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Sammanfattning 

Arbetet med hållbarhetsfrågor har en lång tradition i förskolan och Grön flagg är ett 

verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Initialt i arbetet med Grön Flagg ska 

förskolor skriva en handlingsplan för hur de planerar det kommande arbetet. Vår studie 

syftar till att undersöka hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck i 

förskolornas handlingsplaner. För att besvara detta har vi valt att göra en dokumentanalys 

av sjutton handlingsplaner där vår strategi för analysen var diskursanalys. Analysen har 

gjorts med hjälp av tidigare forskning och våra teoretiska utgångspunkter: 

undervisningstraditioner, barnperspektiv, barns perspektiv och barns delaktighet och 

inflytande. Vi har även tagit hjälp av Shiers femstagsmodell för barns inflytande. 

Den tidigare forskning vi har valt att presentera i arbetet utgör tillsammans med begreppen 

underlaget för vår studie. Forskningen beskriver hur arbetet med hållbar utveckling kan se 

ut i förskolans verksamhet, men även hur den har växt fram. Forskningen presenterar också 

hur synen på barn och hur deras delaktighet och inflytande kan ta sig uttryck i förskolan. 

Resultatet visar att alla handlingsplaner i olika grad skriver fram barns delaktighet och 

inflytande, och i flertalet av handlingsplanerna finns det en kombination. Dock är det fem 

stycken som endast skriver i linje med barns delaktighet där det ej möjliggörs för barns 

inflytande. I dessa fem kan vi även identifiera ett barnperspektiv som utgångspunkt för 

arbetet på förskolan, och inte ett barns perspektiv som kan identifieras i de handlingsplaner 

som uttrycker att en stor del av arbetet utgår från barns tankar och intressen, det vill säga 

där barns inflytande möjliggörs. Studien visar även att undervisningstraditionerna ofta 

finns i en kombination med varandra där det tydligt går att se att den pluralistiska 

undervisningstraditionen alltid förekommer i de handlingsplaner som skriver fram barns 

inflytande och att delaktighet är en förutsättning för barns inflytande. 

Denna studie syftar inte till att studera förskolornas faktiska arbete med hållbar utveckling 

utan syftet är att studera hur pedagoger skriver fram barns delaktighet och inflytande i 

handlingsplanerna till Grön Flagg. 

 

Nyckelord: hållbar utveckling, inflytande, delaktighet, barn, förskola  
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Inledning 

Som blivande förskollärare anser vi att god kunskap kring hållbar utveckling är viktigt för 

det framtida arbetet. Vad det är, vad det står för och vad det innebär i det praktiska arbetet i 

verksamheten. Det här är något som vi saknat inom förskollärarutbildningen och som vi 

behöver ha mer kunskap om. När det pratas om hållbar utveckling i förskolan går tankarna 

ofta till återvinning och skräpplockning i skog och mark, men hållbar utveckling innefattar 

mycket mer än så. En stor del av arbetet i förskolans verksamhet ska utgå från barnen och 

deras tankar och idéer. Så även arbetet med hållbar utveckling. För att barn ska bli nyfikna 

och engagerade krävs det att de får vara delaktiga och ha inflytande över innehållet och 

arbetet i verksamheten. Engagemang och intresse är något vi anser lägger grunden för ett 

framtida hållbart handlande, både hos barn och vuxna. Vikten av barns delaktighet och 

inflytande är tydligt framskrivet i förskolans läroplan: 

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. (Lpfö98, 2010, s. 12). 

 

Det är detta som ligger till grund för vår rapport. Barns delaktighet och inflytande i arbetet 

kring hållbar utveckling är något som intresserar oss och vi vill titta närmare på hur 

förskolor tänker kring detta. Vi har valt att titta på verktyget Grön Flagg, som är en del av 

Håll Sverige Rents hållbarhetsarbete, där barns delaktighet och inflytande skrivs fram. 

I detta arbete undersöker vi olika sätt att uttrycka barns delaktighet och inflytande kring 

arbetet med hållbar utveckling i samband med arbetet med Grön Flagg. Detta har vi gjort 

genom att studera en mängd handlingsplaner som ligger till grund för förskolornas 

planerade arbete med hållbar utveckling.  

 

 

  



 

4 

 

Bakgrund 

Under avsnittet bakgrund presenteras litteratur som är relevant för vårt arbete. Den 

forskning som vi valt att lyfta behandlar hållbar utveckling, Grön Flagg, olika 

konstruktioner av barnet och delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. 

Hållbar utveckling  

I mitten av 1980-talet tillsatte Förenta Nationerna, FN, Brundtlandkommissionen och det 

var genom denna som begreppet hållbar utveckling blev känt. Hållbar utveckling kan 

definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU, 2004, s. 32). 

Inom hållbar utveckling finns det tre olika dimensioner som är väsentliga för arbetet. Dessa 

handlar om sociala, ekonomiska samt ekologiska frågor. Fokus inom det sociala området är 

frågor som gäller överlevnad och rättvisa, det ekonomiska området behandlar frågor som 

rör rättvis fördelning av resurser och det ekologiska området rör frågor som handlar om 

människans påverkan på miljön (Ärlemalm-Hagsér, 2012, s. 1). Hållbar utveckling kan ses 

som ett globalt arbete som handlar om solidaritet och ett gemensamt ansvar mellan 

generationer, kvinnor och män, folkgrupper och länder. Utgångspunkten för hållbar 

utveckling är en helhetssyn för de behov och förutsättningar som finns för människors och 

samhällens behov. En förutsättning för detta är att de ekologiska, ekonomiska och sociala 

förhållandena är integrerade (SOU, 2004, s. 32 - 33).  

 

Utbildning för hållbar utveckling växer fram 

I början av 1960-talet slog intresset för miljöfrågor igenom. Under Stockholmskonferensen 

1972 diskuterades den mänskliga miljön i världen. United Nations Environment Program 

skapas utifrån FN:s miljöprogram och detta leder till att det internationella samarbetet 

kring miljöfrågor startade på allvar. Under 1977 hålls i Tbilisi världens första 

internationella konferens om miljöundervisning. Tbilisideklarationen författades och denna 

fick stor genomslagskraft i de Svenska läroplanstexterna. Fokus för detta dokument ligger 

på miljöundervisning, ett livslångt lärande och att barn och elever ska vara delaktiga och 

hitta mening i innehållet. Under mitten av 1980-talet tillsattes Brundtlandkommissionen. 

Denna kommission fokuserade främst på de ekonomiska, sociala och ekologiskt hållbara 

aspekterna och en definition av begreppet hållbar utveckling formulerades: 
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”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.  Sedan 

United Nations Environment Program bildades i början av 1970-talet har en 

världsomfattande utbildning kring hållbar utveckling kommit till stånd med fokus främst 

på miljöfrågor.  

Efter konferensen i Rio 1992 skrevs en gemensam handlingsplan för detta som fick namnet 

Agenda 21. 1993 tillsatte Unesco en internationell kommission rörande utbildning för 

hållbar utveckling. Fokus för denna rapport ligger på en demokratisk delaktighet i arbetet 

både på nationell men även internationell nivå (Björneloo, 2011, s. 19-20). Under 1997 

ordnade Unesco en konferens i Thessaloniki, Grekland, gällande utbildning för hållbar 

utveckling där fokus låg på människans ansvar för samhällsutvecklingens konsekvenser. 

FN:s milleniedeklaration antogs av världens stats- och regeringschefer år 2000. I denna 

står det bland annat om att det krävs en helhetssyn gällande den globala utvecklingen och 

är författade i åtta milleniemål. Samma år ordnar Unesco i Dakar, Senegal, The World 

Education Forum, där fokus låg på utbildningens centrala roll för hållbar utveckling. Detta 

mynnade ut i en handlingsplan innehållande sex mål där samtliga mål behandlar rätten till 

avgiftsfri grundutbildning för alla människor (Björneloo, 2011, s. 21-22).  

Under FN-toppmötet i Johannesburg 2002 fastslogs att all utveckling gällande sociala, 

ekonomiska och ekologiska aspekter ska integreras. Detta resulterade i en 

genomförandeplan och politisk deklaration för hållbar utveckling. Världens ledare 

uppmanades efter detta möte att arbeta fram nationella strategier för arbetet för hållbar 

utveckling senast 2005 (Björneloo, 2011, s. 26-27). Baltic 21 eller Hagadeklarationen är 

namnen på det Östersjösamarbete Sverige deltog i med början 1998. Detta arbete 

preciserade hur samarbetet kring hållbar utveckling ska se ut inom utbildning för 

Östersjöområdet. Handlingsplanen för Baltic 21 lägger tyngdpunkt vid att hållbar 

utveckling ska skrivas in i alla styrdokument som finns i skolvärlden (Björneloo, 2011, s. 

28-29).   

I Göteborg 2004 äger Learning to Change our World: International Consultation on 

Education for Sustainable Development rum. Fokus under detta möte låg i att  

definiera vilken roll utbildning och lärande kan ha i samhällsarbetet kring hållbar 

utveckling. Här definierades både hinder och möjligheter för arbetet. Resultatet från mötet 

sammanställdes i Att lära för hållbar utveckling som är en sammanfattande rapport 
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gällande kunskapsutvecklingen inom hållbar utveckling. Under konferensen i Vilnius 2005 

klargjordes strategier och visioner för Education for Sustainable Development (Björneloo, 

2011, s. 30-31). 

Under 2007 samlades människor från 97 länder i Ahmedabad. Under detta möte 

sammanfattandes vad som hänt inom utbildningsområdet och hur världens miljö förändras 

de senaste trettio åren. I Bonn 2009 under Unescos World Conference on Education for 

Sustainable Development låg fokus på att skriva fram den riktning arbetet för hållbar 

utveckling skulle ha fram till år 2014, detta sammanfattades under fyra huvudrubriker. 

Under 2009 samlades delegater från 192 länder i Köpenhamn för att delta i Förenta 

nationernas klimatkonferens (COP15). Huvudmålet för konferensen var att länderna skulle 

enas om åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. 2011 samlades delegater från 

FN:s medlemsländer samlas i Durban och arbetade med ett vidaregående från de tidigare 

förhandlingar som ägt rum gällande klimatproblemen i världen (Björneloo, 2011, s. 32-34). 

 

Lärande för hållbar utveckling – i förskolan  

Att lära för hållbar utveckling är namnet på den offentliga utredning regeringen och 

skolverket gjorde år 2004. Där står det att Sverige ska vara ett föregångsland inom arbetet 

med lärandet för hållbar utveckling och att all utbildning inom Sverige ska vara kopplad 

till lärande för hållbar utveckling. Detta betyder att lärande för hållbar utveckling ska vara 

en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet, från förskola till skola (Björklund, 

2014, s.23).  

