbeten kring hållbar utveckling har det undersökts hur 
hållbarhetsarbetet ser ut i svenska förskolor idag. I resultatet lyfts olika sätt att arbeta med 
den sociala delen av hållbar utveckling. I ett av exemplen beskrivs ett projektarbete med 
inriktning på demokrati. I projektet arbetade de på olika sätt runt begrepp som rättighet, 
skyldighet, val, demokrati och åsikt för att möjliggöra för barnen att skapa sig en förståelse 
för begreppen och hur de hänger ihop. På en annan förskola bedrevs ett projekt om kön och 
yrkesval som utgick ifrån en diskussion om just detta mellan flera av barnen på förskolan. 
Under projektet arbetade de med barnintervjuer, barnlitteratur, skapande aktiviteter och lek. 
Någonting som blev tydligt för pedagogerna som arbetade med projektet var hur nära 
sammanflätat normer och språk är. Genom att vara medvetna om det kunde pedagogerna ta 
vara på vardagliga situationer och problematisera dessa utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) reflekterar sedan kring vad 
som krävs för att som barn i förskolan kunna tillägna sig handlingskompetens. Författarna 
menar att det krävs lyhörda och engagerade pedagoger som erbjuder barn lärtillfällen. Det 
blir viktigt att som pedagog vara nyfiken och försöka förstå barns intentioner. Att arbeta med 
barns inflytande och delaktighet kan innebära att utforma arbetssätt och processer där alla 
barn får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Genom att problematisera begrepp, 
normer och föreställningar kan barn ges möjlighet att tänka kritiskt och se saker ur olika 
perspektiv. Pedagoger i studien lyfter att hållbarhetsarbetet i förskolan inte ska handla om 
överföring av kunskap utan om ett förhållningssätt där kritisk reflektion ligger till ständig 
grund. Pedagoger och barn kan tillsammans söka nya vägar att förstå sin omvärld på. 

Hedefalk (2015) diskuterar också vikten av kritisk reflektion i förskolan och har i sin 
studie undersökt hur förskollärare kan rikta barns uppmärksamhet mot ett ifrågasättande av 
regler som finns på förskolan för att barn ska få möjlighet att utveckla en kritisk 
handlingsförmåga. Genom att bjuda in barn till diskussioner kring de rådande reglerna, 
varför reglerna finns och vilka regler som barnen anser borde gälla skapas förutsättningar 
för barn att se kritiskt på och ifrågasätta de i många fall självklara regler som pedagoger 
formulerat. När barns uppmärksamhet riktas mot diskussioner kring olika sätt att handla får 
de möjlighet att utveckla förmågan att värdera och ta ställning på olika sätt vilket är viktiga 
förmågor som behövs för att kunna handla för en hållbar framtid. Barnen i studien 
upprätthöll, modifierade, ifrågasatte och konstruerade nya regler i förskolan, trots att det 
fanns en brist på undervisningssituationer som möjliggjorde detta. Barnen använde sig även 
av olika strategier för att ta sig runt regler utan att gå utanför förskolans normer och då utan 
att ifrågasätta regeln. Studien visar på hur förskollärare kan skapa förutsättningar för barn 
att utveckla en kritisk handlingsförmåga genom att på ett positivt sätt uppmärksamma barns 
modifierande av gällande regler.  

Bautista, Moreno-Núnez, Ng och Bull (2018) beskriver även vikten av att barn 
uppmuntras ifrågasätta normer och regler. Detta innebär till stor del att ställa öppna frågor 
istället för att förmedla det önskvärda sättet att handla. Bautista m.fl. har undersökt 
kommunikation kring hållbar utveckling mellan pedagoger och barn i förskolor i Singapore 
och ser i sin studie en brist på kunskap hos pedagogerna i formulerandet av öppna frågor. 
För att barn ska få möjlighet att uttrycka sina egna idéer och fördjupa sig i dessa blir det 
viktigt att frågorna som pedagoger ställer öppnar upp för många olika svar utan att något 
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svar är mer rätt än något annat. När barn får möjlighet att på ett kreativt sätt reflektera kring 
frågor som det inte finns något givet svar på skapas förutsättningar för dem att utveckla sin 
förmåga att agera för en hållbar framtid. Forskarna såg även en avsaknad av kompetens hos 
pedagogerna gällande hur förutsättningar kan skapas för barn att kritiskt reflektera kring och 
ifrågasätta normer och värderingar som inte går i enlighet med ett hållbart samhälle. 
Konversationerna kopplade till ohållbara handlingar berörde främst den ekologiska aspekten 
då barnen fick reflektera kring hållbarhet i naturen. Bautista m.fl. diskuterar vidare vikten 
av interaktion där pedagoger bjuder in barn till dialog för att de ska få möjlighet att uttrycka 
sina tankar i frågor om hållbar utveckling. Detta förutsätter att pedagoger lämnar 
föreställningen om att de ska förmedla det rätta sättet att handla på och istället ser sig själva 
som medkonstruktörer av kunskap som tillsammans med barnen kan värdera och reflektera 
kring olika sätt att agera för en hållbar framtid. 

4.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis lyfter studierna vikten av att barn får möjlighet att tänka kritiskt för att 
kunna utveckla handlingskompetens för en hållbar framtid och det blir tydligt att detta är en 
förutsättning för att arbetet ska gå i enlighet med förskolans uppdrag. Den tidigare 
forskningen synliggör de förutsättningar den pluralistiska undervisningsprincipen skapar för 
förskollärare att bedriva undervisning där barn får möjlighet att värdera olika 
handlingsalternativ. Det blir även synligt att det finns brist på kompetens och medvetenhet 
kring detta hos förskollärare. Forskningsöversikten lyfter olika sätt att organisera 
undervisning där barn får tänka kritiskt. De olika forskarna nämner ifrågasättande av normer 
och regler, öppna frågor, synliggörande av barns tankar och uttryck samt att ta tillvara 
situationer där kritisk reflektion blir möjligt. Det som genomsyrar alla artiklar är att det till 
stor del handlar om ett medforskande förhållningssätt som präglas av nyfikenhet och 
lyssnande.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

5. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska begrepp som vår studie utgår från. 
Studien tar sin utgångspunkt i Hedefalk med fleras teori om undervisningsprinciper och vi 
kompletterar det med forskning om undervisning och undervisningstraditioner från 
Skolverket och Sund. De teoretiska begrepp som beskrivs nedan kommer sedan användas 
och diskuteras i relation till vårt resultat i analys- och diskussionsavsnitten.   

5.1 Undervisning 
Utifrån föreliggande studier förstår vi undervisning som förskollärares riktande av barns 
meningsskapande med syfte att möjliggöra för lärande i både planerade och spontana 
situationer. Hedefalk, Almqvist och Lidar (2013) menar att undervisning kan beskrivas som 
aktiviteter som syftar till att konkretisera läroplanen i verksamheten där barns intressen och 
behov utgör grund för vilka medvetna val pedagogen gör. Genom att rikta meningsskapandet 
åt ett specifikt håll kan barns utforskande fördjupas i enlighet med förskolans uppdrag. Vi 
utgår ifrån läroplanens sätt att beskriva undervisning i våra analyser. Enligt läroplanen 
(Lpfö18, s.7) innebär undervisning att pedagoger i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner riktar barns uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll, innehållet kan uppstå 
spontant eller vara planerat i förväg. Det är förskollärares ansvar att se till att undervisningen 
i förskolan främjar alla barns utveckling och lärande. För vår studie är det viktigt att vi är 
väl bekanta med läroplanen för att kunna urskilja de undervissituationer som sker förskolans 
praktik. Skolverkets (SFS, 2010:800, kap 1, 3§) beskrivning av undervisning som målstyrda 
processer som syftar till meningsfullt lärande och förändrat kunnande hos barnen är också 
användbart för oss när vi analyserar barns möjligheter att utveckla kritisk 
handlingskompetens i förskolan. Hildéns (2018, s.12–18) tankar om att undervisning både 
kan karaktäriseras av att vara målinriktad och processinriktad använder vi i vår studie för att 
få syn på olika typer av undervisningssituationer. I undervisning har förskolläraren en 
intention med vilket innehåll barnens intresse ska riktas mot och i och med det påverkas den 
lärprocess barnen befinner sig i.  

5.2 Undervisningsprinciper 
För att få syn på förskollärarnas didaktiska val använder vi Sund (2014) samt Hedefalk, 
Almqvist och Lidar (2014). Sund (2014, s.47–48) redogör för hur lärarens val av innehåll i 
undervisningen påverkas av olika undervisningstraditioner. Kunskap om 
undervisningstraditioner kan således vara ett verktyg för att få syn på vad lärares val av 
innehåll grundar sig på och blir därför relevant i vår analys Den undervisningstradition 
undervisningen utgår från avgör vilka förutsättningar som skapas för elevers lärande. Han 
menar även att lärare ofta handlar utifrån undervisningsvanor där innehållsfrågan grundar 
sig på oreflekterade val och vanor. Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) menar att beroende 
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på vilken undervisningstradition som dominerar undervisningen privilegieras olika 
handlingar. Sund (2014) använder de olika undervisningstraditionerna som ett analysredskap 
genom att de appliceras på konkreta undervisningssituationer. Hedefalk, Almqvist och Lidar 
(2014) väljer att använda begreppet undervisningsprinciper istället för 
undervisningstraditioner för att markera skillnaden mellan att använda begreppet som det 
reflektionsverktyg Sund beskriver och hur de själva använder begreppet när de analyserar 
handlingar i sin studie. Undervisningsprinciperna kan användas för att få syn på vad 
förskollärarna väljer och väljer bort i undervisningen, alltså de didaktiska valen. Detta blir 
relevant för vår studie då vi analyserar hur undervisning som präglas av pluralism kan se ut 
i praktiken.  

