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SAMMANFATTNING 

Enligt förskolans läroplan ska barn ha ett reellt inflytande över förskolans verksamhet. Denna 
studie belyser barns inflytande i förhållande till hållbar utveckling i förskolan. Genom 
intervjuer har pedagoger svarat på frågor om hur de integrerar barns inflytande i 
hållbarhetsarbetet. Resultaten av studien visar att omständigheter såsom tid och svårigheter i 
att anta ett barns perspektiv kan vara bidragande faktorer till att barns inflytande inte efterlevs 
så som pedagoger menar och vill arbeta med. Vidare visar resultaten att begreppet hållbar 
utveckling oftare kopplas och relateras till miljö- och naturvårdsfrågor snarare än till det 
sociala hållbarhetsarbetet där bland annat barns inflytande ingår. Pedagogernas uppfattningar 
om begreppet barns inflytande och begreppet hållbar utveckling liknar varandra men kommer 
till uttryck på olika sätt, vilket i sig kan vara ett resultat av brist på tid, barngruppens storlek 
samt hur reflektioner kring arbetet ser ut mellan de som arbetar i förskolan.  
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barns inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv, hållbar utveckling, 
pedagogers förhållningssätt.   
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INLEDNING 
Efter miljö- och klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992 skrevs en gemensam handlingsplan 

om miljö- och klimatfrågor under, så kallad Agenda 21, av ett drygt hundratal stats- och 

regeringschefer (UN, 1992). Vi har nu kommit en lång bit in i 2000-talet och i år har Agenda 

21 ersatts av Agenda 2030, vilket omfattar nya globala mål för hållbarhet att uppnå innan år 

2030 (FN, 2015). Agenda 2030 handlar inte enbart om hur vi tar hand om jordens resurser, 

utan även om den sociala hållbara utvecklingen. Sveriges skolor och förskolor har en lång 

tradition av detta arbetssätt då mycket av pedagogiken utgår från ett jämställt förhållningssätt. 

Barnaga har, till exempel, varit förbjudet i Sverige sedan 1979 eftersom vårt synsätt på barn 

och ungdomar är att de, precis som vuxna, också är individer med egna rättigheter och borde 

därför få vara med i demokratiska beslut. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av 

FN:s generalförsamling 1989, och trädde i kraft under september följande år. 196 länder har 

skrivit under om att följa denna konvention. Sverige är ett av dessa länder som ratificerat 

Barnkonventionen, som den också kallas, vilket innebär att konventionens 54 artiklar ska 

tillämpas och följas för att barns rättigheter ska komma fram.  

 
“Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller 

barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina 

resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt“ 

- ur FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 4 

 

94 länder har hittills gjort lag av konventionen och den svenska regeringen har noga studerat 

Norges tillvägagångssätt i att implementera Barnkonventionen som norsk lag. UNICEF menar 

att genom att göra om konventionen till svensk lag skulle frågor gällande barns rättigheter 

stärkas i de förhållanden då konflikter sker mellan de olika rättssystemen. Detta kan 

exempelvis bidra till att barn oftare får komma till tals gällande vårdnadstvister eller 

asylprocesser. Regeringen föreslår nu att FNs konvention om barnets rättigheter blir svensk 

lag år 2018 (SOU, 2016:19), då hittills gällande metoder, enligt UNICEF, inte setts som 

tillräckliga för barns bästa och deras rättigheter. 

 

Att redan från ung ålder även arbeta miljömedvetet kan sätta avtryck för hur vi ser på miljö- 

och naturvårdsfrågor i framtiden. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) läggs mycket vikt 

vid just dessa frågor, dels i läran om olika kretslopp och människans relation till naturen, och 

dels i att väcka detta intresse hos barnen. Förskolan utgör därför en grundstomme inför arbetet 
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med hållbar utveckling som senare fortsätter i grundskolan och förhoppningsvis även till 

vuxen ålder. Hållbar utveckling kan nog av många tolkas som att det enbart handlar om 

återvinning och återbruka, men det innefattar även sociala delar som demokrati, yttrandefrihet 

och makt. Därför är detta ett ämne som vi tycker är relevant till vårt kommande yrke som 

förskollärare då framtiden vilar på hur människan väljer att ta hand om varandra och om 

planeten. Förskolan har ett ansvar att skapa nyfikenhet hos barnen, samtidigt som barnens 

intressen ska lägga grunden för hur verksamheten utformas. Frågan är då hur vi låter barnens 

egna idéer, tankar och åsikter komma till tals. 

 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar med barns inflytande i förhållande 

till hållbar utveckling. För att få svar på detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Hur tolkar pedagoger begreppet “barns inflytande”? 

• Vilket förhållningssätt har pedagoger i arbetet med barns inflytande i relation till 

hållbar utveckling? 

 
 
Disposition 
Denna studie är indelad i fem olika avsnitt och börjar med en inledning till studien samt dess 

syfte och frågeställningar. Det andra avsnittet om metod förklarar hur genomförandet av 

studien gått till. Tredje avsnittet omfattar tidigare forskning och det som ligger till grund för 

studien. Avsnitt fyra redovisar resultatet av intervjuer med pedagoger där vi sammanställer 

utifrån studiens frågeställningar. I det femte och sista avsnittet diskuterar vi utifrån vårt eget 

förhållningssätt i relation till resultatet och litteraturen. I detta avsnitt ingår också avslutande 

reflektioner och behovet av vidare forskning inom området.  
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METOD 
Nedan presenteras beskrivningar av studiens arbetssätt. Här ingår val av datainsamlings-

metod, urval och genomförande. Samtidigt lägger vi fram studiens reliabilitet och validitet. 

Sist kommer en redogörelse över hur de forskningsetiska principerna uppfyllts. Val av metod 

diskuteras senare under avsnittet med analys och diskussion. 

 
 
Datainsamlingsmetod 
Från början tänkte vi göra en observationsstudie för att vi själva ville studera hur arbetet med 

barns inflytande kommer till uttryck i relation till det pedagogerna själva uttalar sig om. Då vi 

insåg att tiden inte skulle räcka till för det arbete vi ville göra valde vi att ändra riktning av 

datainsamlingsmetod. Därför har vi istället valt att enbart använda oss av intervjuer, dels på 

grund av den begränsade tidsramen, och dels på grund av att vi ville skapa ett intimt samtal 

där pedagogernas tankar och åsikter stod i fokus. Detta examensarbete är därav en kvalitativ 

studie och bygger på resultat utifrån intervjuer med pedagoger verksamma i förskolan. Inför 

intervjuerna bad vi om att i första hand få intervjua förskollärare, men att detta inte var ett 

krav. I arbetslagen arbetar bland annat förskollärare, barnskötare, specialpedagoger med flera, 

och då studien bygger på likheter och skillnader i pedagogers olika metoder och arbetssätt, 

anser vi att pedagogernas utbildning var av mindre vikt då vi mer efterfrågade pedagogernas 

egna tolkningar av uppdraget. 

 
 
Urval och genomförande 
Vid urvalet av förskolor utgick vi ifrån de som har utmärkelser Skola för hållbar utveckling 

eller Grön flagg. Via Skolverkets hemsida går det att ta reda på vilka förskolor som håller 

utmärkelser Skola för hållbar utveckling. Likadant är det på Håll Sverige Rent!s hemsida om 

utmärkelsen Grön flagg, eftersom förskolor med denna utmärkelse listas på hemsidan. De 

förskolor vi valde mellan ligger inom samma tätort i en större stad. Detta ansåg vi vara viktigt 

då dessa geografiskt liknande belägna förskolor med stor sannolikhet hade pedagoger med 

liknande erfarenheter kring arbetet med hållbar utveckling utifrån verksamheternas egna 

möjligheter. Studiens syfte är att belysa olika arbetssätt och för att undvika ett orättvist 

resultat lottade vi därför mellan förskolorna vi kontaktade för intervjuer. 
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Vi skrev ett missivbrev (se Bilaga 1) som presenterade oss och studiens syfte samt att vi ville 

få kontakt med pedagoger för intervjuer. Detta brev skickade vi via mail till förskolecheferna 

över de respektive utlottade förskolorna. Då ingen kontakt upprättades valde vi att istället 

kontakta dessa förskolor via telefon, och då ringde vi direkt till avdelningarna. Vi fick kontakt 

med sex pedagoger på tre olika förskolor där erfarenheten att arbeta med hållbar utveckling 

skiljer sig åt mellan pedagogerna. Pedagogerna är alla kvinnor i olika åldrar och har arbetat 

allt ifrån några månader upp till 12 år i förskoleverksamhet. Två pedagoger intervjuades 

enskilt och fyra pedagoger intervjuades parvis, vilket gav ett total på fyra intervjuer. 