Skolverket definierar lärande för hållbar utveckling som ett demokratiskt och kritiskt 

förhållningssätt med ämnesövergripande samarbeten där en mångfald av pedagogiska 

metoder ska vara utgångspunkten och att delaktighet och inflytande ska utgöra en viktig 

del (Björklund, 2014, s. 23). Läroplanen i förskolan kan ses som en rik källa för arbetet 

med hållbar utveckling. Området som rör barns inflytande i förskolan är starkt kopplat till 

arbetet med hållbar utveckling då demokrati är en viktig beståndsdel för ett hållbart 

samhälle. Detta kan göras genom att barnen ges möjlighet att påverka sin tid i förskolan 

och att de uppmuntras till att dela med sig av sina åsikter samtidigt som de får ta del av 

andras åsikter är en del av arbetet för att skapa en hållbar framtid (Björklund, 2014, s. 25).  

Utbildning har setts som en viktig komponent i arbetet för en hållbar utveckling där barn 

och unga betraktas som viktiga aktörer kring arbetet för en hållbar framtid (Ärlemalm-

Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s. 145). Ursprunget till lärande för hållbar 
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utveckling kommer fån miljöundervisningen och miljöfostran och blev legitimerad genom 

Stockholmsdeklarationen 1972. Betydelsen av utbildning för hållbar utveckling har varit 

ett återkommande tema i olika internationella politiska sammanhang. Agenda 21, som 

antogs vid FN:s miljökonferens 1992, som framhåller barn och unga som viktiga aktörer i 

processer för ett hållbart samhälle. I Agenda 21 ligger fokus på det lokala arbetet för 

miljön hos kommunerna i Sverige. Det här arbetet engagerade och berörde främst barn i 

förskolor (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s. 146). Intresset för arbetet 

med hållbarhetsfrågor har länge varit en stor del inom förskolans verksamhet. En del i 

arbetet kring lärande för hållbar utveckling är att förskolor arbetar tillsammans med olika 

organisationer. Exempel på detta är Håll Sverige Rent-stiftelsens Grön Flagg-certifiering, 

Skola för hållbar utveckling som är i samarbete med skolverket, men även samarbete 

tillsammans med Naturvårdsverket kan förekomma (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2013, s. 147). 

Det finns ett antal olika definitioner för vad lärande för hållbar utveckling innebär, det kan 

enligt Brundtlandkommissionen handla om: ”… en utveckling som möter behovet hos 

nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att 

tillgodose sina behov”. Det kan även handla om ”... en process genom vilken vi lär oss att 

leva mer i samklang med vår miljö”, eller som att skapa processer för ”kulturer av 

hållbarhet ” där barn ges möjlighet att agera och skapa förutsättningar för att göra skillnad 

i nutid och i framtid (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s. 147). Under 

2000-talet saknas det forskning kring lärande för hållbar utveckling med inriktning mot 

förskolan. Fokus för lärande för hållbar utveckling låg främst på miljöfrågor i början, med 

fokus på barnens förståelse av naturen (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, 

s. 148).  

Det finns tre viktiga teoretiska utgångspunkter för lärande för hållbar utveckling som Davis 

skriver om. Dessa handlar om en rättighetsdimension, en kompetensdimension och en 

deltagande aktörsdimension (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s. 149). 

 

En rättighetsdimension 

Barn ses som viktiga aktörer som kan bidra med värdefull kunskap genom sina 

erfarenheter och beskrivningar av sina egna liv. Barns rätt att uttrycka sig, bli lyssnade på 

och att få påverka sin vardag skrivs det om både i FN:s konvention om barnets rättigheter 

men även i förskolans läroplan, där delaktighet och inflytande betonas. Delaktighet och 
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inflytande kan ses utifrån två olika perspektiv. Det första handlar om barnets rätt till 

deltagande i ömsesidiga processer med demokratiska rättigheter. Den andra handlar om 

barnets rätt att kunna påverka och förhandla med vuxna och barn, att få sina åsikter 

respekterade men även att respektera andras uppfattningar (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2013, s. 150). 

 

En kompetensdimension 

Ur den moderna barndomsforskningen kommer synen på det kompetenta och aktiva barnet. 

I förskolan har synen på det kompetenta barnet en stark position. Ses barnet som en aktiv 

och kompetent individ så förändras de villkor för vilka rättigheter barnet har och detta 

medför medborgerliga rättigheter. För att vidga barnens möjligheter och tillskriva dem 

kompetens är det viktigt att som förskollärare ge barnen möjlighet till delaktighet och 

inflytande (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013, s. 151). 

 

En aktörsdimension 

Aktörskap är alltid starkt sammankopplat till ekonomiska, kulturella, politiska och sociala 

strukturer där aktören har ett visst fritt utrymme att handla efter sina egna val. Inom 

lärande för hållbar utveckling ses aktörskap som något som är relationellt och att individen 

har handlingskompetens både i sin individuella utveckling men även till den samhälleliga. 

Aktörskap kan även innebära en förmåga till annorlunda handlande på ett kollektivt eller 

individuellt plan. Aktörskap kan även sammankopplas till situationer, där material, 

människor kan förändra förhållanden och villkor. Under det senaste årtiondet har aktörskap 

inom lärande för hållbar utveckling förståtts utifrån ett aktions- och förändringsinriktat 

förhållningssätt. Barns aktörskap kan innebära att deras handlingar och röster tas tillvara på 

i förskolans verksamhet som en del av en demokratisk process men även att använda detta 

inom det pedagogiska arbetet på förskolan (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2013, s. 151-152).  

 

Miljöundervisning kontra lärande för hållbar utveckling  

Arbetet med miljö har en lång tradition i förskolans verksamhet med fokus på ett enklare 

miljöarbete. Detta arbete kan till exempel handla om att panta flaskor och göra besök till 

återvinningsstationer. Arbetet kring miljöundervisning kan delas in i tre olika områden; 

Lärande i miljön, lärande om miljön och lärande för miljön.  Lärande i miljön handlar om 

att utforska och uppleva naturen på olika sätt, till exempel kan barnen få leka i skogen eller 



 

9 

 

så kan utflykter till naturområden göras. I arbetet kring lärande om miljön ligger fokus på 

att ge barnen kunskap kring miljön, detta arbete kan handla om kretslopp eller arbete med 

årstiderna. Lärande för miljön handlar om arbete som synliggör människans roll, där fokus 

ligger på ett ifrågasättande och problemlösande. Det sistnämnda området är det som 

starkast kan kopplas samman till området hållbar utveckling. Lärande för hållbar 

utveckling handlar om att lägga till ett lärande som finns mellan relationen människan och 

miljön. Detta arbete handlar om att få igång ett tänkande hos barnen för hur ett hållbart 

samhälle kan skapas (Björklund, 2014, s. 27). Förskolans läroplan lägger stor vikt vid det 

demokratiska uppdraget. Inom arbete för hållbar utveckling är demokrati en av 

grundstenarna. Demokrati handlar om att få känna sig delaktig (Björklund, 2014, s. 108).  

Lpfö98/2010 om hållbar utveckling i förskolan 

Förskolans läroplan skriver tydligt fram vikten av att arbeta med hållbar utveckling i 

förskolan vilket kan ses i följande citat: 

 

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. (Lpfö98, 2010, s. 7) 

 

Fokus ligger på att underlätta barnens utveckling av deras förståelse för naturens kretslopp, 

hur påverkan mellan människa, miljö och samhälle fungerar. Barn ska även få en förståelse 

för växter och djur men även olika samband i naturen (Lpfö98, 2010, s. 10). Det är även 

upp till arbetslaget att barn får möjlighet till att utveckla en förståelse för hur deras olika 

handlingar kan påverka den omgivande miljön (Lpfö98, 2010, s. 11). 

Grön Flagg i förskolans arbete med hållbar utveckling 

Den svenska förskolan har länge varit aktiv i arbetet kring hållbarhetsfrågor (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 254).  Detta är något som stiftelsen och den ideella 

organisationen Håll Sverige Rent vill ta del av. Grön Flagg är en del av Håll Sverige Rent 

och är ett kostnadsfritt verktyg för skolor och förskolor i deras arbete med hållbar 

utveckling. Grön Flagg är förutom ett verktyg även en certifiering, som kan erhållas efter 

ett gott och väldokumenterat arbete inom hållbar utveckling. Grön Flagg startades 1996 
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och idag är över 2500 skolor och förskolor certifierade, vilket gör Grön Flagg till det 

största nätverket inom hållbar utveckling. Grön flagg är även en del av Eco Schools, som 

drivs av FEE (Foundation for Environmental Education) som är ett internationellt 

samarbetsorgan för miljöorganisationer. Syftet med Grön Flagg är att göra arbetet med 

hållbar utveckling till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Förskolan arbetar i 

cykler och olika steg och utgår från tre utvecklingsområden som i sin tur har teman. 

Områdena kan ha olika eller samma tema. Initialt i arbetet gör skolan eller förskolan en 

handlingsplan som ska godkännas av Grön Flagg, där det kommande arbetet med hållbar 

utveckling läggs fram. Koppling till aktuell läroplan ska även finnas med. Det är viktigt att 

alla på skolan eller förskolan är delaktiga och bidrar i arbetet. Handlingsplanen innehåller 

en mängd olika delar, däribland hur barnen i verksamheten ska göras delaktiga och få 

inflytande över arbetet. En del i arbetet med Grön Flagg är att utse ett Grön Flagg-råd och 

eventuellt ha Grön Flagg-samlingar där de aktuella utvecklingsområdena och teman 

behandlas (HSR, 2015-03-11).  

Olika konstruktioner av Barnet 

Barnsynen har under det senaste seklet förändrats markant. Från att ha testat och mätt barn 

efter bestämda mått på mognad och utveckling där barns förmåga och kompetens ansågs 

som relativt låg, till att idag se barn som kompetenta och sociala individer som skapar sin 

egen kunskap. Detta till skillnad från tidigare då barn snarare sågs som mottagare av 

kunskap (Löfdahl, 2015, s.133). Förutom förändringen över tid är också barnsyn något som 

är socialt och kulturellt. De föreställningar som vuxna har beträffande barns behov och 

kompetens avser vilka möjligheter barnet får i fortsättningen. Ett samhälles barnsyn och 

sociala regler avgör vilka kompetenser och beteenden som är önskvärda hos ett barn 

(Halldén, 2007, s. 11-12). På senare tid har det talats mer om barns eget ansvar i förskolan. 

Detta kan vara en följd av synen på barnet som kompetent. Om barn får möjlighet till ökat 

ansvar kan det i sin tur öka barnets självständighet och frihet. Detta tillsammans med 

samspel med andra skapas det möjligheter till ökad delaktighet, inflytande och demokrati. 

