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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka medvetenheten om lärande för hållbar utveckling/konsumtion som 

något som kräver både kunskapsinnehåll, metod och syfte samt att fördjupa kunskaperna om återbruk 

som lärande för hållbar konsumtion. Studiens metod utgjordes av hermeneutiskt grundad textanalys 

med den didaktiska triangeln (med hörnen kunskapsinnehåll, metod och syfte) som analytiskt verktyg 

och undersökningsmaterialet är hämtat från Stiftelsen Håll Sverige Rents Grön Flaggs hemsida. 

Resultatet visar att det finns en bred variation av kunskapsinnehåll, metoder och syften i det lärande 

för hållbar konsumtion och återbruk som synliggörs genom undersökningsmaterialet. Resultatet visar 

också att förkunskaper hos pedagogen förutsätts i varierad grad, främst vad gäller kunskapsinnehåll. 

Ibland är det pedagogiska materialet välmotiverat och genomarbetat och ibland verkar något av hörnen 

i den didaktiska triangeln saknas eller ta över och det kan få konsekvensen att undervisningen blir 

något annat än lärande för hållbar konsumtion.  
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Förord 

För nästan tio år sedan, när jag gick i gymnasiet, såg jag en film om bomullsodlarna i Indien och jag 

har sedan dess varit djupt bekymrad över hur våra konsumtionsbeteenden här i väst påverkar dem i 

öst. Därför kändes det befriande att få möjligheten att skriva om konsumtion i ett viktigt sammanhang 

som det här.  

De personer som ska nämnas och tackas är många. Handledare Mia Svedäng, till att börja med – you 

finally made me kill my darlings (nästan), tack! Studiekamrater Linda & Adriana (som en &-enhet), vi 

har följts åt genom nästan hela utbildningen och ni har alltid stöttat mig när det har behövts och ni har 

också gett mig mycket värdefullt självförtroende för studierna ända tills slutet! För en tid fanns också 

Camilla som studiekamrat och som min &-enhet. Även om du gjort annat än jag de senaste åren så har 

du varit med mig hela tiden och jag skrev den här uppsatsen med dig i tankarna. Våra eko-idéer är en 

av de många saker som förenade oss. Alla mina vänner som har låtit mig ta ett avbrott från allt som 

har med fritid att göra för att kunna skriva det här arbetet, ni ska ha ett stort tack! Nu kan vi 

återförenas. Familj och släktingar - tack för stödet ni visat på olika sätt! Farmor speciellt, som från 

ovan tjatat varje dag om att jag är duktig, non scholae sed vitae. Störst tack till Michael och katten – 

utan er vore jag ingenting, åtminstone inte klar med den här uppsatsen. 
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Inledning 

Under det knappa årtiondet 2005-2014 ledde FN-organet UNESCO ett arbete för global 

implementering av lärande för hållbar utveckling. Arbetet gick under benämningen the UN Decade of 

Education for Sustainable Development (UNESCO 2005-2014a-b). Lärande för hållbar utveckling är 

inte specifikt för skolväsendet, utan det omfattar allt lärande som har med hållbar utveckling att göra. 

Det präglas av kritiskt tänkande, att kunna förutse framtida scenarion och att ta kollektiva beslut för att 

styra utvecklingen i hållbar riktning inom områden som omfattar miljömässiga, sociala/kulturella och 

ekonomiska förhållanden (UNESCO 2005-2014a-b). Att årtiondet tidsmässigt är över betyder 

knappast att arbetet med lärande för hållbar utveckling är över. 

Rådande konsumtionsmönster och attityder till konsumtion är en av de största utmaningarna inom 

arbetet för hållbar utveckling. Resursfördelningen i världen är snedfördelad och i de rikare delarna 

konsumeras så mycket att det drabbar hela utvecklingen i de fattigare delarna (UNEP, 2016). Därför är 

konsumtion det område inom lärande för hållbar utveckling som fokuseras i denna studie. ”Lärande 

för hållbar konsumtion” används i denna studie som syntes av lärande för hållbar utveckling och 

konsumtion. 

- Jag vill skriva om konsumtion… 

- Åh, då måste du kolla in den där norska boken… ”Återbruk-någonting” heter den, den kom ut 

alldeles nyligen!  

Detta svar fick jag två gånger, oberoende av varandra, när konsumtion nämndes i sammanhanget 

förskola och hållbar utveckling. Att den ”norska boken” kom på tal så spontant och faktiskt som enda 

”tips” bidrog till att jag som förskollärarstudent byggde upp en skepsis till återbruk. Denna skepsis 

underbyggdes av att det är just återbruk i förskolan, så som jag har upplevt det, som har lett till min 

uppfattning att hållbar konsumtion är föga utbrett och medvetandegjort i förskolan. Utöver detta växte 

insikten att återbruk är en strak trend i förskolan och att det kan bero på ett uppsving tack vare den 

”den där norska boken”, som har titeln Återbruk som kreativ kraft (Odegard 2015). Boken är fylld med 

inspirerande bilder som visar vilka konstverk förskolebarn kan skapa utav återbruksmaterial.  

Trots att det från början inte var tanken att denna studie skulle handla om återbruk så blev det så 

eftersom det vore orimligt att allt lärande för hållbar konsumtion förskolan handlar om konstnärligt 

återbruk. Det blev därför viktigt att hitta en källa för undersökningsmaterial som kunde ge en bred 

variation av olika former av lärande för hållbar konsumtion. Detta ledde till att 

undersökningsmaterialet i denna studie hämtades från Stiftelsen Håll Sverige Rents certifiering och 

verktyg Grön Flagg.  

Både återbruk och andra former av lärande för hållbar utveckling (eller konsumtion) kan fylla 

fullständiga didaktiska syften men det förefaller sig inte alltid så i praktiken (Björneloo 2007, s. 162-

163). Den didaktiska triangeln, som berör kunskapsinnehåll, metod, och syfte vid utformningen av 

undervisning (Skolverket 2016) används därför i denna studie för att undersöka vilket 

kunskapsinnehåll och vilka metoder för lärande som framträder i Håll Sverige Rents Grön Flaggs 

pedagogiska material och vad syftet är med det. 

I denna studie lyfts problematiken som kan uppstå om kunskapsinnehåll, metod eller syfte uteblir eller 

tar över i utformandet av lärande för hållbar konsumtion. Det undersöks utifrån Grön Flaggs 
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onlinebaserade pedagogiska material inom temat konsumtion med extra tyngd vid det 

återbruksrelaterade pedagogiska materialet. 

I och med denna studies teoretiska perspektiv, hermeneutik, kommer allt innehåll att kunna förstås 

som moment i ett pusselläggande. Pussel används inom hermeneutiken som en metafor för att förklara 

hur en tolkningsprocess går till (Ödman 2007, s. 97-98). Denna inledning kan därmed läsas som 

omslagsbilden på lådan som innehåller det pussel som kommer att läggas genom denna studie. Det är 

följaktligen här det ska gå att avgöra om det verkar värdefullt att följa det pusselläggande som kommer 

att pågå i denna studie ända fram tills den slutgiltiga bilden träder fram i stycket Slutsatser. 

Bakgrund 

Den här delen av pusselläggandet avser information som behövs för att förstå på vilka grunder pusslet 

har uppkommit, det vill säga bakgrundsinformation till pusslet. Pusselbitarna kommer att hämtas från 

Håll Sverige Rent Grön Flaggs onlinebaserade pedagogiska material eftersom det utgör 

undersökningsmaterial i denna studie, därför presenteras Håll Sverige Rent och Grön Flagg här. 

Därefter följer information från Skolverket. Samtliga referenser från Skolverket är samlade här för att 

skapa ordning. Avfallshierarkin (EU 2008) och avfallstrappan (Naturskyddsföreningen 2015) finns för 

att definiera återbruk så som det uppfattas även utanför skolväsendet och för att längre fram ingå i 

diskussionen om återbruk i förskolan. 

Håll Sverige Rents Grön Flagg  

Grön Flagg är den svenska versionen av den internationella organisationen Eco-School’s Green Flag. 

Över 2600 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg, vilket visar att Grön Flagg är väletablerat 

inom det Svenska skolväsendet. Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering för skolor och förskolor 

som bedriver ett uttalat arbete med lärande för hållbar utveckling (Håll Sverige Rent, 2016a). 

Stiftelsen Håll Sverige Rent, som står bakom Grön Flagg, är ”en ideell organisation som verkar för 

minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar” 

(Håll Sverige Rent, 2016c). Håll Sverige Rent presenterar sig på följande sätt i anslutning till arbetet 

med skola och förskola; 

Vi tror på barnen. Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna 

anta de stora utmaningar vi står inför. Och vi tror att en konkret och viktig miljöfråga som 

nedskräpning är en bra pedagogisk utgångspunkt i lärandet för en hållbar utveckling. (Håll Sverige 

Rent, 2016b)  

Grön Flaggs onlinebaserade pedagogiska material är indelat i sju teman (Håll Sverige Rent 2016f). Ett 

av dessa teman är konsumtion och det är det förskoleanpassade pedagogiska materialet med anslutning 

till temat konsumtion som utgör undersökningsmaterial i denna studie. 
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Skolverket 

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 

Grön Flagg är inte den enda certifiering för svenska skolor och förskolor som bedriver ett uttalat 

arbete med lärande för hållbar utveckling. Skolverkets (2010b) utmärkelse Skola för hållbar utveckling 

är ett annat exempel. År 2004 omformulerade Skolverket ”utmärkelsen Miljöskola” (skapad 1997) till 

”utmärkelsen Skola för hållbar utveckling” (Skolverket 2010b, s. 2). Ärlemalm-Hagsér (2012) har 

undersökt kunskapsinnehållet i ansökningarna till Skolverkets (2010b) certifiering och hennes studie 

har inspirerat till denna studie. Det genom att kunskapsinnehåll och även metod och syfte i Grön 

Flaggs onlinebaserade pedagogiska material undersöks här. 

Den didaktiska triangeln 

På Skolverkets (2016) hemsida förklaras det i Sverige relativt unga forskningsfältet didaktik och 

tankemodellen ”den didaktiska triangeln” (Skolverket 2016). Didaktik handlar om att kunna motivera 

och förstå varför undervisningen ska utformas på ett visst sätt. Frågorna vad, hur och varför används 

inom didaktiken som verktyg för pedagogen att tänka kritiskt kring undervisningens upplägg. I den 

didaktiska triangeln kallas hörnen innehåll, metod, syfte. Frågan vad relaterar till innehåll och handlar 

om själva kunskapsinnehållet i undervisningen - vad ska barnen lära sig? Frågan hur relaterar till 

metod och handlar om på vilket sätt barnen tillägnar sig kunskap - hur ska barnen lära sig? Frågan 

varför relaterar till syfte och handlar om att motivera innehåll och metod - varför ska barnen lära sig 

utvalt innehåll och varför med utvald metod? (Skolverket 2016). I denna studie kommer innehåll att 

skrivas som ”kunskapsinnehåll” och från och med Reslutat och analys kommer den didaktiska 

triangeln, kunskapsinnehåll, metod och syfte att skrivas som vanliga ord utan referens till Skolverket 

(2016) för att underlätta läsflödet. 

Så står det i förskolans läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010a) finns inte ”hållbar utveckling” eller ”konsumtion” att läsa om 

som begrepp men det finns flera delar som passar inom området lärande för hållbar utveckling – eller 

lärande för hållbar konsumtion. Det mest omfattande stycket i läroplanen med innehåll som kan 

förstås som lärande för hållbar utveckling är; 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 

sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till 

en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Skolverket 2010a, s. 7) 

Eftersom lärande för hållbar utveckling/konsumtion måste innehålla både kunskapsinnehåll och metod 

så kan stycket om hur barn tillägnar sig kunskap också vara relevant för lärande för hållbar 

konsumtion. Genom det stycket blir det tydligt att en metod ensam inte kan utgöra lärande om ett 

specifikt kunskapsområde, såsom hållbar konsumtion; 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket 2010a, s. 6) 
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Avfallshierarkin 

Europaparlamentet skapade år 2008 direktivet Om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EU 

2008). I dokumentets 4: e artikel definieras ”avfallshierarkin”. Avfallshierarkin staplas i fem steg;  

a) Förebyggande, b) Förberedelse för återanvändning, c) Materialåtervinning, d) Annan återvinning, 

t.ex. energiåtervinning, e) Bortskaffande (EU 2008). Enligt artikel 10.2 och 11.1 (EU 2008) ska avfall 

som ska materialåtervinnas sorteras och samlas separat, alltså inte blandas med material med andra 

egenskaper och detta gäller åtminstone papper, metall, plast och glas. 