Pedagogerna hade i förväg fått veta vad undersökningen rörde sig om. Under intervjun tog vi 

stöd av en intervjuguide (se Bilaga 2) som vi tidigare utformat för att kunna få svar på våra 

frågeställningar. Samma intervjuguide användes under alla intervjuer. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och analyserades efter studiens frågeställningar. Vid analys och diskussion 

av samtalen med pedagogerna har vi tagit i beaktande hur länge de varit verksamma inom 

förskolan, vilken utbildning de har samt vilken utmärkelse deras förskola har. 

 
Reliabilitet och validitet 
Genom att använda samma intervjuguide (se Bilaga 2) under alla intervjuer hoppades vi på att 

kunna föra alla samtalen med pedagogerna på ett likvärdigt sätt. Detta innebar att alla 

pedagoger fick under intervjuerna besvara samma frågor, men utifrån deras svar utvecklade vi 

under intervjuernas gång olika följdfrågor baserade på vad pedagogerna svarade. Detta gjorde 

vi eftersom vi ser på varje verksamhet som unik och då studiens syfte var att belysa vilka 

erfarenheter pedagoger har kring barns inflytande och hållbar utveckling ansåg vi det 

nödvändigt för att få en sådan personlig respons som möjligt. Detta ledde till att intervjuerna 

varade under olika lång tid, mellan 13 och 45 minuter. 

 

Alla intervjuer spelades in och sparades som ljudfiler, då vi ansåg att det inte var sannolikt att 

dokumentera allt med enbart papper och penna. Dessa ljudfiler transkriberades sedan för att vi 

enklare kunde återgå till hur frågorna ställdes av oss och om det låg någon betoning på 

särskilda ord hos oss eller hos pedagogerna. I transkriberingarna syntes även avbrott för 

pauser när pedagogerna i tystnad tänkte och formulerade sina svar. Efter att ljudfilerna 

transkriberats raderades dem för att värna om pedagogernas anonymitet. Transkriberingen 

gjorde det möjligt för oss att sålla i det som var viktigt för studien eftersom det hände att 

frågor som vi ställt inte besvarats under intervjuernas gång. Den gjorde det även lättare att 
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uppmärksamma svar från pedagogerna inom områden som vi annars hade kunnat missa under 

studiens analys- och diskussionsdel. 

 
Forskningsetiska principer 
Utifrån Vetenskapsrådets (2002) artikel om forskningsetiska principer har vi utformat 

informationen till pedagoger. Informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom vårt missivbrev (se Bilaga 1) som skickades till förskolorna i samband med 

uppbokning av intervjuer. Till pedagogerna meddelades då att deltagandet var frivilligt, samt 

att de när som helst under intervjun hade rätt att avbryta sin medverkan. I redovisningen av 

resultaten är pedagogernas namn fingerade och uppgifter från intervjuerna har endast använts 

i denna studie, vilket medför att även nyttjandekravet uppfylls. 
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras först den bakgrund som ligger till grund för studien, där förskolans 

styrdokument jämförs i relation till hållbar utveckling. I avsnittets andra del redogörs det för 

tidigare forskning och annan litteratur som vi funnit både intressant och relevant till studiens 

syfte och frågeställningar. 

 
 
Bakgrund 

“I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.” 

- ur Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a:12) 

 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016a) är det styrdokument som förskolan hämtar sina 

riktlinjer från. I skolans läroplan (Skolverket, 2016b) finns det däremot mål att uppnå, till 

skillnad från läroplanen för förskolan där målen snarare fungerar som anvisningar för 

verksamheten. Förskolan bör alltid sträva efter förändringar och förbättringar, och det i 

förhållande till barns åsikter, idéer och tankar. Läroplanen för förskolan har funnits sedan 

1998, men det var först vid revideringen 2010 (Skolverket, 2010) som avsnittet om barns 

reella inflytande över verksamhetens innehåll blev ett mål att sträva mot. Att arbeta för barns 

inflytande i förhållande till innehållet i verksamheten medför att ingen avdelning bör arbeta på 

exakt samma sätt, eftersom pedagoger istället uppmanas att utgå från barnens behov och 

intressen snarare än fasta mål och teman. Barns inflytande är alltså det som ska prägla 

verksamhetens utveckling, vilket uttrycks olika beroende på till exempel barngrupp, förskola, 

pedagogers förhållningssätt och så vidare (Skolverket, 2016a). 

 

När det kommer till arbete inom hållbar utveckling i förskolan står det relativt tydligt i 

läroplanen för förskolan att det är någonting som verksamheten ska lägga stor vikt vid 

(Skolverket, 2016a). Barnen ska få kunskap om den egna rollen i naturens kretslopp eftersom 

det kan komma att påverka deras syn och förhållningssätt till framtida miljöarbete. Skolverket 

förtydligar även att inflytande och delaktighet är en karaktäriserande del av det hållbara 

utvecklingsarbetet, vilket i sig kan ses som en tolkningsfråga över hur arbetet med barns 

inflytande ska gå till. 
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Skola för hållbar utveckling (Skolverket, 2009) beskrivs som ett stöd för det pedagogiska 

arbete där pedagoger gemensamt ansvarar för en långsiktig miljömedveten utveckling. 

Skolverket delar ut denna utmärkelse till skolor och förskolor för arbete inom hållbar 

utveckling där målen inom arbetet uppfyllts. I likhet med Skola för hållbar utveckling finns 

även ett annat verktyg för hållbart arbete i förskolan som heter Grön flagg. 

 

Grön flagg (HSR, 1996) grundar sig i Eco-School (1992) och är en del av Foundation for 

Environmental Education (1980). Håll Sverige Rent, HSR, är en ideell organisation som 

samarbetar med ett flertal andra olika organisationer och företag, alla med samma mål om ett 

renare och mer hållbart Sverige. När förskolor väljer att arbeta utefter verktyget Grön flagg 

kan de senare erhålla den utmärkelsen från HSR (2016a). Varje verksamhet väljer själva vilka 

områden de vill utveckla inom hållbar utveckling och därför kan deras arbeten och arbetssätt 

se olika ut. Arbetet kring områdena grundar sig i att pedagogerna bildar ett Grön flagg-råd, 

men då även barnens åsikter bör framföras rekommenderas att de är med i dessa råd eller på 

annat sätt har inflytande. Barns delaktighet och inflytande är därför en stor del av detta arbete. 

Statistik från HSR (2016b) visar att pedagoger anser att barn får ett större inflytande i 

verksamheten med detta verktyg. 

 

Sammanfattningsvis kan denna bakgrund tolkas som att verksamheter borde genomsyras av 

arbete inom hållbar utveckling, då samhället i och med styrdokumenten är inrotade i detta. 

Verktygen att jobba med hållbar utveckling finns tillgängliga och är relativt utarbetade för att 

verksamheter ska kunna ta till sig och arbeta med dessa. 

 
 
Litteraturgenomgång och teoretiska begrepp 

”Barnperspektiv kan betyda att verka i barns intresse, men det är inte den enda möjliga innebörden 

(…) Begreppet är mångtydigt och måste så vara.” 

- Halldén, 2003:13 

 

Citatet ovan pekar på att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är svåra att närma 

sig. Det finns ingen egentlig definition av dessa begrepp, och för att vidga sin förståelse för 

dem måste de närmas utifrån flera olika synvinklar. 

 

Sommer, Pramling Samuelsson, Hundeide (2011) tar upp ett exempel med ett spädbarn som 

vinklar mungiporna uppåt. Genom denna rörelse tolkar föräldrarna att barnet ler och att det 



 

10 
	  

genom leendet uttrycker glädje, men utan att helt kunna gå in i barnets huvud och ta över dess 

kropp kan vi aldrig helt säkert veta vad det där leendet egentligen betyder. Sommer  m.fl. 

argumenterar vidare om barnperspektiv i förhållande till barns perspektiv, där barns 

perspektiv ligger till grund för ett barnperspektiv som sedan tolkas av exempelvis vuxna. En 

vuxen kan alltså anta ett barnperspektiv, men kan aldrig ta ett barns perspektiv. Även Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) anser att det inte går att närma sig ett barns perspektiv. 