Det är viktigt att barn får möjlighet att skapa egna tillvägagångsätt och redskap för att få 

inflytande. För att detta ska vara möjligt måste pedagogers förhållningssätt möjliggöra 

utrymme för barns röster och handlande (Arnér, 2009, s.22).  Det finns en mängd olika 

konstruktioner av ”barnet”. Många av dessa konstruktioner är djupt rotade vilket gör att de 

ibland tas för sanningar. Synen på barnet ligger till grund för den pedagogiska 
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verksamheten och så även på lärandet för hållbar utveckling. En av dessa moderna 

konstruktioner av barn är synen på ”barnet” som oskyldigt. Detta göra att de skyddas från 

delar av verkligheten, ofta när det talas om naturen. Barn ska få leka fritt i en ren och 

ostörd miljö som är fri från samhällets strukturer och faror, där barnets godhet och sanna 

Jag kan komma till utryck. Denna syn är till stor del problematisk då barn skyddas från den 

värld som de redan lever i och är en del av. En annan konstruktion är ”barnet” som ett tomt 

kärl, som kan fyllas med det vuxenvärlden anser som viktigt för framtiden, och barndomen 

i sig själv är mindre viktig. Barnet ses med andra ord som en identitets-, kunskaps- och 

kultur-reproducent. Barnet förbereds här för ett framtida liv som en välutbildad och 

framgångsrik medborgare. Samhället ses som en investerare i förskolan där resultatet ska 

vara en konkurrenskraftig medborgare som kan driva samhällsutvecklingen framåt. Bland 

de postmoderna konstruktioner som finns är det det kompetenta barnet som träder fram. 

Barnet ses som en medkonstruktör av kultur, kunskap och identitet. Här ses kunskap främst 

som något som konstrueras, och inte reproduceras. Barn ses som kompetenta med egen 

vilja att handla och som redan besitter en mängd kompetenser. Lärandet blir här inte linjärt 

med ett bestämt mål, utan barn och vuxna konstruerar tillsammans kunskapen längs med 

vägen (Björklund, 2014, s. 41,42).   

 

Inflytande & delaktighet i förskolans verksamhet 

Att vara delaktig och ha inflytande är en demokratisk rättighet för förskolebarn. Detta 

handlar om att förhandla och besluta tillsammans med vuxna och andra barn, att lyssna på 

och att bli lyssnad på. I förskolan handlar detta om att de vuxna bör skapa miljöer i 

förskolan som har sin utgångspunkt i barnens behov och intressen. För att barn ska kunna 

använda sin rätt till deltagande krävs det att de utvecklar en rad förmågor och kompetenser. 

Det handlar om att lyssna på andra, turtagning och argumentera för sin egen uppfattning. 

Delaktighet och inflytande i förskolan handlar om att få vara en del av en gemenskap och 

en möjlighet till att kunna påverka vardagen genom tankar, känslor och idéer. Bristen på 

barns reella inflytande i förskolan har uppmärksammats och detta går att motverka genom 

att ta till vara på barns egna initiativ och på så sätt kan pedagoger visa barn att deras röster 

är viktiga (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 114 -115). Att ge barn chans till 

inflytande i planering och utformande av förskolans verksamhet innebär att pedagogerna 

anpassar verksamheten efter barnens idéer, initiativ och erfarenheter. Detta gör att 

pedagogerna måste vara beredda på att ändra planeringen för att tillgodose och ta tillvara 
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på barnens perspektiv (Arnér, 2009, s. 14). I förskolans läroplan står det att barnens 

grundförståelse för vad demokratibegreppet innebär läggs i förskolan och att de intressen 

och behov som barnen ger uttryck för ska vara en grund för hur den pedagogiska 

verksamheten planeras (Lpfö98, 2010, s. 14).  

I förskolan ska barn ges möjlighet att uttrycka och samtala om sina tankar och åsikter, 

samtidigt gör detta att pedagogerna i förskolan måste intressera sig för det barnen ger 

uttryck för. Detta innebär att det finns rättigheter och skyldigheter mellan pedagogerna och 

barnen att förhålla sig till i arbetet. Ges barnen rätt till inflytande innebär det att 

pedagogerna har en skyldighet och ett ansvar att tillgodose barnens rätt (Arnér, 2009, s. 20-

21). Om förskolan arbetar med organisation, innehåll och arbetssätt som möjliggör och 

stödjer processer av transformativa förändringar skulle ”kulturer för hållbarhet” 

möjliggöras och skapas för barnen att handla och göra skillnad i förskolans verksamhet. 

Enligt Shier finns det fem steg som bidrar till möjligheter för barns deltagande:  

1. att barn blir lyssnade till 

2. att barn får stöd att uttrycka sina åsikter och tankar 

3. barnens perspektiv beaktas 

4. barn blir delaktiga i beslut 

5. barn delar makt och ansvar för beslut med vuxna  

Till varje steg finns det sedan tre undernivåer pedagogen ska ta hänsyn och ställning till. 

Dessa nivåer handlar om öppenhet, möjlighet och skyldighet. Ett exempel på detta kan 

vara utifrån steg ett ”att barn blir lyssnade till”. Öppenhet handlar om att pedagogen ställer 

sig frågor som handlar om denne är beredd på att lyssna på det barnen har att säga. 

Möjlighet handlar om att pedagogen ställer sig frågor och reflekterar över om det arbetssätt 

som finns möjliggör för barnen att bli lyssnade på och skyldighet handlar om det finns krav 

eller restriktioner som binder pedagogen att lyssna på det barnen säger (Ärlemalm-Hagsér 

& Pramling Samuelsson, 2013, s. 157-158). Hur barns egna röster används och kommer till 

uttryck i förskolans verksamhet är beroende av vilken typ av barnperspektiv pedagogerna 

har (Jonsson & Thulin, 2013, s. 45). Att ta tillvara på barns röster i verksamheten kan göras 

på två olika sätt. Det första är att pedagogerna lyssnar på det barnen säger men inte tar 

tillvara på det, det andra är att pedagogerna lyssnar på det barnens säger och tar tillvara på 

det och använder detta aktivt i verksamheten. Detta bidrar till att barnens röster blir hörda 

och pedagogen får även en förståelse och inblick i det aktuella kunskapsobjektet som 



 

13 

 

barnen har. Detta kan ses utifrån ett demokratisk och pedagogiskt perspektiv. Att barnens 

åsikter, erfarenheter och röster blir hörda kan kopplas till det demokratiska perspektivet. 

Pedagogiskt blir det då situationen är ledd av en pedagogiskt medveten vuxen som har 

utbildning och kunskap kring barns lärande och utveckling samt att den vuxna har en idé 

och plan med vart samtalet kan leda (Jonsson & Thulin, 2013, s. 55). 

Lpfö98/2010 om delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande och vikten av det skrivs tydligt fram i läroplanen. Följande citat 

är en tydlig beskrivning av demokrati som delaktighet och inflytande ger: 

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. (Lpfö98, 2010, s. 12). 

 

Förskollärare och arbetslag ska även arbeta för att alla barn utvecklar en vilja och förmåga 

att påverka innehåll och arbetssätt i verksamheten, detta genom inflytande och 

ansvarstagande. Barn i förskolans verksamhet ska få möjlighet att utveckla olika förmågor 

så som att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer som i sin tur gör att de kan påverka sin 

situation. Det är även viktigt att barn utvecklar en förmåga att förstå de demokratiska 

grunderna och handla därefter. Detta är kunskaper som barn kan erfara genom att få delta i 

olika typer av beslutsfattande och samarbete (Lpfö98, 2010, s. 12). 
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Syfte & Frågeställning 
 

Syfte 

Förskolans långa tradition av arbete med miljö- och naturvårdsfrågor där barn ses som 

betydelsefulla aktörer kring arbetet för en hållbar framtid är något som tydligt är 

framskrivet i förskolans läroplan. Då läroplanen också lyfter fram vikten av barns 

delaktighet och inflytande är det viktigt att pedagoger skapar förutsättningar för detta. I 

denna studie undersöks därför barns delaktighet och inflytande i relation till hållbar 

utveckling. Handlingsplaner för Grön Flagg utgör underlag för att besvara frågorna då 

dessa skrivs av förskolor som medvetet arbetar med hållbar utveckling. 

 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar vårt arbete syftar till att svara mot är:  

 På vilket sätt uttrycks barns delaktighet och inflytande i handlingsplanerna? 

 Går det att identifiera någon undervisningstradition? 

 Framträder barns perspektiv eller barnperspektiv? 
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Tidigare forskning & Teoretisk förankring 

Detta avsnitt behandlar centrala begrepp som är kopplade till barns delaktighet och 

inflytande i arbetet med hållbar utveckling. Avsnittet tar upp och definierar dessa begrepp: 

Undervisningstraditioner, barnperspektiv, barns perspektiv och barns delaktighet och 

inflytande. 

Undervisningstraditioner inom hållbar utveckling 

Ämneshistorisk forskning har visat att det finns olika undervisningstraditioner inom olika 

skolämnesområden. Dessa traditioner är ofta något som är undermedvetet och bygger på 

pedagogens utbildningsfilosofi, och kan inom det specifika området ses som den enda 

godtagbara undervisningsmetoden. Miljöundervisningen som förs är ofta påverkad av 

vilken utbildningsfilosofi pedagogen har, både gällande särskilda undervisningsmetoder 

som skolans roll i samhället. Utbildningsfilosofi och dess uppfattningar kan struktureras 

efter de didaktiska frågorna: Vad, hur och varför. Vad- undervisningens innehåll, varför- 

anledningen till undervisningen och hur- hur undervisningen utförs. Utifrån två olika 

perspektiv kan dessa frågor problematiseras. Dels ur ett pedagogperspektiv, som handlar 

om pedagogens val av undervisningsmetod och innehåll, och dels ur ett 

barn/elevperspektiv där utgångspunkten är barns uppfattningar om undervisningen och 

dess konsekvenser beroende på barns bakgrund (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s.130). 

Trots nya mål inom olika styrdokument kan traditionerna ligga kvar då de nya målen kan 

komma att tolkas inom de gamla undervisningsramarna. Detta gör att det är viktigt att vara 

medveten om rådande traditioner inom de ämnet som undervisas då det kan påverka de 

didaktiska val som görs (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 129). 

Undervisning inom hållbar utveckling kan ske på olika sätt, och i en studie initierad av 

Skolverket fann forskarna tre skilda undervisningstraditioner: pluralistisk 

miljöundervisning, faktabaserad miljöundervisning och normerande miljöundervisning. 

Inom den pluralistiska undervisningstraditionen anses det att kunskap går att finna på en 

mängd olika håll, där resultaten bör diskuteras och undersökas. Här är lärarens roll att vara 

en medutforskare där barn och elever uppmuntras till att dra egna slutsatser utifrån vad de 

kommer fram till. I denna undervisningstradition är den sociala delen oerhört väsentlig för 

att kunna belysa ett fenomen från olika håll. Barnen ges möjlighet att undersöka ett 

fenomen subjektivt, där det inte finns ett givet svar (Hedefalk, 2014, s. 33-35). Miljöfrågor 
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ses som en politisk fråga, där olika värderingar och uppfattningar avgör problemens allvar. 