Svenska Naturskyddsföreningen (2015) har skrivit om avfallshierarkin och benämner den istället 

avfallstrappan. Avfallstrappan förklaras på ett mer folkligt sätt. Stegen i avfallstrappan benämns;  

1) Minimera, 2) Återanvända, 3) Återvinna, 4) Utvinna energin, 5) Deponera (Naturskyddsföreningen 

2015). Återbruk placeras i beskrivningen av steg 2) Återanvända och definieras som att göra om en 

pryl till något annat (Naturskyddsföreningen 2015).  

Tidigare forskning 

Innehållet i det här kapitlet kan utifrån pusselmetaforen förstås som stommen till pusslet. Det är de 

delar som presenteras här som kommer att avgöra hur den slutgiltiga bilden byggs upp eftersom 

delarna från reslutat och analys kommer att diskuteras med den tidigare forskning som presenteras här. 

Diskussionen av reslutat och analys underbyggs med andra ord av utvald tidigare forskning. 

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie är utvald av olika anledningar. Björneloos 

(2007) avhandling för att den visar det huvudsakliga problemet som denna studie bygger på, det vill 

säga att något hörn av den didaktiska triangeln (Skolverket 2016) ibland saknas och konsekvenser av 

det. Somerville och Williams (2015) studie visar tre olika diskurser inom lärande för hållbar 

utveckling vilket i denna studie bidrar till att kategorisera och diskutera olika former av lärande för 

hållbar konsumtion på ett vetenskapligt underbyggt sätt. UNESCO: s (Pramling Samulesson & Kaga 

2008) rapport används på grund av att UNESCO ledde the UN Decade of Education for Sustainable 

Development (UNESCO 2005-2014a-b) samt för att de stycken som är utvalda från rapporten kan 

utgöra stomme för olika delar av pusslet. Innehållet i stycket Återbruk och estetik utgörs av Odegard 

(2015), det vill säga boken som nämns i Inledningen och Odegard (2012) som är en vetenskaplig 

studie om samma ämne samt av Ward (2013) som har studerat hur estetik används som metod för att 

främja miljövänliga beteenden som en del av lärande för hållbar utveckling. Både metod och 

kunskapsinnehåll motiveras i Wards (2013) studie, det vill säga att syften skrivs fram (Skolverket 

2016). De kritiserande studierna används för att göra pusslet svårare att lägga ihop eftersom kritiken 

bidrar till att de delar som till en början kan ha verkat oproblematiska att lägga in i pusslet måste slipas 

i gängorna, skifta färg och flyttas runt för att de ska hamna på rätt plats. Bortsett från att pusslet blir 

svårare att lägga ihop blir den slutgiltiga bilden tack vare de kritiserande delarna i stommen mer 

genomarbetad och därmed mer presentabel. 
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Omedvetenhet 

Björneloo (2007) har i sin avhandling, utifrån hermeneutiskt perspektiv, undersökt vad lärare främst i 

skolan men också i förskolan väljer att tala om när de har blivit ombedda att berätta om något tillfälle 

då de har arbetat med lärande för hållbar utveckling med eleverna eller barnen. Utifrån lärarnas 

berättelser kunde tillfällena av undervisning inom lärande för hållbar utveckling definieras som 

aktiviteter i form av sagoskrivning, rollspel, matlagning, besök i forntidsbyar och musikframträdande, 

vilket Björneloo (2007) skriver fram som förvånande då hennes tes var att undervisningen skulle 

handla om kompostering eller liknande (Björneloo 2007, s. 162-163). 

Björneloo (2007) kommer fram till att det verkar saknas tillräcklig diskussion och medvetenhet kring 

ämnet för att undervisningen verkligen ska främja lärande för hållbar utveckling. Björneloo (2007) 

skriver;  

Jag tror att man kan gå in i undervisning för hållbar utveckling från många skilda håll, men för att 

eleverna ska lära sig något som eventuellt kan bidra till en hållbar framtid i världen så behöver 

lärarna vara medvetna om vad de gör och vad det ska leda till. (Björneloo 2007, s. 163) 

Sagoskrivning, rollspel och de andra aktiviteterna som lärarna berättade om kan vara en ingång till 

lärande för hållbar utveckling. Om det ska bli lärande för hållbar utveckling så krävs att lärarna 

medvetet kan styra kunskapsinnehållet till området hållbar utveckling (Björneloo 2007, 162-163). 

Tre diskurser 

Utifrån en metaanalytisk studie över forskningsfältet sustainability education in early childhood har 

Somerville och Williams (2015) identifierat tre dominerande diskurser. De tre diskurserna är 

Connection to nature, Children’s right och Posthuman frameworks (Somerville & Williams 2015, ss. 

102), som i denna studie översätts till Koppling till naturen, Barns rättigheter och Posthumanistiska 

ramverk. Somerville & Williams (2015) studie är en uppdatering av Davies (2009). Davies (2009) har 

studerat vetenskapliga publikationer som lade samman forskningsfälten early childhood education och 

education for sustainability som publicerades under perioden 1996-2007 och identifierade ett glapp 

mellan de två områdena (Davies 2009 ss. 228-229; Somerville & Williams 2015, ss. 103). Somerville 

och Williams (2015) studie visar att vetenskapliga artiklar inom sustainability education in early 

childhood – det vill säga något liknande lärande för hållbar utveckling i förskolan, har börjat 

publiceras i mer konventionella tidskrifter utöver tidskrifter inom fältet environmental education 

(Somerville & Williams 2015, ss. 102-103). 

Diskursen Koppling till naturen tenderar att studeras småskaligt i naturprofilerade praktiker, med 

andra ord praktiker som styrs av ideologier om att koppling till naturen är essentiellt för främjande av 

lärande för hållbar utveckling. Inom denna diskurs ses natur och kultur som skilda fenomen och 

tanken om att barn genom koppling till naturen ska anamma värderingar som främjar aktörskap för att 

behålla naturen naturlig/oförstörd visar sig. Oro för att kultur och teknik ska bryta kopplingen till 

naturen framträder också inom denna diskurs (Somerville & Williams 2015, ss. 109, 112). 

Diskursen Barns rättigheter präglas av förespråkande av barnets röst i förhållande till problem inom 

samtliga aspekter av hållbar utveckling. De studier som identifierats inom denna diskurs dras enligt 

Somerville och Williams (2015) mot att stå upp just för barns rättigheter och röster snarare än att de 

baseras på empiriska undersökningar som kan bevisa förankring i lärande för hållbar utveckling 

(Somerville & Williams 2015, ss. 109-11, 112). FN-organet UNESCO knyts samman med diskursen 
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genom att UNESCO förespråkar att barn är kapabla till ”sophisticated thinking in relation to socio-

environmental issiues” (Somerville & Williams 2015, ss. 103).  

Diskursen Posthumanistiska ramverk faller enligt Somerville & Williams (2015) egentligen utanför 

det område som de har valt att studera eftersom artiklar inom denna diskurs sällan explicit innehåller 

environmental or sustainability education. Fokus inom Posthumansistiska ramverk karaktäriseras av 

att frångå binären natur-kultur i. Även om det än så länge finns brister i kopplingen till environmental 

or sustainability education i denna diskurs så menar Somerville och Williams (2015) att 

Posthumanistiska ramverk kan bidra mycket till den fortsatta forskningen inom området (Somerville & 

Williams 2015, ss. 102, 109-110, 112).  

Diskussion och attitydförändring 

Som också framgår i den av Somerville & Williams (2015) identifierade diskursen Barns rättigheter så 

framhåller UNESCO att barn är förmögna till att diskutera områden som rör hållbar utveckling. 

Följande citat kommer från en UNESCO-rapport (Pramling Samuelsson & Kaga 2008) om lärande för 

hållbar utveckling/ett hållbart samhälle i undervisning för yngre barn;   

 (---), sustainable development requires people to be able to think critically about things taken for 

granted, and to find creative solutions and alternatives to unsustainable habits and practices, which 

tend to dominate at present. The work in the early years should not be about teaching how to read and 

write early and formally. Young children can be encouraged to question over-consumption through 

discussions about familiar food products, clothes, toys and advertisements. Such discussions could be 

expanded to incorporate considerations about their counterparts in less materially rich circumstances, 

and stimulate conversations about solidarity and co-operation. (Pramling Samuelsson & Kaga 2008, 

s.13) 

Utifrån detta citat tydliggörs hur, vad och varför barn ska uppmuntras till att diskutera frågor som rör 

hållbar utveckling. Ett förslag på innehåll i diskussionerna är hur konsumtionsmönster vad gäller 

exempelvis mat, kläder och leksaker ser ut i den egna situationen och hur det kan jämföras med och 

tänkas påverka situationen för andra barn. Sådana former av diskussioner ska kunna stimulera samtal 

om solidaritet och samarbete (Pramling Samulesson & Kaga 2008, s 13). 

I samma rapport (Pramling Samuelsson & Kaga 2008) står det att vi lever i en ond cirkel av 

”production-consumption-replacement-garbage” (Pramling Samuelsson & Kaga 2008, s. 27) och att 

globalt sett så tror den vanliga medelindividen att det inte går att leva utan saker som har producerats 

med industriell teknologi. Det skrivs i nära anslutning till ”transformation and recycling” (Pramling 

Samuelsson & Kaga 2008, s. 26). I denna studie kommer transformation att skrivas som 

”omvandling”. Omvandling förklaras som ett sätt att återvinna eller ge ny mening till industriellt 

tillverkade produkter eller naturliga ting och det förklaras ha filosofiska, psykologiska och 

pedagogiska syften. Det genom att omvandlingen bidrar till att attityden som beskrivs i den onda 

cirkeln utmanas, eftersom produkterna ges nya innebörder istället för att kastas när de har förlorat sitt 

ursprungliga värde (Pramling Samulesson & Kaga 2008, s. 26-27). 

Återbruk och estetik  

Återbruk (bland annat som ideologi) 

Odegard (2012; 2015) förespråkar återbruk i förskolan inspirerat av Reggio Emilia-filosofin och till 

viss del av posthumanistisk/poststrukturalistisk teori (Odegard 2012, ss. 388-391; Odegard 2015, s.51-



8 

 

53, 87-91) för att utmana rådande attityder till konsumtion. Återbruk i förskolan är en form av estetisk 

pedagogik som utifrån Odegards (2012; 2015) form av detta till stor del präglas av abstrakt konst med 

återbruksmaterial, gärna kombinerat med naturmaterial (Odegard 2015, s 200) som presenteras på ett 

estetiskt och tilltalande sätt för att inspirera till skapande (Odegard 2012, ss. 389-391). Återbruk 

beskrivs av Odegard (2015) på följande sätt; 

Återbruksmaterial är material som vi skulle ha kastat om vi inte hade sett deras potential att användas 

minst en gång till. I mitt pedagogiska nätverk är att söka materialens potentialitet en välkänd 

arbetsform och ett sätt att tänka. Vi källsorterar materialet som barnen tar med sig hemifrån och det vi 

hämtar från det lokala näringslivet. Materialen erbjuds – på ett estetiskt sätt – som alternativa material 

för lek och utforskande i förskolan.” (Odegard 2015, s. 54) 

Odegard (2015) diskuterar återbruk ur ideologiska och politiska perspektiv. Återbruk skrivs i detta 

sammanhang fram som ett sätt att främja lärande för hållbar utveckling genom ”ett förpliktigande, 

respektfullt och hållbart samarbete mellan människor, natur och kultur” (Odegard 2015, s 22, 35). I 

boken Återbruk som kreativ kraft (Odegard 2015) finns bilder som visar konstverk som barnen har 

skapat med återbruksmaterial, exempelvis symmetriska ornament som täcker stora delar av golvet 

(Odegard 2015, s. 68-69). 

Estetik (som främjare av miljövänliga beteenden) 

Ward (2013) har studerat estetik som främjare av miljövänligt beteende utifrån perspektivet att  

“a connection with, and love for, the environment is essential, particularly in early childhood 

education” (Ward 2013, ss. 166). I studien används olika former av estetik, både materiella i form  

av bland annat bild eller lera och icke-materiella i form av drama, musik och berättande. De 

estetikbaserade aktiviteterna användes för att ge näring till projekt med inriktningen ekologisk miljö 

för att främja kunskaper om naturen som i sin tur tänktes kunna leda till miljövänliga beteenden (Ward 

2013, ss. 170-173).  

Kritiserande studier 

Ideland och Malmberg (2015) utgår i sin studie från Foucaults teori om pastoral power för att 

analysera utformningen av olika former av medier/lärandematerial riktade till barn. Foucaults teori 

beskriver mänskligheten som i behov av frälsning vilket kan uppnås genom att individerna modifierar 

sin värdegrund, till stor del styrt av skuldkänslor. Individen tror att hennes aktörskap grundas på fri 

vilja medan det i själva verket är samhälleliga strukturer som spelar på hennes samvete och därmed 

påverkar hennes handlingar. Det önskvärda, eko-certifierade barnet fostras i termer av hållbar 

utveckling med hjälp av fakta och löften utan att ges utrymme för kritiskt tänkande. Författarna finner 

att lärandematerialet lägger tyngd på att lära barnen att välja rätt. För att undvika skuld och bidra till 

allas bästa lärs barnet att det är viktigt göra korrekta, hållbara val och att erkänna dåliga beteenden och 

lova att aldrig upprepa dem. Till exempel kan barnet lova att alltid släcka lampan efter sig eller att 

sluta spola vatten vid tandborstning. Barnet lär sig att handla på ett hållbart sätt för att undvika 

skuldkänslor och för att uppfattas som en god individ men litet utrymme lämnas till att ifrågasätta 

varför barnet ska agera på det sättet (Ideland & Malmberg 2015). 

