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Sammanfattning 

Denna studie undersöker begreppet agens i ett hållbarutvecklingssammanhang. Med agens 
menas barnens individuella sätt att påverka i förskolans sociala sammanhang där genom att få 
möjlighet att påverka och styra i verksamheten visar på handlingskompetens. För att kunna 
undersöka barnens möjlighet till agens för en hållbar utveckling kommer denna studie att titta 
på det som sker med barnens agens i själva arbetet med hållbar utveckling. I detta arbete 
kommer barnens agens i hållbarutvecklingssammanhanget att undersökas utifrån förskolans 
sociala sammanhang. Därmed är syftet i denna studie att, genom intervjuer, undersöka 
pedagogernas uppfattningar om barnens möjlighet till agens. Barnens agens kommer att 
undersökas i både själva arbetet med hållbar utveckling men också genom att titta på de 
faktorer som påverkar barnens agens i den dagliga verksamheten. Frågeställningen i detta 
arbete handlar därmed om pedagogernas uppfattningar om barnens agens i arbetet med hållbar 
utveckling. Detta kommer att undersökas genom intervjuer med pedagoger som arbetar på 
förskolor som har antingen ”Grön Flagg” certifiering eller ”Skola för hållbar utveckling” 
certifiering. Genom dessa intervjuer uttrycker pedagogerna olika sociala sammanhang som 
pekar på situationer där barnen har agerat med agens men också sådant som de uppfattar 
påverkar barnens möjlighet till agens, såsom barnens ålder eller pedagogernas syn på barnen. 
Från intervjuerna framkommer det hur pedagogerna ser på deras egna arbete, kopplad till 
barnens möjlighet att agera som agenter för hållbar utveckling ur ett framtidsperspektiv, men 
också gällande arbetet med hållbar utveckling i verksamheten.  

Nyckelord: agens, agent, hållbar utveckling, individens förmåga, påverka  
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Inledning och bakgrund till studien 

Tidigare forskning visar att det finns studier som har observerat barn i olika projekt relaterade 
till hållbar utveckling, där olika teorier om barns handlingskompetens diskuteras. Under 
utbildningens gång har agensbegreppet diskuterats ur teoretisk synpunkt under ett par 
tillfällen. Hållbar utvecklingsperspektivet har nämnts endast vid enstaka tillfällen under en så 
pass lång utbildning. Detta har väckt stor nyfikenhet hos mig att undersöka hur dessa två 
förhåller sig till varandra. 

I detta arbete kommer jag att synliggöra arbetet med frågor gällande hållbar utveckling i 
förskolesammanhang, och faktorer som kan komma att göra skillnad på hur förskolebarnen 
idag kan agera imorgon. Studien kommer även att redovisa för agensbegreppet som en viktig 
beståndsdel i sammanhanget.  

Historiskt, syns en utveckling av hur förskolans institution har förändrats till det som det är 
idag. Enligt Skolverkets statistik går en majoritet av alla barnen i förskolan idag, 83% av alla 
1-5 åringar var inskrivna i förskolan år 2013. (Skolverket, 2013) Enligt Hägglund och 
Pramling Samuelsson är förskolan numera en del i utbildningssystemet och det förväntas vara 
det första steget i barnens livslånga lärande. Till grunden ligger de nationella styrdokumenten 
och läroplaner som styr målen i förskolan (Hägglund och Pramling Samuelsson, 2009).  

I förskolans styrdokument (Lpfö 98, rev. 2010) finns riktlinjer om att förskolan ska arbeta 
med att barnen ska få utrymme till att ha inflytande på både innehåll och verksamhet men 
också kunna få uttrycka sina tankar och åsikter om den egna situationen. 

”2.3 BARNS INFLYTANDE  

Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter 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.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.   

Förskollärare ska ansvara för:   

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” (Lpfö 98, rev. 2010, s.12) 

Det som inte beskrivs i styrdokumenten är hur detta arbete ska vilket lämnar stor utrymme för 
olika uppfattningar om vad dessa riktlinjer syftar på, vilket resulterar i olika arbetssätt och 
olika tolkningar av hur pedagoger bör arbeta med sitt uppdrag.  

Mitt arbete kommer att ställa teori och praktik mot varandra. Å ena sidan kommer det att 
handla om pedagogernas olika arbetssätt i den dagliga verksamheten. Detta sker utifrån 
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styrdokumenten vars riktlinjer ska följas och  genom pedagogernas uppfattningar om barnens 
möjlighet till agens i frågor om hållbar utveckling. Å andra sidan står den ständigt pågående 
forskningen om agens inom hållbar utveckling som visar på det som har påverkan på barnen 
inom detta område.  

Problemet som ska undersökas är barnens möjligheter att agera som agenter för hållbar 
utveckling. Detta kommer jag att göra genom att titta på det som sker kring barnens agens i 
arbetet med hållbar utveckling i den dagliga verksamheten, utifrån pedagogernas 
uppfattningar. Genom intervjuer vill jag få fram olika pedagogers uppfattningar om barnens 
agens i deras arbete med hållbar utveckling för att sedan kunna jämföra detta med slutsatser 
utifrån tidigare forskning.  

Eftersom studiens fokus är barnens agens inom hållbarutvecklingsområdet har studien riktat 
in sig på förskolor som uttalat arbetar med hållbar utveckling. För att säkerställa detta har det 
endast valts ut förskolor som har någon form av miljöcertifiering, såsom ”Skola för hållbar 
utveckling” eller är ”Grön flagg” certifierade.  

Tidigare forskning 

Agent och agens 
Under denna rubrik kommer begreppet agent och agens att förklaras utifrån olika forskare och 
deras syn på begreppen. Detta kommer att göras utifrån det som har påverkan på barnens 
agens, vad som möjliggör för barnen att vara agenter och hur barnen uppnår agentskap.   

Markström och Halldén (2009) som använder sig av begreppet agens för att beskriva barnens 
individuella sätt att agera för att påverka sin barndom i ett socialt sammanhang, menar att man 
måste utgå utifrån uppfattningen att barnen är aktiva agenter i samhället och inte bara 
mottagare för vuxnas agerande. 

I Cecilia Caimans avhandling om barns meningsskapande och hållbar utveckling använder 
hon sig också av begreppet agens (aktörskap). Detta menar hon är ett begrepp från John 
Deweys pragmatiska teori vilket innebär att fokusen läggs på handlingarnas och påståendes 
praktiska konsekvenser. Med hjälp av agensbegreppet, handlingskompetens och 
empowerment kan man enligt Caiman (2015) undersöka hur handlingskraftiga och 
kompetenta barnen är och hur de tillsammans med andra kan göra skillnad i världen. 