Genom att ändå försöka anta ett barnperspektiv ger pedagoger barnen en större möjlighet att 

uttrycka sig och få inflytande. I enlighet med Sommer m.fl. (2011) uttrycker författarna att det 

trots allt är en omöjlighet att helt ta sig an någon annans perspektiv utan att vara den 

personen. 

 

När det gäller makt och maktpositioner trycker Åberg & Lenz Taguchi (2005) på att 

pedagoger i förskolan inte är de som har all kunskap och vet allting. De uttrycker istället att 

”barn behöver ambitiösa vuxna i den meningen att vi ger dem verktyg” (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005:58). Författarna ser samspelet mellan pedagoger och barn som ett lärande och 

skriver att vuxna bör lämna rollen som förmedlare bakom sig till fördel för barns inflytande. 

Av det arbete som de själva lagt ned på att förändra sin egen pedagogiska roll upplevs 

verksamhetsarbetet som ”roligare och mer intressant” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:58). När 

barn märker att vuxna lyssnar till dem och när deras åsikter kommer fram och respekteras 

ändras samspelet mellan pedagoger och barn mot ett mer positivt arbetssätt (Riddarsporre & 

Persson, 2010). Vidare diskuterar Åberg & Lenz Taguchi (2005) att barnsynen är lätt för 

pedagoger att samtala om, men svårare att utöva i praktiken. Att barn är kompetenta är ett 

synsätt som många pedagoger uttrycker att de har, men det är sättet som barnen bemöts på av 

de vuxna som är den egentliga verkligheten. Vilken barnsyn som råder uttrycks genom 

pedagogers göranden, inte av vad de säger.  

 

Öhman (2009) skriver om barn och deras inflytande i relation till den vuxna världen och 

kommer fram till att barn begränsas i samspelet med vuxna eftersom det är vuxna som sätter 

reglerna. Hon markerar att barn bör ha ett reellt inflytande över sin vardag där de ges 

valmöjligheter. Genom att då anta ett barnperspektiv syftar Öhman på att den vuxne kan 

närma sig barnets värld. Detta överensstämmer med FN:s konvention om barns rättigheter 

(UNICEF, 1989) att varje barns åsikt bör lyftas fram, vilket också förtydligas i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a). Ges barn inte några möjligheter att uttrycka sig har de heller 

ingen chans att påverka vardagen. Därför är det även avgörande för hur barns inflytande 
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kommer fram och tas på allvar av pedagogerna (Åberg & Lenz Taguchi, 2005; Johannesen & 

Sandvik, 2009). 

 

Dolk (2013) kommer fram till att man i specifikt hennes studie bör skilja på begreppen 

delaktighet och inflytande trots att de i många andra studier och sammanhang används 

tillsammans som begreppspar. I andra sammanhang används de dels som synonymer och dels 

som omväxlande med varandra. Begreppet inflytande definierar hon som att vara en del i till 

exempel ett barnråd, där det ses som ett sätt att påverka “formella demokratiska 

beslutsprocesser” (Dolk, 2013:179). Delaktighet, enligt Dolk, handlar istället om att vara 

inkluderad i olika situationer, vilket gör att begreppet knyts till maktpositioner. I förskolan är 

det de vuxna som har makten och är i slutändan de som bestämmer över barns inflytande, 

samt över hur det ska ske. Att barn ska få sin röst hörd görs inte enbart via barns tal, utan det 

är även viktigt för pedagoger att försöka uppfatta barns kroppsspråk och gester. Att som 

vuxen vara i maktpositionen avgör även vem som får uttrycka sig och hur det uppfattas. Dolks 

avhandling visar på att pedagoger inte alltid är överens eller har uttalade definitioner av 

begreppen barns inflytande och delaktighet. Det verkar skrämma pedagogerna att ge barnen 

mer kontroll eftersom det ofta tolkas som att barnen kommer med orimliga krav som 

pedagogerna sedan måste följa. Johannesen & Sandvik (2009) poängterar att även om 

pedagoger släpper kontrollen för att ge barnen mer inflytande över verksamheten behövs ändå 

pedagogernas ansvar i slutändan. Ur detta kan tolkas att ramar och riktlinjer ändå bör följas.  

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) berättar att det tidigare i deras förskola inte direkt funnits något 

intresse hos pedagogerna att veta hur andra förskolor arbetade. De lyfter däremot fram att 

pedagogiska nätverk är något som med tiden vuxit sig fram och blivit till ett viktigt redskap 

för pedagoger där de kan dela med sig av sina kunskaper, men även lära sig av andra och 

förstå hur andra pedagoger och arbetslag tänker. Pedagogiska nätverk öppnar upp för 

dialoger, skriver Åberg & Lenz Taguchi. Det är ett spännande sätt att skapa nya förståelser för 

hur andra pedagoger arbetar, men även ett sätt att förstå vikten av att se och lära av varandras 

olikheter. Det pedagogiska nätverket kan ses som en mötesplats för pedagoger som vill dela 

med sig av sina kunskaper, men även till de pedagoger som söker den kunskapen. Till sist 

lyfter författarna fram att nätverket ger pedagoger en drivkraft och en tro om att det som sker i 

verksamheten har stor betydelse för framtiden och barnen i förskolan.  
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Löfdahl m.fl. (2014) menar att det inte finns ett universellt sätt att teoretiskt beskriva barn och 

barndom. När pedagoger studerar barn måste de därför tydliggöra ur vilket perspektiv de 

avser att behandla, då samhället vilar på normer som är svåra att bortse ifrån eftersom vi 

ständigt utsätts för dessa. Författarna tar också upp begreppet om det kompetenta barnet och 

vad det kan ha för betydelse för hur vi ser på barn. ”Genom att diskutera i termer av ålder och 

stadier och förklara beteende i relation till utveckling har vetenskapen bidragit till att 

konstruera kunskap som representerar vissa värden och därmed önskade resultat. (…) barn 

blir objekt för normalisering” (Löfdahl m.fl., 2014:24), där en syn om hur barn ska vara och 

hur de bör bete sig kommer fram. Målet blir att barn ska socialiseras in i samhället och överta 

de vuxnas roller. Genom att prata om det kompetenta barnet och ställa sig frågande till vad 

man egentligen menar med det kan begreppet få en betydelse av att barns kompetens inte är 

förutbestämd, utan istället att den skapas med barnet och dess intressen. Förskolan kan ses 

som att den bidrar till att styra barn mot ett bestämt mål genom att de vuxna sätter gränser för 

inflytande och lär ut om samhällsfunktioner i stort. Genom detta skapar vi diskurser som har 

betydelse för hur vi betraktar världen med barnen, vilka i sig kan vara problematiska eftersom 

just det synsätt vi har kanske inte överensstämmer med andras normer. Det kan skapa 

konflikter mellan de olika diskurserna beroende av vilken inställning de vuxna har och hur de 

väljer att använda lärandemiljön. Forskare inom området har alltså krav på sig att analysera 

och relatera resultat i förhållande till de olika bakgrunder som barn i en barngrupp har med 

sig, men också att ha i beaktande att förskolan i sig är en verksamhet som påverkas av yttre 

krafter. Vidare påpekar Löfdahl m.fl. att när ett område inom förskolan undersöks bidrar det 

till att förstärka vissa diskurser och normer. Ens val av perspektiv är alltid beroende av 

någonting annat.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) betonas vikten av att lära ut grundläggande värden 

och att verksamheten ska arbeta utifrån en demokratisk grund. Då det inte finns några fasta 

mål är det en tolkningsfråga i hur pedagoger ska arbeta utefter dessa riktlinjer. 