I en australiensk studie av Whitehouse och Evans (2010) lyfts problematiken med för-och-emot-

polariseringar vad gäller aktörskap för miljövänliga beteenden. Studien innehåller två former av 

empiri; den ena är insändarkommentarer i en diskussionsspalt i en tidning och den andra är problem 

som lärare som arbetar med implementering av lärande för hållbar utveckling möter på grund av 
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polariseringen. Benämningen Greenie används i det studerade lokalområdet för att tala om en person 

som aktivt/uttalat engagerar sig för att konservera den ekologiska miljön. De som är emot 

konservering av den ekologiska miljön använder en nedlåtande ton (vilket insändartexterna visar) och 

lärarna som arbetar med implementering av lärande för hållbar utveckling poängterar att de inte är 

Greenies. Att inte vara en Greenie blir viktigt på grund av polariseringen, då ett alltför Greenie-aktigt 

arbetssätt i implementering skulle kunna frammana avståndstagande från fler individer än om 

arbetssättet präglades av en mer lågmäld ekologism (Whitehouse & Evans 2010, ss. 19, 23-26).  

Elstgeests och Harlens (1990) skriver i sin bok Environmental science in the primary curriculum att 

“Naturally, it is easy to talk children into chanting green slogans but this is not ‘environmental 

education’” (Elstgeest & Harlens 1990, s. iii). Författarna menar i anslutning till det citatet att det är 

omöjligt att lägga ansvaret för hållbar utveckling på barnen eftersom området är alltför stort för att 

greppa. Björneloo (2007) använder bland annat detta citat från Elstgeest och Harlens (1990) i sin 

avhandling. 

Lindgren (2013) har gjort en visuell analys av hur barn framställs dels i reklam för Änglamarks 

miljövänliga produkter och dels på hemsidan för Friluftsfrämjandes I Ur och Skur och fann bland 

annat att barnen på bilderna har låg ålder, ljus hy och är tillsynes genusneutrala. Att den sociala 

konstruktionen genus är i princip borttagen från bilderna menar Lindgren (2013) kan bero på att barn i 

naturen tänks vara bortkopplade från socialt skapade strukturer. Att normerna vithet och låg ålder är 

tydligt skönjbara visar emellertid att sociala strukturer lyser igenom naturligheten (Lindgren 2013, ss. 

19-20). I slutet av artikeln skriver Lindgren (2013); 

Genom att lyfta fram hur den här typen av normerande föreställningar återskapas i vardagen kan vi 

också motverka dem, och samtidigt verka för att ge plats åt alternativa föreställningar som är mindre 

dualistiska och mer gränsöverskridande. Då kan vi också motverka att förgivettagna föreställningar 

om barn och natur oreflekterat kopplas till hållbarhet och på så sätt okritiskt legitimerar kommersiella 

produkter och pedagogiska idéer. (Lindgren 2013, ss. 20) 

Syfte och frågeställningar 

För att få en bred variationsvidd av olika former av lärande för hållbar konsumtion och för att Grön 

Flagg är en erkänd aktör inom området så används det pedagogiska material som Grön Flagg 

presenterar på sin hemsida som undersökningsmaterial i denna studie. Grön Flaggs pedagogiska 

material lämpar sig också väl för denna studie eftersom det går att välja pedagogiskt material med 

fokus på just konsumtion. Materialet kommer att undersökas utifrån frågorna i den didaktiska triangeln 

(Skolverket 2016) och jag som interpretör har som intention att anamma undersökningsmaterialet 

utifrån det förhållningssätt som klargörs genom det hermeneutiska perspektivet.  

Syftet med denna studie är att öka medvetenheten om lärande för hållbar utveckling/konsumtion som 

något som kräver både kunskapsinnehåll och metod och syfte samt att fördjupa kunskaperna om 

återbruk som lärande för hållbar konsumtion. 
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Frågeställningar 

∙ Hur kan Grön Flaggs pedagogiska material inom temat konsumtion förstås i förhållande till den 

didaktiska triangeln? 

 

∙ Hur framträder Grön Flaggs återbruksrelaterade pedagogiska material inom temat konsumtion och 

hur kan det förstås i förhållande till den didaktiska triangeln? 

Hermeneutiskt perspektiv 

Det här kapitlet blir utifrån pusselmetaforen en förklaring av det förhållningssätt som behövs för att 

pusslet ska bli rättvist och presentabelt. Här förklaras även själva pusselmetaforen utförligare än innan 

och den didaktiska triangelns (Skolverket 2016) roll som analytiskt verktyg förklaras också.  

Motiv till valt perspektiv 

Inom hermeneutiken finns många filosofer, till exempel Ricoeur, Gadamer och Wittgenstein (Ödman 

2007), och därför finns det olika idéer inom teorin. Ödman (2007) har samlat dessa idéer och förklarar 

hermeneutiken på ett holistiskt sätt med referenser till dessa filosofer. Widén (2015) och Westerlund 

(2015) skriver om hermeneutik som tolkningstradition vid textanalys på ett metodinriktat sätt. Ricoeur 

(1991/2008) bygger sina idéer på tidigare filosofers, vilket gör att hans tankar är både nyare och mer 

problematiserande än de tidigare och därmed förankrade i olika hermeneutiska idéer. Därför refereras 

ibland direkt till Ricoeur (1991/2008).  

Hermeneutik är ett traditionellt perspektiv att utgå ifrån vid textanalys (Widén 2015, s. 178). Metoden 

i denna studie utgörs av textanalys med några visuella inslag, med undersökningsmaterial från Grön 

Flaggs hemsida. Det är ”text som skrivits tidigare” (Westerlund 2015, s. 82). Eftersom undersöknings-

materialet i denna studie fanns redan innan denna studies början, det vill säga att jag inte har skapat det 

själv, så kan det te sig underligt att sätta sig in i det och försöka göra något av det. Det finns utrymme 

att undra vad det kan vara bra för och vad nytt kan det bidra med. Ödman (2007) bemöter denna kritik 

på följande sätt; 

Frågan är emellertid varför vi underkastar oss all denna möda. Det kan ju verka som att vi har så litet 

att vinna. Men vilken lön vi får för mödan är egentligen oväsentligt. Vår strävan efter innebörd, 

sammanhang och struktur är ett livsvillkor. (Ödman 2007, s. 107) 

 

Om det hermeneutiska perspektivet 

Tolkningsprocessen förklarad med pussel, cirkel och spiral 

Ödman (2007) redogör för olika sätt att förklara – olika metaforer - för hur själva tolkningsprocessen 

går till enligt hermeneutiskt perspektiv. En av de metaforerna är det pussel som återkommande har 

hänvisats till tidigare. Det är ett svårt pussel, som förändras under tiden det läggs – fler bitar 

tillkommer och det går troligen inte att se under tiden vad den slutliga bilden ska bli och ”den sista 
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biten kan förändra allting” (Ödman 2007, s. 97-98). Denna pusselmetafor för tolkningsprocessen 

förtydligar varför den slutgiltiga pusselbilden av undersökningsmaterialet i denna studie färdigställs 

först i stycket Slutsatser. Pusselbitarna och pusseldelarna kan i analysen verka ge en bild men det är 

inte den färdiga bilden. Pusslet är den metafor för att förklara tolkningsprocessen som passar bäst för 

mig som interpretör och det är därför den används som vägledning i denna studie. 

Även om pusslet är den bästa metaforen för mig som interpretör så måste den hermeneutiska cirkeln 

och den hermeneutiska spiralen också förklaras, då dessa tre metaforer kompletterar varandra. Cirkeln 

och spiralen förklarar tolkningsarbetet utifrån hur interpretören genom sin förförståelse och förståelse 

för sammanhangets mindre delar (som exempelvis centrala begrepp) drar slutsatser som bidrar till en 

helhet – en helhet som i nästa tolkningsomgång förändras i och med ytterligare förståelse om 

fenomenets delar, och så vidare. Det handlar alltså om förförståelsen som utgångspunkt och om en 

holistisk förståelse av fenomenet följt av analys av smådelar som i sin tur förändrar den holistiska 

förståelsen. Spiralen är på sätt och vis en utveckling av cirkeln, eftersom cirkeln som metafor kritiseras 

för att vara ”för statisk” eller en bild som talar om att förståelsen går runt-runt – i cirklar, medan 

spiralen är en i princip stigande cirkel (Ödman 2007, s. 98-105). Förförståelsen i det här fallet utgörs 

av inledningen och bakgrunden, inklusive min uttalade skepsis till konstnärligt återbruk. 

Skillnad mellan dialog och läsning 

Inom hermeneutiken görs viktiga skillnader mellan dialog och läsning – i en dialog kan parterna fråga 

och förklara men vid läsning måste interpretören ensam söka förståelse genom det underlag som finns 

(Ricoeur 1991/2008, s. 103; Westerlund 2015, s. 75; Ödman 2007, s. 74-76).  

Ricoeur (1991/2008 s. 53, 101-103, 125) förklarar dessa skillnader vad gäller hur interpretören kan 

tänka i sitt tolkningsarbete. I en dialog kan parterna fråga varandra - be om förklaringar till svårtolkade 

utsagor. Vid läsning finns inte den möjligheten. Denna skillnad är viktig att känna till i denna studie 

eftersom det förklarar dels interpretörens (mitt) uppdrag att ta sig an texten och dels varför 

undersökningsmaterialet inte kompletteras med exempelvis intervjuer eller observationer (se kapitlet 

Metod). Ricoeur (1991/2008) skriver; 

Sometimes I like to say that to read a book is to consider its author as already dead and the book 

posthumous. For it is when the author is dead that the relation to the book becomes complete and, as 

it were, intact. The author can no longer respond; it only remains to read his work. (Ricoeur 

1991/2008, s. 103) 

Ovanstående citat används här för att ge en målande förklaring av skillnaderna mellan att föra dialog 

och att läsa. Att som interpretör tänka sig att avsändaren/författaren vore död visar att interpretörens 

uppdrag verkligen innebär vara tvungen att självständigt försöka förstå texten så noga som möjligt och 

på så sätt med respekt göra sitt yttersta för att tolka den.  

Westerlund (2015) skriver att en genuint nyfiken hållning i kombination med förförståelsen är vad som 

ökar interpretörens möjligheter att se vad texten erbjuder. Det gäller att ”lyssna” på texten och inte 

överösa den med frågor. Det lyssnade förhållningssättet kan leda till att oväntade upptäckter görs i 

texten, vilka sannolikt skulle förbli oupptäckta om interpretören endast skulle ställa frågor istället för 

att lyssna, eftersom frågorna grundas i förförståelsen – en interpretör kan inte fråga något som hon inte 

vet något om (Westerlund 2015, s. 81).  
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Ideologi  

Motvilja att förstå ett fenomen kan med Ricoeurs (1991/2008, s. 244) hermeneutiska perspektiv 

förklaras genom ideologisk blindhet och ideologi i sig förklaras vara både en effekt av något som 

skaver (attrition) och ett sätt att ta avstånd från det; 

Ideology is both an effect of and a resistance to attrition. This paradox is inscribed in the initial 

function of ideology, (---) All interpretation takes place in a limited field, but ideology effects 

narrowing of the field in relation to the possibilities of interpretation which characterized the original 

momentum of the event. In this sense we may speak of ideological closure, indeed of ideological 

blindness. (Ricoeur, 1991/2008 s. 244) 

Ovanstående citat förklarar ideologi som något som kan orsaka att ett fenomen görs orättvisa genom 

att interpretören på grund av sin ideologi kan smalna av fenomenet – och därmed missa eller förvränga 

dess ursprungliga helhet. Ödman (2007) skriver i anslutning till den hermeneutiska cirkeln att det finns 

en ”ond” version av den – circulus vitiosus. Denna circulus vitiosus innebär att interpretören tolkar 

fenomenet på sätt som om och om igen bekräftar den egna förståelsen. ”Ny och motstridig information 

omtolkas så att den stämmer med den tidigare förståelsen” (Ödman 2007, s. 105) och sådant som inte 

passar avfärdas oreflekterat eller ”med referens till dåliga egenskaper hos deras upphovsman” (Ödman 

2007, s. 105). Tolkning på detta sätt utvecklas aldrig – den stiger inte som spiralen utan den går bara 

runt, runt (Ödman 2007, s. 104-105). 