Sund (2014, s.49) beskriver tre undervisningstraditioner på följande sätt. Inom den 
faktabaserade undervisningstraditionen grundar sig innehållet i undervisningen på fakta och 
vetenskap som eleverna får möjlighet att tillägna sig. Elevernas förändrade kunnande 
kommer sedan påverka deras agerande i framtiden. Syftet med undervisning som utgår från 
den normerande undervisningstraditionen är att påverka elevers normer och värderingar. Val 
av innehåll grundar sig i vetenskap men påverkas av vad läraren anser är rätt och fel. Den 
pluralistiska undervisningstraditionen lägger mycket fokus på demokratiuppdraget där 
eleverna ska få möjlighet att kritiskt värdera fakta och olika handlingsalternativ. I vår studie 
analyserar vi den undervisning som främst präglas av den pluralistiska 
undervisningstraditionen men det blir också viktigt att vi har kunskap om alla tre 
undervisningstraditioner för att kunna göra grundade bedömningar och urskilja undervisning 
där barn får möjlighet att utveckla kritisk handlingskompetens. Hedefalk, Almqvist och 
Lidar (2014) skriver fram sin teori gällande undervisningsprinciper på ett likartat sätt. I 
undervisning som utgår från den faktabaserade undervisningsprincipen privilegieras barns 
förmåga att utforska vetenskapligt och ta reda på relevant information från källor. I 
undervisning utifrån den normerande principen privilegieras barns handlingar som stämmer 
överens med de värderingar som förskolläraren förmedlar. I undervisning där den 
pluralistiska undervisningsprincipen dominerar privilegieras handlingar där barnen agerar 
och tänker kritiskt.  

Då vi studerar hur undervisning som präglas av den pluralistiska undervisningsprincipen 
ser ut i praktiken blir nämnda studiers beskrivningar av pluralism viktiga för oss i vår analys 
av empirin. Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) beskriver hur undervisning som präglas av 
den pluralistiska principen öppnar upp för olika sätt att se och förstå saker på samt att den 
möjliggör för barn att kritiskt diskutera, värdera och reflektera kring olika perspektiv på till 
exempel kunskap eller handlingar. I denna typ av undervisning är förskolläraren öppen för 
barns olika slutsatser utan att förmedla att något barn har mer rätt än något annat. När 
förskollärare synliggör barns olika slutsatser samt andra möjliga sätt att agera på stärks barns 
förmåga att kritiskt värdera olika sätt att handla och tänka på. Hedefalk (2015) diskuterar 
vidare hur barn kan få möjlighet att utveckla kritisk handlingskompetens i pluralistisk 
undervisning då olika perspektiv används för att belysa problem och dilemman. Genom att 
lyfta mångfalden av perspektiv där barn få vara delaktiga i att reflektera kring dessa skapas 
förutsättningar för barn att utveckla förståelse för att deras argumentationer, röster och 
handlingar har en viktig påverkan och en avgörande roll för hur framtidens samhälle kommer 
se ut. Författaren menar att det inte räcker att barn bara får lära sig fakta för att utveckla 



 

 
 

11 

förändrat kunnande och förståelse utan att det krävs att förskolläraren tar undervisningen 
steget vidare. Dock behöver barnen få tillägna sig fakta att diskutera och reflektera kring i 
undervisning som utgår från ett mer pluralistiskt förhållningssätt. När undervisningen 
präglas av pluralism är förskolläraren medforskande och i och med det nyfiken på barnens 
tankar och perspektiv istället för att anse sig sitta inne på de rätta svaren och de rätta sätten 
att handla själv. När förskolläraren riktar barns uppmärksamhet mot att diskutera vidare med 
varandra istället för att förmedla ”det rätta” skapas förutsättningar för barn att utveckla sin 
argumentationsförmåga och i och med det sin förmåga att agera kritiskt. 

Vi har sammanfattat vilka val som blir viktiga för förskolläraren beroende på 
undervisningsprincip i följande dokument. I dokumentet redovisas hur olika aspekter av 
undervisningsprinciperna kan se ut i konkreta handlingar. Detta dokument har vi använt oss 
av under våra observationer samt när vi analyserat det insamlade materialet. 

  

Den faktabaserade undervisningsprincipen 
Ger barnen svaren 
Slutna och ledande frågor  
Tittar på fakta tillsammans  
Berättar om fakta 
Barnen får främst lyssna 
Förväntar sig ett svar som överensstämmer med fakta 

Den normerande undervisningsprincipen 
Förmedlar det rätta sättet att handla 
Överför rätta normer och värderingar 
Förväntar sig ett svar som överensstämmer med normen 
Förmedlar vilken fakta som är rätt 
Moraliska frågor där det finns rätta svar 

Den pluralistiska undervisningsprincipen  
Öppna frågor 
Visar nyfikenhet 
Bekräftar barnens uttryck 
Lyfter barnens tankar 
Uppmärksammar barnen på varandras uttryck 
Synliggör olika perspektiv 
Problematiserar och ifrågasätter 
Riktar uppmärksamheten mot en diskussion 
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6. Metod och material 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för valet av metod, för hur vår datainsamling till 
forskningsöversikten har gått till och för hur vårt urval av förskollärare att observera har 
gjorts. Vidare beskrivs genomförandet av observationer, hur datan har bearbetats samt en 
reflektion kring studiens metodval, reliabilitet och validitet. Avslutningsvis diskuterar vi 
Vetenskapsrådets etiska ställningstaganden i relation till vår studie samt en redogörelse för 
hur arbetet har delats upp under studiens gång.         

6.1 Observation 
Vi har valt att observera förskollärare i undervisningssituationer. Vårt metodval beror på att 
Hammar Chiriac & Einarsson (2018, s.25) beskriver observationer som ett pålitligt sätt att 
samla information om beteenden. Metoden anses vara pålitlig för att den inte är beroende av 
hur människor beskriver sina handlingar eller tankar. Observationsobjekten delger 
information genom sitt handlande och observation kan därför vara en bra metod för att få tag 
på svårfångade fenomen som beteenden av olika slag. Christofferssen och Johannessen 
(2015, s.67–68) lyfter att kontexten blir avgörande för vad som synliggörs i observationen 
och att det därför blir viktigt att göra medvetna val av sammanhang att observera. Vi har 
observerat förskollärares handlingar i både formella och informella kontexter för att få syn 
på hur förskollärare genom undervisning skapar förutsättningar för barn att utveckla 
handingskompetens.   

Hammar Chiriac och Einarsson (2018, s.26–27) menar att ljud- och bildinspelning av 
olika slag är ett vanligt hjälpmedel vid observation. Fördelar med dessa hjälpmedel är bland 
annat att det är möjligt att gå tillbaka till materialet flera gånger. Nackdelarna med tekniska 
hjälpmedel är att det är lätt att samla in mer material än vad som behövs, vilket gör 
efterarbetet onödigt omfattande. Tekniska hjälpmedel kan också påverka de observerades 
sätt att agera. För att försöka undvika ovan beskrivna fällor har vi genomfört strukturerade 
observationer med ett förutbestämt syfte och forskningsfråga. I vår studie har vi använt oss 
av ljudupptagning med hjälp av våra mobiltelefoner. Under observationerna har vi pausat 
och startat om ljudupptagningen så att de enskilda klippen inte är längre än cirka tre minuter, 
detta för att det skulle vara lättare att gå tillbaka och bearbeta det material som var relevant 
för syftet med studien. När vi under observationernas gång uppmärksammade intressanta 
fenomen antecknades numret på ljudfilen för att vi inte skulle behöva lägga tid på att 
bearbeta ljudklipp utan relevans för studien. Under våra sex observationsdagar spelade vi in 
135 ljudklipp vilket totalt innehöll 25 983 sekunders inspelat material, detta motsvarar drygt 
sju timmar.    

Bell och Waters (2016, s.227–228) lyfter vikten av att utföra observationer på ett så 
objektivt sätt som möjligt. I strukturerade observationer med hjälp av ett observationsschema 
påverkas inte resultatet lika mycket av observatörens egna tolkningar. Vi har använt oss av 
ett observationsschema med spalter där vi antecknat streck utifrån rubriker. Rubrikerna utgår 
från undervisningsprinciperna som vi sedan konkretiserat mer i underrubriker. Under 
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observationerna har vi sedan dragit streck när förskollärarna handlat i enlighet med 
underrubrikerna. På observationnsschemat fanns även utrymme för fria anteckningar kring 
de handlingar som var relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor.   
Observationsschemat är inlagt under teoretiska utgångspunkter på sidan 12.    