Det finns olika uppfattningar om hur agens beskrivs inom olika områden. Exempelvis inom 
filosofi och sociologi har agentskap beskrivits som individens förmåga att påverka och styra 
sitt liv, och ses som en intern förmåga (Caiman, 2014). Därmed finns det även olika åsikter 
om huruvida agentskapen är något  som barnen åstadkommer tillsammans, som resultatet av 
en social inlärningsprocess, eller något som barnen besitter, dvs ett socialt fenomen som hör 
till barnens utveckling. Enligt Caiman (2014) är agens något som uppnås i olika situationer 
och inte något som barnet äger eller har, då detta förknippas med engagemanget i relation till 
det som sker just då.  
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Markström och Halldén (2009) menar att barnen visar på agens när de tar kontrollen i de 
sociala sammanhangen. Även hur barnen tolkar dessa sociala situationer och att de förstår att 
det finns möjligheten att agera vittnar också om barnens agens. Sättet som barnen agerar på i 
dessa fall kan se olika ut beroende på situation. I  Markström och Halldéns studie träder det 
fram i form av olika strategier såsom tystnad, undvikande och förhandlingar. I dessa fall 
använder barnen sin agens för att motstå de kollektiva aktiviteterna som sker i förskolan som 
exempelvis samlingar, eller när de vill göra annat än det som finns på schemat (Markström 
och Halldén, 2009).  

Begreppet agens är enligt Caiman (2014) viktigt att uppmärksamma i samband med 
småbarnsåldern där barnen ska erkännas som ”agents for change” dvs som aktiva deltagare i 
den dagliga verksamheten. Markström och Halldén, som delar samma syn på agentskapen 
som Caiman, hävdar att barnen är agenter i skapandet av den egna barndomen, eftersom agens 
konstrueras genom det sociala sammanhanget i förskolans institution av barnen tillsammans 
med andra aktörer i denna arena (Markström och Halldén, 2009). Det sociala sammanhanget 
för barn i förskolan är en komplex företeelse då det handlar om interaktion med både andra 
barn de möter och integrerar med, men också andra vuxna. Det som diskuteras bland olika 
forskare är då inte endast hur barnen uppnår agentskap utan också om och hur mycket 
pedagogernas och andra vuxnas agerande har någon betydelse och påverkan på barnens 
agens. 

Hur barnen uppnår agens har även studerats av Caiman där det har framkommit att 
pedagogerna har en avgörande roll gällande barnens agens i förskolesammanhang. Barnen 
uppnår agentskap på egen hand utan vägledning från lärare men Caiman (2014) menar också 
att lärarna måste ge barnen förutsättningar att uppleva olika situationer där de har kontroll 
över hela processer för att de ska uppnå agens då den träder fram när man utforskar 
tillsammans i nära relation till miljön. Detta handlar enligt James och James (2014) om den 
sociala processen där barnen inte är endast passiva objekt som inte har någon kontroll över 
sina liv som ett resultat av den sociala processen, utan är aktiva deltagare i den egna och 
vuxnas sociala nätverk.  

Barnen behöver få möjlighet av de vuxna för att uppnå agentskap. För att ge barnen möjlighet 
till agens menar Dewey att det finns en risk att pedagogen sätter sig själv i centrum och leder 
barnen mot lärarens mål snarare än elevens. En skicklig pedagog förhåller sig istället 
eklektisk (Caiman, 2015) vilket innebär att den sammanför skilda idéer och inte enbart 
fokuserar på de egna målen. Att barnens mål hamnar i skuggan för pedagogernas egna mål 
kan ha en förklaring i hur pedagogerna ser på barnen. Hägglund och Pramling 
Samuelsson  tycker att det är viktigt att se barnen som oberoende agenter, dock måste 
agentskapen balanseras av vuxnas och samhällets omsorg då man oftast kan glömma bort 
omsorgen i strävan att lära och förmedla kunskap till barnen (Hägglund och Pramling 
Samuelsson, 2009).  

När pedagogen utgår från ett barnperspektiv och erkänner barnen som aktiva agenter har 
pedagogen enligt Markström och Halldén möjlighet att se hur barnen påverkar och formar sin 
vardag i förskolesammanhang, exempelvis genom förhandlingar. Förskolan kan därför anses 
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vara barnens plats trots att det är en del av den institutionaliserade barndomen, eftersom 
barnen bibehåller en koppling till det strukturella utrymmet  samtidigt som de lever i denna 
miljö som aktiva agenter och påverkar hur detta utrymme ska användas (Markström och 
Halldén, 2009). 

Om barnen får dessa tidigare nämnda förutsättningar och får möjlighet till agens kan man 
också ställa sig frågan om hur man kan känna igen att barnen använder just agens i de olika 
situationerna och vilka dessa situationer kan vara. Detta är inte helt enkelt att förklara 
eftersom det finns en bred variation av situationer som pekar på barnens agens, men något 
som många forskare lägger tyngden på och har som gemensam nämnare är de sociala 
sammanhangen som barnen får vara med om och deras sätt att agera i dessa situationer. 
Barnen anses då inte endast vara sociala aktörer som uttrycker sina önskemål, utan i 
samspelet med andra gör barn med agens en faktisk skillnad menar James och James (2004), 
vilket samtidigt visar på barnens potential att agera. Detta är viktigt att poängtera eftersom en 
del forskare ser på agens och aktörskap som synonymer till varandra medan James och James 
menar att det finns en tydlig skillnad mellan agens och aktörskap. Barnen som agenter får 
större utrymme än barnen som aktörer, i en kontinuerlig förändrad barndom, där handlingar 
leder till konsekvenser vars effekt vuxna oftast kan och vill styra (James och James, 2004). 

Hållbar utveckling 
Denna studie riktar in sig på att analysera agensen i ett hållbart utvecklingssammanhang i 
förskoleverksamheten. Därför vill jag härmed gå djupare in på vad hållbar utvecklingen i 
detta sammanhang innebär. Detta genom att visa på den hållbara utvecklingens olika 
perspektiv och dimensioner, hur det har vuxit in i förskolans sammanhang, och varför arbetet 
för hållbar utveckling behövs redan i förskolan. Detta avsnitt kommer också att rikta in sig på 
frågor gällande hållbar utveckling och den globala problematikens betydelse, inte bara för oss 
idag utan för våra barns framtid och inte minst för mänsklighetens framtid. Det kommer även 
att framkomma inte bara hur denna viktiga fråga har vuxit in i utbildningssystemet men också 
hur förskolan förväntas kunna ha en stor påverkan på barnen och framtiden inom frågor 
gällande hållbar utveckling.  

Om man tittar på det första läroplanet för förskolan Lpfö 98 finns hållbar utveckling inte som 
ett särskild mål eller ämne utan där använder man de värden som är relevanta för arbetet för 
hållbar utveckling såsom solidaritet, tolerans, rättvisa, jämlikhet och på så sätt integreras 
hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten på förskolan (Hägglund och Pramling 
Samuelsson, 2009). 

Även i den reviderade läroplanen finns det riktlinjer i förskolans uppdrag som kan rymmas 
inom arbetet med hållbar utveckling.  