Tillkännagivande av interpretörens förförståelse och ideologi är viktigt eftersom det oundvikligen 

kommer att påverka tolkningsarbetet men interpretören kan avgöra hur mycket och på vilket sätt 

(Westerlund 2015, 81; Ödman 2007, s. 102-103). Det betyder att den förförståelse om återbruk som 

jag som interpretör har ska tillkännagivas, vilket görs i Inledningen, och att jag måste lägga ner garden 

för att kunna upptäcka något nytt om återbruk. 

Den didaktiska triangelns roll 

Den didaktiska triangeln (Skolverket 2016) används i denna studie som analytiskt verktyg som ska 

skapa dialektik mellan undersökningsmaterialet och tidigare forskning. Det med stöd i Westerlund 

(2015) som skriver att; 

Vetenskaplig teori eller forskningsresultat är ett viktigt stöd i tolkningsprocessen. Den hermeneutiska 

spiralen bygger på att det finns en dialektik mellan föregående forskning och det empiriska material 

du har valt att tolka. (2015, s. 85-86)   

Även Widén (2015) råder att utöka det hermeneutiska perspektivet med någon form av vetenskaplig 

teori för att problematisera textanalysen (Widén 2015, s. 185). Den didaktiska triangeln (Skolverket 

2016) är egentligen inte en vetenskaplig teori i klassisk bemärkelse men det används i denna studie på 

samma sätt som både Westerlund (2015, s. 85-86) och Widén (2015, s. 185) skriver fram att 

vetenskaplig teori kan användas som komplement till det hermeneutiska perspektivet när det används 

vid textanalys. Framöver kommer den didaktiska triangeln, kunskapsinnehåll, metod och syfte att 

skrivas utan referens till Skolverket (2016), för att underlätta läsningen.  
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Metod 

I det här kapitlet redogörs för vilken metod som har använts i denna studie. Med pusselmetaforen kan 

det förklaras som instruktioner för hur pusslet ska läggas och information om varifrån bitarna kommer. 

Textanalys 

Grundmetoden i denna studie är textanalys. Eftersom hermeneutik traditionellt används vid textanalys 

(Widén 2015, s. 178) så valdes det hermeneutiska perspektivet för denna studie. Det hermeneutiska 

perspektivet påverkar textanalysen genom det förhållningssätt interpretören ska gå in med i 

tolkningsprocessen och hur tolkningsprocessen går till (Ricoeur 1991/2008 s. 53, 101-103, 

125;Westerlund 2015, s. 75, 81; Ödman 2007, s. 97-105). 

Urval och begränsningar 

För att nå en omfattande variation av olika former av lärande för hållbar utveckling, som dessutom är 

uttalat kopplat till konsumtion, föreföll textanalys som given metod för denna studie eftersom 

textanalys möjliggör att undersöka redan dokumenterat material (Westerlund 2015, s. 82). Att 

materialet från första början av denna studie har varit nedskrivet är också en fördel då all information 

som är relevant för studien finns sparad och djupet i grundmaterialet beror således inte på tillfället då 

det hämtats. Textanalys som metod innebär därmed att information som har försvunnit mellan 

händelse och dokumentation är ett icke-problem, då det är just det som finns med i texten som ska 

analyseras. I själva verket ingår även visuell analys (Sverrisson 2015, s. 191) till viss del i denna 

studie, eftersom bilderna i exemplen (se nästa sida) ibland ger information utöver texten och för att 

referenser görs till bilder i Odegards (2015) bok om återbruk. Den visuella delen är emellertid så liten i 

jämförelse med den textuella och därför används ”textanalys” som angiven metod. 

Textanalytiska dimensioner 

Widén (2015) förklarar tre dimensioner av textanalys; den första, den andra och den tredje (Widén 

2015, s. 178-180, 183-185). Den första dimensionen berör avsändaren till texten, vilket inte är av 

intresse i denna studie. Håll Sverige Rent är avsändare av undersökningsmaterialet men materialet är 

inte utvalt med intention att analysera Håll Sverige Rents ideologi eller liknande. Det är den andra och 

den tredje textanalytiska dimensionen som denna studie utgår ifrån. Den andra textanalytiska 

dimensionen handlar om textens uppbyggnad och vad som är vanligt förekommande alternativt 

utesluts i beskrivningarna av det fenomen som texten handlar om. Den tredje textanalytiska 

dimensionen handlar om att undersöka vilka föreställningar som undersökningsmaterialet återspeglar 

och om hur undersökningsmaterialet ser ut i förhållande till större sammanhang (Widén 2015, s. 178-

180, 183-185). Dessa två dimensioner passar tillsammans i denna studie då undersökningsmaterialet 

till stor del analyseras genom vad som förekommer alternativt utesluts i form av kunskapsinnehåll, 

metod och syfte och för att den slutgiltiga pusselbilden av det lärande för hållbar konsumtion som 

presenteras på Grön Flaggs hemsida blir till först när det lagts ihop med större sammanhang – det vill 

säga det som i denna studie utgörs av bakgrundsinformation och tidigare forskning. 
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Undersökningsmaterial  

På Grön Flaggs hemsida finns olika former av pedagogiskt material för förskolan och olika sätt att 

komma åt det. Det görs antingen genom att navigera genom hyperlänkar till vänster på sidan (se bilaga 

1-3) eller genom att använda sökfunktionen för exempelsamlingen (se bilaga 3-4) och ladda ned 

exemplen. Denna korta redogörelse beskriver också hur insamlande av undersökningsmaterialet har 

gått till. Tips och exempel är det pedagogiska material från Grön Flaggs hemsida som huvudsakligen 

används som undersökningsmaterial i denna studie men teman och metataggar används också. Nedan 

följer en definition av teman, tips, metataggar och exempel. 

Allt undersökningsmaterial från Håll Sverige Rents Grön Flaggs hemsida hämtades senast 2016-06-02 

och det kommer med största sannolikhet att förändras i framtiden.  

Tema 

På Grön Flaggs hemsida presenteras sju teman; Klimat och energi, Kretslopp, Närmiljö, Livsstil och 

hälsa, Konsumtion, Vattenresurser samt Kemikalier (Håll Sverige Rent 2016f). Undersöknings-

materialet i denna studie kommer som känt endast att bestå av pedagogiskt material som är anslutet till 

temat konsumtion. Alla teman finns som metataggar (se nedan) och när övriga teman ingår i denna 

studie är det just som metataggar och på så sätt visas vilka teman som kombineras alternativt inte 

kombineras med temat konsumtion genom sökfunktionen i exempelsamlingen (Håll Sverige Rent 

2016d). Se bilaga 1 - Teman. Bilaga 1 visar en skärmbild på hur de sju temana presenteras 

tillsammans. 

Tips 

Till varje tema finns tips på aktiviteter för förskolan, till temat konsumtion finns tolv tips (Håll Sverige 

Rent 2016e). Dessa tips är onumrerade på Grön Flaggs hemsida men en viss struktur i ordningsföljden 

kan ändå anas. Tipsen numreras med 1-12 i denna studie. Se tabell 1 och bilaga 2. Bilaga 2 visar en 

skärmbild på hur tipsen presenteras. 

Metatagg 

En metatagg är ett begrepp eller ett ord som används för att sortera sökningar i databaser. På Grön 

Flaggs hemsida används metataggar för att sortera sökningen i exempelsamlingen (Håll Sverige Rent 

2016d). För att underlätta språkflödet kommer ”taggat med” användas i denna studie för att förklara att 

ett exempel och en metatagg är kopplade till varandra, alltså att ”exempel X är taggat med metatagg 

Y”. Se tabell 2 och bilaga 3. Bilaga 3 visar en skärmbild på sökfunktionen. 

Exempel 

I exempelsamlingen (Håll Sverige Rent 2016d) finns 17 exempel för förskolan som är taggade med 

konsumtion. Det är endast dessa 17 (av totalt 77 befintliga) exempel som utgör undersökningsmaterial 

i denna studie när det kommer till exempel. Ett exempel består av en nedladdningsbar PDF på normalt 

1-2 sidor med varierande mängd information i form av text och bild. Nio av exemplen är framtagna av 

förskolor som är anslutna till Grön Flagg och åtta är framtagna av Håll Sverige Rent, alla exempel är 

riktade till förskolan (och ibland även till stadier i skolan). De exempel som framtagits av förskolor är 

en form av minidokumentation av något som den utgivande förskolan har genomfört i sin verksamhet. 

De exempel som Håll Sverige Rent har tagit fram är sådant som går i linje med Håll Sverige Rents 

ideologi (Håll Sverige Rent 2016c) och som förskolor erbjuds att ta del av. Det finns skillnader mellan 
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hur dessa två former av avsändare har utformat exemplen men det som är viktigt i denna studie är 

innehållet i helhet. Se tabell 2 och bilaga 4. Bilaga 4 visar träfflistan med de 17 exemplen som är 

taggade med konsumtion. 

Databearbetning och analysmetod 

För att skapa struktur i undersökningsmaterialet användes genomgående det hermeneutiska pusslet 

som vägledning. Pusselmetaforen var behjälplig genom att de minsta delarna i materialet, som i denna 

studie kallas pusselbitar, kunde skrivas fram och sättas ihop till delar och delarna kunde analyseras 

igen. Tabellerna fungerar som Excel-versioner av pusselbord på vilket alla pusselbitar och pusseldelar 

sätts ihop och flyttas runt i olika omgångar men utefter en mall som är utformad av hörnen i den 

didaktiska triangeln, det vill säga kunskapsinnehåll, metod och syfte. Teman, tips, metataggar och 

exempel är hämtat från Grön Flaggs hemsida och kunskapsinnehåll, metod och syfte är framtaget i 

denna studie, således inget som skrivs fram av Grön Flagg, åtminstone inte det sätt som gjorts i 

tabellerna. Metataggarnas funktion i relation till exemplen analyserades då de verkade vara viktiga.  

Tabell 1 och tabell 2 visar pusselbitar och tabell 3 visar pusseldelar som satts ihop av pusselbitarna, 

sorterade utefter kunskapsinnehåll och metod. Huruvida syften fanns i exemplen eller inte och hur de 

skrivits fram i sådant fall lyfts fram först efter tabellerna, då några tips och exempel analyseras genom 

löptext som fördjupning av de delar som visas i tabell 3. 

Frågeställningen om återbruk undersöktes genom att ett specifikt avsnitt skapades för 

återbruksrelaterade tips och exempel. Exemplen för återbruk analyserades mindre omfattande än de 

andra exemplen men mer behövdes inte då de var många exempel som innehöll återbruk och därför 

framträdde en tillräcklig tydlig bild genom de enklare analyserna.  

I slutet av kapitlet Reslutat och analys skrevs en sammanfattning som talar om hur pusslet set ut så 

långt och hur det har lagts. Det förklaras också att följande kapitel (Diskussion), är det kapitel då den 

slutgiltiga bilden kommer att träda fram vilket betyder att de pusseldelar som har satts ihop genom 

reslutat och analys inte nödvändigtvis är det färdiga resultatet. 

Forskningsetiska överväganden  

Eftersom undersökningsmaterialet är offentligt publicerat på Internet och inte avser människor så 

krävs varken av juridisk eller moralisk anledning informerat samtycke från Håll Sverige Rent 

insamlas, enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 20-21). Namnet på de förskolor som har 

bidragit till exempelsamlingen är publicerat på Grön Flaggs hemsida. Detta gör att det är omöjligt att 

tillämpa avidentifiering av dessa förskolor men enligt God forskningssed så är anonymitet och 

avidentifiering reglerad för att gälla forskning som avser människor (Vetenskapsrådet 2011, s. 66-68) 

och denna studie avser text – inte människor. Gemene användare av Grön Flaggs hemsida kan 

använda exempelsamlingen och har tillgång till exakt samma material som ingår i denna studie, det 

vore därmed orimligt att behandla förskolornas bidrag till exempelsamlingen som om ”de inte fanns”. 

Detta dels för att de är offentliga och dels för att de fyller ut Håll Sverige Rents eget material med 

samma värde. Exemplen analyseras utifrån vad som står skrivet i dem, vilket innebär att inget gällande 

själva förskolan ingår i undersökningen och därmed är denna studie forskningsetiskt godtagbar även 

utan informerat samtycke, anonymitet och avidentifiering.  
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Studiens kvalitet 

Hermeneutisk textanalys har fungerat väl för denna studie då textanalys har genererat ett varierat 

material och det hermeneutiska perspektivet har varit behjälpligt genom hela arbetet. Det i och med 

hur pusselmetaforen har använts för att skapa ordning i och förståelse för undersökningsmaterialet och 

för att reglera det förhållningssätt som jag som interpretör bör anamma för att göra tolkningen rättvis. 