6.2 Datainsamling till forskningsläget 
I sökningen efter relevant forskning använde vi oss av databaserna ”Education source” och 
”SwePub”. I sökrutan på ”Education source” började vi med att skriva ”sustainable 
development”, ”preeschool”, ”agency” och ”teaching” vilket gav oss en träff. Artikeln är 
skriven av Caiman och Lundegård (2014). För att få fler relevanta träffar tog vi bort 
begreppet ”agency” och fick då sexton träffar. Den första träffen var den enda som var 
användbar för vår studie då den jämförde planerad och spontan interaktion mellan pedagoger 
och barn. Författarna till den artikeln är Bautista, Moreno-Núnes, Ng och Bull (2018). Vi 
fortsatte sökningen på ”SwePub” och våra första sökord var ”hållbar utveckling”, ”förskol*” 
och ”handlingskompetens”. Detta resulterade i tre träffar varav en av dem skriven av Hedfalk 
(2014) behandlade barns möjligheter att utveckla handlingskompetens och den var därför 
relevant för vår studie. Vi fortsatte med att söka på ”preschool”, (”action comtetence” OR 
”critical action”) och fick fem träffar. Vi valde en avhandling skriven av Hedefalk (2014) 
och den innehöll flera artiklar som var relevanta för oss; Hedefalk, Almqvist och Lidar 
(2014), Hedefalk, Almqvist och Lundqvist (2013) samt Hedefalk, Almqvist och Östman 
(2015). Vår sista sökning på denna databas innehöll begreppen ”hållbar utveckling”, 
”förskol*” och ”praktiken”. Denna sökning resulterade i fem träffar och den enda artikeln 
som stämde överens med vår studie var den första träffen då den behandlade hur arbetet med 
hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Detta är en rapport om OMEP´s projekt Lärande för 
hållbar utveckling i praktiken skriven av Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér 
(2012). Sund (2014) har vi använt oss av under tidigare kurser och hans forskning är relevant 
för vår studie då den beskriver undervisningstraditionerna som vi använder för att analysera 
vår empiri.   

6.3 Urval och avgränsningar 
Empirin samlades in genom observationer på tre olika förskolor. Förskolorna valdes ut 
genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valt förskolor utifrån tillgänglighet för 
att på ett snabbt och smidigt sätt samla vår empiri. Enligt Christoffersen och Johanssen 
(2015, s.52) är detta den enklaste och mest bekväma urvalsmetoden. Det är dock viktigt att 
vara medveten om att resultat i studier med denna typ av urval inte blir representativt 
statistiskt eller generaliserbart. Trost (2010, s.141) menar att en större del av populationen 
behöver delta i studien för att resultatet ska bli representativt i statistisk mening. Vårt resultat 
blir inte representativt för förskolor i Sverige utan ett bidrag till diskussionen om barns 
möjligheter att utveckla kritisk hanslingskompetens. Förskollärarna valdes ut på grund av 
redan tidigare etablerad kontakt och alla deltagare i studien är utbildade förskollärare som är 
verksamma i förskolan.  
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6.4 Genomförande  
Förskollärarna som valdes ut kontaktades via mail där vi kort informerade om studien samt 
frågade om de var intresserad av att delta. I mailet bifogade vi ett dokument som innehöll 
information om studiens syfte och metod, om när och hur länge vi önskade vara på förskolan 
samt om förskollärarnas rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Medverkande 
förskollärare fick även underteckna detta dokument innan vi påbörjade våra 
observationer. Observationerna genomfördes på de respektive förskolorna, både inomhus 
och utomhus, genom att följa förskollärare i planerade undervisningssituationer samt under 
stunder där spontan undervisning blev möjlig. Observationerna genomfördes under sex 
dagar, två dagar på varje förskola, mellan cirka klockan 9.00 – 14.00. Dokumentation av 
observationerna gjordes med hjälp av ett observationsschema och ljudupptagning. Under 
varje observationstillfälle ansvarade en observatör för ljudupptagningen och den andra för 
observationsschemat. Efter varje tillfälle bearbetade vi empirin genom att transkribera de 
relevanta delarna av ljudupptagningarna samt genom att skriva korta reflektioner kring 
transkriberingarna. Empirin analyserades och tematiserades sedan med 
undervisningsprinciperna som analysmetod. I analysen och tematiseringen utgick vi ifrån de 
aspekterna av den pluralistiska undervisningsprincipen som vi beskrivit i 
observationsschemat. De nedtecknade ljudklippen var intressanta för att någon pluralistisk 
aspekt konkretiserades. När vi sedan lyssnade på och transkriberade de relevanta ljudfilerna 
diskuterade och analyserade vi hur pluralismen konkretiserades i undervisningssituationen. 
Under analysfasen blev det tydligt att tre aspekter utmärkte sig och dessa blev då våra teman.      

6.5 Reflektion över metoden 
Fördelarna med att vi har genomfört strukturerade observationer med hjälp av ett 
observationsschema är att observationerna blir mer objektiva än vid fria observationer. 
Observationsschemat har hjälpt oss att observera och tolka de olika förskollärarna på ett 
konsekvent sätt. Rubrikerna som vi utformat på observationsschemat gjorde det möjligt för 
oss att identifiera de handlingar som var relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Trots att vi utgick från ett och samma observationsschema under hela studiens gång går det 
inte att bortse från att våra subjektiva tolkningar av förskollärarnas handlingar har påverkat 
resultatet, vilket således är en nackdel med denna metod. Vi är även medvetna om att 
användandet av ljudinspelning kan ha påverkat resultatet. Eftersom det endast är ljudet som 
registreras och inte de fysiska handlingarna som blickar och gester kan det ge en ensidig bild 
av undervisningssituationen. Då vi transkriberade och diskuterade de relevanta 
observationerna samma dag som de genomförts kom vi dock ihåg om observationerna 
innehöll kroppsspråk som var avgörande för vilket meningsskapande som blev möjligt i 
situationen.            

6.6 Validitet och reliabilitet   
Hammar Chiriac och Einarsson (2018, s.46) menar att det finns olika sätt att definiera 
validitet på. Traditionellt har validitet undersökts genom att titta på om forskaren verkligen 
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studerar det som var tänkt. Validiteten avgränsas då till endast datainsamlingen. Författarna 
lyfter sedan ett nyare sätt att definiera begreppet där hela forskningsprocessen inkluderas. 
Här beskrivs validitet som överensstämmelsen mellan datainsamling, analys och 
forskningsfrågor. Att undersöka en studies validitet handlar då om att titta på i vilken 
omfattning de observationer och tolkningar som gjorts speglar det som undersökts, med 
utgångspunkt i de formulerade forskningsfrågorna. Vi anser att vår studie uppnår relativt 
hög validitet då det finns en tydlig koppling mellan forskningsfrågor, empiri och analys. När 
vi tittar på vår empiri med utgångspunkt i vårt syfte och våra forskningsfrågor ser vi en tydlig 
röd tråd som sedan fortsätter i analys och diskussion.  

Reliabilitet handlar enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2018, s.46–47) om precision 
och säkerhet i datainsamling där det ska finnas en överensstämmelse mellan 
insamlingstillfällena med samma metod för att studien ska uppnå hög reliabilitet. Det handlar 
också om att få samma resultat vid olika tidpunkter eller tillfällen och det blir därför viktigt 
att vara konsekvent i sitt arbete. Vid observationsstudier finns det olika aspekter att ta hänsyn 
till för att uppnå hög reliabilitet. Används ett observationsschema blir det viktigt att 
kategorierna är tydliga och att observatörerna är konsekventa i sitt sätt att kategorisera olika 
handlingar och beteenden. Det är också viktigt att som observatör vara medveten om vad 
som kan påverka ens tolkningar av observationen, som exempelvis önskan om ett specifikt 
utfall eller personliga relationer till observationsobjekten. Ett sätt att undvika detta i så stor 
utsträckning som möjligt är att två observatörer observerar samma situation samtidigt för att 
sedan jämföra noteringar. Har observatörerna liknande noteringar anses studien ha hög 
reliabilitet. Då vår studie genomförts under en begränsad tidsperiod blir det omöjligt för oss 
att veta om vi skulle få samma resultat vid ett annat tillfälle. Trots att vi använt ett 
observationsschema och transkriberat så noggrant vi kunnat blir det svårt att hävda att vår 
studie har hög reliabilitet då resultatet blir våra tolkningar av det vi ser och hör. Att vi valt 
ut de delar som vi anser vara relevanta för vår studie och transkriberat dessa innebär således 
att vi också valt bort material, vilket blir en subjektiv tolkning av vad som anses vara relevant 
i relation till syfte och forskningsfrågor. Vi har också reflekterat över och utvecklat vårt sätt 
att observera under tidens gång och vi kan anta att detta har påverkat resultatet.  Vi vill 
utifrån ovanstående påstå att vår studie har relativt låg reliabilitet. 

6.7 Etiska hänsynstaganden  
Vi har under arbetet med denna studie förhållit oss till vetenskapsrådets forskningsetiska 
riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Dessa riktlinjer syftar till att skapa ramar för 
förhållandet mellan undersökningsdeltagaren och forskaren samt till att guida forskaren i 
planeringen av projektet. Vetenskapsrådet (2002, s.7) har formulerat fyra etiska huvudkrav 
som forskare ska förhålla sig till. Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att 
forskaren är skyldig att informera de som är berörda av studien om studiens syfte och om 
hur den i stora drag kommer att genomföras. Alla deltagare i projektet ska vara väl 
informerade om deras roll och de villkor som gäller för deras deltagande. Hammar Chiriac 
och Einarsson (2018, s.41) menar att ett problem forskare ofta möter i relation till 
informationskravet är hur mycket information som kan delges utan att det påverkar studiens 
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resultat. Att ge för mycket information om studien kan påverka observationsobjektens 
handlande vilket i sin tur kan påverka studiens äkthet och validitet. I dessa fall kan forskaren 
överväga att ge fullständig information direkt efter observationen. Vi informerade deltagarna 
om syftet för studien innan vi genomförde observationerna genom att maila ut ett 
informationsbrev där vi också förklarade villkoren för deltagandet.  

Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att alla deltagare i forskningsstudien 
har rätt att bestämma över sin medverkan. Forskaren måste inhämta samtycke från 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare och i vissa fall även från vårdnadshavare. 
Deltagare ska ha rätt att själva bestämma hur länge de ska delta och en avbruten medverkan 
ska inte få några som helst negativa följder för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 
Hammar Chiriac och Einarsson (2018, s. 42) lyfter också vikten av att de medverkande i 
studien själva ska få styra över villkoren för sitt deltagande och att de när som helst ska 
kunna dra sig ur studien. Vi inhämtade samtycke från alla deltagare i studien genom att samla 
in underskrifter under informationsbrevet vi mailat ut. I mailet informerade vi också 
deltagarna om villkoren för deras deltagande och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan.  

Vetenskapsrådets (2002, s.12) tredje krav är konfidentialitetskravet vilket är nära 
sammankopplat med frågan kring offentlighet och sekretess. Alla personuppgifter som 
behandlas under en forskningsstudie ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Uppgifter om identifierbara personer, och i synnerlighet etiskt 
känsliga uppgifter, ska hanteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte ska kunna 
identifieras av utomstående personer. Hammar Chiriac och Einarsson (2018, s.42–43) menar 
att det är viktigt att utgå ifrån undersökningsdeltagarnas perspektiv. Forskare behöver ta 
hänsyn till att uppgifter som framkommer i studien kan uppfattas som kränkande eller 
obehagliga. Vi har under arbetet med studien hanterat alla personuppgifter med största 
möjliga konfidentialitet och har under skrivprocessen varit noga med att det inte ska gå att 
identifiera enskilda individer. Vi har givit alla deltagare i studien fiktiva namn samt valt att 
inte nämna namn på förskolor eller delge annan information som kan leda till identifikation 
av förskolan.   

Det fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att de uppgifter om enskilda individer 
som samlas in under studien endast får användas i forskningsändamål. De insamlade 
uppgifterna får inte användas för att ta beslut som direkt påverkar individen eller för andra 
icke-vetenskapliga ändamål som exempelvis för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, 
s. 14).  

6.8 Arbetsfördelning 
Inledning och bakgrund har vi skrivit tillsammans. Underlag till forskningsöversikten har vi 
sökt efter gemensamt. Vi började sedan skriva forskningsöversikten var för sig genom att 
dela upp de olika forskningsartiklarna mellan oss och sammanfatta det relevanta innehållet 
i varje artikel. Vi arbetade sedan med texterna tillsammans för att tematiskt kunna bygga 
upp forskningsöversikten. Resultatet och analysen har delats upp i två delstudier där vi 
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genomfört och redovisat varsin.  Resterande avsnitt har vi skrivit och bearbetat tillsammans. 
Planering av struktur och genomförande av studien har gjorts gemensamt. 
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7. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras vårt resultat och vår analys från två separata delstudier, 
resultatet och analysen skrivs sammanflätade i texten. Delstudie 1 som genomförts av Hedda 
Hedberg berör planerad undervisning och delstudie 2 som genomförts av Julia Follin 
behandlar spontan undervisning. Innehållet i de undervisningssituationer vi studerat har inte 
varit begränsat till hållbar utveckling utan har kunnat beröra alla delar av förskolans läroplan. 
Varje delstudie presenteras utifrån tre teman; öppna frågor, synliggörande av olika 
perspektiv samt problematiserande och ifrågasättande. Våra teman är utformade efter vilka 
aspekter av den pluralistiska undervisningsprincipen som utmärkte sig och blev synliga i de 
undervisningssituationer vi observerat. Öppna frågor var något som återkom i de flesta 
undervisningssituationer som observerades. På grund av detta har vi behövt göra ett större 
urval gällande det temat. De situationer som vi lyft fram i nedanstående exempel visar på 
hur öppna frågor används i olika typer av undervisning. De två resterande teman, 
synliggörande av olika perspektiv samt problematiserande och ifrågasättande, såg vi inte i 
lika stor utsträckning. Nedan beskrivna exempel är de undervisningssituationer där dessa 
aspekter tydligt kom till uttryck.  Vårt resultat analyseras utifrån våra forskningsfrågor:  
 

- Hur ser pluralistiska undervisningssituationer ut i förskolans praktik? 
 

- Hur skapar förskollärare förutsättningar för barn att utveckla kritisk 
handlingskompetens?  

 
Situationerna som redovisas är exempel på när pluralism blir synligt och har valts ut för att 
synliggöra en specifik aspekt av den pluralistiska undervisningsprincipen. Detta utesluter 
inte att situationerna kan innehålla aspekter av flera olika undervisningsprinciper eller flera 
olika aspekter av den pluralistiska undervisningsprincipen. 

7.1 Delstudie 1 – Planerad undervisning  
De planerade undervisningssituationerna som observerats har förekommit i förskolans inne-
miljö i olika typer av sammanhang. Situationerna vi tolkat som planerad undervisning 
karakteriserades av att förskolläraren verkade ha ett förutbestämt syfte som barnens 
uppmärksamhet återkommande riktades mot. De planerade undervisningssituationerna som 
vi studerade bestod främst av samlingar samt aktiviteter i mindre grupp kopplade till projekt. 
Följande exempel består av tre situationer som visar hur förskolläraren använder sig av 
öppna frågor, en situation där förskolläraren synliggör olika perspektiv och avslutningsvis 
två undervisningssituationer som innehåller ifrågasättande och problematiserande.       
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7.1.1 Öppna frågor 
Exempel 1: Boksamtal 
I nedanstående exempel deltar en pedagog och fyra barn i ett boksamtal kring en bok som är 
skriven utifrån barnkonventionen och handlar om känslor. Alla barnen sitter bredvid 
varandra i en soffa medan pedagogen sitter på en stol mittemot. Pedagogen håller boken så 
att alla barn ser bilderna under hela boksamtalet. Pedagogen inleder boksamtalet på följande 
sätt.   
 
Rad 1 Pedagog: Ser ni vad det är för djur på bilden? Visar nyfikenhet 
Rad 2 Sam: Igelkott  
Rad 3 Pedagog: Hur tycker ni igelkotten ser ut? Öppen fråga 
Rad 4 Sune: Ledsen  
Rad 5 Pedagog: Ser den ledsen ut? Ser den också ledsen ut? 

Hur kan man se att den ser ledsen ut?  
 
Öppen fråga 

Rad 6 Sune: I spegeln  
Rad 7 Pedagog: I spegeln ja Bekräftar barnets 

uttryck 
 
Pedagogen inleder boksamtalet med att visa framsidan på boken och ställa en fråga (rad 1), 
detta kan förstås som att pedagogen är nyfiken på barnens uppfattningar av omslagsbilden. 
Pedagogen fortsätter sedan att ställa öppna frågor som relaterar till bokens innehåll (rad 3 & 
5). Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar vilka pedagogen sedan bekräftar (rad 7). 
Detta kan tolkas som att pedagogen är nyfiken på barnens egna uttryck och uppfattningar 
inom ramen för syftet med undervisningen. Pedagogen visar nyfikenhet genom att ställa 
öppna frågor vilket kan ses som konkretiserande av den pluralistiska 
undervisningsprincipen. När pedagogen öppnar upp för barnens tolkningar av boken skapas 
möjligheter för dem att uppleva känslan av att deras tankar är viktiga och denna 
undervisningssituation ger således barn möjlighet att utveckla kritisk handlingskompetens, 
åtminstone i en liten utsträckning.         
 
Exempel 2: Odling  
I denna undervisningssituation odlar fyra barn och en pedagog krasse tillsammans. De 
samlas runt det framtagna materialet, vilket är två krukor, en påse med jord och en fröpåse 
med krassefrön. 
 
Rad 1 Pedagog: Hur ska vi lägga upp det här nu då? För 

därifrån ska vi ju få i jord där och där  
Öppen fråga  

Rad 2 Anna: Vi måste hälla med något  
Rad 3 Pedagog: Ja, vi har tre skedar och en mugg Bekräftar barnets 

uttryck 
Rad 4 Anna: Med skedarna ska vi ta jorden  
Rad 5 Pedagog: Ja Bekräftar barnets 

uttryck 
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Rad 6 Ali: Annars blir det kladdigt   
Rad 7 Pedagog: Nu får ni ta en sked här och sen ska vi fylla 

krukorna med jord 
 

  
När pedagogen inleder med att fråga barnen hur odlingen skulle kunna genomföras (rad 1) 
får de möjlighet att vara delaktiga i och tillsammans diskutera hur de ska lösa uppgiften. 
Pedagogen ställer en öppen fråga (rad 1) och skapar således förutsättningar för barnen att 
reflektera och värdera över olika sätt att handla i denna situation. Detta kan tolkas som att 
pedagogen riktar barnens uppmärksamhet mot den kritiska reflektionen över olika sätt att 
genomföra odlingen på. När barnen kommer med förslag bekräftar pedagogen dessa (rad 3 
& 5) vilket kan ses som ett sätt att stötta barnen i den kritiska reflektionen kring de olika 
handlingsalternativen. I denna undervisningssituation sitter pedagogen inte inne på ett “rätt” 
sätt att genomföra odlingen på utan uttrycker en öppenhet gentemot barnens tolkningar av 
uppgiften, vilket är en del av den pluralistiska undervisningsprincipen.    
 
Exempel 3: Motsatsord  
Följande exempel utspelar sig under en samling där cirka 20 barn deltar, alla barnen och 
pedagogen sitter tillsammans runt en stor matta som är formad som en cirkel. Samlingen 
inleds med att pedagogen läser en saga som innehåller flera olika motsatsord. Pedagogen 
initierar sedan en diskussion kring motsatsord med barnen.   
 