Demokratifostran och demokrati kan ses ur olika perspektiv, men det är i slutändan barns 

delaktighet och inflytande som ska vara i fokus. Löfdahl m.fl. (2014) förklarar att det hela 

tiden sker demokratiska beslut i förskolans verksamhet. Dessa beslut kan ske genom både 

samspel i relationen vuxen-barn, men även mellan barn-barn. Ett sätt att få in demokrati och 

barns inflytande i arbetet med hållbar utveckling är att ha ett barnråd, vilket både HSR (2009) 

samt Skolverket (2016a) föreslår att verksamheterna gör för att få erhålla utmärkelserna Grön 

flagg eller Skola för hållbar utveckling. 
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Klimat- och miljöfrågor är ett område som berör alla människor på jorden och därför är vi alla 

med och bidrar till hur planetens miljöer utvecklas. Agenda 21 är en global överenskommelse 

med klimat- och miljömål som år 1992 fastslogs under United Nations Conference on 

Enviroment & Development i Rio de Janeiro. “No nation can achieve this on its own; but 

together we can - in a global partnership for sustainable development.” (UN, 1992: Chapter 

1:1.1). Att väcka intresset om miljöfrågor redan hos barn i förskolan ger dem en möjlighet att 

föra vidare dessa kunskaper till följande generation och nästa efter den. Befolkningen i 

utvecklingsländer består till nästan hälften av barn och då det är de som kommer ta över 

ansvaret efter de vuxna ses detta som viktigt (UN, 1992). I januari 2016 trädde en ny 

handlingsplan i kraft, Agenda 2030 (FN, 2015). Att arbeta med hållbar utveckling och 

miljömedvetenhet i förskolan handlar inte enbart om att leva för en bättre framtid, utan även 

för att påverka sin egen närmiljö och göra barnen till aktiva deltagare (Engdahl, Karlsson, 

Hellman & Ärleman-Hagsér, 2012). 

 

Synen på barnperspektiv och barns perspektiv kan alltså se olika ut beroende på genom vems 

ögon man ser med, en lärare har ett perspektiv, en förälder ett annat, och ett barn ett tredje. 

Bara genom att försöka anta ett barnperspektiv ges barn större möjligheter att synas och höras 

än om man inte är medveten om detta. Makt, och vilken roll pedagogen intar, är en annan 

faktor till hur barns åsikter och tankar kommer fram och tydliggörs, och hänger således ihop 

med de olika perspektiven. Barn ges större möjlighet till delaktighet och inflytande genom att 

delta i demokratiska processer, men det är viktigt att skilja på begreppen och reda ut vad de 

betyder i olika sammanhang. Samspelet mellan barn och pedagoger går i en mer positiv 

riktning då barnen märker att de blir sedda. Att Sverige skrivit under för Agenda 21, och 

senare Agenda 2030, innebär att arbetet för ett hållbart samhälle förmodligen kommer 

fortsätta omstruktureras även i framtiden. 
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RESULTAT AV INTERVJUER 
Nedan följer resultat av intervjuer med pedagoger i förhållande till studiens frågeställningar. 

Först redovisas hur begreppet barns inflytande tolkas av pedagoger, och följs därefter upp 

med en redogörelse av vilket förhållningssätt pedagoger har i arbetet med barns inflytande i 

relation till hållbar utveckling. Viktigt att framföra här är att detta är våra tolkningar utifrån 

intervjuer med pedagoger som alla har olika erfarenheter av arbete med hållbar utveckling och 

barns inflytande. Detta avsnitt avslutas med en resultatslutsats. 

 
 
Hur tolkar pedagoger begreppet “barns inflytande”? 

“Om dom lär sig att argumentera för sin sak och sen att jag som pedagog är villig att lyssna på 

varje enskild individ och göra liksom som … först säger jag nej och ger en riktig bra 

argumentation till varför vi ska stanna inne, eller vad det nu är, så kan jag ändra mig och det tycker 

jag väl är att vi ger barn inflytande, att jag inte är så benhård.” 

- Marit 

 

Marit beskriver att barns inflytande handlar om att höra på hur barnen diskuterar sin rätt och 

sina åsikter och att hon som pedagog kan ta till sig det och göra efter deras viljor. Hon 

reflekterar även över en aktivitetstavla de har på avdelningen och att det egentligen inte är 

barnen som har bestämt vad som ska finnas på tavlan, utan pedagogerna. På aktivitetstavlan 

finns kort på avdelningens olika lek- och skapandemiljöer där barnen själva får välja 

aktiviteter utifrån det pedagogerna valt. Marit uttrycker att hon gärna vill se mer av barns 

inflytande i verksamheten, men samtidigt att dessa ska vara inom tydliga ramar eftersom hon 

upplever att det lätt blir rörigt. Det skapar en trygghet hos barnen att inte alltid ha ett fritt 

spektra av aktiviteter och val i livet, och att det många gånger kan vara bekvämt att inte 

behöva välja. Ett exempel hon tar upp är kring måltidssituationer där barnen har förut-

bestämda platser och att det inte sker någon diskussion kring var barnen ska sitta. 

 

Marit berättar även att förskolan går efter en filosofi som bygger på att verksamheten styrs av 

barns intressen som pedagoger uppmärksammar genom observationer och dokumentationer. 

Under intervjun ställer dock Marit sig själv frågorna om hur mycket inflytande barnen 

egentligen har i verksamheten, samt att det är mycket svårare att arbeta med barns inflytande 

med yngre barn. ”Jag känner mig lite kluven där”, säger hon. 
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“Jag tycker liksom att det är en del av hela verksamheten, det går från första sekunden dom kliver 

in och sen tills när dom går hem, att det finns ingen situation som det inte ska vara med i 

verksamheten. Sen är det svårare och lättare, men jag tycker det är jätteviktigt och jätteroligt att 

jobba med. Svårt men roligt.” 

- Gunbritt 

 

Gunbritt antyder på att när hon försöker förstå och bekräfta barnen ges de möjligheter till 

inflytande i verksamheten. När hon ser ett barn som inte verkar ha någonting att göra, eller ett 

barn som har tappat fokus och irrar omkring funderar hon runt vad hon som pedagog antingen 

kan ta fram eller göra för att fånga det barnets intresse. Samtidigt säger hon att det är svårt 

eftersom det inte alltid kan bekräftas genom barnets tal när de själva känner att de har 

inflytande. Barngruppens storlek har också betydelse, anser hon, för hur barns inflytande görs 

synligt i verksamheten. Det är inte alltid så lätt att se, höra eller veta på en gång då alla barn i 

en grupp kanske pratar i mun på varandra. Gunbritt förtydligar att mindre barngrupper skulle 

frigöra mer tid för det enskilda barnet där pedagoger kan ta sig tid att lyssna. Hon tänker sig 

också att arbetet mellan barn i olika åldrar skiljer sig åt, att det finns flera olika faktorer som 

påverkar på vilket sätt barn uttrycker sig och hur pedagoger tolkar deras sätt att vara. 

 
”Jag tror ju att med till exempel dom äldre barnen så pratar man ju väldigt mycket och det är 

väldigt viktigt att man får sin röst hörd och att dom får säga vad dom tycker och tänker och att 

dom måste visa när dom tycker saker är fel eller så. För dom är det lättare att få en inblick i att 

dom ska ha en påverkan på vad dom får göra och inte göra och i alla situationer.” 

- Solveig 

 

Liksom Gunbritt, antyder Solveig att barns inflytande i verksamheten skiljer sig beroende på 

deras ålder och sätt att uttrycka sig på. De äldre barnen, berättar Solveig, har större förståelse 

för sitt inflytande i verksamheten. De vet att det är viktigt att få sin röst hörd eller att de måste 

visa när de tycker att saker är fel. För dem är det lättare att få en inblick i vad de får och inte 

får göra i olika situationer. Solveig fortsätter berätta att till skillnad från de äldre barnen 

förstår nog inte de yngre barnen i samma utsträckning att de har ett inflytande i verksamheten. 

Solveig uttrycker att pedagoger måste bestämma mer över de yngre barnen vid olika 

basbehov, som till exempel vid blöjbyten, eftersom barnen varken kan utföra dessa situationer 

helt själva eller verkar ha förståelse för när det behöver göras. 
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Solveig säger att det är pedagogerna som ger barnen verktyg och lär dem förstå hur dessa 

används. Det beror på vad pedagogen har för perspektiv på det hela, arbetet för barns lärande 

och inflytande i det hela ser olika ut beroende på vem som utför arbetet. Solveig uttrycker att 

det är viktigt att arbetslaget får tid till att samtala om hur de vill jobba med barns inflytande 

och vad alla har för inställning till begreppet. Genom det kan de kanske få fram fler tips och 

idéer bland personalen på förskolan där hon jobbar. Att ha mindre barngrupper är också 

någonting som Solveig trycker på, eftersom det är svårt att fånga allas intressen i den stora 

gruppen. Hon beskriver vidare att det finns de barn som hörs mer än andra och det är svårt att 

få en jämn övergång och balans i förhållande till de barn som är lite tystare. 