Svagheten med denna studie är att materialet är relativt ytligt i jämförelse med vad exempelvis data 

från observationer skulle vara. Ingen information om hur materialet kan användas eller har använts i 

praktiken har undersökts. Detta betyder att varken pedagogers eller barns perspektiv på ett väl 

underbyggt sätt kan tas i anspråk i varken undersökningsmaterial, resultat, eller analys. Det 

hermeneutiska perspektivet gör emellertid att avsaknaden av fysiska personers medverkan görs 

obetydligt och snarare nödvändig för det hermeneutiska perspektivets relevans i denna studie. Det i 

och med den skillnad på dialog och läsning (Ricoeur 1991/2008, s. 103; Westerlund 2015, s. 75; 

Ödman 2007, s. 74-76) som redogörs för i samband med det hermeneutiska perspektivet. 

Styrkan är bland annat att undersökningsmaterialet erbjuder en bred variation information som kan 

undersökas genom denna studies analytiska begrepp från den didaktiska triangeln; kunskapsinnehåll, 

metod och syfte. Om observationer i en verksamhet skulle användas som metod istället för textanalys 

på Grön Flaggs hemsida så skulle förmodligen ett projekt följas under några dagar och det skulle 

sannolikt visa mycket av någon eller några få former av kunskapsinnehåll, metoder och syften med 

otur skulle ingen data om återbruk skapas. 

I och med att allt undersökningsmaterial i denna studie fanns dokumenterat redan innan studiens 

början elimineras risken att viktig information kan ha fallit bort vid insamlingen. Det möjliggör även 

att undersökningsmaterialet i sin helhet kan studeras om och om igen. Att allt undersökningsmaterial, 

åtminstone vid datumpunkten 2016-06-02, finns offentligt tillgängligt möjliggör också för en annan 

interpretör att upprepa denna studie med exakt samma förutsättningar, bortsett från den egna 

förförståelsen. 

Resultat och analys 

Pusselläggandet har hittills varit i en förberedande fas, med omslagsbilden, bakgrundinformationen, 

stommen, förklaringen av förhållningssättet och instruktionerna. Det är i det här kapitlet som 

pusselbitarna kommer att bli till. Det kommer till en början att vara många pusselbitar och mot slutet 

kommer de att sättas ihop till pusseldelar som i kapitlet Diskussion läggs ihop med stommen, alltså 

tidigare forskning, och först vid stycket Slutsatser visas den slutgiltiga pusselbilden. 

Tips 

I tabell 1 visas de tips på aktiviteter för förskolan som tillhör temat konsumtion på Grön Flaggs 

hemsida (Håll Sverige Rent 2016e). Tipsen ingår som undersökningsmaterial i denna studie för att 

tillsammans med exemplen fastställa vilket kunskapsinnehåll och vilka metoder som presenteras på 

Grön Flaggs hemsida inom temat konsumtion. Den enda information som finns om tipsen på Grön 
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Flaggs hemsida är det som står i fetstilt text i tabell 1. Numreringen är tillagd för att ordningen ska 

kunna följa med i texten då ordningen kan ha med tipsens dignitet eller form att göra.  

Från tabell 1 går det att utläsa att de översta tipsen (1-3) är påtagligt lika, de handlar om samma 

kunskapsinnehåll (resurseffektivitet) och metoden i dem är sådant som innefattar skapande eller 

lagande, det vill säga praktiska aktiviteter. Förutom tips 4 så följer sedan aktiviteter med metoder i 

form av diskussion medan kunskapsinnehållet skiftar. Detta talar om att när kunskapsinnehållet 

handlar om resurseffektivitet så är praktiska aktiviteter premierade metoder men till stor del är 

diskussion en vanlig metod som går att appliceras på många olika kunskapsinnehåll. 

Om tipsen vore det enda pedagogiska material för hållbar konsumtion för förskolan som presenterades 

på Grön Flaggs hemsida så skulle pusselbilden vara klar redan här. Den pusselbilden skulle visa att 

metoderna är praktiska aktiviteter eller allra helst att diskutera och att stora delar av 

kunskapsinnehållen kan kombineras med de metoderna. Syftet måste pedagogen skapa själv. Den 

didaktiska triangeln är med andra ord inte fulländad genom tipsen. 

  Tips på aktiviteter - förskolor Kunskapsinnehåll Metod 

1 Återanvänd, återbruka och återvinn. Resurseffektvitet 

Återanvända, 
återbruka, återvinna. 
Skapa osv.? 

2 
Skapa med pinnar, kottar och annat 
ni hittar. Resurseffektvitet 

Skapa med 
naturmaterial och 
annat, tex. skräp? 

3 Laga saker som går sönder. Resurseffektivitet 
Ge prylar ny eller 
förlängd hållbarhet 

4 
Gå på sakletarjakt som Pippi 
Långstrump. 

Vidga uppfattning om 
prylar och vad som 
händer med dem 

Leta, inspirerat av 
saga/känd figur 

5 
Må-bra samlingar där ni funderar 
kring vad vi behöver för att må bra. 

Vidga uppfattning om 
konsumtionsbegär Diskutera 

6 
Jämför era leksaker med leksaker 
barn i andra länder leker med. 

Se sina 
konsumtionsmönster 
(-möjligheter) i 
jämförelse med andras 

Diskutera eller 
undersöka 

7 

Väg maten som slängs och illustrera 
med stapeldiagram. Titta på vad 
saker kommer från, var de är 
tillverkade och rita upp detta på en 
karta. 

Medvetenhet om 
matsvinn/-
överkonsumtion Diskutera, projekt 

8 

Undersök vilken reklam barnen ser 
och vad den skapar för känslor och 
tankar. 

Konsumtionsbegär, 
kommersiella prylar Diskutera 

9 
Vad är närodlat? Finns det någon 
som odlar något hemma? 

Resurseffektiv 
matkonsumtion Diskutera 

10 Lär känna miljösymboler. 
Etik, miljömedvetenhet, 
kommersiella prylar Utbilda/diskutera 

11 Undersök vad Fairtrade är. 
Etik, miljömedvetenhet, 
kommersiella prylar Utbilda/diskutera 

12 

Besök en leksaksaffär eller mataffär 
för att se var saker och ting finns i 
affären och varför. 

Konsumtionsbegär, 
kommersiella prylar, mat Diskutera 

Tabell 1 – Tips på aktiviteter - förskolor 
  

Tabell 1 visar de tips på aktiviteter som Grön Flagg presenterar för förskolan. Det som står i felstilt text i tabellen är 

den information som finns på Grön Flaggs hemsida (Håll Sverige Rent 2016e). Alla tips finns att tillgå genom 

referensen Håll Sverige Rent 2016e. Se även bilaga 2. Numreringen samt kunskapsinnehåll och metod med 

tillhörande redogörelser är framtaget i denna studie för att visa vilka pusselbitar som finns i undersökningsmaterialet 

sett utifrån den didaktiska triangeln.
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Exempel 

Tabell 2 ger en översikt av de 17 exempel som är taggade med konsumtion (Håll Sverige Rent 2016d) 

och vilket kunskapsinnehåll och vilka metoder som framträder genom en kort analys av dem samt 

vilka metataggar de är taggade med. Exemplen innehåller åtskilligt mer information än tipsen, därför 

finns det mer data som kan analyseras utefter kunskapsinnehåll och metod. Det går också att urskilja 

syften i varierad grad men det redovisas inte i tabell 2 utan görs i kommande analys av utvalda 

exempel, vilket sker i form av löptext.  

Metataggarna som är anslutna till exemplen ger övergripande information om vad exemplen kan 

tänkas handla om. Även om metataggar och exempel är direkt anslutna till varandra så finns det inte 

alltid en självklar korrelation mellan metataggarna och innehållet i exemplen. Det kan dels bero på att 

metataggarna används för att göra exemplen så träffbara som möjligt och dels på att kunskapsinnehåll, 

metod och syfte kan vara svåranpassat till metataggarna. Det får tre olika konsekvenser; det första är 

att exempel med kunskapsinnehåll och metod som enkelt kan relateras till metataggar får många 

och/eller självklara metataggar och sökningen blir logisk, som i exemplet Mofflorna – en storyline om 

skräp som har många olika metoder som passar många av metataggarna. Det andra är att exempel som 

taggas med få metataggar får lägre träffrekvens oavsett hur självklara metataggarna är i exemplet, som 

i exemplet Var kommer maten ifrån? som bland annat har skapande som metod men inte är taggat med 

bild och skapande eller bygga och konstruera. Det tredje är att metataggar som egentligen inte passar 

exemplet används för att det ska träffas oftare, som i exemplet Vår Grön Flagg-sång för miljön som 

förvisso har få metataggar men de som finns passar inte. 

Hittills visar analysen att relationen mellan metataggar och exempel trots anslutningen till varandra 

kan förvränga bilden av det lärande för hållbar utveckling som presenteras på Grön Flaggs hemsida. 

Den som använder sökfunktionen kan därför få sökträffar med exempel som inte passar sökningen och 

det är värt att poängtera då sökfunktionen presenteras på Grön Flaggs hemsida som något som ska 

användas. Utan att sortera sökningen finns 77 exempel för förskolan, vilket gör att den som vill åt 

exempel med ett visst innehåll bör sortera sin sökning för att spara tid och arbete. Metataggarna kan 

därför styra vilket kunskapsinnehåll och vilka metoder som sorteras fram inom temat konsumtion på 

ett ibland ologiskt sätt.  

I tabell 2 presenteras kunskapsinnehåll i form av pantsystemet (form av resurseffektvitet och 

materialåtervinning), empati, problem med nedskräpning (djur och natur), resurseffektvitet 

(naturmaterial, återanvändning, återbruk) samt mat. Metoder som framträder är i form av projekt, 

praktiska aktiviteter (skapa, bygga, återbruka, använda naturmaterial, leta skräp/panta), diskutera – 

gärna utifrån berättelser, leka och vara utomhus. Tabell 2 finns för att skapa en överblick över samtliga 

exempel och korrelationen med metataggarna. 
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Exempel (titel) Kunskapsinnehåll Metod 
Förskolerelaterade metataggar 
(utöver konsumtion) 

Mofflorna - en 
storyline om 
skräp 

Empati för djur och natur, 
hur nedskräpning 
påverkar djur och natur 

Berättelse, projekt, vara 
ute, skapa/bygga 
(naturvänligt, återbrukat 
material), diskutera, 
projekt 

Bygga och konstruera, 
Utomhusaktiviteter, Sagor, berättande 
och drama, Naturvetenskap, Värdegrund, 
Teknik, Närmiljö  

Var kommer 
maten ifrån? 

Matens ursprung, från 
bondgården 

Skapa/bygga 
(kommersiellt material), 
lek och spel, diskutera, 
projekt 

Övriga aktiviteter, Hälsa och 
välbefinnande, 
Naturvetenskap, Närmiljö 

Vår Grön Flagg-
sång för miljön 

Jorden behöver räddas, 
gemensamt ansvar, 
nedskräpning, återvinning Sång 

Sång, dans och musik, Hälsa och 
välbefinnande, Naturvetenskap 

Loppsockor - 
raggsocksfilurer 

Ge en pryl ny mening - 
Återbruk 

Saga, skapa (återbruk), 
lek 

Bild och skapande, Bygga och konstruera, 
Hälsa och välbefinnande, Kretslopp 

De skapar - med 
naturmaterial 

Att se potential i icke-
kommersiellt material; 
naturligt, återbrukat, 
återvinningsbart osv. Skapande 

Bild och skapande, Bygga och konstruera, 
Hälsa och välbefinnande, Kretslopp, 
Kemikalier 

Vad ska Benjamin 
göra med 
pantburkarna? 

Varför pant är bra, hur 
pantsystemet fungerar Saga/berättelse, diskutera Övriga aktivteter, Kretslopp 

Skräp på planka - 
vad försvinner? 

Att olika skräp(-material) 
bryts ned olika snabbt, 
naturens o-/förmåga att 
hantera skräp. 
Nedskräpning är fel. 

Gräva ner olika skräp 
tillsammans och 
kontinuerligt jämföra dem, 
diskutera, projekt 

Utomhusaktiviteter, Experiment, 
Naturvetenskap, Kretslopp 

Spela flaskboll 

Oklart vilket ESD-innehåll 
utom att flaskorna ska 
pantas. Resurssnåla 
leksaker? 

Lek/spel, värme och 
vatten - härligt Lek och rörelse, Kretslopp 

Skapa med skräp! 
Gör mosaik eller 
sopmonster Att skräp kan göras roligt 

Skapa (återbruk), göra 
soptunnan snygg/roligare 
att slänga skräp i 

Bild och skapande, Bygga och konstruera, 
Kretslopp 

Räkna skräpet 
tillsammans! 

Hur nedskräpning 
förändras under året, att 
det finns mycket skräp i 
naturen 

Skräpplockardagar, 
jämföra insamlat skräp 
från tex. olika årstider, 
diskutera, projekt 

Utomhusaktiviteter, Matematik, Kretslopp, 
Närmiljö 

Pant på hopprep 

Fördelarna med pant-
systemet (att betalningen 
lämnas tillbaka osv.) 