”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. 
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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.” (Lpfö 98, rev.2010, s.9)  

Pedagogernas roll blir att rikta/fokusera barnens intresse mot det som anges i läroplanen 
snarare än att fokusera på själva innehållet inom ett visst område (Hägglund och Pramling 
Samuelsson, 2009). Detta innebär att arbetet inte ska utgå ifrån ämnet hållbar utveckling utan 
utifrån den hållbara utvecklingens innehåll såsom exempelvis miljö och naturvårdsfrågor. 

Caiman drar i sin artikel tydliga paralleller mellan hållbar utveckling och förskolan och hur 
dessa två har med relevanta frågeställningar vuxit in i varandra på ett naturligt och givet sätt. 
Hon menar att vi lever i en värld där man ser med oro över framtiden på grund av fattigdom, 
naturkatastrofer, ökade halter av koldioxid och andra angelägna frågor kopplade till hållbarhet 
och därför måste vi involvera nästkommande generation i att bidra till en hållbar framtid. 
(Caiman, 2014).  

Hägglund och Pramling Samuelsson (2009) menar, ur ett historiskt perspektiv, att hållbar 
utvecklingsbegreppet går tillbaka till 1980-talet när det infördes som en viktig global fråga på 
grund av problem relaterade till den globala överlevnaden där klimatförändringar, minskade 
energiresurser och ökad fattigdom låg till grund för frågor gällande hållbar utveckling. Dessa 
frågor ledde till att det startades diskussioner kring utbildningens roll för den globala 
överlevnaden. Hägglund och Pramling Samuelsson tycker att man har därefter kunnat se att 
det har gjorts ansträngningar att inkludera material och frågor i undervisningen kring 
klimatförändringar och naturresurser eftersom man nu börjar att inse att utbildningen är av 
stor betydelse i strävan att uppnå de globala målen. På så sätt tas dessa frågor så småningom 
upp i utbildningssyfte i de nya styrdokumenten och olika delar införs i våra läroplaner 
(Hägglund och Pramling Samuelsson, 2009). 

Det förs även en diskussion om hur och i vilken utsträckning undervisningen ska och bör 
integreras för de yngre barnen. Detta har dock inte fått särskild mycket uppmärksamhet 
hävdar Hägglund och Pramling Samuelsson (2009), men de yngre barnen som mottagare av 
olika inslag kring hållbarhet i förskolans pedagogik har tagits upp  i samband med nya 
förändringar i utbildningspolitiken. Detta uttrycktes:  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their needs.” (Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009 och Villanen, 

2014). 

Detta kom att diskuteras djupare även 2007 i en workshop organiserad av UNESCO och 
Göteborgs Universitet på temat The role of early childhood education for a sustainable 
society  där man presenterade olika perspektiv av hur Early Childhood Education (ECE) kan 
bidra till hållbarhetsfrågan. Slutsatsen blev att ECE har alla komponenter nödvändiga för att 
kunna bidra till Education for Sustainable Development (ESD) (Hägglund och Pramling 
Samuelsson, 2009).  

Genom sin artikel lyfter Villanen frågan om lärarnas arbete med ESD (Undervisning för 
hållbar utveckling) för framgångsrik undervisning genom tre teman: medvetenhet dvs lärarnas 
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förståelse av ESD såsom vardagstekniker, sambandet mellan sociala och ekologiska frågor 
samt etiska frågor som är kärnan i ESD samt bekräftelse och samarbete. Lärarna i studien 
finner ett samband i att vara medveten i vad man gör idag för att kunna göra smarta val i 
framtiden (Villanen, 2014) vilket har ett starkt samband i hur man skapar mening för barnen i 
olika frågor som ska komma att påverka deras framtid.  

Det är härmed viktigt att poängtera att frågan om hållbar utveckling och ESD sträcker sig 
över olika dimensioner. Begreppet hållbar utveckling har sin utgångspunkt enligt Björneloo 
(2007) i en helhetssyn på människor och samhälle där de bärande principerna är att 
”ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden är integrerade – de är varandras 
förutsättning och stöd. ” 

För jordens och mänsklighetens överlevnad är det därför viktigt att tänka på ESD i den större 
innebörden, där även frågor kring normer och värderingar behöver integreras då dessa kan 
kopplas till demokrati, solidaritet och rättvisa (Hägglund och Pramling Samuelsson, 2009). 
Att det finns ett samband mellan natur och samhälle poängteras även av Villanen (2004) 
vilket hon menar är en  fråga om undervisning om hållbar utveckling.  

Hägglund och Pramling Samuelsson pratar också om den delen av hållbarhetsfrågan där det 
läggs mycket fokus på omsorgen som de anser  är en nödvändighet i samband med solidaritet, 
demokrati och rättigheter som också inkluderas av hållbarheten (Hägglund och Pramling 
Samuelsson, 2009). Även Caiman (2015) tar upp i sin avhandling hur omsorgen tar sin plats 
in i hållbarhetsfrågan, vilket hon gör genom att poängtera att det finns fördelar när barnen 
utvecklar en nära relation till naturen inte minst för barnens hälsa. Hon menar samtidigt att det 
även finns andra positiva aspekter då hon anser att utemiljön kan även komma att  bidra till 
nyfikenhet och fantasi, där barnen får möjlighet att utforska på olika nivåer i spännande 
miljöer samt att det kan ge barnen en nära kontakt till naturen.  I och med detta får barnen 
respekt och ödmjukhet till sin omgivning (Caiman, 2015). 

Agens och hållbarhet utveckling 
Education for Sustainable Development (ESD) är utformad i läroplanen för att förbereda 
barnen att vara aktiva deltagare i samhället. Detta innebär också att barnen ska kritiskt kunna 
granskade fakta och relationer menar Villanen (2004). Detta utrycks i läroplanen i form av 
mål som förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar, såsom ”förmåga att upptäcka, 
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (Lpfö, 
98/2010, s.8). 

Barnens agens spelar en viktig roll gällande barnens meningsskapande kring frågor rörande 
miljö och hållbarhet menar Caiman (2014). Detta eftersom hon anser att det är de yngsta 
barnen som även kommer att vara de som kommer att överleva längst av oss alla. Hon 
uttrycker även att barnen också bör betraktas som de viktigaste beslutsfattarna i frågor om en 
förändrad global utveckling och ser dem som den största potentiella gruppen till detta arbete 
(Caiman, 2014).  
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Det finns också ett samband mellan det som sker i förskoleverksamheten och barnens 
möjlighet att i framtiden agera med agens för en hållbar utveckling. Detta innebär att 
pedagogerna också har en viktig roll i detta menar Caiman i sin avhandling, dock inte 
nödvändigtvis för att vägleda barnen gällande frågor kring hållbarhet och miljö, utan barnen 
är kompetenta nog för att själva styra medan pedagogerna följer, stödjer och utmanar 
(Caiman, 2015). Genom olika exempel visar Caiman på hur handlingskompetenta barnen är i 
dessa frågor där ett fåtal individer med agens kom att påverka en hel förskola genom sitt 
hållbarhetsprojekt. Detta gör inte bara att barnen är handlingskraftiga men det visar också på 
meningsskapande hos barnen på så sätt att det också gav barnen en gemensam känsla av 
delaktighet och engagemang (Caiman, 2014).  