Rad 1 Pedagog: Kan ni komma på några fler motsatsord?  Öppen fråga 
Rad 2 Konrad: Färger  
Rad 3 Pedagog: Hur tänker du då, kan du utveckla det lite 

grann?  
Öppen fråga 

Rad 4 Konrad: Svart och vit   
Rad 5 Pedagog: Ja precis, finns det några fler? Bekräftar barnets 

uttryck, öppen 
fråga 

Rad 6 Khalid: En svart tusenfoting och en vit tusenfoting   
Rad 7  Pedagog: Mm precis   Bekräftar barnets 

uttryck 
  
Denna undervisningssituation inleds med att pedagogen ställer en öppen fråga (rad 1) som 
riktar barnens uppmärksamhet mot att reflektera kring vad motsatsord kan vara. Detta kan 
ses som att pedagogen är öppen för barnens egna tolkningar av motsatsord. När Konrad 
säger: Färger (rad 2) bemöter pedagogen detta med en öppen följdfråga (rad 3) som utmanar 
Konrad att utveckla sin tanke. Fortsättningsvis bekräftar pedagogen Konrads uttryck och 
öppnar sedan upp för flera barn att uttrycka sina teorier gällande motsatsord (rad 5). Även 
Khalids tolkning bekräftas (rad 7), detta kan förstås som pluralistisk undervisning då 
pedagogen visar nyfikenhet och uppmärksammar barnens olika tolkningar av motsatsord.   
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7.1.2 Synliggöra olika perspektiv 
Exempel 4: Fjärilen 
En pedagog och fyra barn befinner sig i ateljén. Barnen får möjlighet att skapa med lera 
kopplat till pågående projekt kring insekter. Alla barn hade vid tidigare projekt-tillfällen valt 
ut varsin insekt. Vid detta undervisningstillfälle utmanar pedagogen barnen att ta inspiration 
från bilder på de valda insekterna i skapandet med leran. I följande exempel pågår en 
diskussion kring en av inspirationsbilderna.  
 
Rad 1 Pedagog: Hur många vingar ser det ut som att den 

har? 
Öppen fråga 

Rad 2 Mila: Ett, två   
Rad 3 Pedagog: Har din fjäril två vingar? Titta Måns, 

hennes fjäril har två vingar 
Bekräftar barnets 
uttryck, 
uppmärksammar 
barnen på 
varandras uttryck 

Rad 4 Måns: Men det är en, två, tre, fyra   
Rad 5 Pedagog: Du tycker att den har fyra? Men du tycker 

att den har två? 	
Synliggör olika 
perspektiv 

Rad 6 Mila: Ja, för att det är två   
Rad 7 Pedagog: Du tycker att det är två Synliggör olika 

perspektiv  
Rad 8 Måns: Men det är … ser du det är två vingar här  
Rad 9 Pedagog: Du ser två vingar nertill också? 	 Synliggör olika 

perspektiv 
Rad 10 Måns: Ja de brukar ha det   

  
Mila skapar utifrån en inspirationsbild på en fjäril när även Måns lutar sig fram och börjar 
studera Milas bild. Pedagogen ställer då en fråga till barnen gällande antalet vingar på den 
fjäril som finns på inspirationsbilden (rad 1). Att frågan avslutas med: ser det ut som att den 
har? kan tolkas som att pedagogen öppnar upp för olika sätt att se på fjärilen på bilden. 
Frågan förmedlar till barnen att beroende på hur de ser på fjärilen kan antalet vingar vara 
olika. Hade pedagogen varit ute efter ett specifikt antal som svar hade antagligen frågan 
formulerats annorlunda. Mila börjar då studera bilden på fjärilen och räknar högt medan hon 
pekar på de vingar hon ser (rad 2). Pedagogen bemöter detta genom att bekräfta Milas uttryck 
samt uppmärksamma Måns på Milas uttryck (rad 3). Måns börjar då också räkna de vingar 
han ser och uttrycker detta (rad 4). Pedagogen fortsätter konversationen med att lyfta de 
olika barnens uttryck (rad 5), vilket kan förstås som ett synliggörande av olika perspektiv att 
se på samma bild och då skapas förutsättningar för barnen att utveckla förståelse för att det 
inte alltid finns en sanning eller ett rätt svar. När Mila sedan uttrycker en tanke om att bara 
ett sätt att se på fjärilen kan vara rätt (rad 6), vilket är att fjärilen har två vingar, bemöter 
pedagogen detta med att säga: Du tycker att det är två (rad 7). I denna mening betonas ordet 
tycker vilket kan ses som att pedagogen riktar barnens uppmärksamhet mot att ingen av de 
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olika tolkningarna är mer rätt än den andra utan att det endast är olika perspektiv att se på 
fjärilen. När Måns argumenterar för sitt sätt att se på fjärilen (rad 8) bemöter pedagogen detta 
genom att bekräfta hans uttryck (rad 9) och på så sätt synliggöra och visa förståelse för Måns 
perspektiv. Något som blir intressant är hur Måns uttrycker sig i sin argumentation. Han 
inleder meningen med att säga: Men det är men tar sedan en paus och säger istället: ser du 
det är två vingar här. Istället för att fortsätta meningen som han började med att troligtvis 
hävda att hans sätt att se på fjärilen är det rätta ändrar han sig och börjar istället argumentera 
för och förklara sitt perspektiv på fjärilen. Detta kan ses som en följd av att förskolläraren 
under hela konversationens gång riktar barnens uppmärksamhet mot ett synliggörande av 
barnens olika sätt att se på bilden av fjärilen. Pedagogen påverkar således meningsskapandet 
i enlighet med den pluralistiska undervisningsprincipen.          

7.1.3 Problematisera och ifrågasätta  
Exempel 5: Vattna 
Fyra barn och en pedagog delar i en undervisningssituation där barnen får möjlighet att 
vattna på deras gemensamma odling.  
 
Rad 1 Ulla: Ska alla få göra det här?   
Rad 2 Pedagog: Nä man får inte vattna för mycket nu, det är 

det som är grejen 
Problematiserar 

Rad 3 Undine: Fyra i taget ska det vara och imorgon är 
det någon annans tur  

 

Rad 4 Pedagog: Ja, jag vet inte riktigt, det stod att det skulle 
växa väldigt fort så jag vet inte hur många 
som kommer hinna 

Problematiserar 

Rad 5 Uno: Jag tror det kommer vara klart imorgon  
Rad 6 Pedagog: Tror du? Ifrågasätter 
Rad 7 Uno: Ja!  
Rad 8 Ulla: Det tror jag med  
Rad 9 Pedagog: Hur tror ni det kan växa så fort?  Ifrågasätter 
Rad 10 Undine: För att Sörgårdens är klar  
Rad 11 Ursula:  Ja, tills när vi är klar   

 
Barnen diskuterar vilka barn på avdelningen som kommer få möjlighet att vattna på den 
gemensamma odlingen (rad 1). Inledningsvis riktar pedagogen barnens uppmärksamhet mot 
ett problematiserande av den mängd vatten som odlingen behöver (rad 2). Undine fortsätter 
diskussionen kring hur flera barn i barngruppen ska få möjlighet att vattna (rad 3). 
Pedagogen problematiserar då hastigheten på odlingens växande istället (rad 4). Uno 
uttrycker då en teori gällande detta som även Ulla håller med om (rad 5,7 & 8). Pedagogen 
utmanar barnen att förklara sin teori genom att säga: Hur tror ni att det kan växa så fort? 
(rad 9). Detta kan tolkas som ett ifrågasättande av barnens teorier vilket skapar 
förutsättningar för de att kritiskt reflektera över sina teorier. 
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Exempel 6: Rymden 
Denna konversation utspelar sig under samma odlingsaktivitet som föregående exempel. 
Barnen håller på att fylla krukorna med jord när ett barn initierar följande konversation. 
 
Rad 1 Ali: Vi har jättemycket, eller hur Agnes?  
Rad 2 Agnes: Aa det här skulle räcka till rymden  
Rad 3 Pedagog: Tror ni?  Ifrågasätter 
Rad 4 Agnes, Ali: Ja!  
Rad 5 Pedagog: Till rymden?  Ifrågasätter 
Rad 6 Angela: Ja, det här med  
Rad 7 Agnes: Det är så mycket jord   
Rad 8 Pedagog: Hur räcker det här till rymden? Ifrågasätter 
Rad 9 Ali: Ja för att all jord ska vara uppe som ett 

berg  
 

Rad 10 Pedagog: Som ett berg? Det är så du tänker?  Bekräftar barnets 
uttryck 

     
Barnen börjar samtala om mängden jord i deras krukor och Agnes uttrycker en teori om att 
deras mängd jord skulle räcka till rymden. Pedagogen tar vara på dessa uttryck och utmanar 
barnen att förklara sina tankar genom att säga: Tror ni? (rad 3) Pedagogen riktar sedan 
barnens uppmärksamhet mot ett ifrågasättande av deras teorier och skapar förutsättningar 
för barnen att kritiskt granska och utveckla dessa genom att säga: Till rymden? och Hur 
räcker det här till rymden? (rad 5 & 8) Detta möjliggör i sin tur för barnen att utveckla sin 
argumentationsförmåga vilket är en viktig förmåga för att kunna agera kritiskt. När 
pedagogen visar nyfikenhet på barnens uttryck genom att ifrågasätta och ställa frågor 
förmedlas det till barnen att deras tankar och teorier är viktiga. I flera av pedagogens frågor 
bekräftas barnens uttryck genom att samma begrepp som barnen använt sig av används. 
Detta kan förstås som att pedagogen intar en medforskande roll genom att tillsammans med 
barnen diskutera och problematisera deras teorier.  