Pantsättning (peng=kula) 
av leksaker Övriga aktiviteter, Samhälle, Kretslopp 

Presenterna som 
blev skräp 

Konsumtionshets, prylars 
egentliga värde, 
alternativa presenter 
(återbrukade, second 
hand/återanvända etc.). Saga/berättelse, diskutera 

Sagor, berättande och drama, 
Värdegrund, Livsstil och hälsa 

Vår kokbok med 
mellanmålsrecept 

Snäll mat (ekologisk, 
närproducerad, passar 
alla). Att bry sig om 
kosten. 

Skapa/rita och komponera 
recept, projekt 

Bild och skapande, Hälsa och 
välbefinnande, Svenska, Livsstil och hälsa 

Gör en 
pantinsamling 

Om pantsystemet och 
välgörenhet, att pant ger 
pengar 

Samla pant, panta och 
skänka pengarna till 
välgörenhet Övriga aktiviteter, Värdegrund, Kretslopp 

Vi bygger 
restaurang med 
mat av 
naturmaterial 

Att önskade leksaker går 
att tillverka själv av det 
"man har" istället för att 
köpa nya och kompletta 
leksaker 

Vara ute, skapa/bygga, 
återbruka, återanvända, 
leka, projekt 

Bild och skapande, Bygga och konstruera, 
Utomhusaktiviteter, Hälsa och 
välbefinnande, Närmiljö 

Kroppens energi 

Matsmältningsorgan, vad 
som är nyttig mat, 
sambandet nyttig/onyttig 
mat-kroppens energi 

Projekt, diskutera, film, 
skapande (info-poster), 
avslutning med 
motionslopp och nyttig 
mat utomhus 

Utomhusaktiviteter, Hälsa och 
välbefinnande, Naturvetenskap, Livsstil 
och hälsa, Klimat och energi 

Vi pantade oss till 
en ponnyridning 

Att pant är bra, att pant 
ger pengar 

Ponnyridning som 
motivation till att panta, 
projekt 

Utomhusaktiviteter, Övriga aktiviteter, 
Samhälle, Kretslopp, Närmiljö 

Tabell 2 – Exempel inklusive metataggar 
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Tabell 2 visar samtliga 17 exempel som är taggade med konsumtion (Håll Sverige Rent 2016d).  

Alla exempel finns att tillgå genom referensen Håll Sverige Rent 2016d. Se även bilaga 4. I den yttersta 

spalten till vänster står titeln på dessa exempel och ytterst till höger står de metataggar för förskolan som respektive 

exempel är taggat med. Vissa exempel har metataggar som tillhör skolan också men de bortses från i denna studie. 

Informationen i de två spalterna i mitten, kunskapsinnehåll och metod, är framtaget i denna studie av samma 

anledning som i tabell 1. I exemplen kan också syften urskiljas, det finns emellertid endast utskrivet i löptext när 

utvalda exempel analyseras mer utförligt än vad som görs i tabell 2. Det främsta ändamålet med tabell 2 är att 

redovisa de pusselbitar som uppstår utifrån samtliga 17 exempel, som en del av pusselläggandet, samt för att visa 

vilka metataggar de är taggade med. 

Ordning i pusselhögen 

Många pusselbitar finns nu på pusselbordet men de säger än så länge inte särskilt mycket eftersom de 

inte är hopsatta till pusseldelar vilket gör att det är svårt att se vad de visar. De pusselbitar som 

presenteras i tabell 1 och tabell 2 är sorterade utefter kunskapsinnehåll och metod. I tabell 3 läggs 

pusselbitarna ihop till pusseldelar med samma sortering. 
 

 
Kunskapsinnehåll Metod 

T
ip

s
 

resurseffektivitet, 
konsumtionsbegär, matsvinn, 
kommersiella prylar  

praktiska aktiviteter (återbruk, 
laga, skapa med naturmaterial 
sakletarjakt), 
diskussion/utbildning 

E
x
e
m

p
e
l 

pantsystemet (form av 
resurseffektvitet och 
materialåtervinning och sätt att 
tjäna pengar), empati, problem 
med nedskräpning (djur och 
natur), resurseffektvitet 
(naturmaterial, återanvändning, 
återbruk), mat, hälsa 

projekt, praktiska aktiviteter 
(skapa, bygga, återbruka, 
skräpplockning, panta), diskutera 
– gärna utifrån berättelser, leka, 
vara utomhus 

Tabell 3 – Pusseldelar av pusselbitarna från tips och exempel 

Tabell 3 visar en sammanställning av de kunskapsinnehåll och metoder som jag som interpretör genom tabell 1 och 

tabell 2 har identifierat som vanligt förekommande.  

 

De pusseldelar som visas i tabell 3 visar en samlad överblick av vilket kunskapsinnehåll och metoder 

som finns i det pedagogiska material för lärande för hållbar konsumtion som presenteras på Grön 

Flaggs hemsida. För att göra pusseldelarna mer nyanserade så följer ett stycke där några exempel 

analyseras med löptext med kunskapsinnehåll, metod och syfte som analyserande verktyg. För att 

besvara frågeställningen om återbruk följer ett separat stycke för exempel med återbruksrelaterat 

innehåll. I de exemplen ingår pusseldelarna resurseffektivitet och praktiska aktiviteter. 

Att diskutera, utifrån tipsen 

Som tabell 1 visar, så är metoden i de flesta av tipsen att diskutera. Kunskapsinnehållet i tipsen 

varierar men det karaktäriseras bland annat av ämnen som har med etik och jämförelse att göra. Det 

handlar om miljösymboler (10), (11) fairtrade (rättvisemärkt), (6, 12) leksaker, (8) reklam och (5) vad 

som behövs för att må bra. Som tidigare nämnts krävs att pedagoger som använder tipsen har 

förkunskaper om kunskapsinnehållet för att aktiviteten ska främja lärande för hållbar konsumtion. 
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Att diskutera, om pant utifrån berättelse 

Exemplet Vad ska Benjamin göra med pantburkarna? är en serieberättelse med diskussionsfrågor som 

Håll Sverige Rent har skrivit. Benjamin är med i ”Blixtpatrullen” som är en barnklubb som ”ofta är ute 

i naturen där de bor och hittar på en massa roligt”. Klubben löser problem och hjälper människor, 

växter och djur. Benjamin har nu ett problem med att han har ”massa flaskor och tomma burkar” 

hemma, hela och fina är de så han vill inte slänga dem i soptunnan. Benjamin kommer på att han ska 

panta dem och använda pengarna till att bjuda att Blixtpatrullens vänner på äpplen.  

Metoden i exemplet är att diskutera utifrån en berättelse med ett kunskapsinnehåll som handlar om 

pantsystemet.  

Exemplet inleds påhejande med frasen ”Vi i Sverige är bland de bästa i världen på att panta och andra 

länder tar efter vårt pantsystem för att det fungerar så bra! I denna övning får ni lära er vad pant är och 

att vi sparar en massa energi och pengar genom att panta våra burkar och flaskor.” Syftet med 

kunskapsinnehållet verkar vara dels att känna till det svenska pantsystemet och dels att pant ger pengar 

och är resurseffektivt. Syftet med metoden framgår inte explicit men det borde vara att följetången 

Blixtpatrullen är rolig och bra för att uppmuntra diskussion och att ”vi är bäst i världen” ska vara 

påhejande – inte fostrande. Det finns ingen information om hur pantsystemet fungerar (eventuellt för 

att pantsystemet är ett relativt simpelt kunskapsinnehåll), vilket kräver att pedagogen som använder 

materialet har tillräckliga förkunskaper om det för att kunna väva in kunskapsinnehåll om 

pantsystemet genom barnens inlägg i diskussionen. Annars kan diskussionen handla om pant utan att 

uppfylla syftet få lära sig om pantsystemet och dessa fördelar. 

Nedskräpning, empatifrämjande diskussion utifrån berättelse och 

praktisk aktivitet i projektform 

Exemplet Mofflorna – en storyline om skräp, är skapat av en förskola som har använt Håll Sverige 

Rents material ”Mofflor och människor – en storyline om hållbar konsumtion”. Mofflorna är figurer 

som bor i skogen och tar hand om skräpet som människorna lämnar i naturen. 

Exemplet är, som styckets rubrik ger en ledtråd om, i hög grad genomarbetat. Det innehåller många 

metoder för att uppfylla ett preciserat kunskapsinnehåll. Metoderna är bland annat att skapa relation 

till Mofflorna, diskutera, bygga bekvämligheter till Mofflorna med naturmaterial och 

återbruksmaterial, ta hem Stormofflan på besök. Kunskapsinnehållet är empati för djur och natur och 

att skräp försämrar för tillståndet i naturen och tillvaron för djuren – det är inte bra att skräpa ned. 

Flera gånger i exemplet motiveras syftet med både kunskapsinnehåll och metoder. Det finns också en 

länk med mer information om hur verktyget om Mofflorna fungerar – pedagogen lämnas inte ensam åt 

sina förkunskaper. 

Det här exemplet är ett ”bra” exempel sett utifrån den didaktiska triangeln eftersom i princip alla 

delmoment är motiverade – de har ett syfte. Bland annat får Stormofflan komma med hem på helgen 

med syftet att involvera hela familjen. Det syftet kan appliceras generellt, alltså inte bara i den 

verksamheten där projektet genomfördes. Den pedagog som vill använda det här exemplet skulle på så 

sätt kunna pröva om den metoden fyller samma syfte i den egna verksamheten. 

Pant och lek 

Exemplet Spela flaskboll är en instruktion av spelet ”flaskboll”. Det är ungefär som bowling och det 

enda material som behövs är vattenfyllda pantflaskor och en boll. Spelet går ut på att kasta bollen på 

de andras flaskor och om de välter ska den vars flaskan är springa fram till den och ställa den upp den, 



22 

 

gärna innan allt vatten runnit ut. När flaskan är tom har man förlorat. Detta är en resurseffektiv lek i 

och med att vattnet som går åt till lek är betydligt mindre än vatten- och/eller energiåtgången vid 

industriell produktion av leksaker och för att flaskorna är återvinningsbara. I slutet av Exemplet 

uppmuntras – eller uppmanas – till pant av flaskorna när de inte kommer lekas med mer.  

I det här Exemplet är metoden mest framträdande eftersom det är en instruktion på en ”rolig flasklek”. 

”Glöm inte att panta flaskorna när ni har lekt klart med dem!” är det som är mest likt ett 

kunskapsinnehåll i form av resurseffektivitet/materialåtervinning/pant. Syftet är inte relaterat till 

kunskapsinnehåll utan endast till metod. Det innebär att om det här Exemplet ska främja lärande för 

hållbar konsumtion så måste pedagogerna väva in det i aktiviteten utifrån sina egna förkunskaper. Till 

skillnad från många andra Exempel är det tydligt att materialet som har använts ska återvinnas. 

Projekt med diskussion och praktiska aktiviteter om matens ursprung 

Exemplet Var kommer maten ifrån? handlar om ett projekt med syftet att reda ut just varifrån – eller 

från vad eller vilka djur - maten kommer. Metoderna är att skapa en bondgård med konventionellt 

material, spela memory, diskutera, berätta om ”sina djur”, göra bilder med mat på och vernissage av 

bondgården som avslutning. Kunskapsinnehållet är just var maten kommer ifrån och fakta om olika 

djur. Syftet vad gäller kunskapsinnehållet är uppenbart men syftet vad gäller metoden motiveras inte. 

Projektets kunskapsinnehåll utvecklas utifrån barnens intressen. Det står att ”De byggde en bondgård 

med en lada, stia och hönshus och barnen tillverkade sitt djur som fick flytta in på bondgården. De 

berättade sedan för varandra om sitt djur” – troligen är det inte barnen själva som har kommit på att de 

ska använda de här formerna av metoder men utifrån hur det är skrivet i exemplet så verkar det så. I 

exemplet skrivs med andra ord inte fram någon explicit motivering till metoderna vilket betyder att de 

som använder exemplet som inspiration måste forma egna motiv till metoder. Syftet med projektet kan 

vara svårt för en annan pedagog att kopiera eftersom syftet i exemplet det är präglat av barnens 

intressen i just den förskolan. Det här exemplet är en god illustration på jämn didaktiskt medvetenhet i 

utförandet men ett sämre prov på exempel som lätt ska kunna användas av andra pedagoger. 

En sång med tveksam koppling till hälsa och välbefinnande 

Exemplet Vår Grön Flagg-sång för miljön är en sång som handlar om att vi människor för jordens, 

djurens och naturens skull måste skräpa oss och sluta upp med ohållbar konsumtion och nedskräpning. 

Exemplet är taggat med hälsa och välbefinnande men det är otydligt varför. Refrängen lyder som 

följer: 

Ja nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort  

För att djur och natur ska trivas  

Måste vi människor sätta stopp  

Så nu tar vi gemensamt ansvar, inget mer får bli till svinn  

Nu är det slut på gamla tider, börja sätt igång och återvinn 

Sångtexten är i princip det enda som står skrivet i exemplet och det är en pedagog som har komponerat 

sångtexten. Det finns även en länk till en Youtube-video där barnen står som en kör och sjunger och 

gör rörelser. Utifrån vad som står skrivet i exemplet framgår en tydlig metod i form av sång. 