Detta visar på hur agens och aktörskapsbegreppet tydligt får ett uttryck gällande förskolebarn 
i deras miljöarbete. Agens uppnår barnen genom att vara aktiva och medkonstruktörer i 
verksamheten, på så sätt att de får vara med och formulera frågor och förslag i ett 
förändringsarbete där dess konsekvenser blir synliga i deras vardag. Det sociala 
sammanhanget i samhälls- och miljöfrågor är också en viktig faktor för barnens agens 
eftersom man ändå inte ska glömma att detta arbete sker med stöd och i samarbete med andra 
barn och vuxna (Caiman, 2015).  

Sammanfattning 
För att kunna förstå bakgrunden till denna studie har jag tagit hjälp av relevant forskning som 
har gjorts kring agens och undervisning för hållbar utveckling (ESD) i förhållande till 
styrdokument och förskolans och pedagogernas uppdrag. Det som har framkommit är att olika 
delar av styrdokumenten kan kopplas till barnens agens för hållbar utveckling.  

Enligt tidigare forskning beskrivs barnen som agenter när de får vara aktiva deltagare i 
verksamheten och när deras handlingar leder till konsekvenser. Detta  anses även vara ett sätt 
för barnen att påverka sin barndom i ett socialt sammanhang där de inte är endast mottagare 
för vuxnas ageranden utan att de även är själva aktiva deltagare. Agensbegreppet ses enligt 
forskare som barnens förmåga att påverka och styra sina liv i ett socialt sammanhang 
tillsammans med andra barn och vuxna.  

Forskningen visar också på att pedagogernas förhållningssätt och agerande  är en viktig faktor 
som har påverkan på barnens agens. Barnen agerar som agenter på egen hand men detta måste 
dock balanseras av vuxna. I verksamheten innebär det att pedagogerna behöver finnas där, att 
ge barnen förutsättningar för att kunna uppleva olika situationer som möjliggör för agens. 
Barnen anses vara handlingskompetenta, men pedagogen har också en viktig roll genom att de 
följer barnen, är stöd för dem men också utmanar dem.  

Olika faktorer såsom miljöförstöringar och ökad fattigdom har gjort att 
hållbarutvecklingsfrågan sedan 1980-talet har blivit ett viktigt ämne, som så småningom har 
börjat diskuteras även inom utbildningssystemet. Tidigare studier har visat på hur denna fråga 
har vuxit inte minst i förskolan och dess läroplan. Där är det dock inte 
hållbarutvecklingsbegreppet som står i centrum utan delar av de olika dimensionerna i frågan, 
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dvs inslag från det ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna. På så sätt har frågor 
om normer och värderingar kopplats till pedagogernas arbete, där de försöker förbereda 
barnen i att vara aktiva deltagare i samhället, och där omsorgen är en viktig beståndsdel. 

Pedagogernas roll lyfts i både hållbarutvecklingsfrågan men också i arbetet som möjliggör för 
barnens agens. Forskare menar att barnen är handlingskompetenta och ges de möjlighet kan 
de agera  i frågor om hållbar utveckling, i både förskolesammanhang men också att vara 
agenter för en hållbar utveckling även i framtiden. För att barnen ska kunna ha agens i 
förskolesammanhang behöver de få utrymme till detta eftersom de annars kan endast 
uppfattas som aktörer. Och för att det ska handla om agens innebär det att barnen måste få 
göra en faktisk skillnad och att vara aktiva medkonstruktörer, dvs. att de får vara med och 
formulera frågor och förslag där konsekvenserna blir synliga för dem.  

Syfte 

I denna studies bakgrund har det framkommit enligt olika forskare att det finns ett samband 
mellan barnens möjlighet att vara agenter för en hållbar utveckling och det som sker i ett 
förskolesammanhang. För att kunna förstå barnens agens för hållbar utveckling som jag lyfter 
i arbetets titel, ska denna studie titta på det som händer gällande barnens agens i själva arbetet 
med hållbar utveckling, vilket jag gör utifrån det som sker i förskolans dagliga verksamhet. 

Syftet med min studie är därmed att, genom intervjuer, undersöka pedagogernas uppfattningar 
om barnens möjlighet till agens i ett förskolesammanhang, både vad gäller arbetet med hållbar 
utveckling men också olika faktorer som påverkar barnens agens i den dagliga verksamheten.   

Frågeställning 

Vad är pedagogernas uppfattning (-ar) om barnens agens i arbetet med hållbar utveckling?  

Metod 

Metodval 
Detta arbete är en fenomenologisk studie som vill undersöka just fenomenet agens hos 
förskolebarn i frågor om hållbar utveckling. Med fenomenologi menas det att man vill få syn 
på just informanternas erfarenheter och hur de upplever sin omvärld (Kvale och Brinkmann, 
2014). Det handlar alltså om att få kunskap om människornas erfarenheter och upplevelser i 
den frågan som man vill undersöka, för att kunna få fram hur deras tillvaro ser ut 
(Denscombe, 2009). 
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För att kunna undersöka just pedagogernas uppfattning om barnens agens har det bedömts att 
den bäst lämpade metoden för denna undersökning är att göra intervjuer med ett antal 
förskollärare. Detta för att kunna få just den enskilde pedagogens uppfattningar och deras 
egna sätt att se på hur de tolkar olika situationer i förhållande till barnens agens samt få en 
bild av hur barnens tillvaro kring hållbarutvecklingsfrågan ser ut. På så sätt kan pedagogernas 
egna åsikter, funderingar, reflektioner om barnens agens få träda fram så som de upplever det. 
Denna typ av undersökning är en  informantundersökning där informanten är enligt Esaiasson 
(2003) vittnen eller ”sanningssägaren”. 

Genom ett antal grundfrågor har jag kunnat öppna upp för diskussioner i det berörda området, 
och genom följdfrågor har jag kunna gå djupare på särskilda situationer och få en djupare bild 
av hur pedagogerna tolkar och uppfattar barnens agerande i olika sammanhang.  

Eftersom jag utgår i min studie från att informanterna inte är bekanta med agensbegreppet 
kommer intervjufrågorna att formuleras utifrån agensbegreppets innebörd så som det 
presenterats i tidigare forskning. De uttryck som jag har tagit hjälp av för att beskriva 
agensbegreppet är individens förmåga att påverka och styra sina liv, att göra skillnad, att 
påverka och ta kontroll samt att motsätta sig och styra, formulerade på ett sätt som ska få fram 
pedagogernas uppfattningar om barnens agens. I analysen däremot kommer jag att använda 
mig av agensbegreppet.  