7.2 Delstudie 2 – Spontan undervisning  
Vi har studerat spontana undervisningssituationer genom att följa förskollärare i 
rutinsituationer och under stunder där barnen lekt och utforskat utefter egna intressen i både 
inne- och utemiljö. Pedagoger har varit närvarande och interagerat med barnen utan ett 
förutbestämt pedagogiskt syfte. Innehållet i undervisningen har grundat sig på det som 
uppstått spontant i stunden. Vi kommer nedan redovisa tre situationer där barn möts av öppna 
frågor från pedagogen, två situationer där olika perspektiv synliggörs och två situationer där 
ett ifrågasättande och/eller problematiserande sker. 
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7.2.1 Öppna frågor  
Exempel 7: Jord 
I detta exempel uppstår en spontan undervisningssituation när fyra barn och en pedagog 
sitter runt ett bord och skapar med pärlor. En annan pedagog kommer fram till bordet och de 
två pedagogerna talar en kort stund om en odlingsaktivitet som planeras för eftermiddagen. 
Pedagogerna nämner ordet jord flera gånger och när den andra pedagogen lämnar rummet 
ställer ett av barnen en fråga till pedagogen som sitter kvar.  
 
Rad 1 Mio: Vad betyder jord?  
Rad 2 Pedagog: Ja vad betyder jord? Vad 

är jord för något? Är det 
någon som vill berätta? 

Öppna frågor 

Rad 3 Mio, Emma, Jonas, 
Nasim: 

Jag vet  

Rad 4 Emma: Till blommorna  
Rad 5 Pedagog: Man kan ha jord till 

blommor 
Bekräftar barnets 
uttryck 

Rad 6 Jonas: Och gräs   
Rad 7 Nasim: Morötter  
Rad 8 Pedagog: Och morötter. Varför har 

man jord då tror ni?  
Öppen fråga 

Rad 9 Emma: För man måste så de kan 
växa  

 

Rad 10 Nasim: För annars kan man inte 
plantera en morot eller 
blomma 

 

Rad 11 Pedagog: Nähä  
Rad 12 Emma: Eller så kan de inte växa   
Rad 13 Pedagog: Nej, vad finns det i jorden 

som gör att de växer då 
tänker ni? 

Öppen fråga 

Rad 14 Emma: Det är bladen  
Rad 15 Pedagog: Ja, du kommer ihåg det 

kretsloppet vi tittade på 
när vattnet kommer i 
jorden, vad hände då? 

Bekräftar barnets 
uttryck 
 
 
Öppen fråga 

 
När pedagogen får frågan: Vad betyder jord (rad 1) ställer hen frågan tillbaka till barnet (rad 
2). Genom att göra detta visar pedagogen nyfikenhet på barnets tankar och skapar 
förutsättningar för reflektion. När pedagogen visar nyfikenhet på barnens uppfattningar 
möjliggörs det för barnen att utveckla en förståelse för att deras tankar är viktiga. Pedagogen 
riktar sedan frågan till alla barnen runt bordet (rad 2) och möjliggör således för en gemensam 
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diskussion kring olika uppfattningar av samma fenomen. När Emma säger: Till blommorna 
(rad 4) bekräftar pedagogen Emmas uttryck och öppnar samtidigt upp för fler sätt att tänka 
genom att säga: Man kan ha jord till blommor (rad 5). När fler barn kommer med andra 
tankar lyfter pedagogen dessa genom att upprepa vad barnen sagt och ställa öppna 
följdfrågor (rad 8 & 13). Den här situationen kan förstås som ett möjliggörande för barnen 
att, i alla fall i viss utsträckning, få möjlighet att utveckla förmågan att se saker ur olika 
perspektiv genom att pedagogen ställer öppna frågor. Pedagogen ger inte barnen ”rätt” svar 
utan utmanar barnen att resonera tillsammans kring vad jord är och hur jord kan användas.  
 
Exempel 8: Kasta 
I följande exempel uppstår en situation ute på förskolegården. En pedagog uppmärksammar 
att två barn springer och kastar sand på varandra och går då in i situationen.  
 
Rad 1 Pedagog: Oj stopp. Vi håller ju inte på och kastar 

sand på varandra 
 

Rad 2 Ali: Men jag har inte kastat  
Rad 3 Pedagog: Nej okej, men jag ser att det händer i leken 

och då kanske andra barn ser och tänker 
att man får kasta sand. Det är kanske bättre 
att testa en annan lek där man inte kastar 
sand. Vad tänker ni att ni kan leka istället?  

Öppen fråga 

Rad 4 Ali: Mamma pappa barn  
Rad 5 Pedagog: Vilken bra idé Bekräftar barnets 

uttryck 
Rad 6 Esme: Jag vill leka tjuv och polis  
Rad 7 Pedagog: Hm ja okej, då får ni diskutera vilken lek ni 

ska leka 
Riktar 
uppmärksamheten 
mot en diskussion 

 
Pedagogen går in i situationen och stoppar barnen från att kasta sand och förklarar för barnen 
varför hen tycker att det inte är lämpligt att kasta sand. Hen fortsätter sedan genom att föreslå 
att barnen kan leka en annan lek och ställer en öppen fråga till barnen (rad 3). Ali kommer 
då med ett förslag på en lek och pedagogen bekräftar förslaget genom att säga: Vilken bra 
idé (rad 5). Esme ställer då ett nytt förslag på lek mot Alis tidigare förslag (rad 6). Pedagogen 
säger då att barnen får diskutera med varandra för att komma fram till vilken lek de ska leka 
(rad 7). Genom att ställa en öppen fråga öppnar pedagogen upp för barnens olika tankar och 
förslag. När flera förslag läggs fram riktar pedagogen barnens uppmärksamhet mot att det 
krävs en diskussion kring problemet för att kunna komma vidare. Genom att göra detta 
skapar pedagogen förutsättningar för barnen att utveckla sin argumentationsförmåga och sin 
förmåga att reflektera över olika handlingsalternativ.  
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Exempel 9: Filten 
I följande exempel har en konflikt kring vem som ska vika ihop en filt uppstått mellan två 
barn. Barnen befinner sig i ett stort rum och situationen sker under en stund där alla barn 
städar innan lunchen. En pedagog närmar sig situationen när barnen börjar dra i filten. 
Pedagogen inleder situationen med att ställa flera slutna frågor till barnen; Vem skulle vika 
ihop filten? Vem hade den först? och Vem höll i den? Att pedagogen ställer slutna frågor kan 
i detta sammanhang tolkas som att hen vill lösa konflikten så snabbt som möjligt. De slutna 
frågorna leder till att barnen ger korta svar och det leder i sin tur inte till någon diskussion 
kring en lösning på problemet. Barnens fokus ligger här på pedagogen, blickarna är riktade 
mot pedagogen och det kan tolkas som att de väntar på att hen ska ge dem ett svar på vem 
som ska få vika ihop filten. Pedagogen ändrar då strategi och ställer en öppen fråga till 
barnen. 
 
Rad 1 Pedagog: Hur ska ni lösa det? Ni får nog komma 

överens 
Öppen fråga 

Rad 2 Kort paus   
Rad 3 Hampus: Vi kan göra båda två som vi gör som du 

gör 
 

Rad 4 Tore: Som vi gjorde när vi viker mattan  
Rad 5 Hampus: Ja!  
Rad 6 Pedagog: Ja! Bekräftar barnens 

uttryck 
 
Pedagogen ställer frågan: Hur ska ni lösa det? (rad 1) och går således från att ställa slutna 
frågor till att ställa en öppen fråga. Efter det tystnar båda barnen en kort stund. Hampus 
fortsätter sedan genom att säga: Vi kan göra båda två som vi gör som du gör (rad 3), och 
Tore svarar: Som vi gjorde när vi viker mattan (rad 4). De båda barnen hjälps sedan åt att 
vika ihop filten. Det går inte att veta om pedagogen byter strategi för att hen märker att den 
tidigare strategin inte fungerar eller om det är ett medvetet val för att skapa förutsättningar 
för barnen att tänka kring problemet. Det som blir tydligt är att barnens sätt att ta sig an 
problemet förändras efter frågan. Den korta tystnaden efter frågan (rad 2) kan förstås som 
att barnen känner att det krävs eftertanke för att kunna besvara den. Frågan kan förstås som 
en signal för pedagogens nyfikenhet på barnens perspektiv och skapar förutsättningar för 
barnen att utveckla sin förmåga att reflektera över olika handlingsalternativ, vilka är aspekter 
som beskrivs som centrala i den pluralistiska undervisningsprincipen. Att barnen sedan 
själva kommer fram till en lösning på problemet kan förstås som en följd av att pedagogen 
ställde en öppen fråga och på så sätt öppnade upp för reflektion kring problemlösning.  

7.2.2 Synliggöra olika perspektiv 
Exempel 10: Sopsamlarmonster 
I följande situation har ett spontant samtal uppstått kring sopsamlarmonster mellan två barn 
och en pedagog. Samtalet sker inomhus i ett rum där samlingar brukar genomföras. Samtalet 
uppstår för att pedagogen håller på att plocka fram material inför en kommande samling 
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senare på dagen där innehållet ska beröra hållbar utveckling och sopsamlarmonstren. Barnen 
sitter och tittar på virkade figurer av de olika sopsamlarmonstren när ett av barnen riktar en 
fråga till pedagogen.  
 