 
“Det där får man ju ha ständigt levande och att liksom se var dom kan få inflytande och försöka 

utmana varje barn också på sin nivå, se att de faktiskt har väldigt mycket bra idéer. För det är ju 

som inte bara vi som bestämmer och gör utan dom får faktiskt vara med och tycka.” 

- Clarissa 

 

Clarissa beskriver att då barnen är i förskolan så mycket av sin tid är deras inflytande en stor 

och viktig del av verksamheten. Hon tycker att samlingar är ett bra och centralt tillfälle för 

barnen att komma till tals då de där får möjlighet att komma till tals en och en. Samtidigt får 

barnen möjlighet att lyssna till andra. Samlingar, enligt Clarissa, öppnar även upp för 

konversationer om till exempel vad barnen ska göra till helgen eller vad de ska göra framöver. 

Vidare lyfter hon även fram att barnets ålder och mognad påverkar en del av idéerna och 

svaren, men lyfter samtidigt upp att yngre barn som har äldre syskon på avdelningen ofta får 

stöd och uppmuntras till samtal av de äldre syskonen.  

 

Anneli tycker också att samlingar är bra. Det är något de har regelbundet på avdelningen och 

enligt henne blir det därför något som faller sig naturligt att barnen hörs och kommer till tals. 

Vidare anser hon att det är viktigt att pedagogerna har ett sorts system där alla barn får synas 

och höras eftersom det kan vara något som ses som svårt då barngruppen är stor.  

 
“Att man reflekterar tillsammans med pedagogerna och pratar om alla barnen och får fundera 

kring; hur kommer det här barnet fram i den här gruppen och kommer det här barnet fram?  Vet vi 

verkligen att det här barnet får fram det den vill? Det är viktigt att vi reflekterar, eller det gör vi ju, 

men att det är en viktig grej vi gör för att barnen verkligen ska synas.” 

- Anneli 

 



 

17 
	  

Något som både Anneli och Clarissa uttrycker är att observationer om barns inflytande är 

viktigt. Att pedagoger observerar barnen i verksamheten ger större förståelse för hur de sedan 

kan arbeta för att ge barnen ytterligare möjligheter. Anneli beskriver också att det är viktigt att 

arbetslaget tillsammans reflekterar kring barns inflytande och hur den kommer fram då hon 

tycker det är viktigt att pedagogerna har förståelse för varandras perspektiv för att kunna 

arbeta med detta.  

 
 
Vilket förhållningssätt har pedagoger i arbetet med barns inflytande i relation 
till hållbar utveckling? 
Förskolan där Marit arbetar har de regelbundna planerade möten tillsammans med barnen. 

Genom dessa möten berättar hon att barns frågor lyfts fram för att sedan diskuteras och röstats 

på för att eventuellt skapa förändring i verksamheten. Det kan vara frågor som gäller om 

gungorna ska vara uppe eller nere på vintern och när cyklarna ska tas fram på våren. Det är 

pedagogerna som väljer ut representanter från storbarnsavdelningarna med kriterierna om att 

de är bra på att lyssna på sina kompisar, och som kan prata och vågar prata. Tidigare har de 

testat att rösta fram olika representanter, men att det av olika skäl märkt att det inte fungerat 

som det är tänkt, att de som blir framröstade kanske ångrar sig eller liknande. Marit 

reflekterade även högt kring att prova på en dold omröstning eftersom tidsbrist inte är ett 

problem hon upplever att de har på avdelningen. Förskolan har även en förslagslåda, en 

hemlig låda där barnen får lägga sina förslag i. När barnen inte själva kan skriva sitt förslag så 

får de be en kompis eller en pedagog om hjälp. 

 

Hållbar utveckling har inte varit ett område som legat i fokus på förskolorna där Solveig, 

Gunbritt, Clarissa och Annelie arbetar, utan där har andra områden varit prioriterade. Vidare 

har pedagogerna gemensamt uttryckt att begreppet hållbar utveckling är brett och att de inte 

vet hur de ska skära ned det till lagom stora mål att sträva mot. Solveig berättar om att de 

nyligen startat upp ett projektarbete kring hållbar utveckling och uttrycker att det är en 

utmaning att bara komma igång med det eftersom de inte riktigt ännu har tänket och rutinerna 

för det i arbetslaget. Att skala ned det till barns inflytande är därför någonting som de ännu 

inte har hunnit arbeta med. Vidare berättar hon också om att hennes förskola ansökt om en 

utmärkelse inom hållbar utveckling. 

 

Anneli berättar om ett socialt hållbarhetsarbetet på en tidigare arbetsplats där de bland annat 

skrev upp barnens tankar och satte upp dem på en vägg. Tanken med detta var att det skulle 
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vara synligt för alla och att det var mål som pedagogerna skulle uppnå, och hon understryker 

noga att det inte fick handla om mål som kanske skulle gå att uppnå, utan det var tvunget till 

att vara konkret och nära. Pedagogerna hade dessutom en hel del möten som barnen var 

intresserade av så de ordnade då så kallade barnmöten med barnen. “Så det tyckte jag var ett 

jättebra sätt att, ett konkret sätt, att visa barnen att ni är viktiga och era röster är jätteviktiga”, 

säger hon. 

 
“Vad vill vi fokusera på det här läsåret med hållbar utveckling? För skulle man tänka alla delar i 

det skulle det inte funka, man skulle inte ha tid till någonting annat.” 

- Solveig 

 

“På jobbet tar jag på mig en roll och då är det viktigt”, säger Gunbritt och fortsätter med att 

hållbar utveckling enligt henne handlar om den sociala hållbarheten. Hon ställer sig frågor 

som, vilken individ blir det av det här barnet om vi jobbar på det här sättet och vad får den för 

framtid? Blir det här en trygg individ, en individ som känner att den har tilltro till sig själv och 

har den tillit till andra? Liksom Solveig tycker Gunbritt att arbetslaget saknar rätt kompetens 

för att arbeta med hållbar utveckling då det även är ett så stort och spretigt område och önskar 

utbildning inom detta. Att de även har stor personalomsättning med för få förskollärare och 

många vikarier gör arbetet ännu svårare. 

 

Liselott förklarar att hållbar utveckling enligt henne handlar om att tänka på miljön, men även 

hur alla är mot varandra. Det handlar om barns sociala samspel men även samspelet mellan 

alla som vistas i verksamheten. “Förskolan är ju till för barnen så det är ju viktigt att de får 

vara med och känna det”, säger hon och lyfter fram samlingar som ett av de bästa sätten där 

barns åsikter kommer fram. Genom bekräftelse från pedagogerna uttrycker Liselott att barnen 

får känna sig delaktiga. 

 
 
Slutsatser av resultatet 
Ett flertal av de intervjuade pedagogerna uttrycker att barngruppernas storlek är en bidragande 

faktor till hur arbetet med barns inflytande upplevs. Med större grupper blir tiden knapp och 

det blir svårare att se varje barn. Pedagogerna upplever även att det är svårt att tolka vad 

barnen egentligen tycker och tänker. Det gäller särskilt de yngre barnen eftersom bristen att 

kunna uttrycka sig med ord blir klurigt då pedagogerna istället måste se barns viljor genom 

exempelvis kroppsspråk eller göranden. Genom olika möten med barngruppen, som samlingar 
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eller möten, uttrycker pedagogerna ändå att barnen får komma till tals och att de bekräftas.  

Att ha vissa ramar pedagoger väljer att inte gå utanför genomsyrar också verksamheterna, där 

de uttrycker att det är för barnens trygghet. I vissa fall är det ingen diskussion kring vilka 

regler som gäller eller när det enbart är pedagoger som bestämmer, medan barn ges mer 

inflytande i andra mer ämnesrelaterade fall som exempelvis temaarbeten eller vad de vill 

pyssla med på avdelningen. Pedagogerna uttrycker även att arbetslagen bör vara medvetna om 

varandras olika perspektiv för att på bästa sätt få in barns inflytande i verksamheten. 

 

När det gäller hållbar utveckling diskuterade pedagogerna i första hand kring miljö- och 

naturvårdsfrågor, och arbeten som förskolorna satsar på handlar om just återanvändning och 

återvinning. Arbetet med den sociala delen av hållbar utveckling låg ändå i fokus trots att 

flera av pedagogerna inte medvetet reflekterat över det. Där hållbar utveckling inte har varit 

ett prioriterat ämne har pedagogerna ändå reflekterat kring och arbetat med barns inflytande, 

trots att de inte vetat hur de ska göra. Pedagogerna efterlyser ett konkret arbetssätt som enkelt 

går att redovisa för både sig själva och för barnen. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 
Då vår studie har en kvalitativ ansatts baseras analys och diskussion på våra tolkningar av 

resultaten från intervjuer med pedagogerna. Dessa tolkningar ligger till grund för de slutsatser 

som studien visar. I slutet av denna del diskuterar vi kring studiens metodval och om det kan 

ha påverkat studiens resultat, samt om vidare forskning och avslutande reflektioner. 