Här bidrar inte vetenskapen med någon moralisk värdering utan moralen är upp till 

individerna själva vad de anser är rätt och fel handlande och allas åsikter har samma värde. 

Den demokratiska aspekten är viktig och huvudfrågan att diskutera är hur ett bra, hållbart 

och uthålligt samhälle kan skapas, både för idag och för framtiden. Här är samtalet en 

viktig del då individers olika åsikter kan diskuteras (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s 

137-138). Inom den pluralistiska undervisningstraditionen är det viktigt att pedagoger 

tillsammans med barnen diskuterar moraliska dilemman och normer och att det ses som en 

del av livet (Hedefalk, 2014, s 35). 

Inom den faktabaserade undervisningen är pedagogens roll att förmedla och presentera 

fakta som betraktas som sann och objektiv av vetenskapen. Till skillnad från den 

pluralistiska undervisningstraditionen får barn och elever kunskapen förmedlad till sig, 

istället för att diskutera och dra egna slutsatser om vad som kan vara moraliskt riktigt. De 

ska istället undersöka olika fenomen för att kunna förstå och beskriva dem på ett särskilt 

sätt, det sättet som vetenskapen funnit är rätt och sant (Hedefalk, 2014, s 34). Miljöfrågan 

och dess problem ses främst som ett kunskapsproblem, där åtgärderna är mer och bredare 

vetenskaplig forskning (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 134).   

Inom den normerande undervisningen avser undervisningen att påverka barn och elevers 

attityder till olika miljöproblem. Genom att lära barn och elever det rätta handlandet anses 

det att en förändring i beteende och livsstil sker automatiskt, vilket ska verka gynnande för 

miljön. En stor del av denna undervisning är moraliseringen som ska få barn att ta ställning 

och fatta rätt beslut. Barn får inte själva avgöra och värdera olika handlingar och beslut då 

vetenskapen redan har bestämt värdet i olika handlingar (Hedefalk, 2014, s 34).  

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det teoretiska perspektiv denna rapport grundar sig på är det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Den centrala delen i detta perspektiv är att lärande sker socialt och kulturellt, 

och med hjälp av olika kulturella redskap (Säljö, 2000, s.74). Med redskap menas olika 

intellektuella redskap såsom språk, fysiska redskap och olika tecken.  Den ryska 

teoretikern Lev Vygotskij utvecklade teorin om att lärande sker i sociala och kulturella 

sammanhang och det faktum att vi föds in i bestämda sociala och kulturella miljöer som 

avgör vilka möjligheter och begränsningar som finns för individen. Dock har varje individ 
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egna drivkrafter att påverka sin tillvaro och utvecklingsmöjligheter vilket även påverkar 

omgivningen (Smidt, 2010, s.10). En stor del av den kulturella och sociala miljön barn 

befinner sig i är förskolan. I förskolan är barns sociala förmåga avgörande för deras 

utveckling. Genom deras handlingar påverkar de sin utveckling och de sammanhang de 

befinner sig i (Löfdahl, 2015, s.133). Ett av de centrala begreppen i Vygotskijs teori är 

”The zone of proximal development”, eller svenskt översatt ”den närmaste 

utvecklingszonen”.  Detta innebär att det sociala samspelet är en förutsättning för lärande 

och ligger till grund för barnets utveckling. Begreppet beskriver zonen, eller utrymmet, 

som finns mellan barnets nuvarande utvecklingsnivå och den nivå de är på väg mot. För att 

kunna fortsätta sin utveckling till nästa nivå krävs det att barnet samspelar med andra 

individer som är längre fram i sin utveckling, vuxna eller andra barn. Dock är det viktigt att 

komma ihåg att det ständigt pågår ett utbyte av kunskaper och erfarenheter, och att det 

ständigt sker en påverkan individer emellan oavsett nivå. I samarbete mellan barn och 

pedagog är det barnet som ska vara huvudperson, där båda tillför mening och aktivitet. Det 

är viktigt att pedagogen utmanar och stöttar under vägen vilket ska leda till ökad aktivitet 

hos barnet (Arnér, 2009, s. 34). De sociala sammanhang barn befinner sig i skapar en 

gemenskap som hjälper dem att samarbeta och tillsammans kommunicera och lösa 

problem i olika aktiviteter.  Detta gör att de tillsammans skapar erfarenheter vilket gör 

aktiviteterna meningsfulla (Phillips & Soltis, 2010, s. 89-90). Genom kommunikation 

utvecklas även barnet språkligt vilket anses vara en viktig del av barns självkänsla och 

stärker dem i samvaron med andra barn (Björneloo, 2011, s.91). I samvaron i förskolan får 

barn hantera och ta del av frågor som rör demokrati, delaktighet, rättigheter och värde. 

Även frågor som rör synen på vår omgivning och natur. Alla dessa frågor och fler med 

dem är en del av lärandet om hållbar utveckling (Björneloo, 2011, s.14). Kunskap om 

hållbar utveckling skapas när barnen lär tillsammans i sociala sammanhang. Synen på 

naturen är kulturell och skiljer sig stort mellan olika samhällen och kulturer, och har även 

förändrats mycket över tid. Det är viktigt att barnen får utveckla kunskap om sin egen, 

människans, relation till naturen. Detta sker genom att de aktivt tillsammans får undersöka, 

diskutera och ifrågasätta olika problemställningar (Björklund, 2014, s. 26-27, 38-40).  

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv kan översättas med ”ett sätt att se på barn”. Det kan även beskrivas som ett 

försök av den vuxne att förstå barnets erfarenheter och uppfattningar. Att som vuxen 
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försöka inta ett barnperspektiv kan handla om att den vuxne genom observation och 

tolkningar av barnets handlingar försöker utveckla en förståelse för hur barnet uppfattar sin 

omvärld (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 39). Fokus i ett 

barnperspektiv är barnets bästa (Halldén, 2007, s. 170 – 171). Barnperspektivet är skapat 

av vuxna som ett försök till att förstå ett barns perspektiv (Sommer, Pramling-Samuelsson 

& Hundeide, 2011, s. 42). I begreppet barns perspektiv ligger fokus på hur barn själva 

upptäcker världen, deras egna upplevelser, erfarenheter och uttryck. Barns perspektiv är en 

representation av barnets egen värld till skillnad från barnperspektiv som blir en vuxen 

tolkning av barnets värld (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 42-43). 

Detta innebär att barnens synpunkter, åsikter och idéer ska tas på allvar av den vuxne 

(Öhman, 2008, s. 87). Att inta ett barns perspektiv som vuxen är omöjligt men det går att 

närma sig det genom att vara lyhörd mot barnets intentioner och upplevelser (Öhman, 

2008, s. 17). En tydlig distinktion som kan göras mellan begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv är att ställa sig frågan vem det är som formulerar perspektivet, är det 

barnet själv eller är det någon som företräder barnet? Barnperspektiv handlar om att vuxna 

verkar för barnens bästa och visar en förståelse för de villkor barn har. Barns perspektiv 

handlar däremot om att det är barnen själva som lämnar bidrag som en vuxen sedan i sin 

tur tar tillvara på. Det handlar om att det är barnens egna uppfattningar och perspektiv som 

synliggörs och inte en tolkning gjord av en vuxen. (Jonsson & Thulin, 2013, s. 44). 

Barns delaktighet och inflytande 

Två begrepp som ofta används synonymt är delaktighet och inflytande. Dessa begrepp går 

att tolka på en mängd olika sätt och användas med en varierande mängd innebörder (Arnér, 

2009, s. 13 -14). Enligt Svenska Akademins ordlista definieras begreppen delaktighet och 

inflytande på dessa sätt; delaktighet kan definieras som har del i eller inblandad i (SAOL, 

delaktig, 139), och begreppet inflytande kan definieras som en möjlighet att påverka 

(SAOL, inflytande, 377). Arnér (2009) definierar begreppen delaktighet och inflytande 

som att delaktighet handlar om att barnen får ta del av något som andra redan har bestämt. 

Inflytande menar hon handlar om att ge barnen en möjlighet att påverka sin tillvaro på 

förskolan på ett tydligt sätt. Hon skriver även om att det är vanligare att barn ses som 

delaktiga i sin vardag än att de har inflytande i verksamheten. I detta arbete ser vi inte på 

begreppen delaktighet och inflytande som synonymer till varandra utan fokus ligger på 
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Arnérs (2009) beskrivning av skillnaden mellan delaktighet och inflytande (Arnér, 2009, s. 

14). 
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Material, Genomförande & Urval 

I detta avsnitt behandlas material, genomförande och urval för studien. Utgångspunkten för 

arbetet är handlingsplaner till Grön Flagg, där vår strategi varit diskursanalys. Avsnittet tar 

även upp de forskningsetiska överväganden vi gjort samt vår arbetsfördelning av arbetet. 

Urval 

I Uppsala kommun finns det totalt 246 stycken verksamheter som bedriver 

förskoleverksamhet (Skolinspektionen, 2013, s. 2). Av dessa är det tjugoen stycken år 2015 

som erhåller certifieringen Grön Flagg (HSR, 2015-03-25) vilket motsvarar åtta procent av 

det totala antalet förskolor för uppsalaområdet. Det material som utgör empirin till detta 

arbete kommer från tio av de tjugoen Grön Flagg-certifierade förskolorna i 

uppsalaområdet, den totala mängden handlingsplaner uppgick till sjutton stycken. Fem av 

de tio förskolorna bidrog med en handlingsplan och fem av förskolorna bidrog med två 

eller tre handlingsplaner från olika år. Handlingsplanerna är skrivna mellan åren 2009 och 

2015.  

En första tanke till arbetet var att göra en jämförelse mellan de förskolor som enbart skrivit 

en handlingsplan med de förskolor som skrivit fler och arbetat med Grön Flagg under 

några år. Detta blev svårt då det inte framgick av handlingsplanerna under hur många år de 

deltagit i Grön Flagg-arbetet. Då handlingsplanerna vi utgått från upprättats mellan åren 

2009 och 2015 och utformningen av dessa har förändrats genom åren tog vi beslutet att 

fokusera på hur barns delaktighet och inflytande skrivs fram då detta varit en genomgående 

röd tråd i handlingsplanerna. Vi har även valt att använda oss av alla de handlingsplaner vi 

fått skickade till oss, oavsett om förskolorna delat med sig av en handlingsplan eller fler. 

Detta val har vi gjort då handlingsplanerna författats olika år och för att olika personer 

varit med och skrivit handlingsplanerna. Men även på grund av att innehållet i 

handlingsplanerna skiftar mellan åren då förskolorna kan välja att arbeta med olika 

utvecklingsområden. Samt att handlingsplanerna ändrat utformning mellan åren 2009 och 

2015. Detta gör att varje handlingsplan kan ses som en enskild källa i det insamlade 

materialet.  