Urval 
För att kunna undersöka pedagogernas uppfattning kring barnens agens i frågor om hållbar 
utveckling har jag valt att intervjua endast förskollärare som alla i olika utsträckning arbetar 
med hållbar utveckling. För att säkerställa detta har jag endast valt att rikta in mig på 
förskolor som har ”Grön Flagg” eller ”Skola för hållbar utveckling” certifiering. Valet av 
informanter grundar sig i Denscombes (2009) påstående om att intervjupersonerna bör väljas 
för att representera en grupp som delar erfarenheter som man vill undersöka. Informanterna, 
som är sex stycken till antal, arbetar i en större stad i Mellansverige. Alla förskolorna ligger i 
olika stadsdelar. Två utav informanterna arbetar på förskolor i privat regi medan resterande 
arbetar kommunalt. Under arbetets gång har det varit svårt att få tag på förskolor som aktivt 
arbetar med de efterfrågade certifieringarna eftersom flera förskolor uttryckte att respektive 
certifiering var vilande. Orsaken till detta varierade från fall till fall.  

Genomförande 
Intervjuerna utgick ifrån en medelgrad av standardisering där jag utgick ifrån ett antal 
intervjufrågor, men att beroende på informantens svar lämnat utrymme till förändringar.  
Detta för att kunna, som enligt Trost (2010), ta frågorna i den ordning den passade eller 
formulera följdfrågor, men också att vissa frågor har omformulerats för att det ska passa 
informantens begreppssfär.  
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Alla intervjuer har varit i en miljö som har valts av pedagogerna och i genomsnitt har 
intervjuerna tagit ca 35 minuter.  

Den första intervjun var en testintervju där jag för första gången kunde testa frågornas 
svårighetsgrad. Eftersom denna intervju gav god respons skedde endast små justeringar inför 
nästkommande intervju. Med detta menas att en fråga togs bort och ytterligare två frågor 
omformulerades i mindre grad. 

Till hjälp för intervjuerna har jag även använt mig av inspelningsmaterial som jag sedan har 
delvis transkriberat. Efter varje fråga skrevs de olika pedagogernas svar i form av stödord för 
att senare användas till analysen. Varje pedagog fick tilldelat en färg under transkriberingen. 

Ljudbandsinspelningen har möjliggjort för ordalydelsen när citaten skulle användas i analysen  
men också givit mig möjligheten att lyssna flera gånger vilket också Bell (2006) poängterar är 
viktigt när innehållsanalyser ska göras. 

Analysmetod 
När jag för första gången skulle lyssna på intervjuerna, skrev jag ner pedagogernas svar under 
varje fråga i form av stödord eller citat. Varje pedagog markerades i textbearbetningen med 
en egen färg för att kunna flytta runt citaten utan att tappa tråden om vilken pedagog det 
handlade om. Sedan analyserade jag svaren genom att leta efter gemensamma uppfattningar. 
På så sätt fann jag olika områden som informanterna uttryckte sig om. När jag hade hittat 
några områden som kunde användas som rubriker, gick jag grundligare igenom 
inspelningarna. Eftersom det framkom väldigt mycket information av intervjuerna, valde jag 
att endast transkribera det som kan koppas till barnens agens och hållbar utveckling. När alla 
citat som jag ville ha med blev transkriberade, flyttade jag citaten under relevant rubrik. I 
detta skede kunde jag finna nya rubriker som var väsentliga för analys. Under 
analysprocessen ersättes pedagogernas namn med respektive färg.  

Den ena inspelningen blev väldigt dålig eftersom jag vid tillfället hade använt mig av annan 
inspelningsutrustning än de övriga vilket gjorde att jag endast kunde urskilja delar av 
samtalet. För att förbättra ljudkvalitén har jag använt mig av programmet Audacity där med 
olika filter kunnat få bort bruset. Det gick dock inte att urskilja alla delar i samtalet.  

Etiska aspekter 
Eftersom undersökningen baserar sig på intervjuer har jag följt Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att jag har tagit hänsyn till individskyddskravens fyra 
huvudkrav för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Information om de etiska aspekten och en kort presentation av studien och 
dess syfte har lämnats till informanterna i samband med intervjuerna. Informanterna har fått 
information om att man alltid kan avsluta sin medverkan även efter intervjutillfället och att 
deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. För att säkerställa det sistnämnda, har 
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varken pedagogernas namn, kön eller förskola skrivits ner. Ljudinspelningarna förvaras utom 
risk för obehöriga och kommer efter ventileringstillfället att raderas. 

Resultat och analys 

Utifrån intervjuerna har det framkommit olika synsätt på hur arbetet med hållbar utveckling 
sker och tankesättet bakom detta, men också barnens möjlighet att vara delaktiga och påverka 
detta arbete. Eftersom studiens syfte är att undersöka pedagogernas uppfattningar om barnens 
möjlighet till agens har intervjufrågorna utgått från agensbegreppets innebörd, dvs barnens 
individuella sätt att agera för att påverka sin barndom genom att de tar kontroll och förändrar 
något konkret i förskolans sociala sammanhang. Anledningen till att intervjufrågorna har 
utgått från begreppets innebörd och inte själva begreppet agens, beror på att jag utgick ifrån 
antagandet att informanterna kanske inte är bekanta med detta begrepp.  

En presentation av förskolorna 
Inledningsvis har jag försökt få fram en bild av hur mycket som hållbar utvecklingsarbetet 
präglar dessa förskolor. I detta arbete inkluderas inte enbart projekt som har skapats i ämnet, 
utan även hur pedagogernas integrerar hållbarheten i sin helhet, i både planerade och ej 
planerade aktiviteter. Det resulterade i en variation av hur mycket hållbarutvecklingsfrågan 
präglade verksamheten. På de förskolor där de minst arbetade aktivt med hållbar utveckling 
menade pedagogerna att de inte alls hade några  specifika projekt för tillfället där denna fråga 
är tydligt inringad, och menade att de i en ganska så begränsad skala berörde olika delar av 
hållbarutvecklingsområden i samtal med barnen. De flesta anser dock att hållbarhetsfrågorna 
kommer in i olika delar i det de gör: ”Även om vi har andra projekt så försöker man baka in 
grön flagg i det … Vi integrerar hållbar utveckling i verksamheten i allt vi gör i bredare 
perspektivet inte bara ekologi. ” (Pedagog Lila) 

Flera pedagoger har uttryckt att bara man följer läroplanen så jobbar man med hållbar 
utveckling ”läroplanen är ju för hållbar utveckling, ekonomisk och kulturellt och 
miljömässigt. Egentligen skulle alla förskolor ha en certifiering bara genom att följa 
läroplanen.” uttrycker Pedagog Röd. ”Vi gör absolut ingenting extra. Bara man följer 
läroplanen så jobbar man med hållbar utveckling. ” menar även Pedagog Grön. 

Olika synsätt på agens 
För att få fram vad pedagogerna har för uppfattning om just barnens agens har frågorna utgått 
från tidigare presenterad forskning som beskriver agensbegreppet som barnens individuella 
sätt att agera i  det sociala sammanhanget.   
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Därför har frågorna riktats in på barnens delaktighet, om och hur de kan påverka olika delar i 
verksamheten, i både mindre och större sammanhang, samt hur de agerar i olika situationer 
för att styra i olika frågor och ta kontroll över det som sker i verksamheten.  