 
 
Pedagogers förhållningssätt och tolkningar av de olika begreppen 
Det som framkommit i resultatet är att det finns skilda uppfattningar om både begreppen 

barns inflytande och begreppet hållbar utveckling. Vi upplever att pedagogerna har olika 

infallsvinklar utifrån hur de tänker sig att barns inflytande upplevs, men även olika 

uppfattningar om vilka bidragande faktorer som influerar arbetet kring detta. Angående 

hållbar utveckling märker vi även där att begreppet tolkas olika, att pedagogerna har olika syn 

på begreppet beroende om de tänker kring det som privatperson eller som pedagog i 

förskoleverksamhet. I första hand beskrivs hållbar utveckling som arbete med miljö och natur, 

och andra hand kom de in på att se det ur andra perspektiv. 

 

I enlighet med Dolk (2013), som förklarar att pedagoger inte alltid är överens om hur 

begreppet barns inflytande och delaktighet tolkas ser vi liknande resultat utifrån vår studie. Vi 

lade märke till att pedagogerna har olika uppfattningar kring begreppen vilket kan vara en 

förklaring till varför pedagogerna sätter tydliga och, enligt oss, snäva ramar. I Dolks studie 

verkar pedagoger skrämmas av att ge barnen mer kontroll över beslut som rör förskolan. Vi 

tolkar att pedagogerna i vår studie har satt tydliga ramar i verksamheten då de kanske inte 

riktigt vet vad som händer ifall de släpper lite på tyglarna. Flera av pedagogerna uppger att de 

sällan eller aldrig låter barnen bestämma över var de ska sitta vid måltidssituationer eller 

andra omvårdnadssituationer eftersom det upplevs som “rörigt”. När några pedagoger 

uttryckte att omvårdssituationer, som exempelvis blöjbyte, inte prioriterades som värdefulla i 

förhållande till barns inflytande reagerar vi över att pedagogerna kanske inte tagit sig tid att 

reflektera över vilka tillfällen de har chansen till att få in det arbetet i just den situationen. Vi 

anser att det är av lika stor vikt att även vid dessa tillfällen, då en pedagog får ensamtid med 

ett barn, får möjlighet att bekräfta barnet. En av pedagogerna uttrycker däremot vikten av att 

få sitta med barnen en och en vid planerade aktiviteter, och det särskilt med yngre barn, just 

för att då barnet inte kan prata med ord eller själva berätta om saker behövs tillfällen då 
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pedagogerna istället kan observera det. Att för en liten stund få uppmärksamma ett eller två 

barn och utforska tillsammans med dem upplevs som positivt, att pedagogerna tar sig tid att 

enskilt arbeta med få barn uttrycks som spännande och roligt, både för barn och vuxna.  

 

Öhman (2009) och Åberg & Lenz Taguchi (2005) förespråkar att beroende på hur relationerna 

mellan barn och vuxna ser ut påverkas samspelet mellan dem. I och med de regler och ramar 

som sätts av pedagoger hålls barnen tillbaka. Pedagogerna vi intervjuade var överens om att 

barns inflytande i verksamheten upplevs av dem som att det synliggjordes. Däremot funderar 

vi kring hur mycket inflytande barnen egentligen har eftersom alla verksamheter har olika 

satta ramverk. Barns inflytande tolkas i relation till hur resten av verksamheten fungerar. Hos 

en förskola kan ramarna vara att barnen enbart har inflytande inom sitt eget skapande under 

pysselstunder där materialet består av det som pedagogerna förutbestämt. En annan förskola 

har i flera år valt att inte köpa in vare sig leksaker eller förbrukningsmaterial då detta är en 

stor del av hållbarhetsarbetet som förskolan går efter. Detta kan, enligt oss, resultera i att det 

barnen ger uttryck för att de skulle vilja ha på förskolan kanske inte går att uppfylla. Det fanns 

även förskolor som har utförliga barnrådsliknande möten för att ta till sig barnens ord i ett 

större perspektiv om saker som gäller större delar av verksamheten. Som vi tidigare nämnt i 

resultatdelen, kan det vara svårt att göra sin röst hörd eftersom barngrupperna kan vara stora, 

och kan därför, enligt oss, vara ett alternativ till att pedagogerna bestämmer allt över huvudet 

på barnen. Samlingar ses genomgående som ett tillfälle där barnen kommer till tals och flera 

av pedagogerna berättar om en form av “Veckans barn” som går ut på att ett barn 

uppmärksammas extra mycket under en vecka. Barnen får då vara med och duka, hämta mat, 

bestämma sånger på samlingen och så vidare. Men är detta egentligen att tolka som 

inflytande, eller är det pedagogerna som bestämmer allt? 

 

Teorier om olika diskurser och normer beskrivs av Löfdahl m.fl. (2014) som en form av 

ramsättning där vuxna har förutbestämda meningar som ska “läras ut” och förmedlas vidare. 

“Veckans barn” tänker vi oss är just en sådan aktivitet som vuxna har bestämt att barn ska 

vara med om för att det är den chansen det barnet har till inflytande. Eftersom inflytande är ett 

begrepp som går att tolka på olika sätt syns detta extra tydligt här. Det är någonting 

förutbestämt som fortsätter termin efter termin och där pedagoger kanske inte alltid har tagit 

hänsyn till barnens intressen eller formar det efter vad och hur barnen skulle vilja göra. 

Eftersom det är ett fenomen som ser ganska lika ut på de förskolor som vi besökt anser vi att 

det finns en formel som pedagogerna i studien utgår ifrån och knappt ändrar på. Detta kan 



 

22 
	  

bero på att det eventuellt saknas en diskussion i arbetslagen kring hur barns inflytande faktiskt 

tas tillvara på, vilket vi har sett under flertalet av våra intervjuer gällande barns inflytande. 

Sedan tänker vi även att alla barn kanske inte blir rättvist behandlade eftersom pedagogerna 

utgår från samma grund. Vi vet sedan tidigare att barn kommer från olika hemkulturer och har 

olika sociala förutsättningar, vilket i sig kan leda till att barn kan känna sig negativt utpekade 

snarare än positivt uppmärksammade. Om barn uppmanas att ta med någonting hemifrån finns 

risken att det slår bakut, till exempel på grund av ekonomiska skäl hemma, eller att 

föräldrarna inte tillåter barnet att ta med det speciella som barnet verkligen vill visa upp. Detta 

kan då skapa oro bland vissa barn där några får mer inflytande än andra beroende på vilken 

bakgrund de kommer ifrån. Det vore intressant att fortsätta undersöka mer genomgående hur 

arbetet kring temat “Veckans barn” fungerar och hur pedagoger går tillväga för att lyfta fram 

barns inflytande inom detta.  

 

När det kommer till barns perspektiv och barnperspektiv ser vi ingen direkt tydlighet i hur 

begreppsförståelserna tolkas av pedagogerna. En pedagog uttrycker att barnen får inflytande i 

arbetet med till exempel “Veckans barn” och andra liknande aktiviteter, men i slutet av denna 

intervju då vi frågade om hur de återkopplar veckan tillsammans med barnen märks det att 

pedagogen kanske inte reflekterat kring hur de egentligen arbetar med detta inom 

avdelningen. Under intervjun är pedagogen väldigt tydlig med att berätta att det var genom 

detta som barnen fick det inflytande de hade rätt till i verksamheten. I en annan intervju 

synliggörs detta däremot mer då en pedagog berättar om att observationer och reflektioner 

med kollegor är viktigt för att få en större förståelse för varje barn. Detta för att försöka ge 

barnen mer inflytande i verksamheten men även, enligt oss, en större förståelse av ett barns 

perspektiv. Sommer m.fl. (2011) skriver, som vi tidigare nämnt, hur någon aldrig helt kan 

anta någon annans perspektiv, utan vi kan bara tänka oss hur någon annan tycker, känner och 

upplever olika situationer. Att återkoppla aktiviteter och händelser med barnen verkar inte 

högt prioriterat hos pedagogerna som vi intervjuat, då det i själva verket bör vara just det 

eftersom många diskuterar om att barnen har inflytande i verksamheten.  