Utgångspunkten för arbetet med att undersöka hur barns delaktighet och inflytande var att 

studera dokument i form av handlingsplaner kopplade till Grön Flagg. Dessa 

handlingsplaner utgör arbetets källmaterial.  Då vi fått handlingsplanerna direkt från 
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förskolorna blir dokumenten primärkällor i vår undersökning (Duffy, 2006, s. 125). 

Handlingsplanerna utgör undersökningens huvudsakliga datainsamlingsmetod. Vi valde i 

förhand ut vilken typ av frågeställningar som var relevanta att undersöka utifrån materialet 

(Duffy, 2006, s. 134). För att få tillgång till förskolornas handlingsplaner började vi med 

att ta reda på vilka förskolor i uppsalaområdet som var Grön Flagg-certifierade. Denna 

information fick vi genom Grön Flaggs hemsida. Nästa steg blev att ta kontakt med 

förskolorna, detta gjorde vi via mail, för att fråga om de ville delta i vår undersökning. De 

handlingsplaner som utgjort grunden till vårt arbete fick vi via mail eller via personlig 

överräckning. Handlingsplanerna utgör en avsiktlig och medveten typ av källa (Duffy, 

2006, s. 134). Avsiktliga blir handlingsplanerna då de är skrivna för att läsas av andra 

(Duffy, 2006, s. 126). Vi anser att dessa handlingsplaner är tillförlitliga i sitt innehåll och 

som källor då förskolorna är certifierade med Grön Flagg. Då vi ville undersöka 

förskolornas arbete med hållbar utveckling kopplat till barns delaktighet och inflytande, 

anser vi att dessa handlingsplaner utgör ett bra källmaterial till vår undersökning.  

 

Reliabilitet inom forskning handlar om hur tillförlitligt materialet som samlats in är. 

Reliabilitet handlar om hur exakt och noggrann undersökningen har gjorts, detta handlar 

om hur materialet har insamlats, använts och bearbetats. Det insamlade materialet i en 

undersökning är endast en representation av verkligheten., hur giltigt det insamlade 

materialet är benämns även som den validitet materialet har. Begreppsvaliditet handlar om 

hur väl sammankopplat fenomenet som ska undersökas är med det material som samlats in. 

Validitet är inget som är absolut, utan det ska snarare betraktas som ett kvalitetskrav för 

undersökning (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 21 – 23). Vi anser att det material vi 

samlat in för detta arbete både är tillförlitligt och giltigt i förhållande till det vi vill 

undersöka. Det material som legat till grund för vår undersökning är godkända 

handlingsplaner som fyllts i av förskolor som ansöker om en certifiering från Grön Flagg. 

Materialet har vi fått skickat till oss direkt från förskolan där handlingsplanen blivit 

upprättat. Då vi vill undersöka barns delaktighet och inflytande kopplat till hållbar 

utveckling anser vi även att detta material har validitet för ämnet då Grön Flagg-

certifieringen innebär att förskolorna är speciellt inriktade på arbete med hållbar utveckling 

i sina verksamheter. 



 

22 

 

Dokumentanalys som metod 

För att undersöka hur barns kan göras delaktiga och ges inflytande i arbetet med hållbar 

utveckling på förskolan valde vi att ta utgångspunkt i de handlingsplaner förskolorna 

skriver inför varje planerat Grön Flagg arbete. Då dessa handlingsplaner är författade 

dokument blir vår huvudsakliga metod för arbetet dokumentanalys där vi valt 

diskursanalys som ett verktyg för att analysera innehållet i handlingsplanerna.  

Som huvudsaklig metod för denna studie har vi valt att använda oss av dokumentanalys. 

Till dokument räknas alla skriftliga källor som är relevanta för arbetet. Dokumenten kan 

vara själva objektet för forskningen men de kan även vara en källa till forskningen där 

dokumenten kan utgöra kompletterande data eller utgöra huvudkällan för undersökningen. 

Texter och dokument förekommer i mängd olika former där de bland annat kan vara av 

offentlig eller mer privat karaktär. Exempel på dokument som kan användas för 

dokumentanalys är brev, anteckningar, filmer, mejl och handlingsplaner (Christofferssen & 

Johannessen, 2015, s. 97). Då huvudkällan för vår studie är förskolornas handlingsplaner 

för Grön Flagg faller dessa under dokument.  

Inom dokumentanalys finns det olika strategier att använda sig av vid analysen av 

dokumentet. Fyra av de vanligaste strategierna är; semiotik vilket innebär studier av tecken 

eller teckensystem, diskursanalys som innebär att fokus i analysen läggs på hur det skrivs 

om ett visst specifikt tema. Konversationsanalys innebär en strategi där det är yttranden i 

samtal som det görs en detaljerad analys av och i retorisk analys handlar om att fokus läggs 

på hur människor väljer att uttrycka sig när de kommunicerar tillsammans med andra. 

Analysstrategierna kan användas enskilt men de kan även kombineras ihop med varandra 

(Christofferssen & Johannessen, 2015, s. 102). I vår studie har vi valt att använda oss av 

diskursanalys som en strategi för analysen av förskolornas Grön Flagg handlingsplaner. 

Inom diskursanalys ligger fokus på hur ett specifikt tema skrivs fram eller diskuteras, det 

handlar om att analysera yttranden och texter (Christofferssen & Johannessen, 2015, s. 

102). ). En diskurs är ett särskilt sätt att förstå och tala om världen (Börjesson & Palmblad, 

2007, s. 13). Att definiera begreppet diskurs kan vara svårt, då det kan ha olika betydelser 

beroende på sammanhang. Dock innebär det att olika mönster studeras inom olika sociala 

områden (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Med hjälp av diskurser kan det som är 

relevant, sant och rimligt urskiljas samtidigt som diskurser avgränsar och utesluter 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10). För vår studie innebär detta att vi valt att fokusera på 

hur barns delaktighet och inflytande beskrivs och skrivs fram i handlingsplanerna för Grön 
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Flagg. I analysen av handlingsplanerna har vi då valt att fokusera på de områden som 

beskriver det tänkta arbetet i förskolan samt rubriker innehållande delaktighet och 

inflytande. Detta har även gjort att vi valt bort att analysera andra delar av 

handlingsplanerna då dessa inte vart relevanta för den undersökning vi genomfört.  

Viktigt vid en dokumentanalys är att vara källkritisk, att källorna används på ett reflekterat 

och informerat sätt. Det finns fyra huvudelement inom metodisk källkritik: Autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och tolkning/betydelse. För vår studie är autenticitet och 

representativitet de viktigaste områdena. Autenticitet innebär att vi som forskare måste 

förstå kontexten i vilken källan uppstod, med andra ord i vilket sammanhang och ämne 

källan skapades. Detta för att dokumentets trovärdighet då stärks. Det är viktigt att se till 

vilket syfte det har och vilken upphovssituationen var. Representativitet innebär att 

dokumentet innehåller det vi vill undersöka och om dokumentet skiljer sig från gruppen av 

dokument eller om det är representativt för den (Christofferssen & Johannessen, 2015, 

s.102-103).  

Arbetsfördelning 

Vi har valt att arbeta tätt med alla delar, dock har vi haft olika ansvarsområden. Under 

momenten bakgrund, tidigare forskning & teoretisk förankring och material, genomförande 

och urval har vi delat på ansvaret för författandet av texten. Under resultat, analys och 

diskussion har Ida Tollin ansvarat för texten om inflytande och Emma Colldén har ansvarat 

för texten om delaktighet. Slutsats och avslutande reflektioner har vi skrivit tillsammans.   
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Resultat & Analys 

Utgångspunkt för detta arbete är att undersöka hur barns delaktighet och inflytande 

uttrycks i arbetet med hållbar utveckling. I detta avsnitt presenteras resultatet från de 

handlingsplaner som utgjort vår empiri. I analysen av resultat har vi utgått ifrån begreppen 

barns perspektiv, barnperspektiv och de olika undervisningstraditionerna i relation till 

delaktighet och inflytande. 

 

Barns delaktighet och inflytande i handlingsplanerna 

Fokus för detta arbete är att undersöka hur barn i förskolan kan göras delaktiga och få 

inflytande i arbetet kring hållbar utveckling. Den definition av begreppet delaktighet vi har 

utgått ifrån är att barnen får ta del av någon annans beslut (Arnér, 2009, s.14) där barn får 

vara delaktiga i aktiviteter där möjlighet för inflytande finns och där utgångspunkten varit 

pedagogers tankar om vad barnen kan vilja göra och behöva utveckla kunskap om. Den 

definition av begreppet inflytande vi har som utgångspunkt i vår analys av 

handlingsplanerna är att inflytande ger barnen en möjlighet till att påverka sin tillvaro i 

förskolan (Arnér, 2009, s. 14). Med detta som utgångspunkt studerade vi på vilket sätt 

förskolorna formulerat sig i handlingsplanerna kring barns delaktighet och inflytande. I 

tolv av de totalt sjutton handlingsplanerna kunde vi se att någon form av barns inflytande 

skrivs fram och i sjutton av sjutton handlingsplaner skrivs barns delaktighet fram. I totalt 

fem av de sjutton handlingsplanerna är det endast barns delaktighet som formuleras.  

Resultatet visar även att de tolv handlingsplaner som beskriver barns inflytande alltid 

förekommer i kombination med delaktighet, vilket kan ses i tabellen. Vi har därför valt att 

presentera resultatet uppdelat efter det som skrivs om delaktighet och inflytande. De tolv 

handlingsplaner som innehåller de båda begreppen delas in under delaktighet respektive 

inflytande i resultattabellen. Detta gör att den slutgiltiga summan för resultatet blir att den 

totala mängden handlingsplaner som innehåller en beskrivning av delaktighet blir fem plus 

tolv, det vill säga totalt sjutton handlingsplaner. Handlingsplaner som formulerar sig i 

termer av inflytande blir då tolv till antalet.  

Resultatet visar att i de tolv handlingsplaner där både delaktighet och inflytande fanns 

formulerat kunde vi se att det förekommer en blandning av de tre olika typerna av 

undervisningstraditioner. I sex av handlingsplanerna där både delaktighet och inflytande 

gick att identifiera låg fokus på arbetet inom den pluralistiska undervisningstraditionen. I 
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tre av handlingsplanerna som skriver fram både barns delaktighet och inflytande kan vi 

identifiera att alla tre undervisningstraditionerna finns formulerade i texten skriven av 

pedagogerna. Det går även att se att den normerande undervisningstraditionen och den 

pluralistiska undervisningstraditionen även förekommer i kombination med varandra i de 

handlingsplaner som både innehöll delaktighet och inflytande. I de fem handlingsplaner 

där enbart delaktighet finns formulerat går det att se att i fyra av dessa förekommer en 

kombination av den faktabaserade och normerande undervisningstraditionen och i den 

femte handlingsplanen kopplad till delaktighet förekommer det en blandning av alla tre 

undervisningstraditioner.  