Kunskapsinnehållet är det som finns i låttexten men det är ett avancerat och abstrakt kunskapsinnehåll 

och inget syfte anges till varken kunskapsinnehåll eller metod. Eftersom en pedagog har skrivit texten 

finns det heller inget som talar om att barnen har varit delaktiga i kunskapsinnehållet genom att ha 

diskuterat det eller liknande.  
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Så som exemplet är utformat talar det om att det är en pedagog som har skrivit sångtexten och sedan 

lärt barnen sången. Det är möjligt att pedagogen har inkluderat barnen på något sätt i framtagningen av 

sångtexten men så som det presenteras så signalerar Exemplet att det räcker att som pedagog kopiera 

den sången eller skriva en egen att använda på den egna förskolan som lärande för hållbar utveckling. 

Viktigt att poängtera är att detta exempel kan vara utformat efter samtliga tre didaktiska frågor men att 

dess motiv inte är förankrat i vilka metoder som faktiskt fungerar till vilket kunskapsinnehåll och vice 

versa. 

Det kan vara så att pedagoger som använder den här metoden tror att barnen anammar 

kunskapsinnehållet eftersom barn kan lära sig sångtexter. Troligen så lär sig barnen orden och 

eventuellt någon fras som de bär med sig och agerar utefter för att de vet att man ska göra så men inte 

varför och att varför inte är viktigt utan det är att rädda Jorden som spelar någon roll. 

Återbruk 

Begreppet återbruk finns angivet som både en metod och ett kunskapsinnehåll, hur det används 

varierar och det finns i både tips och exempel. Det finns i tips 1. Återanvända, återbruka, återvinn men 

det är relativt informationsfattigt och kan inte analyseras mer än att det verkar vara viktigt eftersom det 

står överst i listan. Därför kommer exemplen De skapar – med naturmaterial, Loppsockor - 

raggsocksfilurer, Vi bygger restaurang av naturmaterial och Skapa med skräp! Gör mosaik eller 

sopmonster och Presenterna som blev skräp att redogöras för och kommenteras med löptext så att 

frågeställningen om hur Grön Flaggs återbruksrelaterade pedagogiska material framträder ska kunna 

besvaras. Mofflorna – en storyline om skräp handlar också till viss del om återbruk. 

De skapar – med naturmaterial 

Återbruksmaterial i form av bland annat toarullar, vykort, korkar och knappar används tillsammans 

med naturmaterial i form av torkade blommor, stenar och kottar som skapandematerial. Materialet 

presenteras tilltalande för att locka till skapande. Det verkar inte spela någon roll vilken nedbrytbarhet 

de olika materialen har eller hur de sorteras när/om det blir avfall. 

Skapa med skräp! Gör mosaik eller sopmonster 

”Visst kan man skapa vackra saker med skräp! Jobba med färger och nyanser, återanvänd och 

dekorera. Bara fantasin sätter gränser!” Att använda ordet ”skräp” som någonting vackert och 

inspirerande utgör ett ställningstagande för att förändra synen på vad skräp är – saker måste inte 

slängas bara för att det är förbrukat i sitt första användningsområde. Om det arrangeras så att det ser 

tilltalande ut så kan det återbrukas. Soptunnan kan dekoreras med återbrukat material för att göra det 

roligare att slänga skräp i den. 

Loppsockor – raggsocksfilurer 

Raggsockor återbrukas till att bli handdockor som barnen sedan leker med. Denna återbruksform fyller 

ett praktsikt syfte, vilket är att tillverka leksaker. Dessa leksaker (handdockor) tar utrymme från 

konventionella eller kommersiella leksaker. Ingen uttalad koppling till lärande för hållbar konsumtion 

skrivs fram men det kan vara något som tänks vara underförstått. 
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Vi bygger restaurang med mat av naturmaterial 

Barnen i exemplet vill bygga en restaurang och på ett miljöråd bestämde man att det skulle göras. 

Restaurangen byggs i skogen och utav återbruksmaterial i form av lådor av plast eller trä. Kastruller 

och andra köksattiraljer skänktes av föräldrar, mat och bestick gjordes av naturmaterial och rep, färg 

och spikar med mera användes också. Olika former och nivåer av resurseffektivitet finns i detta 

exempel, återbruk är ett av många. Köksattiraljerna är både återanvända och återbrukade eftersom de 

först har använts i ett riktigt kök och ”återanvänds” i ett lekkök så kan de också sägas ”återbrukas” 

från köksattiraljer till leksaker. Det står ingenting om att städa när projektet är över. 

Presenterna som blev skräp 

Det här exemplet handlar om Benjamin som är med i Blixtpatrullen. Det är en berättelse med 

diskussionsfrågor. Benjamins problem är att när han hade kalas fick han en massa roliga leksaker av 

sina kompisar i Blixtpatrullen men att dessa leksaker bara var roliga i några timmar, sedan gick de 

sönder eller låg slängda lite varstans. Diskussionsfrågorna handlar bland annat om vad som är bra 

presenter och leksaker och om ”man kan slänga en leksak”. Det finns också en lista med förslag på 

”hållbara presenter”, där bland annat presenter som är gjorda genom återbruk ingår (dock i 

formuleringen ”Skapa något själv av återvunnet material – kanske en snygg glitterkula, ett eget 

bowlingspel eller en insektsfälla”).  

Bitarna i återbruk som pusseldel 

Återbruk är både konstnärligt skapande, sätt att tillverka leksaker och något att diskutera, det vill säga 

både kunskapsinnehåll och metod. Återbruk kan användas för att ta utrymme från konventionella 

och/eller kommersiella/industriellt tillverkade leksaker och det förekommer i kombination med 

naturmaterial på olika sätt, både i konstform och som tillverkande av leksaker. I Grön Flaggs material 

kallas ibland återbruksmaterial för skräp och ibland kombineras det med naturmaterial. Det finns ingen 

uttalad tanke bakom hur det återvinningsbara återbruksmaterialet i konstverken eller leksakerna ska 

hanteras när de blir avfall. 

Generellt för alla återbruksrelaterade exempel är att det verkar förutsättas att kunskapsinnehållet är 

självklart men det är inte självklart att alla pedagoger känner till det ursprungliga syftet med att ”skapa 

med skräp”, eller vad ”hållbara presenter” kan tänkas vara. 

Metoden är allra tydligast framträdande och risken finns därför att det blir mer av ett konstprojekt eller 

praktiska aktiviteter (skapa/bygga) än ett lärande för hållbar konsumtion – såvida pedagogerna inte är 

medvetna om kunskapsinnehållet och syftet och på så sätt kan väva in det i projektet eller aktiviteten. 

Sammanfattning: Pusslet så här långt 

Såhär långt har bitarna i Grön Flaggpusslet inom temat konsumtion sorterats in i pusseldelar utefter 

vilket kunskapsinnehåll och vilka metoder de visar. I början, när pusslet endast bestod av tipsbitar, var 

det enkelt – det visade metoddelar med övergripande praktiska aktiviteter och diskussion. Det fanns 

några kunskapsinnehållsbitar som visade resurseffektvitet och de passade med de metodbitar som 

visade praktiska aktiviteter. De metodbitar som visade diskussion, vilka var betydligt fler än de som 

visade praktiska aktiviteter, kunde läggas ihop med många olika kunskapsinnehållsbitar. Något syfte 

med delarna fanns inte att urskilja från tipsbitarna. 
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Till tipsbitarna adderades exempelbitar, vilka var många fler och betydligt mer varierade än tipsen. 

Metataggarna finns på Grön Flaggs hemsida som några ibland opålitliga eller vilseledande pusselbitar 

som verkade passa med exemplen men inte alltid gjorde det. Om metataggarna skulle vara i ett pussel 

så skulle de få vara ett eget sådant. 

Exempelbitarna innehöll även en tredje dimension i form av syfte, som i varierad grad fanns utskrivet 

för att binda ihop metoder och kunskapsinnehåll. För att göra de pusseldelar som presenteras i tabell 3 

mer nyanserade så analyserades några exempel mer noga genom löptext och utifrån kunskapsinnehåll, 

metod och eventuellt syfte.  

För att få fram en pusseldel som visar en tydlig bild av återbruk så plockades näst intill alla 

exempelbitar som visar återbruk ut för att läggas ihop till en sådan pusseldel. Den pusseldelen visar att 

återbruk kan vara både metod och kunskapsinnehåll och att det kan variera från att vara konstinriktat 

till att handla om att göra leksaker. 

Förutom vilket kunskapsinnehåll och vilka metoder som används förutsätts ofta att de som använder 

Grön Flaggs pedagogiska material har tillräckliga förkunskaper för att förstå syftet. Att förstå syftet är 

viktigt för att aktiviteten ska främja lärande för hållbar konsumtion. 

Diskussion 

I stycket Pusslet så här långt, sammanfattas reslutat och analys. Här slutar användningen av det 

hermeneutiska pusslet men stycket Resultatdiskussion skulle kunna förstås som den tolkningsomgång 

då alla pusseldelar läggs ihop på stommen och stycket Slutsatser som då den sista biten läggs och den 

slutgiltiga bilden blir synlig (Ödman 2007, s. 98). 

I diskussionen kommer tidigare forskning bidra till att återbruk och de andra formerna av lärande för 

hållbar konsumtion som finns i Grön flaggs pedagogiska material för förskolan att ställas i relation till 

större sammanhang (Widén 2015, s. 178, 184). Den didaktiska triangeln finns som vägledande verktyg 

även i det här kapitlet. 

Resultatdiskussion 

Den första frågeställnigen berör hur Grön flaggs pedagogiska material inom temat konsumtion kan 

förstås i förhållande till den didaktiska triangeln. Analysen visar att det i varierande grad utgör en 

fullständig didaktisk triangel och att det ibland verkar ha funnits ett syfte men om en annan pedagog 

vill ta efter innehållet i ett exempel verkar det förutsättas att den pedagogen har vissa förkunskaper.  

I Grön Flaggs pedagogiska material inom temat konsumtion krävs varierad grad av medvetenhet av de 

pedagoger som använder det. Det finns exempel som är välstrukturerade och svarar på alla tre 

didaktiska frågor (Mofflorna – en storyline om skräp) och det finns de som är gjorda som om det 

förutsätts att pedagogen ska ha tillräckliga förkunskaper för att förstå syftet med kunskapsinnehåll och 

metod och varför de har kombinerats (Spela flaskboll). Om motiv till helheten uteblir kan aktiviteten 

bli något annat än det var tänkt. Det övergripande innehållet i det som Björneloo (2007) har 

identifierat i lärarnas berättelser om något tillfälle som de har arbetat med hållbar utveckling i 

undervisningen (sagoskrivning, rollspel, matlagning, besök i forntidsbyar och musikframträdande) 
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(Björneloo 2007, s. 162) är alla olika former av metoder. Slutsatsen som Björneloo (2007) finner 

utifrån det är att det saknas tillräcklig diskussion och medvetenhet om hållbar utveckling för att lärarna 

ska kunna styra kunskapsinnehållet till att handla om hållbar utveckling. Denna typ av medvetenhet 

krävs emellertid av pedagogen i några av exemplen.  

När alla hörn i den didaktiska triangeln kan motiveras kan också lärande för hållbar utveckling 

främjas. Exemplet Var kommer maten ifrån? kan illustrera ett sådant pedagogiskt upplägg. 

Kunskapsinnehåll, metod och syfte i det exemplet kan jämföras med utformningen av de estetiska 

projekten i Wards (2013) studie, där kunskapsinnehållet är den ekologiska miljön, metoden är estetiskt 

präglade projekt och syftet är att genom skapande med ekologisk miljö som fokus främja aktning för 

naturen som ska bidra till miljövänliga beteenden (Ward 2013, ss. 173). Den pedagog som eventuellt 

inspireras av exemplet Var kommer maten ifrån? behöver emellertid skapa andra syften än det i 

exemplet, eftersom de syftena bygger på de specifika barnens intressen. 

Exemplet Vår Grön Flagg-sång för miljön illustrerar mindre jämn didaktisk medvetenhet, både i 

utförande och som exempel att ta del av som pedagog. Som Elstgeest och Harlen (1990) skrev för 

tjugosex år sedan, så är chanting green slogans (Elstgeest & Harlen 1990, s. iii) inte lärande för 

hållbar utveckling eftersom innehållet är för abstrakt för barnen att greppa. Det kan vara så att 

pedagoger som använder den här metoden tror att barnen anammar kunskapsinnehållet eftersom barn 

kan lära sig sångtexter, som Elstgeest och Harlen (1990) också skriver; ”Naturally, it is easy to talk 

children into [chanting green slogans]” (Elstgeest & Harlen 1990, s. iii) och att det är därför den 

metoden fortfarande används. Utifrån den didaktiska triangeln är det emellertid troligen endast 

metoden som barnen lär sig.  