 

Förhållningssättet som pedagogerna har om barns inflytande i relation till hållbar utveckling 

varierar alltså från pedagog till pedagog. I det stora hela upplever vi att deras uppfattningar 

om begreppen ändå liknar varandra, men att de kommer till uttryck på många olika sätt. Vad 

detta beror på kan vara en kombination av arbetssätt, tid, barngruppens storlek samt hur 

pedagoger reflekterar kring detta i arbetslaget. Vidare vill vi tillägga att inget arbetssätt ses 
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som sämre eller bättre än något annat, utan det viktigaste som pedagogerna diskuterar kring 

verkar vara just hur de reflekterar kring begreppen och hur de vidareför den kunskapen och 

insikterna till övriga kollegor, samt hur det återkopplas till barnen. 

 
 
Skillnader i arbetet med hållbar utveckling 
Då pedagogerna som vi intervjuat arbetar på olika förskolor med varierande grad av 

utmärkelser inom hållbar utveckling har vi kommit fram till att det finns tydliga skillnader på 

hur de väljer att prioritera och hur de arbetar med hållbar utveckling, samt barnens inflytande 

i relation till detta. Dessa skillnader kommer tydligt fram då förskolor som arbetar efter flera 

olika verktyg och som har kompetensutvecklad personal inom hållbar utveckling oftare har 

välstrukturerade planeringar som de följer, medan förskolor som inte har verktyg och 

kompetens att arbeta med ser det som någonting besvärligt. Då det heller inte finns tydlighet i 

läroplanen om hur arbetet med hållbar utveckling ska utföras, kan det därför vara svårt för 

pedagoger att veta hur de ska få in hållbarhetsarbetet i förskolan. 

 

Enligt dem vi intervjuat ser vi tydliga skillnader i hur pedagoger tolkar begreppet hållbar 

utveckling. Den första tanken som dyker upp hos de flesta handlar om miljö och kretslopp, 

medan några allteftersom även kom in på den sociala delen i arbetet med hållbar utveckling. 

Det vi ser är att pedagogerna inte alltid verkar vara medvetna om bredden av begreppet 

hållbar utveckling, utan att de är mer eller mindre låsta i att se det ur ett miljö- och 

naturperspektiv. Om fler pedagoger skulle vara medvetna om det sociala hållbarhetsarbetet 

tror vi att de lättare skulle kunna få in barns inflytande med hållbar utveckling i vardagen, då 

just för att det går att fläta samman med till exempel samlingar som pedagogerna lyfter fram 

som demokratiarbete. Man röstar, lyssnar på varandra, lär sig respektera varandras åsikter och 

ger på så sätt en grund till demokratiarbete och barns rättigheter, vilket även Löfdahl mfl 

(2014) uttrycker. Det är ett svårt ämne trots att det finns där, men om pedagogerna börjar 

tänka i andra banor, att det inte alls behöver vara så krångligt, kanske det går att se på det med 

helt nya ögon.  

 

En pedagog berättar om att förskolan ska erbjuda det som hemmet inte gör, samt att just 

denna verksamhet inte heller ska ta emot gåvor från föräldrarna. Då en förskola mestadels 

arbetar med naturmaterial och annat så kallat skapandematerial (lera, gips, lim och så vidare) 

kan detta tolkas som att de arbetar utefter återvinningsaspekten i hållbar utveckling. Engdahl 
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m.fl. (2012) skriver att göra barnen till medskapare i arbetet med hållbar utveckling ses som 

viktigt eftersom det hjälper barnen att få insikt om sin egen närmiljö. Johannesen & Sandvik 

(2009) och Åberg & Lenz Taguchi (2005) diskuterar kring samma ämne, men även vikten av 

att pedagoger är medvetna om barns inflytande och att barn ges inflytande för att de ska ha 

möjligheter att påverka sin vardag i förskolan. Genom att hela tiden riva pärlplattor istället för 

att stryka dem kanske inte är det barnen egentligen vill, och den största frågan blir då hur 

pedagogerna tar tillvara på dessa viljor. En fråga att ställa till arbetslaget skulle kunna vara 

hur de väljer att diskutera detta med barnen och hur de tänker sig att barnen ska förstå detta 

med återvinning och återanvändning av material. Att ha inflytande behöver inte handla om att 

få exakt som man vill, utan kan betyda att ett barn får svar på sina frågor och förstår svaren 

som delges, vilket kan visa sig i att samspelet mellan pedagog och barn stärks, som också 

Riddarsporre & Persson (2010) tar upp. 

 

 

Slutsats 
Man kanske skulle kunna tycka att arbetet med hållbar utveckling skiljer sig mellan 

förskolorna på grund av deras olika utmärkelser, och att de förskolor med utmärkelser har ett 

mer utarbetat arbetssätt i personalkåren gällande barns inflytande i relation till hållbar 

utveckling. I Skola för hållbar utveckling och Grön flagg finns riktlinjer för att få in barns 

inflytande i arbetet med hållbarhet. Detta kan exempelvis vara genom att ha barnråd eller 

genom att pedagoger på annat sätt arbetar med demokrati för att få barnen delaktiga i 

verksamhetsbeslut. Det vi däremot ser utifrån våra intervjuer visar på att arbetssätten inte 

möjligtvis hänger ihop med kompetensutveckling bland pedagogerna, utan att det snarare 

hänger på pedagogernas inställning och förhållningssätt till de olika begreppen. 

 

Flera pedagoger uttrycker att så fort barnen kommer till förskolan fram tills det att de lämnar 

den ska de ha ett reellt inflytande. Men vad är egentligen inflytande? Vad menas med att ge 

barn inflytande? Har barnen varit med och valt ut vilka material som ska finnas? Enligt 

pedagogernas berättelser uttrycks inflytande på flera olika sätt som gör det omöjligt för oss att 

definiera en samlad begreppsbetydelse. Inflytande uttrycks i samband med att barnen får vara 

med och göra saker, även om det är pedagogerna som bestämt vad aktiviteten består av. 

Pedagogerna säger också att inflytande är när barnen är med och röstar under en samling, 

vilket gör begreppet svårtolkat. 
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Begreppet hållbar utveckling verkar lura en att tro att det bara handlar om återanvändning och 

återvinning. Att återanvända saker är konkret och någonting som går att ta på. Demokrati-

arbete är däremot väldigt abstrakt och svårfångat, det vill säga svårt att visa upp. Det som 

pratas om i samlingar om demokrati går senare inte att konkretisera på ett enkelt sätt för till 

exempel föräldrar eller vid återkoppling tillsammans med barn. Det kan vara en bidragande 

faktor till att pedagogerna som intervjuats för studien diskuterar om hållbar utveckling enbart 

ur ett miljö- och naturperspektiv. Hur lyfts det sociala hållbarhetsarbetet fram utan att det 

måste avslutas i en produkt? 

 
 
Val av metod 
En intervju var på förhand tidsbegränsad till 30 minuter, medan två andra intervjuer hade en 

tidsram på över en timme. Vi hade beräknat att intervjuerna skulle ta upp till en timme, och då 

ingen intervju varade längre än 45 minuter känner vi att den satta tiden inte påverkat 

intervjuernas innehåll negativt i form av stress. En av pedagogerna hade vid ett intervju-

tillfälle glömt av den bokade tiden, men intervjun kunde ändå ske. Detta gjorde att intervjun 

blev väldigt kort i jämförelse med de andra intervjuerna, men vi valde ändå att ta med den i 

vår studie. Detta eftersom vi ville ha med så många åsikter som möjligt, även om svaren 

under denna intervju var kortare och inte lika utvecklade som övriga intervjuer. 

 

Två av intervjuerna gjordes parvis vilket medförde att pedagogerna kunde bolla tankar och 

idéer med varandra för längre och mer utarbetade svar. Detta tänkte vi som genomgående 

positivt, men att det samtidigt kunde skapa en återhållsamhet om egna svar då pedagogerna 

kanske inte ville uttrycka sig fullt ut inför en kollega. Som kollegor kanske de inte vill att 

andra ska veta exakt hur de tänker inom det område som den här studien täcker, att de kanske 

vill vara mer anonyma. Det handlar om olika tolkningar av begrepp och att pedagoger kan ha 

olika syn och att de därför hellre sitter tyst om sina åsikter eller bara håller med den andra. 