Genom de svar som har framkommit har jag kunnat dela upp de olika uppfattningar som 
pedagogerna uttryckte i tre olika områden kring barnens agens.  

Det första området handlar om hur pedagogerna på ett konkret sätt kan uttrycka situationer 
när barnen har visat på agens, vilket de gör med hjälp av olika exempel från verksamheten.  

Andra området handlar om olika faktorer som pedagogerna anser påverkar barnens agens för 
att exempel som presenteras i första området ska kunna uppstå. Dessa faktorer kan delas in i 
två olika riktningar dvs. olika redskap för att möjliggöra agensen (positivt) och faktorer som 
hämmar barnen från att agera som agenter (negativt).  

Det tredje området återspeglar arbetets titel och hur pedagogerna uppfattar barnens möjlighet 
till agens för hållbar utveckling. Här uttalar sig pedagogerna om arbete som sker i 
verksamheten och hur detta kopplas till att barnen ska kunna agera för en hållbar utveckling 
även i framtiden.  

Pedagogernas uppfattning om barnens agens 
För att ta reda på hur pedagogerna uppfattar barnens agens har informanterna fått frågor om 
barnens delaktighet i skapandet av olika projekt i verksamheten, hur barnen agerar för att 
påverka undervisningen, och hur de visar att de vill ta kontroll och styra verksamheten och 
olika frågor i sitt meningsskapande kring hållbar utveckling. 

Genom exempel från intervjuerna kommer jag här att presentera olika exempel som 
pedagogerna uttrycker när barnen har agerat som agenter i olika sammanhang. De 
sammanhang där pedagogerna ger exempel på när barnen agerar som agenter kan delas in i 
olika sociala sammanhang: där pedagogerna har inlett en aktivitet eller ett projekt och är de 
som initierar, och situationer där barnen egna initiativ träder fram. 

En del av de aktiviteter som skapas på förskolan har sin grund i det som förskolan har för 
egen planering och egna teman som de har kommit fram till och bedömer som relevant att 
arbeta med. Dessa teman har visat sig i vissa fall har att göra med de kriterier som ingår i 
respektive certifiering och de krav som ska uppfyllas. Men utöver dessa olika inriktningar kan 
förskolan också ha andra teman som pedagogerna lägger fram som i olika utsträckning 
kopplas till respektive certifiering. 

”Vi jobbade med ljud tema som ingår i paraplytema som heter teknik. Till teknik har vi också kopplat 

Grön Flagg till det, vad man gör med förpackningar, hur tas det om hand och vad kan det bli utav det.” 

(Pedagog Röd)  

Dock kan det variera väldigt mycket hur dessa projekt kommer till. Pedagogernas initiativ kan 
också bero på att de vill synliggöra något de själva har kommit på, medan andra projekt 
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skapas utifrån barnens egna intressen, barnens funderingar och idéer, eller annat som 
pedagogerna ser som nödvändigt.  

En av de intervjuade pedagogerna menade att de har olika projekt som sätter ramarna för 
vilka aktiviteter de utför, men menar också att hur dessa aktiviteter kommer till beror i stor 
utsträckning på vad barnen uttrycker och vilka intressen de har.   

”Vi har ett stor övergripande projekt, fokus i huset som är naturvetenskap och det har ju vi bestämt.  Men 

vi tar ju upp de trådar som barnen intresserar sig för. Vissa saker kan det ju vara att de rent verbalt säger 

att jag vi vill veta mer om det här eller hur gör bina honung. Annars kan det ju vara att vi märker att de är 

väldigt intresserade av bin och humlor och samlar.” (Pedagog Grön)  

I de aktiviteter som pedagogerna har tagit initiativ till menar informanterna att de olika teman 
och projekten skapas först på en högre nivå där pedagogerna i olika grupper lägger upp olika 
handlingsplaner för hur de ska gå vidare med arbetet. Det är först när de har kommit en bit in i 
projektet som barnen görs delaktiga. Det är först i detta skede som barnen får möjlighet att 
agera med agens och det är i dessa sammanhang som fenomenet kan undersökas. 

”I själva den delen är ju inte barnen med. Man har en grupp som lägger upp handlingsplanen…(Barnen) 

det gör de inom utvecklingsområdet, man gör en tankekarta, det här kan man göra och engagera barnen i. 

Vissa saker blir de väldigt intresserade att bygga vidare på.” (Pedagog Röd)  

Pedagog Rosa menar också utifrån ett tidigare projekt att barnen får utrymme till inflytande 
när projektet har pågått ett tag och barnen börjar undra hur olika saker fungerar.  

Anledningen till att det är just pedagogerna som initierar dessa aktiviteter och projekt utan att 
involvera barnen kan bero på kraven för respektive certifiering, men pedagog Röd menar att 
det handlar samtidigt om att ge barnen något att bygga vidare på. Hen säger att pedagogerna 
känner att de måste börja någonstans men vad det blir senare i arbetet beror på vad barnen 
visar intresse för. Hur barnen sedan får påverka undervisningen  utrycker hen kan vara i form 
av funderingar som barnen har. För detta tar hen som exempel när maskkomposten/ 
maskrestaurangen skulle byggas där tankar om vad maskarna äter lät påverka 
maskkompostens innehåll. Pedagog Rosa utrycker att de under aktiviteterna uppmuntrar 
barnen att vara delaktiga för att med deras stöd kunna gå vidare i projekten, vilket de gör 
genom att lyssna på vad barnen säger och ställer frågor för att ta reda på vad barnen tycker. 
Att lyssna på barnen och ta reda på vad de har för intressen är något som även pedagog Röd 
uttrycker är viktigt. Dock tycker hen att de inte kan styra utifrån varje barns intresse och att 
det då handlar om en avvägning om vems intresse de ska lyfta. 

Det som kan urskiljas från pedagogernas berättelser är att barnen får styra i aktiviteterna i 
olika grad. I vissa fall styr pedagogerna genom hela aktiviteten vilket resulterar i att 
pedagogerna i stor utsträckning visar barnen hur saker ska göras. I andra fall får barnen 
ganska snabbt ta över. Här menar pedagog Grön att hen endast synliggör barnens olika sätt att 
tänka kring aktiviteten men styr inte det som sker.    

”Om jag har en planerad aktivitet kanske på en samling som vi gjorde på mattesamlingen, vi hade olika 

grejer som de fick sortera, häftstift och mutter, och då kan jag ha en tanke bara hur jag vill att det ska 
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vara. Jag behöver liksom inte planera färdigt. Jag har ju kunskapen vad som är matematik. Vad de gör 

med de här grejerna, hur de sorterar och så då kan jag se, då sorterade du efter storlek. så tänkte du, att det 

här var större och det här var mindre, om någon sorterar efter färg eller funktion.” (Pedagog Grön) 

Barnens agens träder fram även när de använder sig av olika strategier som pedagogerna 
sedan reagerar på och förändrar något utifrån det de ser. Det gäller dock att vara uppmärksam 
på vad barnen visar, menar en del pedagoger, för att kunna utveckla vidare de olika projekten 
utifrån barnen.  