Exemplet Vår Grön Flagg-sång för miljön kan även diskuteras mot Ideland och Malmbergs (2015) 

studie om pastoral power i förhållande till hur barn fostras till att utföra sådant som uppfattas som 

goda miljöbeteenden. Ideland och Malmberg (2015) visar på att olika lärandematerial/medier kan 

används för att fostra barn och att barn inte ges utrymme till kritiskt tänkande vilket stämmer överens 

med det här exemplet. Som skrivs fram i analysen av exemplet så lär sig barnen förmodligen orden 

och eventuellt någon fras men inte varför ”man ska göra så”.  

Även om utrymme för kritiskt tänkande inte finns i alla exempel, så är metoden att diskutera en av de 

vanligaste metoderna i Grön Flaggs pedagogiska material inom temat konsumtion. Utifrån hur tipsen 

är formulerade kan diskussion uppfattas som given metod och det gäller för tips 5-12, i varierande 

grad av självklarhet. Förhållningssättet att barn är kapabla att förstå och diskutera avancerat 

kunskapsinnehåll (jmfr Somerville & Williams 2015, ss. 103; Pramling Samuelsson & Kaga 2008, 

13), kan illustreras av exemplet Vad ska Benjamin göra med pantburkarna? eftersom det präglas av en 

positiv ton och öppna frågor och inte är fostrande i särskilt hög grad. Huruvida pedagogen lyckas styra 

kunskapsinnehållet utefter ämnet (pantsystemet) beror emellertid till stor del på pedagogens 

förkunskaper om just pantsystemet eftersom ingen information finns med i exemplet. Även om 

pantsystemet är ett relativt simpelt kunskapsinnehåll för en vuxen så kan det här exemplet vara ett 

prov på hur brist på kunskapsinformation till pedagoger kan orsaka att undervisningen blir något annat 

än vad som ämnades med exemplet.  

Det finns ytterligare ett problem med att använda diskussion som metod ifall spannet mellan barnens 

förkunskaper och det planerade kunskapsinnehållet är för stort. Det som kan hända då är att 

diskussionen blir mer av ett fostrande i den stil som Ideland och Malmberg (2015) kritiserar. Så är 

emellertid inte Grön Flaggs pedagogiska material utformat i större utsträckning. Det enda som saknas 
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är kunskapsunderlag, eller referens till var sådant finns, som pedagogen kan ta del av för att styra 

kunskapsinnehållet i diskussionerna. 

Återbruk 

Den andra frågeställningen är lik den första och fokuserar på hur det återbruksrelaterade pedagogiska 

materialet framträder och kan relateras till den didaktiska triangeln. Svaret är att i Grön Flaggs 

pedagogiska material inom temat konsumtion för förskolan framträder återbruk som ”konstnärligt 

skapande, sätt att tillverka leksaker och något att diskutera”. I flera av exemplen blir det viktigt att 

pedagogen har goda förkunskaper för att rikta kunskapsinnehållet så att det främjar lärande för hållbar 

konsumtion. 

I Exemplen Skapa med skräp! Gör mosaik eller sopmonster eller De skapar – med naturmaterial 

presenteras återbruksmaterialet estetiskt tilltalande (jmfr Odegard 2012, ss. 389-391). Exemplen är av 

konstnärlig art och det är metoden – skapande – som tar mest plats i exemplet. Filosofin i den form av 

återbruk, med återbruksmaterial som ”kreativ kraft” som Odegard (2012;2015) framhåller, utöver 

Reggio Emilia-filosofin, är också färgad av poststrukturalistiska/post-humanistiska ramverk (Odegard 

2012, ss. 388-391; Odegard 2015, s.51-53, 87-91). Som Somerville och Williams (2015) skriver så 

tenderar forskningen att visa på att lärande för hållbar utveckling inom diskursen Posthumanistiska 

ramverk brister vad gäller kunskapsinnehåll som passar hållbar utveckling (Somerville & Williams 

2015, ss. 102, 109-110, 112). Det är alltså inte forskat på vilket sätt det brister utan det är Somerville 

och Williams (2015) analys. Det kan bero på att de teoretiska och filosofiska ramverken inom denna 

diskurs är abstrakta och ideologiskt präglade och att kunskapsinnehållet därför finns men inte syns. 

Det i sin tur kan innebära att om pedagoger låter sig inspireras av återbruk som har stigit ur denna 

diskurs så finns risken att både kunskapsinnehåll och syfte förändras till att bli ett skapande utan 

förankring i hållbar konsumtion eller hållbar utveckling. Exemplen Skapa med skräp! Gör mosaik 

eller sopmonster och De skapar – med naturmaterial är sådana exempel som har potential att utgöra 

en fullt motiverad didaktisk triangel men som också kan bli något annat beroende på pedagogens 

förhållningssätt/ideologi och förkunskaper. 

Som Somerville och Williams (2015) skriver så finns det emellertid goda möjligheter att 

posthumanistiska ramverk kan bidra med mycket till området sustainability education in early 

childhood som de har studerat (Somerville och Williams 2015, ss. 102, 112). Det finns bland annat 

likheter mellan det återbruk som Odegard (2012; 2015) framhåller och det som skrivs fram av 

UNESCO (Pramling Samuelsson & Kaga 2008, s. 26-27) gällande omvandling, återvinning och 

attitydförändring. Likheterna är att återbruk/omvandling framhålls som en fullständig didaktiskt 

triangel som ska förändra attityden till de nuvarande normala konsumtionsbeteenden som finns och att 

återbruk som metod ska vara en av de viktigaste delarna av det genom att barnen ser att gammalt kan 

bli nytt istället för att bli avfall. Om pedagogen då inte är fullt medveten om kunskapsinnehåll av det 

slaget så minskar kopplingen till lärande för hållbar konsumtion. 

Ytterligare en likhet mellan Grön flaggs återbruksrelaterade exempel och Odegards (2015, s. 200) och 

UNESCO: s (Pramling Samuelsson & Kaga 2008, s. 13) framhållning av återbruk finns i att 

naturmaterial skrivs fram som ett bra komplement till återbruksmaterial. Attitydförändring (jmfr 

Pramling Samuelsson & Kaga 2008, s. 26-27) och naturmaterial kan urskiljas i de flesta av de exempel 

som i denna studie har kategoriserats som återbruksrelaterade inklusive Mofflorna – en storyline om 

skräp. I exemplet Loppsockor – Raggsocksfilurer förklaras emellertid inget egentligt didaktiskt 

innehåll som kopplar till hållbar utveckling. Om återbruk fungerar på så sätt att bara återbruk i sig, 

utan diskussion eller liknande, främjar attitydförändring till nuvarande konsumtionsmönster så skulle 
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det exemplet kunna användas relativt omotiverat för att visa för barnen att kommersiella leksaker inte 

behövs i den grad det kan verka som eftersom det är roligt att göra egna. 

Det finns också annan problematik med brist i pedagogens förkunskaper och förmåga att förankra 

aktiviteten i lärande för hållbar konsumtion fullt ut (jmfr Björneloo 2007, s. 162-163). I exemplen 

finns sällan utskrivet hur återbruksmaterialet ska hanteras om eller när det tillslut blir avfall. Odegard 

(2015) skriver att ”vi källsorterar materialet som barnen har med sig” (Odegard 2015, s. 54) men det 

framgår sällan i Grön Flaggs exempel att det ska göras. Undantaget är om exemplet handlar om pant 

(materialåtervinning) och i exemplet Spela flaskboll finns uppmaningen att inte glömma att panta när 

flaskorna inte används mer. Om återbruk som lärande för hållbar konsumtion ska vara fulländat så 

borde aspekten av avfallshantering tas i bruk i större utsträckning än vad det verkar göra.  

Att inte blanda återvinningsbart material med material med andra egenskaper (EU 2008) innebär också 

att naturmaterial som inslag i återbruk kan ha negativa effekter på ”resurseffektiviteten” i utifrån 

Avfallshierarkin (EU 2008). Både av Odegard (2015, s. 200), UNESCO (Pramling Samuelsson & 

Kaga 2008, s. 26-27) och i flera av exemplen framhålls naturmaterial som bra i samband med återbruk. 

Problemet är emellertid att om återvinningsbart material blandas med naturmaterial så kan det inte 

återvinnas eftersom naturmaterialet har andra egenskaper. Eller, så sprids återvinningsmaterialet ut i 

naturen om det lämnas där ihop med naturmaterialet, vilket skulle kunna bli fallet med exemplet Vi 

bygger restaurang med mat av naturmaterial. 

Om återbruk på olika sätt, som både i tidigare forskning och i Grön Flaggs exempel, skrivs fram som 

något som näst intill automatiskt främjar lärande för hållbar konsumtion finns risken att de pedagoger 

som använder återbruk som lärande för hållbar konsumtion tar återbruket för givet (jmfr Lindgren 

2013, s. 20). Det kan också ske åt motsatt håll, att pedagoger, (som jag i början av denna studie), 

utvecklar skepsis till återbruk och kritiserar det utan vidare eftertanke och därmed går miste om dess 

goda effekter (jmfr Ricoeur 1991/2008 s. 244; Whitehouse & Evans 2010 ss. 23-26; Ödman 2007, s. 

104-105). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie är ett bidrag till det i Sverige relativt unga forskningsfältet didaktik med fokus på 

förskolan. Alla med profession inom skolväsendet kan likafullt dra nytta av de didaktiska aspekterna 

av denna studie. De reslutat som lyfts fram gällande lärande för hållbar konsumtion, med extra fokus 

på återbruk, kan vara behjälpligt vid utformning av aktiviteter med syftet att främja lärande för hållbar 

konsumtion. Den roll som den didaktiska triangeln har i denna studie kan öka medvetenheten om det 

kritiska förhållningssätt som behövs vid tillämpning av färdigt pedagogiskt material eller i 

utformningen av eget sådant. Förhoppningsvis kan denna studie också bidra till att medvetenheten om 

hållbar utveckling, framförallt gällande konsumtion, ökar generellt inom professionen eftersom det 

huvudsakliga syftet för varför barnen behöver sådan kunskap är att de behöver verktygen för att styra 

utvecklingen i den hållbara riktning som vi äldre försöker att lära oss.  

Slutsatser 

Avsikten att få en bred variationsvidd av olika former av lärande för hållbar konsumtion infriades 

genom Grön Flaggs pedagogiska material och det visar att det finns många olika sätt att utforma 

lärande för hållbar konsumtion, som bland annat att kombinera empati för djur och natur med 
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praktiska aktiviteter. Den didaktiska triangeln är emellertid fulländad i varierande grad i det 

pedagogiska material som Grön Flagg presenterar och det visar att trots det varierande 

kunskapsinnehållet, metoderna och möjliga eller deklarerade syftet med upplägget så finns det viss 

omedvetenhet som kan styra kunskapsinnehållet bort från hållbar konsumtion.  

Återbruk finns både som kunskapsinnehåll och metod och därmed också för att fylla olika syften. 

Ibland är den didaktiska triangeln för återbruk fulländad men komplicerad och ibland fulländad och 

väldigt enkel men den kan också brista och då kan återbruk som lärande för hållbar konsumtion övergå 

till att bli något annat. Återbruk kan också vara för ideologiskt präglat och då kan polarisering ske, det 

vill säga att även om det är ett bra lärande för hållbar konsumtion så finns risken att det förminskas 

och avfärdas utan vidare reflektion. 

Förslag på vidare forskning 

Eftersom denna studie är en hermeneutisk textanalys så finns ingen dialog i form av intervjuer eller 

observationer med i undersökningsmaterialet och därmed heller ingen empiri som visar hur lärande för 

hållbar konsumtion faktiskt sker i praktiken. Hur pedagogiskt material för lärande för hållbar 

utveckling, Grön Flaggs material eller liknande, omsätts i praktiken vore därför en logisk fortsättning 

utifrån denna studie. Utformningen på det pedagogiska materialet skulle på så sätt kunna förbättras så 

att bland annat de lärare som har begränsade förkunskaper ska kunna lära ut hållbar utveckling på ett 

sätt som känns enkelt och samtidigt blir just lärande för hållbar utveckling – inte något annat. En 

liknande studie som den Björneloo (2007) gjorde för nio år sedan skulle också kunna vara av nytta för 

att undersöka om och i så fall vilka förändringar som har skett gällande pedagogers och lärares 

medvetenhet om lärande för hållbar utveckling. Forskning om återbruk med posthumanistisk/post- 

strukturalistisk framtoning bedrivs för nuvarande av Odegard (2015, s. 9) och om fler forskare tar sig 

an den ansatsen så kan åkerbruk i konstärlig form utvecklas till att bli både mer förankrat i lärande för 

hållbar konsumtion och enklare för pedagoger att använda på ”rätt sätt”.
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