 

Vid intervjuerna valde vi att delta samtidigt i alla intervjuer, där en hade mer ansvar över 

själva intervjufrågorna, och där den andre antecknade och ansvarade över följdfrågor. För oss 

kändes det mer avslappnande att vi kunde luta oss tillbaka på varandra och att båda fick vara 

med och uppleva tonläge, kroppsspråk och pauser hos de som vi intervjuade. Eftersom vi var 

två personer har vi också reflekterat över om vi kanske skapade ett visst obehag hos de 

pedagoger som intervjuades enskilt, då de pedagogerna inte hade någon att ta stöd av och att 
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de av den anledningen kan ha känt sig i underläge och tagit en mer defensiv ställning. Det 

bästa hade varit om alla intervjuer anpassats till lika antal pedagoger som intervjuare. Vi hade 

även kunnat ha enskilda intervjuer på en enskild förskola för att senare ta en gruppdiskussion 

med alla som vi intervjuat, där vi arbetat fram nya frågor utifrån tidigare svar. 

 

Vi hade kunnat göra en intervjuguide med bredare omfång för att fånga detta område i ett 

större perspektiv. Det kändes lite snävt så som vi hade det och vi fick inte riktigt ut det vi från 

början hade tänkt. Att även fortsätta ha återkommande intervjuer med samma pedagoger där 

de först fick en inblick i hur de anser att det ligger till. Därefter en mer djupgående intervju 

efter det vi analyserat i transkriberingen. Det kan ge ett större perspektiv där vi låter 

pedagogerna över tid reflektera och återkomma med svar som kanske stämmer mer överens 

med vad och hur de faktiskt arbetar. Det har varit svårt att analysera vissa av svaren till 

någonting konkret. Det hade även kunnat skapa en större förståelse för oss i hur pedagoger 

tänker kring barns inflytande, om barnperspektiv och om barns perspektiv. Förhoppningsvis 

har denna studie resultat bidragit till ett mer vidgat och en mer förtydligad syn på arbetet 

kring barns inflytande i relation till hållbarhetsarbetet i förskolan.  

 
 
Vidare forskning 
Då vi intervjuade en pedagog angående om hur hon upplever barns inflytande i förskolan 

berättade hon att det är riktigt svårt att veta när inflytande sker. Hon fortsatte genom att ge en 

bild av hur ett barn uttryckt sig om detta vid olika tillfällen som “jag får aldrig vara med och 

bestämma nånting” eller “här bestämmer ni och hemma bestämmer mamma och pappa”. 

Samtidigt förklarade pedagogen att det även finns barn som tycker att de har ett inflytande i 

förskolan och får vara med och bestämma mycket. I denna studie var syftet att intervjua 

pedagoger och få en inblick i deras syn på barns inflytande i förskolan. Då vi i resultaten kom 

fram till att begreppet tolkas och uppfattas olika av pedagoger samt att någon annan människa 

aldrig fullt ut kan förstå någon annans perspektiv, har det ändå varit av stort intresse att 

studera vidare kring barns inflytande. För att ändra perspektiv på studiens syfte och 

frågeställningar kan vi istället fråga oss hur barn upplever att de har inflytande i förskolans 

verksamhet. 
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Avslutande reflektioner 
När vi var barn, under tidigt 1990-tal, fanns ingen gemensam läroplan med riktlinjer om hur 

det pedagogiska arbetet skulle ske i dagverksamheten eller hos dagmamman. Vi har inte 

heller vuxit upp på samma sätt som barnen i dagens samhälle där förskolan är byggd efter att 

utgå från barnens behov och samtidigt få in styrdokumenten i verksamheten. Det som vi är 

tacksamma över är att det går framåt i utvecklingen både ur ett pedagogiskt men även ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Vi vill tro att dagens barn växer upp med mer medvetenhet kring natur, 

miljö och demokrati, samt att de lär sig om sina rättigheter och vilken påverkan de själva har 

över verksamheten. Det är i förskolan som barn får en inblick i vad det kan innebära att vara 

en demokratisk medborgare i samhället. Just demokrati och inflytande är någonting som vi 

känner igen från vår skoltid och önskar att barn och elever får fortsätta lära sig om. Det är 

ändå de som en dag kommer ta över efter oss, och det viktigaste vi kan bidra med är att arbeta 

efter allas lika värde och sträva efter jämställdhet. 

 

I Lyssnandets pedagogik (Åberg & Lenz Taguchi 2005) berättar författarna om hur deras 

nätverksarbete påverkat verksamhetens arbetssätt i en mer positiv riktning. De lyfter fram 

flera områden inom detta, som till exempel vikten av att lyssna på varandra och se varandras 

olikheter. Att vara olika och arbeta på olika sätt är inte att betrakta som någonting sämre än 

något annat. Det handlar mer om att hitta inspiration och göra det till någonting eget. Alla 

verksamheter arbetar på olika sätt eftersom varje avdelning har barn med olika behov och 

intressen. Genom att se varandras avdelningar som olika tyder istället på att det är så det bör 

vara. Att ha ett pedagogiskt nätverk handlar om att finna inspiration till det man själv arbetar 

med och anpassa det till sin egen avdelning. I vår studie märks det att pedagoger ändå 

reflekterar kring hållbarhet och barns inflytande, men att de känner att de behöver stöd i form 

av kompetensutveckling eller stöd från ett gemensamt nätverk. Genom att skapa ett sådant 

nätverk, som Åberg & Lenz Taguchi gjort, skulle inte bara stötta de pedagoger som söker 

kunskap, utan även hjälpa dem som vill förmedla sina erfarenheter och kunskaper vidare till 

andra verksamheter. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

	  

Hej, 
Vi heter Natalia Tyni och Sabina Johansson och vi har påbörjat skrivandet av vårt 
examensarbete inom förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Syftet med vårt arbete är 
att få en uppfattning om hur pedagoger arbetar med barns inflytande i förhållande till hållbar 
utveckling. Följande frågeställningar kommer behandlas under intervjuerna: 
 
Hur tolkar pedagoger begreppet ”barns inflytande”? 
Vad använder pedagoger för metoder i arbetet med barns inflytande? 
 
Hållbar utveckling är ett ämne som vi tycker är relevant till vårt kommande yrke som 
förskollärare då framtiden vilar på hur människan väljer att ta hand om planeten. Förskolan 
har ett ansvar att skapa nyfikenhet hos barnen, samtidigt som barnens intressen ska lägga 
grunden för hur verksamheten utformas. Frågan är då hur vi låter barnens tankar, idéer och 
åsikter komma till tals. 
 
Eftersom vårt arbete baseras på intervjuer av verksamma pedagoger inom förskolan önskar vi 
få kontakt med pedagoger som vill delta i studien. Ni som deltar är anonyma och har rätten att 
avbryta deltagandet när ni vill utan otillbörlig påtryckning eller påverkan. Intervjun förväntas 
ta ungefär en timme. 
 
Tack på förhand. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Natalia Tyni och Sabina Johansson 
 
 



Bilaga 2 
Intervjuguide 

	  

Du som deltar är anonym och har rätten att avbryta deltagandet när du vill och utan otillbörlig 
påtryckning eller påverkan. Du ska alltså inte behöva känna obehag över att avsluta 
medverkan. Denna intervju kommer enbart att användas till arbetet av denna studie. 
 
Öppningsfrågor 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

 
Hur tolkar pedagoger begreppet barns inflytande? 

• Vad är din uppfattning om barns inflytande?  
• Berätta om hur du upplever att barnen uppfattar sitt eget inflytande i verksamheten. 

o Hur tror du att barnen är medvetna om att deras åsikter kommer fram? 
o Hur återkopplas reflektioner om detta med barnen? 

• Hur uppmuntras barns inflytande i verksamheten? 
o Ge gärna exempel. 

 
Vilket förhållningssätt har pedagoger i arbetet med barns inflytande i relation till 
hållbar utveckling? 

• Vad betyder hållbar utveckling för dig? 
o Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 
o (Om förskolan har utmärkelse Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling) 

Hur fungerar arbetet med dem? 
o Vad tycker du om att ha barns inflytande in i arbetet med hållbar utveckling? 

 
• I arbetet med till exempel Grön flagg finns som förslag att använda ett barnråd för 

delaktighet och inflytande. Hur arbetar ni med det? 
o Ge gärna exempel. 
o Varför fungerar det/fungerar det?

 