”Väldigt mycket genom att man bestämmer tillsammans med barnen och vi filmar mycket och där ser 

man alla individer, på så vis så ser man om en har bra frågor så tar man med dem.” (Pedagog Lila)  

”Man märker att de är intresserade av det. Glaskomposten kan man ta av och titta och se vad som händer. 

Hur en tre åring kan uttrycka hur den vill gå vidare det är ju vår roll.” (Pedagog Röd)  

”Yngre barnen använder mycket kroppsspråk man ser att de tycker att det är roligt.” (Pedagog Rosa)  

Dessa observationer och iakttagelser har gjort att pedagogerna har byggt på det de uppfattar 
som intressant för barnen. När pedagogerna är uppmärksamma på barnens olika sätt att 
uttrycka sina intressen och tar vara på det de ser, menar informanterna att det också är ett sätt 
för barnen att vara delaktiga i skapandet av olika aktiviteter. Det kan innebära att barnen 
kommer med olika förslag om saker de vill göra eller visar att något är roligt. Därför uttrycker 
pedagogerna att det är viktigt för dem att vara uppmärksamma på vad barnen har intresse för, 
särskilt med yngre barn som inte har det verbala och kan uttrycka sig konkret om vad de vill. 
På så sätt tolkar pedagogerna olika signaler såsom lustfullhet, som något barnen är 
intresserade av och något att ta vara på.  

De observationer som pedagogerna gör kan både vara spontana iakttagelser som de anmärker 
på eller systematiska observationer som dokumenteras på olika sätt. En av de intervjuade 
pedagogerna uttryckte att de observerar barnen mycket genom inspelat material och att de på 
så sätt kan upptäcka situationer där de har visat eller uttryckt något som de inte 
uppmärksammade i samma stund, utan först när de gick igenom dokumentationen la de märke 
till olika signaler. Under en aktivitet uttrycker hen att de inte kan vara uppmärksamma på allt 
som sker men att mycket kommer fram från att titta på materialet i efterhand. Att titta på 
dessa inspelningar är också ett sätt att kunna ta tillvara på det barnen säger och gör vilket 
senare har påverkan på hur de går vidare i arbetet.  

”Vi får titta och observera dem också och se vad de visar. Ibland får man se andra saker, och hur vi är. 

Jag höll nästan på att förstöra när jag pratade för de höll på att komma på något. Man får lära sig att ta ett 

steg tillbaka ibland.” (Pedagog Lila)  

”Man går efter barnen, vi har ändrat vår uppfattning om saker många gånger.” menar Pedagog Lila i ett 

annat sammanhang. 

I de fall där dokumentationen har gjorts synligt även för barnen har det också visat på andra 
resultat än bara en möjlighet för pedagogerna att se olika saker. Ett exempel handlade om att 
barnen själva väcker liv i äldre projekt genom att komma på förslag om vad de ska göra. Så 
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här uttrycker en pedagog om när barnen tittade på dokumentationen som finns tillgänglig på 
förskolan ”Saker som barnen kom ihåg något de hade gjort för flera månader sen när de såg 
bilden och ville göra det igen.” (Pedagog Lila) 

När man senare fortsätter bygga på dessa projekt sker det utifrån det de har fått observera och 
vad de upplever att barnen verkade vara intresserade av eller hade någon reaktion på, eller de 
kanske upptäcker något helt annat som de tidigare inte lagt märke till och som de kan ta 
tillvara på. Detta uttrycker olika pedagoger om hur de tolkar barnens signaler utifrån 
observationerna: 

”Vi fortsätter skapa från barnens intressen, genom dokumentationen kan man se att de reagerar på olika 

sätt, blir till exempel glada när de håller på med något, det tolkar vi till att de har intresse för det och 

fortsätter jobba med det.” (Pedagog Lilla)  

”Vi tittar på signaler, vad är det de gör, skrattar, signaler som man tolkar som lustfyllt. Om det är en stor 

grupp är en utmaning att fånga det här.” (Pedagog Orange) 

”Dels genom att jag märker vad de tycker om och jag märker vad de gör i sina lekar … Man ser att det 

här tyckte de inte om och då gör man inte det. Då tycker jag att då måste jag tänka om ett varv.” (Pedagog 

Orange) 

För att kunna ta vara på det de ser menar pedagog Grön att det är viktigt att se saker med 
särskilda ”glasögon” för att verkligen fånga upp det de får syn på när de får syn på det. 
Barnen visar olika saker hela tiden och gör pedagogen inte något av det de ser så leder inte det 
till att barnens intresse får påverka i verksamheten. 

All observationer som leder till att pedagogerna skapar projekt och aktiviteter utgår inte 
enbart från barnens intressen. Ett exempel på detta kommer från pedagog Blå som menar att 
pedagogen såg ett behov hos barnen och därför skapat olika projekt med ett specifikt mål. Här 
utgår pedagogerna främst från det de anser barnen har behov av och sen knyter de det till det 
som barnen är intresserade av. 

”Låtsas åka iväg i olika projekt, åkte där barnen hade anknytning, åka till rymden där det var mycket 

skräp och miljöhjälte, superhjältar eftersom barnen var intresserade av det och på så sätt kunde barnen 

påverka och vara delaktiga, barnen påverkade samtidigt som de skapade nytt intresse.” (Pedagog Blå) 

Andra pedagoger anser däremot att det är bättre att inte ha några slutmål utan endast ha ett 
område eller ämnen de ska beröra. Detta menar pedagog Lila beror på att de vill kunna ge 
barnen möjlighet att välja i aktiviteten istället för att det blir styrda av specifika mål. Även 
pedagog Grön anser att de är bättre när de inte har några mål vilket hen uttrycker som 
följande: 

”Sällan mål, målen utformas sen. Vi följer målen i läroplanen. Vi är väldigt bra på att starta aktiviteter, vi 

utgår nästan hundra procent ifrån barnen, och  sen sitter vi och ser vilka mål vi har jobbat med. Det är 

mycket bättre, det är så sällan det blir som man tänkt sig”.  