Rad 1 Leo: Varför måste vi ha sopsamlarmonster?  
Rad 2 Pedagog: Ja varför måste vi ha sopsamlarmonster? Det 

var en bra fråga, vad tycker du? 
Öppen fråga  

Rad 3 Leo: Jag vet inte  
Rad 4 Mariam: Jag tycker att alla de är fina  
Rad 5 Pedagog: Mm, jag tycker de är bra att ha så att vi vet 

vad vi ska sortera och vem som tar hand om 
det vi ska sortera 

Synliggör olika 
perspektiv 

 
När pedagogen får frågan svarar hen inte utan upprepar frågan och ställer den tillbaka till 
Leo (rad 2). Genom att göra det skapas förutsättningar för kritisk reflektion kring varför 
sopsamlarmonstren finns. Pedagogen frågar Leo vad han tycker (rad 2), vilket indikerar att 
hen inte anser sig sitta inne på det ”rätta” svaret utan är intresserad av Leos perspektiv. Att 
pedagogen frågar vad Leo tycker istället för vad han tror kan förstås som ett sätt för 
pedagogen att förmedla att det inte finns ett rätt svar och det skapar förutsättningar för Leo 
att reflektera fritt utan att behöva förhålla sig till att svara på ett förväntat sätt. Pedagogen 
riktar på detta sätt barnens uppmärksamhet mot reflektionen, inte mot ett rätt svar. Mariam 
ger ett förslag på varför hon tror att de måste ha sopsamlarmonstren (rad 4). Pedagogen 
bekräftar henne genom att nicka och humma för att sedan komma med ett till förslag (rad 5). 
Här riktar pedagogen barnens uppmärksamhet mot ett specifikt innehåll genom att tillföra 
ytterligare ett sätt att se på saken. Detta kan tolkas som ett sätt att lyfta olika perspektiv av 
ett fenomen för att skapa förutsättningar för barnen att tänka kritiskt.  
 
Exempel 11: Mattepapper 
I nedanstående exempel sitter två barn tillsammans med en pedagog runt ett bord. Barnen 
arbetar med varsitt mattepapper där konturerna av en figur är utmärkta med siffror och 
tanken är att man ska följa siffrorna i ordning för att figuren ska träda fram. För att barnen 
ska komma igång förklarar pedagogen hur pappret kan användas.  
 
Rad 1 Pedagog: Ser du där är siffran ett. Vi skulle haft vår 

räkne-lapp. Ett två tre, så drar du mellan 
prickarna. Eller så färglägger man bara, det 
kan man också göra.  

Synliggör olika 
perspektiv  

Rad 2 Flora: Man kan ta vit  
Rad 3 Pedagog: Man han ha vit, man kan ha andra färger 

också, det gör man som man vill 
Bekräftar barnets 
uttryck 

 
Pedagogen börjar med att på flera sätt förklara hur det är tänkt att pappret kan användas. 
Barnen är under den här tiden tysta och börjar inte arbeta med uppgiften. Pedagogen säger 
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sedan: Eller så färglägger man bara, det kan man också göra (rad 1). Det här kan tolkas 
som ett sätt att skapa förutsättningar för alla barn att kunna delta på sina egna villkor utifrån 
sina förutsättningar men det blir också ett lyftande och synliggörande av olika sätt att handla. 
Flora säger sedan: Man kan ta vit (rad 2) och det bekräftar pedagogen genom att svara: Man 
kan ha vit, man kan ha någon annan färg också, det gör man som man vill (rad 3). Här lyfter 
återigen pedagogen att det finns olika sätt att handla och skapar i viss utsträckning 
förutsättningar för barnen att utveckla kritisk handlingskompetens.  

7.2.3 Problematisera och ifrågasätta 
Exempel 12: Regel  
I nedanstående situation har barnen en stund tidigare fått välja ett rum att leka i på en 
aktivitetstavla. Ett vanligt rum kan i detta sammanhang innehålla flera olika rum, stora rum 
har alltså flera rum i rummet. När alla barn har valt rum startas en klocka med en tid på cirka 
30 minuter. Under den tiden är det inte okej att byta mellan olika rum. När klockan ringer 
samlas alla barn igen och väljer sedan nya rum. Ett barn har plockat fram ett 
konstruktionsmaterial från ett skåp som inte är tillgängligt i ett specifikt rum utan som 
troligtvis brukar plockas fram på pedagogers initiativ. Barnet börjar bygga med materialet 
på en yta mellan två olika ”rum”, ett bil-rum och ett djur- och natur-rum. En pedagog 
kommer fram och ifrågasätter barnets val.  
 
Rad 1 Pedagog: Nu undrar jag bara vilket rum du har valt? Ifrågasätter 
Rad 2 Sara: Jag leker med det här  
Rad 3 Pedagog: Men vilket rum är du i? Ifrågasätter 
Rad 4 Sara: Eh…skapande?  
Rad 5 Pedagog: Hm, skapanderummet är ju inte här Problematiserar 
Rad 6 Sara: Hehe nej  
Rad 7 Pedagog: Hm, och om du har valt bilarna så är det här 

ju inte bilrummet heller. Jag ser, det här ser 
jätteroligt ut men det blir ju jätteknasigt för 
det här är ju inget rum.  

Problematiserar 

 
Efter samtalet fortsätter barnet leka med materialet. Genom att fråga Sara vilket rum hon har 
valt riktar pedagogen Saras uppmärksamhet mot den rådande regeln (rad 1). Istället för att 
berätta för Sara vilket rum hon borde befinna sig i ställer pedagogen frågor till henne, det 
kan förstås som ett sätt att möjliggöra för kritisk reflektion kring regeln. Att Sara sen 
svarar: skapande (rad 4) kan tolkas på olika sätt. Det kan förstås som ett sätt att försöka 
anpassa den aktuella aktiviteten och få den att passa in i den rådande regeln om att alla måste 
vara i ett ”rum”, bygg och konstruktion kan i Saras värld upplevas som ett skapande. Detta 
kan tolkas som att pedagogen genom att ifrågasätta Saras position i rummet utmanar Sara att 
kritiskt reflektera kring och ifrågasätta regeln. Pedagogen fortsätter sedan att problematisera 
regeln samt bekräftar att hen förstår Saras resonemang och problematiken kring regeln 
genom att säga: Jag ser, det här ser jätteroligt ut, men det blir ju jätteknasigt för det här är 
ju inget rum (rad 7). Här riktar återigen pedagogen uppmärksamheten mot ett ifrågasättande 
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av regeln, vilket är ett sätt att skapa förutsättningar för barnen att utveckla kritisk 
handlingskompetens. Pedagogen är tillåtande på så sätt att hen låter barnet fortsätta med 
aktiviteten och det får oss att förstå situationen som ett problematiserande och ifrågasättande 
istället för en tillrättavisning. Det kan tolkas som att det viktiga i situationen blir att kritisk 
reflektion kring regeln möjliggörs, inte att Sara följer regeln, vilket pedagogen visar genom 
att tillåta att regeln bryts. 
 
Exempel 13: Frukt 
Följande situation uppstår när en pedagog genomför en samling med en barngrupp på cirka 
20 barn. I slutet av samlingen får alla barn välja varsin frukt. När följande konversation 
uppstår har de flesta barnen ätit upp sin frukt och påbörjat någon aktivitet. Pedagogen sitter 
kvar i ringen med de barn som fortfarande äter. Ett barn vänder sig då till ett annat barn och 
påstår att det barnets frukt inte är lika saftigt som hennes.  
 
Rad 1 Clara: Ditt päron är inte lika saftigt som mitt äpple  
Rad 2 Josef: Joho  
Rad 3 Pedagog: Har du tagit en tugga av päronet idag? Ifrågasätter 
Rad 4 Clara: Nej  
Rad 5 Pedagog: Hur kan du då veta vilken frukt som är 

saftigast? Hur kan man veta vilken frukt som 
är saftigast? 

Problematiserar 

 
Pedagogen sitter mitt emellan Clara och Josef och hör Claras påstående om frukten. Barnen 
har här inte vänt sig till pedagogen men trots det går pedagogen in i konversationen och 
ställer en fråga. Detta kan förstås som ett sätt för pedagogen att ta vara på situationen och 
problematisera Claras påstående. Pedagogen frågar först Clara: Har du tagit en tugga av 
päronet idag? (rad 3) vilket kan tolkas som ett sätt att ifrågasätta Claras tankar och öppna 
upp för reflektion kring frukternas konsistens. Pedagogen fortsätter sedan genom att fråga 
Clara: Hur kan du då veta att ditt äpple är saftigare? (rad 5). Efter det riktar sig pedagogen 
till båda barnen genom att vända blicken även mot Josef och frågar: Hur kan man veta vilken 
frukt som är saftigast? (rad 5). Genom att ställa en öppen fråga skapar pedagogen 
förutsättningar för barnen att tänka kritiskt kring hur man kan veta någonting med säkerhet 
och genom att rikta frågan till båda barnen skapas möjlighet till diskussion utifrån olika 
perspektiv. När pedagogen problematiserar Claras påstående skapas förutsättningar för båda 
barnen att tänka kritiskt och på så sätt utveckla sin kritiska handlingsförmåga.  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt diskuterar vi tidigare forskning i relation till vårt resultat och vår analys. 
Empirin kommer även att diskuteras i förhållande till den här studiens syfte och 
frågeställningar. Vi kommer också reflektera kring behov av ytterligare forskning och 
kompetens kopplat till forskningsområdet. Avslutningsvis sammanfattas vår studies 
huvudsakliga resultat i en konklusion.  