Resultattabell 

 

 
 

 

Tabellen visar en sammanställning av resultatet från handlingsplanerna. Handlingsplaner som 

skriver fram delaktighet och inflytande syns i de två sista kolumnerna i tabellen. Den första 

kolumnen visar antalet handlingsplaner där barn är delaktiga i Grön Flagg-samlingar. Den andra 

kolumnen visar antalet där barn är delaktiga i framtagandet av handlingsplanerna. Kolumnerna 

faktabaserad, normerande och pluralistisk visar vilken eller vilka undervisningstraditioner som går 

att identifiera i varje handlingsplan.  

 

Delaktighet 

Barns delaktighet tar sig uttryck i deltagande i aktiviteter som pedagoger planerat, där 

samtal och upplevelser tydligt skrivs fram. I flertalet handlingsplaner kretsar samtal kring 
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skräpplockning, sopsortering och om hur naturens kretslopp fungerar. Följande citat ur en 

handlingsplan är ett exempel på hur delaktighet skrivs fram:  

Be barnen leta i affären när de handlar efter ekologiska varor och fotografera. Vi gör kollage 

med ekologiska matvaror, både med fotografier och utklipp ur reklamblad. (Handlingsplan 

3) 

Barnen får ta del av många olika aktiviteter, men det skrivs inte fram om barnen ges 

inflytande i de beslut som tas. Enligt Shiers femstegsmodell för deltagande är första steget 

att barnen blir lyssnade till. I flertalet handlingsplaner skrivs samtal fram som ett sätt att 

göra barn delaktiga, men det framgår inte om pedagogerna tar till sig av det barnen ger 

uttryck för.  

Ett konkret exempel på hur skillnaden mellan delaktighet och inflytande skrivs fram är hur 

beslut fattas. I flera handlingsplaner står det att läsa att odling på förskolan är en del av 

deras arbete med hållbar utveckling, dock skiljer det sig i vad som ska odlas. Ett exempel 

på delaktighet i odlingsplaneringen är: 

 Barnen ska få möjlighet att plantera solrosfrön och majskorn. (Handlingsplan 2) 

till skillnad från detta citat som skriver fram barns inflytande:  

- Tillsmamans med barneb kommer vi på vårkanten att så växterna inomhus. Vi börjar 

med att tillsammans med barnen att välja ut vilka fröer som vi vill plantera. 

(Handlingsplan 8) 

Delaktighet skrivs även fram med termer såsom: ”Får möjlighet att” och ”visa barnen” 

och ”att barnen lär sig”. Detta efterföljs i flertalet handlingsplaner med kretslopp, 

naturfenomen och kompostering. Två tydliga exempel är: 

Visa för barnen vad som händer när man inte vattnar. (Handlingsplan 8)  

och:  

Vi vill att barnen ska ha respekt för naturen. Det gör vi genom att vi går regelbundet 

till skogen. Vi delar barnen i mindre grupper och lär dem ett ekologiskt och bra 

förhållningssätt till natur och miljö, de ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Vi pratar om allemansrätten, nedskräpning i skogen, inte bryta kvistar, inte skrämma 

djur etc. (Handlingsplan 13) 
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Citatet ovan är ett tydligt exempel på den normerande undervisningstraditionen. I texten 

går värdet att utläsa då de beskriver vilken form av handling som är önskvärd och 

moraliskt korrekt i relationen till skogen. 

Till skillnad från hur inflytande skrivs fram där barns idéer och tankar fångas upp under 

samtal, är det under delaktighet snarare samtal där kunskap förmedlas och där handlingar 

värderas som moraliskt mer viktiga än andra. Några återkommande termer under barns 

delaktighet är: ”Barnen ska få delta”, ”Vi ska göra” och ”Vi ska visa barnen”. I dessa 

handlingsplaner ligger det starkt fokus på delaktighet utan inflytande och där pedagoger 

avgör vilken kunskap som är lämplig för barnen att utveckla. I många av 

handlingsplanerna som använder dessa termer är det främst den normerande 

undervisningstraditionen som är synlig då kunskapen förmedlas av pedagogerna. I tolv av 

sjutton handlingsplaner nämns sopsortering och/eller återvinning, ofta med de termer som 

används för att skriva fram delaktighet såsom ”visa” och ”delta”. Pedagogerna är de som 

visar barnen den rätta handlingen och vilket i sin tur påverkar barnen i sitt handlande då 

värdet på handlingen blir bestämt direkt. Ett exempel är:  

Det finns filmer att visa för barnen från Förpackning och tidningscentralen som 

behandlar ämnet återvinning av plast, metal och papper (Handlingsplan 4) 

Och ett annat:  

Vi ska visa barnen vart skräpet tar vägen och göra barnen delaktiga i sopsortering. 

(Handlingsplan 2) 

Exempel på hur den faktabaserade undervisningstraditionen tillsammans med den 

normerande kan skrivas fram är:  

Öka kunskapen hos pedagogerna genom bland annat föreläsningar. Tillägg: Genom 

pedagogerna kommer barnen att få ta del av de kunskaper de fått vid studiebesöken. 

(Handlingsplan 7) 

och:  

Vi vill att barnen ska lära sig att kategorisera och sortera, (Handlingsplan 5) 

Dessa två undervisningstraditioner kan i formuleringarna vara svåra att skilja åt. Den 

undervisningstradition som tydligast kan identifieras i handlingsplanerna är den 

pluralistiska undervisningstraditionen där barns egna tankar, åsikter och slutsatser lyfts 

fram.  
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Gemensamt för alla handlingsplaner är att ett barnperspektiv kan ses. I de fem 

handlingsplaner där delaktighet är det begrepp som tydligast går att se, tillsammans med 

den normerande och den faktabaserade undervisningstraditionen, kan ett tydligt 

barnperspektiv ses utan några tendenser av strävan efter ett barns perspektiv. Vuxnas 

beslut är anpassade efter vad de anser att barnen behöver förvärva och bygger sedan upp 

verksamheten efter det, även efter vad de tror att barnen är intresserade av. Här utgår de 

vuxna efter vad de anser är bäst för barnen och tolkar barnens perspektiv. Barnen får 

därefter delta och vara delaktiga i diverse olika aktiviteter som anpassas efter uppsatta 

utvecklingsområden och teman. I dessa handlingsplaner skrivs samtal fram som en del av 

barns delaktighet, dock går det ej att utläsa om dessa samtal lett till barns inflytande. Ett 

exempel på hur barnperspektiv skrivs fram:  

Vi vill förändra gården för barnen och tillföra nytt material som lastpallar, störar, 

brädor i olika längd och färg. Detta för att erbjuda ett varierat utbud av material och 

aktivitetsmöjligheter för att tilltala barn med olika intressen. Vi vill att barnen ska 

börja bygga och konstruera tillsammans, samt att de ska få möjlighet att bygga på 

höjden. (Handlingsplan 4) 

I detta citat kan pedagogernas barnperspektiv ses då de vill förändra gården utifrån barnens 

bästa. De utgår från att gården och materialet ej är tillräckligt för alla barn. Det framgår 

inte om pedagogerna pratar med barnen innan beslut fattas kring vilka förändringar som 

ska ske, utan pedagogerna utgår från sina egna tolkningar av barnens behov.  

 

Inflytande 

Barns inflytande i handlingsplanerna tar sig uttryck genom deltagande i barnråd och Grön 

Flagg-råd rörande arbetet kring hållbar utveckling på förskolan. På dessa råd för 

barnrepresentanter fram åsikter och synpunkter från den resterande barngruppen på 

förskolan. I sex av de sjutton handlingsplanerna deltar barn tillsammans med vuxna i 

framtagandet av innehållet i handlingsplanerna. Inflytande tar sig även uttryck i att 

förskolor arbetar med öppna utvecklingsområden vilket möjliggör för barnen att påverka 

innehållet i bland annat aktiviteter och planering av arbete. I flertalet av handlingsplanerna 

skrivs barns inflytande fram genom att de vuxna lyssnar och tar tillvara på barnens tankar 

och idéer som barnen ger uttryck för. Detta fångas upp genom samtal, diskussioner, 
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intervjuer och reflektioner i arbetet tillsammans med barnen. Ett återkommande tema för 

barns inflytande i handlingsplanerna är att låta barnens intressen styra innehållet i arbetet.  

Genom observation och samtal med barnen fångar vi upp deras idéer i vårt arbete med 

allemansrätten. Vilket bidrar till att vi kan utveckla arbetet utifrån vad barnen har för 

funderingar och intressen. (Handlingsplan 9) 

Citatet ovan är hämtat från en av handlingsplanerna där de beskriver ett arbetssätt som 

möjliggöra för barns inflytande i verksamheten.  

Ett annat exempel från en handlingsplan som uttrycker barns inflytande handlar om arbetet 

med förskolans utemiljö. Arbetet innefattar att pedagogerna vill göra en förändring av 

utemiljön. Så här skrivs barnens inflytande fram i handlingsplanen:  

 4-åringarna,[…] fotograferade sina favoritplatser på gården och ritade skisser för att 

sedan kunna komma med förslag på hur vi ska utveckla vår gård. (Handlingsplan 15) 

Andra exempel på hur barns inflytande skrivs fram i handlingsplanerna är att låta barnen 

bestämma vilka typer av fröer som ska planteras i arbetet kring odling. Ett annat konkret 

exempel kopplat till barns inflytande visade sig i handlingsplanen genom att barnen får 

vara med och påverka beslut när det är tillämpbart genom röstning.  

I de handlingsplaner där inflytande förekommer ges barnen en möjlighet till inflytande 

både i planeringen av arbetet med hållbar utveckling men även hur utformningen av 

verksamheten ska se ut. Barns inflytande skrivs fram genom att pedagogerna visar att de 

planerar att utgå från barnens tankar, idéer och initiativ.  