I majoriteten av artiklarna i forskningsöversikten beskrivs det hur undervisning som 
präglas av pluralism skapar förutsättningar för barn att utveckla en kritisk 
handlingskompetens. Detta överensstämmer med resultatet i vår studie där den pluralistiska 
undervisningen gav utrymme för barnen att värdera och kritiskt diskutera olika sätt att tänka 
och handla. Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) redogör för hur undervisning i enlighet 
med den pluralistiska undervisningsprincipen skapar förutsättningar för barn att agera, vilket 
barnen i vår studie fick göra när undervisningen utgick från ett pluralistiskt förhållningssätt. 
Det var i dessa undervisningssituationer som förskollärarna öppnade upp för barnen att vara 
delaktiga i sina egna lärprocesser och den gemensamma kunskapskonstruktionen. Även 
Caiman och Lundegård (2014) menar att pluralistisk undervisning skapar möjligheter för 
barn att ta initiativ och fatta beslut vilket också blev synligt i vår studie.  

En aspekt av vårt resultat är att öppna frågor utmärkte sig i undervisning som utgick ifrån 
den pluralistiska undervisningsprincipen. Detta blir intressant i relation till tidigare forskning 
som pekar på vikten av att förskollärare ställer öppna frågor för att barn ska få möjlighet att 
utveckla kritisk handlingskompetens. Bautista, Moreno-Núnez, Ng och Bull (2018) redogör 
för vikten av att barn ska få möjlighet att lyfta, utveckla och fördjupa sina tankar och idéer 
för att kunna agera för en hållbar framtid och att förskollärares förhållningssätt och sätt att 
ställa frågor är en förutsättning för detta. I de exempel vi redovisat synliggörs hur 
förskollärare ställer öppna frågor i olika typer av undervisningssituationer. I exempel Jord 
ställs flera öppna frågor som skapar förutsättningar för barnen att reflektera. Det blir i den 
här situationen också synligt hur förskolläraren skapar förutsättningar för barnen att fördjupa 
sina tankar ytterligare då hen ställer öppna följdfrågor kring barnens teorier. I exempel Filt 
beskrivs en annan situation där barnen möts av en öppen fråga. Frågan kan här tolkas som 
en bidragande faktor till att två barn löser en konflikt och blir en signal för pedagogens 
nyfikenhet på barnens perspektiv istället för att hen sitter inne med rätt svar, vilket Bautista, 
Moreno-Núnez, Ng och Bull (2018) samt Hedefalk (2015) menar är aspekter av en 
pluralistisk undervisning. Något som blir synligt i vårt resultat är också hur förskollärare kan 
rikta barns uppmärksamhet mot en diskussion genom att ställa öppna frågor. Det lyfts både 
av Hedefalk, Almkvist och Lidar (2014) samt av Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-
Hagsér (2012) att förskollärare kan skapa förutsättningar för barn att utveckla kritisk 
handlingskompetens genom att låta barn diskutera olika handlingsalternativ. I exempel Sand 
ställer pedagogen en öppen fråga som riktar barnens uppmärksamhet mot en diskussion 
kring olika handlingsalternativ. Här blir det således tydligt hur studiens resultat på flera sätt 
stämmer överens med tidigare forskning. 
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Majoriteten av den tidigare forskning vi tagit del av belyser vikten av att barn får 
möjlighet att se saker ur olika perspektiv för att kunna utveckla sin förmåga att tänka och 
handla kritiskt. Caiman och Lundegård (2014) menar att barns agens är en central del av den 
pluralistiska undervisningen och att förskollärare genom att lyfta och synliggöra olika 
perspektiv samt låta barn reflektera kring dessa kan möjliggöra för barns delaktighet och 
utveckling av kritisk handlingskompetens. I vår studies resultat synliggörs hur förskollärare 
lyfter olika sätt att se på saker och olika sätt att handla. I exempel Fjärilen lyfter pedagogen 
två barns olika sätt att se på samma fenomen utan att förmedla att någon slutsats är mer rätt 
än den andra. Det blir i exemplet också tydligt hur detta i sin tur möjliggör för barnen att 
utveckla sin argumentationsförmåga när ett av barnen börjar argumentera för sitt perspektiv. 
Detta går tydligt att koppla till tidigare forskning där Hedefalk (2015) menar att utveckling 
av barns argumentationsförmåga är en del av att kunna agera kritiskt. I exempel 
Sopsamlarmonster synliggörs ett annat sätt att lyfta olika perspektiv. Där tillför pedagogen 
ytterligare ett perspektiv vilket kan förstås som ett sätt att rikta barnens uppmärksamhet mot 
ett specifikt innehåll och samtidigt skapa förutsättningar för reflektion kring olika 
perspektiv. Detta blir relevant i relation till tidigare forskning där Hedefalk (2015) talar om 
vikten av att barn får tillägna sig fakta att kunna kritiskt reflektera och diskutera kring.  

I den tidigare forskningen skriver Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) att det inte räcker 
att barn får tillägna sig fakta för att utveckla förändrat kunnande utan förskollärare behöver 
uppmuntra barn att ifrågasätta och kritiskt reflektera kring kunskap samt olika sätt att tänka 
och handla. Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) menar att 
förskollärare genom att problematisera begrepp, normer och föreställningar ger barn 
möjlighet att tänka kritiskt. I vår studie blev det synligt hur det kan se ut när förskollärare 
riktar barns uppmärksamhet mot ett problematiserande och ifrågasättande av barnens egna 
teorier. Detta görs i exemplen Vattna, Rymden och Frukt där barnen uttrycker sina tankar 
och teorier som förskolläraren sedan ifrågasätter genom att ställa följdfrågor och på så sätt 
utmanar barnen att kritiskt reflektera kring dessa. Bautista, Moreno-Núnez, Ng och Bull 
(2018) menar att barn ska uppmuntras att ifrågasätta normer och regler. Detta är något som 
Hedefalk (2015) håller med om då hon redogör för hur ifrågasättande av regler kan skapa 
förutsättningar för barn att utveckla en kritisk handlingskompetens. I exempel Regel 
möjliggör förskolläraren för barnet att kritiskt värdera den rådande regeln genom att vara 
tillåtande och stötta barnets modifierande av regeln. Barnets uppmärksamhet riktas mot den 
kritiska reflektionen då förskolläraren ifrågasätter och problematiserar den situation som 
uppstår kopplat till den regel som gäller. Om förskolläraren hade handlat i enlighet med den 
normerande undervisningsprincipen och då endast riktat barnets uppmärksamhet mot den 
rådande regeln hade barnet inte fått möjlighet att reflektera kring alternativa sätt att handla 
på och då inte heller fått möjlighet att utveckla en kritisk handlingskompetens. Detta kan 
jämföras med Caiman och Lundegård (2014) som skriver att barn behöver ställas inför 
problem att kritiskt reflektera kring för att utveckla handlingskompetens och att den 
pluralistiska undervisningen då blir viktig. 

Bautista, Moreno-Núnez, Ng och Bull (2018) kunde i sin studie identifiera en skillnad i 
barns möjligheter att utveckla kritisk handlingskompetens mellan spontana och planerade 
undervisningssituationer. Deras resultat visade på att spontana situationer präglades av en 
större öppenhet för barnens perspektiv än planerade situationer och att det därför skapades 
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större möjligheter för barn att utveckla kritisk handlingskompetens i de spontana 
situationerna. I vår studies resultat framgick ingen tydlig skillnad gällande vilka 
förutsättningar som skapades i planerad respektive spontan undervisning. Resultaten i 
delstudierna skiljde sig inte markant åt, det var samma aspekter av den pluralistiska 
undervisningsprincipen som urskilde sig i både spontana och planerade 
undervisningssituationer. Här skiljer sig alltså vårt resultat åt från tidigare forskning. 

Denna studie har synliggjort hur förskollärarna tar initiativ till och skapar möjligheter för 
barn att utveckla kritisk handlingsförmåga på olika sätt. Genom att ställa öppna frågor, 
synliggöra olika perspektiv samt ifrågasätta och problematisera skapade förskollärarna 
situationer där kritisk reflektion blev möjlig. Något vi reflekterat mycket kring är hur 
förskollärare kan stötta barn vidare i diskussioner och reflektioner för att de i större 
utsträckning ska få möjlighet att utveckla kritisk handlingsförmåga. Det vårt resultat visar är 
att undervisningen ofta stannar vid att förskolläraren tar initiativ till eller öppnar upp för 
kritisk reflektion. Det som sedan händer är att barnen lämnas ensamma att reflektera vidare 
vilket resulterar i att den kritiska reflektionen ofta uteblir. Både Bautista, Moreno-Núnez, 
Ng och Bull (2018) samt Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012) lyfter 
vikten av att som pedagog vara medforskande i de kritiska reflektionerna, vilket är något 
som vi sett en brist på i vår studie. Utifrån detta blir det tydligt att det saknas kompetens och 
medvetenhet hos förskollärare kring hur barn kan stöttas och utmanas vidare i lärprocessen 
gällande kritisk handlingskompetens. I observationerna har det också blivit tydligt att det 
som problematiseras och ifrågasätts främst är barnens handlingar, tankar och teorier. Detta 
möjliggör i viss utsträckning kritisk reflektion men som bland andra Hedefalk (2015) skriver 
behöver förskolläraren även rikta barns uppmärksamhet mot ett ifrågasättande av regler, 
normer, föreställningar och kunskap, vilket är något vi inte sett i särskilt stor utsträckning.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat på hur förskollärare tar initiativ till kritisk 
reflektion och möjliggör för barn att utveckla kritisk handlingskompetens. Det blir också 
synligt att förskollärares sätt att stötta och utmana barn vidare i detta kan utvecklas. Vi ser 
ett behov av fortsatt forskning inom forskningsfältet för att höja kompetensen hos 
förskollärare gällande ett kritiskt förhållningssätt. Denna studie har slutligen synliggjort 
vikten av barns agerande i skapandet av en hållbar framtid och hur detta kan se ut i förskolans 
praktik.   
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