Genom att pedagogerna låter barnen få inflytande i utformningen av verksamhetens 

innehåll så får barnen en möjlighet att göra skillnad och påverka sin vardag. Sett utifrån 

Shiers femstegsmodell för möjligheter för barns deltagande visar de handlingsplaner där 

inflytande finns framskrivet att pedagogerna lyssnar på det barnen säger men även att 

barnen får stöd att uttrycka sina tankar och åsikter. I dessa handlingsplaner blir det även 

tydligt att pedagogerna tar barnens perspektiv i beaktning just genom att ta tillvara på det 

barnen ger uttryck för och visar intresse för i verksamheten. Att barnen görs delaktiga i 

beslut som gäller verksamheten gav även handlingsplanerna med inflytande framskrivet 

exempel på. Det sista steget i modellen handlar om att vuxna och barn delar på makt och 

ansvar för beslut, detta sista steg har vi inte hittat något exempel på i någon av 

handlingsplanerna utan fokus har legat på de fyra första stegen.  Ett exempel från en 
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handlingsplan där de fyra första stegen i Shiers femstegsmodell finns beskrivet kan 

formuleras på detta sätt:  

Vi har barnråd en ggr i månaden där en representant från varje avdelning tillsammans 

med några pedagoger och biträdande förskolechef träffas. Här får barnen möjlighet att 

vara med att tycka till om förskolan och vad vi gör. Vi kan med hjälp av 

observationer, samtal med barnen, intervjuer, filminspelningar, diktafon ta del av 

barnens tankar och idéer. (Handlingsplan 9) 

Exemplet visar att pedagogerna skapar möjligheter för barnen att utöva inflytande i 

verksamheten genom barnrådet. Här visar pedagogerna att de är öppna för att ta till sig 

barnens åsikter, tankar och idéer. I exemplet ger pedagogerna även konkreta metoder för 

hur de arbetar med att ta reda på barnens perspektiv kring verksamheten.  

Gemensamt för de handlingsplaner där barns inflytande skrivs fram är att barns perspektiv 

är tydligt framskrivet. Fokus i dessa handlingsplaner ligger på att ta reda på vad barnen är 

intresserade av och vad de tänker. Att ha barnens perspektiv som en utgångspunkt för 

arbetet går ihop med definitionen som vi har använt för begreppet inflytande. Inflytande 

handlar om att barnen ges en möjlighet till att påverka, genom att pedagogerna tar reda på 

barnens åsikter, tankar och idéer, som är grunden till barns perspektiv, bidrar detta till en 

möjlighet till inflytande. I handlingsplanerna blir detta tydligt genom att pedagogerna 

formulerat sig genom ”vi diskuterar”, ”vi frågar barnen” och ”vi intervjuar” i 

beskrivandet av arbetet tillsammans med barnen. Dessa formuleringar går även att koppla 

ihop till att de handlingsplaner som har en betoning på inflytande hamnar i kategorin där 

fokus ligger på en pluralistisk undervisningstradition med inslag av den faktabaserade- och 

normerande undervisningstraditionen. Totalt är det tolv handlingsplaner som skriver fram 

någon form av barns inflytande, och dessa handlingsplaner skriver även fram den 

pluralistiska undervisningstraditionen.  

I handlingsplanerna där barns inflytande och den pluralistiska undervisningstraditionen 

finns att identifiera har arbetet kring hållbar utveckling beskrivits i termer som ”att 

diskutera”, och ”pedagoger och barn tar reda på tillsammans” för att ge två konkreta 

exempel.  

Vi vill även fånga upp de tillfällen som uppstår med att prata med barn om till 

exempel hur man är en bra kamrat […]. Då kan vi även ta upp det på kommande 

samling/möten för disskution. Vi vill även arbeta med det som ett tema där vi 
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fokuserar på en sak i taget till exempel hur gör man när man ser att att någon är 

ledsen. (Handlingsplan 9) 

Citatet är hämtat från en av handlingsplanerna och visar en formulering kring hur förskolan 

dels ger uttryck för en pluralistisk undervisningstradition, där även barns perspektiv och 

inflytande skrivs fram i arbetet kring kompisrelationer. Pluralistiskt blir det då de vuxna tar 

in barnen i samtalet och diskuterar hur en bra kamrat är där barnen själva får avgöra och 

uttrycka sina åsikter. Det går dock inte alltid att avläsa om den moraliska delen av det 

pluralistiska förhållningssättet diskuteras då vi ej vet vilket innehåll alla samtal har. Det 

öppnas däremot upp för barns egna tankar vilket kan leda till att de ser på fenomenet från 

olika håll, vilket gör att vi även har tagit med dessa handlingsplaner i kategorin där den 

pluralistiska undervisningstraditionen kan identifieras. För att ta reda på barns tankar kring 

vad god kamratskap är lyssnar pedagogerna på barnens åsikter och idéer och öppnar upp 

för samtal där barnen får vara med och bidra med sina uppfattningar istället för att det är 

pedagogerna som på förhand bestämt hur en bra kamrat ska vara.  

 

Att utgå från ett barns perspektiv eller ett barnperspektiv för att möjliggöra barns 

delaktighet och inflytande 

Ett exempel på hur skillnaden mellan dels delaktighet och inflytande skrevs fram, men 

även hur barns perspektiv och barnperspektiv var formulerat i handlingsplanerna kan ses i 

följande citat:  

4-åringarna,[…] fotograferade sina favoritplatser på gården och ritade skisser för att 

sedan kunna komma med förslag på hur vi ska utveckla vår gård. (Handlingsplan 15) 

och 

Vi vill förändra gården för barnen och tillföra nytt material som lastpallar, störar, 

brädor i olika längd och färg. Detta för att erbjuda ett varierat utbud av material och 

aktivitetsmöjligheter för att tilltala barn med olika intressen. Vi vill att barnen ska 

börja bygga och konstruera tillsammans, samt att de ska få möjlighet att bygga på 

höjden. (Handlingsplan 4) 

Gemensamt för båda citaten är att pedagogerna är de som har beslutat att en förändring av 

gården ska göras. Tillvägagångssättet på hur det ska göras är det som skiljer citaten åt. I det 

första citatet beskrivs hur barnen ges inflytande över de kommande förändringarna, det 

visar även ett exempel på hur barns perspektiv kommer till uttryck. I det andra citatet kan 
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ett tydligt barnperspektiv ses och kommer till uttryck genom pedagogernas tolkningar av 

barns behov. Barnen blir här delaktiga genom att de tar del av pedagogernas beslut och 

använder gården och materialen när de leker.  
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Diskussion 

I denna del diskuterar vi vårt resultat utifrån tidigare forskning och de begrepp vi tidigare 

behandlat i rapporten.  

 

Delaktighet & Inflytande i handlingsplanerna 

Vårt fokus har legat på begreppen delaktighet och inflytande, dock är det främst 

delaktighet som skrivs fram i handlingsplanerna, både från Grön Flaggs sida och från 

förskolornas sida. Att barn ses som delaktiga snarare än att de har inflytande är vanligt 

förekommande (Arnér, 2009, s. 14). Beroende på om begreppen används som synonymer 

eller där innebörden skiljer dem åt är avgörande för hur handlingsplanerna ska läsas och 

förstås. Då detta är otydligt har vi valt att skilja på delaktighet och inflytande då den 

forskning vi lutar oss mot skriver fram att det är en skillnad i innebörd och vad begreppen 

representerar. Det framgår inte vilka definitioner Grön Flagg eller förskolorna har utgått 

ifrån, men vi har valt att analysera efter definitionerna med hjälp av forskning att 

delaktighet innebär: att få ta del av någon annans beslut och vara delaktiga i dessa, och 

inflytande: att ha en möjlighet att påverka beslut och sin tillvaro. I alla handlingsplaner 

kunde vi identifiera delaktighet eller en kombination av delaktighet och inflytande. Detta 

innebär att alla handlingsplaner på ett eller annat sätt arbetar utefter barns intressen. Dock 

går det att se att det finns olika grader av att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande i 

utformningen av verksamheten. Det går även att se olika utgångspunkter för att nå barns 

tankar och idéer. Detta sker enligt vad som går att läsas i Lpfö98/2010 som trycker på att 

barn ska göras delaktiga och få inflytande över hur innehållet i verksamheten ska se ut 

(Lpfö98, 2010, s. 12).  

 

Delaktighet med ett barnperspektiv i fokus 

Genomgående för de handlingsplaner där vår definition av delaktighet gick att identifiera 

fanns ett barnperspektiv att urskilja. Fokus i ett barnperspektiv är barnets bästa och är av 

vuxna ett försök att förstå barns tankar och perspektiv. I de fem handlingsplaner där det 

endast gick att identifiera delaktighet, var det endast ett barnperspektiv som gick att 

urskiljas utan någon strävan att närma sig ett barns perspektiv. Pedagogers tolkningar och 

observationer av barnen och deras intressen låg till grund för de planerade aktiviteterna 
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utan att barns tankar och åsikter hade kommit till uttryck genom exempelvis intervjuer. 

Pedagogerna har istället försökt skapa sig en förståelse av barn och deras värld och 

behoven inom den (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 39, 42). Barnen 

har fått delta och varit delaktiga, dock inte haft möjlighet att påverka genom att själva 

uttrycka sin åsikt. Sett till de handlingsplaner där både delaktighet och inflytande gick att 

identifiera fanns det en kombination av tillvägagångsätt för att nå barns tankar och idéer. I 

dessa gick det även att urskilja ett barns perspektiv och där en del av verksamheten var 

planerad utifrån barns intressen, där observationer och intervjuer hade använts för att nå 

dessa. I de handlingsplaner där det endast gick att urskilja delaktighet och ett 

barnperspektiv fanns det inte utrymme för barnen att påverka, då det inte skrevs fram att 

pedagogerna lyssnade på barnens åsikter. När kommunikationen enbart är pedagogstyrd så 

ges barnen ingen eller liten möjlighet till inflytande i verksamheten (Pramling Samuelsson, 

Sommer & Hundeide, 2011, s. 185). 

 

Inflytande med ett barns perspektiv i fokus 

I förskolans verksamhet kan barns perspektiv komma till uttryck genom att barnen får 

påverka sitt eget lärande och komma till tals. Detta innebär att de vuxna måste ta barnen på 

allvar och lyssna på deras åsikter samt skapa miljöer och situationer i förskolan där barnen 

blir lyssnade på och där deras åsikter och idéer tas tillvara på (Pramling Samuelsson & 

Williams, 2015, s. 17). Barns perspektiv handlar om att vuxna tar tillvara på de bidrag som 

barn lämnar och ger uttryck för (Jonasson & Thulin, 2013, s. 44) och detta går att koppla 

ihop med begreppet inflytande vilket kan förstås som en möjlighet för barnen att kunna 

påverka innehållet i förskolans verksamhet (Arnér, 2009, s. 14). Gemensamt för de tolv 

handlingsplaner där barns inflytande gick att identifiera i texten är att barnens perspektiv är 

det som ligger till grund för stora delar av innehållet i verksamheten. Detta visade sig i de 

formuleringar pedagogerna använt sig av i skrivandet av handlingsplanerna där de skriver 

fram en strävan efter att de ville ta reda på vad barnen är intresserade av och skapa ett 

innehåll i verksamheten efter barnens tankar, idéer och intressen. Att bedriva en 

förskolepedagogik med utgångspunkt i barnens perspektiv avgörs av pedagogernas 

kunskaper och färdigheter. Det är pedagogerna som behöver iscensätta ramarna för arbetet 

men att arbetet inom ramarna omsätts tillsammans med barnen i förskolan (Pramling 

Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s. 221).  
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I de handlingsplaner där inflytande tydligt fanns framskrivet visade att pedagogernas 

kontroll över hur och vad som skulle göras i verksamheten inte var starkt kontrollerad. 

Innehållet i dessa handlingsplaner beskriver ett arbetssätt där barnens tankar och idéer 

utgör en utgångspunkt för arbetet vilket innebär att barnens inflytande över innehållet i 

verksamheten är stort. De möjligheter barn ges till att göra egna val och ta initiativ är 

beroende av pedagogernas kontroll över verksamheten. Men en stark kontroll utifrån 

pedagogernas sida behöver inte innebära att barnens inflytande begränsas utan är snarare 

beroende av på vilket sätt som kontrollen utövas. När pedagogernas kontroll över hur och 

vad i verksamheten är svag ökar barnens inflytande. Då pedagogerna närmar sig barnens 

perspektiv genom att vara inlyssnande och lyhörda blir barnen friare till att ta initiativ och 

att göra val (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s. 185).  

 

Shiers femstegsmodell för barns deltagande i beslut 

I de handlingsplaner där inflytande gick att identifiera kan en koppling göras till de fyra 

första stegen i Shiers modell. I dessa handlingsplaner är arbetet beskrivet i termer där det 

blir tydligt att pedagogerna möjliggör för ett arbetssätt där barnen blir 1. Lyssnade till, 2. 

Stöd att uttrycka tankar och åsikter, 3. Att barnens perspektiv beaktas och 4. Barnen blir 

delaktiga i beslut. Till dessa steg finns även tre undernivåer som handlar om öppenhet, 

möjlighet och skyldighet från pedagogernas sida (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2013, s. 157-158). Vi kunde även se att pedagogerna hade en öppenhet och 

skapade möjligheter för barns inflytande i en stor del av handlingsplanerna, dock i 

varierande grad. I de handlingsplaner där endast delaktighet skrevs fram gick det inte att 

identifiera en öppenhet från pedagogernas sida vilket visade att de möjligheter som kunde 

skapas för barns inflytande inte fanns beskrivet i dessa handlingsplaner.  

 

Pluralism för att möjliggöra inflytande 

Då förskolorna ska skapa förutsättningar för både delaktighet och inflytande för barnen kan 

det vara en fördel att kombinera de tre undervisningstraditionerna. Den faktabaserade 

undervisningstraditionen, som handlar om att kunskap förmedlas och fakta presenteras 

(Hedefalk, 2014, s. 34), kan skapa förutsättningar för delaktighet då fakta presenteras för 

barnen och ligger till grund för fortsatt arbete. Den faktabaserade undervisningstraditionen 

går att koppla ihop med förskolornas arbete med exempelvis återvinning och sopsortering. 
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Den normerande undervisningstraditionen, som syftar till att påverka och förändra 

handlande hos individer (Hedefalk, 2014, s. 34), är exempelvis användbar i arbetet kring 

allemansrätten, där det finns en strävan efter ett specifikt moraliskt handlande hos 

individer. Detta arbete kan i förskolan handla om att vara rädd om naturen, att inte skräpa 

ner samt att behandla djur och människor på ett respektfullt sätt. Den faktabaserade och 

den normerande undervisningstraditionen kan med fördel kombineras med den 

pluralistiska undervisningstraditionen där fokus ligger på att pedagogerna tillsammans med 

barnen diskuterar och undersöker olika fenomen, samt att det inte finns något på förhand 

givet svar (Hedefalk, 2014, s. 33-35). I arbetet med hållbar utveckling är samtal och 

diskussion en viktig del och beroende på vad som ska behandlas är det naturligt med olika 

arbetssätt. Förutom vetenskapliga uppfattningar diskuteras även andra aspekter så som 

moraliska, etiska och erfarenhetsbaserade aspekter. Den pluralistiska 

undervisningstraditionen innehåller alla delar, det vill säga att det inte finns ett rätt och 

självklart vetenskapligt svar utan de andra aspekterna bör tas i beaktning (Sandell, Öhman 

& Östman, 2003, s. 138). Detta möjliggör för barns inflytande i verksamheten genom 

samtal och diskussion vilket gör att pedagogerna kan fånga upp barnens intressen och idéer 

och arbeta med dessa som utgångspunkt.  

Slutsats 

Då det går att se en kombination av undervisningstraditionerna kopplat både till delaktighet 

och inflytande kan vi dra slutsatsen att alla tre undervisningstraditioner behövs i arbetet i 

förskolan för att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. I arbetet med att göra 

barn delaktiga och ge dem inflytande är det främst den pluralistiska 

undervisningstraditionen som skapar förutsättningar för detta. Resultatet visar att de 

handlingsplaner där enbart den faktabaserade- och normerande undervisningstraditionen 

gick att identifiera är det enbart barns delaktighet som möjliggörs. En slutsats vi kan dra av 

det resultatet visade är delaktighet är en förutsättning för att ge barn inflytande i 

kombination med ett pluralistiskt förhållningssätt.  

Ytterligare en slutsats som kan dras av resultatet är att begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv går att koppla ihop med både begreppen delaktighet och inflytande. 

Barnperspektiv och barns perspektiv kopplat till undervisningstraditionerna går att se att 

barns perspektiv främst är kopplat till den pluralistiska undervisningstraditionen där fokus 

ligger på samtal och diskussion där barns röster lyfts fram. Ett barnperspektiv går att se i 
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den faktabaserade- och normerande undervisningstraditionen då det är en vuxen som har 

tolkat barns behov och vilken kunskap och vilket beteende som är eftersträvansvärt. Då 

pedagogerna närmar sig barnens perspektiv genom att vara inlyssnande och lyhörda blir 

barnen friare till att ta initiativ och att göra val. Tillskillnad från när kommunikationen 

enbart är pedagogstyrd så ges barnen ingen möjlighet till inflytande i verksamheten. I 

slutändan är det upp till pedagogen att besluta om det innehåll verksamheten ska ha, men 

det är även pedagogerna som möjliggör och skapar tillfällen för barnen att få utrymme till 

att utrycka sina tankar och erfarenheter (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011, s. 185, 212). I de handlingsplaner som visar att barns röster blir hörda drar vi 

slutsatsen att det är en viktig faktor för barns inflytande. Ytterligare en slutsats vi drar är att 

ett barnperspektiv dock är en förutsättning för att kunna bygga upp verksamheten efter 

barnen och deras behov, och är något som gör att barnen kan ges inflytande.  

Dagens förändrade barnsyn gör att barn ses som deltagare i projekt där tyngdpunkten 

ligger på jämlikhet. Detta innebär att barnen ges en möjlighet till att uttrycka sina åsikter, 

de blir lyssnade till och de ges en chans till att förstå vad som händer i olika sammanhang. 

Barnen ses som aktiva medskapare som ska lyssnas på (Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide, 2011, s. 172). Nivån på barnens delaktighet och inflytande i arbetet kring 

hållbar utveckling i förskolan avspeglar sig i konsekvenser för barnens lärande kring 

ämnet. Kvalitén på barnens lärande är beroende av till vilken grad barnen har möjlighet att 

bli hörda, involverade i och få stöd i potentiella lärandesituationer. Delaktighet och 

inflytande kan både ses som en värdering men även som en medveten pedagogik (Jonsson 

& Thulin, 2013, s. 55-56). Att vara delaktig och ha inflytande är inte synonymt med att få 

bestämma allt, utan det handlar om att ge barnen en möjlighet till att påverka sin tillvaro på 

förskolan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015 s. 115). Alla handlingsplaner skriver fram 

någon form av delaktighet eller inflytande vilket visar att barn ges möjligheter till att i 

olika grad vara med och påverka innehållet i verksamheten. Genom detta ökar barns reella 

inflytande och pedagogerna lyssnar och tar till vara på barns egna initiativ (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015 s. 115).  
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Avslutande reflektion 

Hur skapas förutsättningar för barns delaktighet och inflytande? 

För att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande krävs det en medveten 

pedagogik där det sociokulturella perspektivet på lärande ligger till grund för förskolans 

verksamhet. Ett pluralistiskt förhållningssätt bör genomsyra verksamheten där pedagoger i 

utformandet av verksamhetens planering bör fånga upp och lyssna till barns tankar, idéer 

och åsikter. Genom att göra detta kan pedagogerna närma sig ett barns perspektiv utan att 

lämna barnperspektivet. Grunden för förskolans verksamhet vilar på ett barnperspektiv 

med fokus på barns behov som även kan ses i Lpfö98/2010, som är författad av vuxna med 

fokus på barns bästa. Genom att arbeta efter läroplanen och dess strävansmål möjliggörs 

det för barns delaktighet och inflytande då barnen ska vara en utgångspunkt för 

planeringen och utformningen av verksamheten.    

Val av metod  

Vår metod för denna studie har varit dokumentanalys med diskursanalys som strategi. 

Fördelarna med denna metod är att yttre påverkan har varit ytterst liten och innehållet i 

handlingsplanerna är konstant och innehåller bland annat pedagogers uppfattningar om 

barns delaktighet och inflytande i relation till arbetet med hållbar utveckling. Nackdelarna 

med denna metod är att vi inte kan veta vad pedagogerna faktiskt menar med deras 

formuleringar och vi vet heller inte vilken definition av begreppen de använder när de 

skriver fram barns delaktighet och inflytande. Hade vi haft ett längre tidsspann för arbetet 

så hade även ett komplement av intervjuer och observationer varit att föredra då ett 

tydligare och mer generaliserbart resultat kunnat uppnås.  

Vidare forskning 

En vidare forskning på området skulle kunna vara att undersöka dels planering och 

genomförande, men även den avslutande rapporten inom Grön Flagg. Ett komplement till 

detta skulle även kunna var intervjuer av pedagoger och barn för att få deras tankar och 

åsikter kring arbetet. Detta för att få mer av en helhetsbild av arbetet med Grön Flagg 

kopplat till barns delaktighet och inflytande. 
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Bilaga 1 

Analysschema 

Kontext 

 Var: Grön Flagg-certifierade förskolor i uppsalaområdet.  

 Vad: Handlingsplaner till arbetet med Grön Flagg och hållbar utveckling. 

 Hur: Hållbar utveckling; delaktighet och inflytande. 

 Varför: Öka arbetet med hållbar utveckling. 

 

Typ av dokument 

 Handlingsplaner. 

 Officiella dokument. Dock krävs det tillstånd av de enskilda förskolorna för 

utlämning. 

 

Innehåll 

 Hur uttrycks barns delaktighet och inflytande i handlingsplanerna? 

 Synliggörs någon undervisningstradition? 

 Framträder barns perspektiv eller barnperspektiv? 

 

 

Huvudpunkter i dokumentet: Rubriker 

 Har ni Grön Flagg-råd/samlingar med barnen? 

 Barns inflytande 

 Barns inflytande, kap 2.3 

 Utvecklingsområde 1,2,3 