När pedagogerna går in på de sammanhang där barnen själva tar kontroll över olika aktiviteter 
visar det sig handla om både stora som små händelser som leder till förändringar. Det kan 
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innebära allt från att barnen själva skapar olika projekt till att det sker något spontant som 
barnen tar kontroll över. ”Vi har större långa projekt och en del små korta projekt, men en del 
säger att det här vill vi göra, men oftast är det att de kommer av sig själva.” uttrycker pedagog 
Grön när hen berättar om olika projekt som barnen har skapat. I följande citat berättar hen om 
barnens senaste projekt och hur det har vuxit fram utifrån barnen själva:   

”De tycker bina är spännande, de såg det på en film att det blir färre bin. De vet inte varför bina 

försvinner men de förstod att det var nån miljöförstöring. Det där har engagerat många nu. Vi hade barn 

som var rädda för bin, det var så det började. Och nu när det är vår då kommer bina att komma. Nu pratar 

de jättemycket hur de ska rädda bina för de har förstått nu att om inte bina finns då kommer vi att dö. Om 

vi ska få mat och vi ska få frukt…” (Pedagog Grön) 

Pedagog Orange berättar däremot om en spontan händelse som visar på hur det gick till när ett 
barn tog kontrollen i en aktivitet när de läste en bok av Jan Lööf. Utifrån bokens innehåll 
funderade barnet om författaren var skurk som det framgick i boken vilket hen ville 
undersöka vidare. Med hjälp av pedagogen kollade de tillsammans upp om de kunde hitta 
något om det som barnet funderade över. ”Men är han bov på riktigt, men ska vi kolla om 
det? Men det kan vi göra, vilket vi förstås inte hittade nånting om.” Detta såg pedagogen 
positivt på, dels för att barnet ville veta mera men också för att pedagogen kunde tillgodose 
barnens intresse att utforska.  

Att barnen vill ta kontrollen över olika aktiviteter ser även pedagog Lila positivt på inte minst 
att pedagogerna själva anser att de lär sig något av barnen men också för att barnen lär av 
varandra mycket. ”De gör en massa olika grejer, många gånger har man ändrat sin uppfattning 
i olika aktiviteter, när det har varit roligt har barnen visat det och tog egna initiativ. Och de lär 
av varandra mycket.” menar Pedagog Lila.  

När barnen får möjlighet att ta kontroll har pedagogerna visat på att det också kan leda till 
större förändringar som blir synliga för barnen, såsom förändringar i verksamheten eller 
utformandet av den fysiska miljön. Pedagog Orange tar som exempel ett spontant agerade där 
ett barn med stöd från de andra barnen i gruppen använde sig av namninsamling för att 
konkret påverka något i verksamheten. ”Det var en (hen) som hade namninsamling för att de 
ville att fröknarna skulle byta bord varje månad, varje vecka. Då började fröknarna göra det. 
Ja hon gick och samlade själv och kollade vad alla kompisarna tyckte.” Även pedagog Grön 
tar upp ett exempel som visar hur barnen själva kommer på att de vill förändra något, skapa 
något nytt. ”De har satt upp skyltar till fjärilarna och humlorna ska komma. Det står blommor 
i krukor. Och då har de satt på vår dörr, välkommen till alla bin och humlor och så kom de på 
att de kanske inte kan läsa så de har ritat bilder också.” 

Att barnen själva får vara med och påverka något konkret i verksamheten visar även på att det 
blir meningsfullt för barnen menar en pedagog. För att visa på hur betydelsefullt det blir att få 
ta kontroll över något i verksamheten och gemensamt styra både hur den fysiska miljön ska 
utformas men också de regler som gäller i denna miljö får jag berättat för mig om en grupp 
barn som skulle göra om i byggrummet.  
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”I byggrummet där de fick vara med och göra om, de har varit med och ordnat det, var saker ska stå … 

där kastas det inga saker, de håller ordning och plockar upp efter sig. Annat material på avdelningen, där 

är de inte lika försiktiga. Där (i byggrummet) kastas det inga saker och ligger allt på sin plats, eftersom de 

har varit med och skapat och byggt upp, där är de jätteförsiktiga, de är måna om det.” (Pedagog Lilla)  

Liknande exempel berättar även pedagog Orange om när barnen ville göra om i utemiljön. 
Hen menar att barnen är oftast konkreta, när de ville ha nya plantor då gick de och frågade 
chefen om pengar och sen gick de och köpte. Det anser hen är en väldigt enkel sak men att det 
egentligen visar på stor potential att agera och ta kontroll över det de vill. 

Att barnen får möjlighet att påverka och ta kontroll över olika frågor sker även i organiserade 
former. Barnrådet är ett tillfälle där barnen kan komma med olika förslag om hur de vill 
arbeta i de olika teman eller andra förslag som berör annat i verksamheten menar Pedagog 
Orange 

”Nu har vi det här barnrådet. De har ju varit delaktiga i  att påverka utemiljön, det är det vi har börjat 

med… det tycker de att det var bäst för där kunde barnen verkligen komma och säga till. På barnrådet sa 

de att det här vill vi göra och då blev barnens reella konkreta inflytande det är dit de vill nå.” 

Även pedagog Grön utrycker att det är viktigt att barnen får vara med och påverka inte bara i 
den fysiska miljön utan även i undervisning, det är deras mål menar hen. Vad de gör, hur de 
gör och när de gör saker ska barnen vara med och påverka, det är deras arbetssätt menar hen 
vidare. Även Pedagog Orange berättar att barnen får vara delaktiga i undervisningen. Hen tar 
ett exempel från de rörelseaktiviteter som barnen har haft ute inom temat ”Rörelse och hälsa”. 
Där kom barnen på att de ville bygga hinderbanor som en del i temat. ”Hinderbanor, det har 
ju de önskat en hinderbana, så det har vi tagit tag in nu. De har varit delaktiga  och kommit 
med förslag. Ett sätt i det här med hållbar utveckling där de har varit delaktiga. Det har blivit 
på barnets initiativ.”  

Pedagog Grön däremot menar att barnen själva emellanåt skapar många små projekt som 
pedagogen inte ens på något sätt är involverad i, i vissa fall, eller så är denne bara redskap för 
barnen.  

”Många gånger har jag inte ens förståelse för vad de gör. Dels är de 25 stycken och det är omöjligt att ha 

koll på alla små projekt de håller på med. För det är ju hela tiden. Det är inte så att de leker bara när de är 

ute … Barnen jobbar ju  självständigt. Det har vi tänkt på nu att i alla fall när man jobbar med de äldsta, 

jag är inte längre med känner jag, de har egna och sen är jag deras assistent på nåt sätt. Och sen ber de 

mig om material, om jag kan hämta Ipaden eller förstoringsglas.” 

Faktorer som påverkar barnen agentskap 
Pedagogerna uttrycker olika faktorer som bidrar till att barnens får möjlighet till att ta kontroll 
i olika frågor i verksamheten eller hinder som gör att de inte kan få påverka. De olika 
faktorerna kan leda till ett positiv resultat, dvs att det som sker leder till agens, eller som 
negativ där det finns ett hinder för barnen att agera som agenter.  
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Beroende på hur man ser på de olika faktorerna som kan ha påverkan på barnens agens kan 
det innebära att en faktor kan ses av en pedagog som positiv medan en annan ser samma 
faktor som negativ.  

”Tidsramarna, att de kan fortsätta jobba med projekten under hela dagen, att materialet finns framme. Så 

att de som vill kan jobba med det mycket och de som inte är intresserade kan göra det som de vill, ja. Vi 

pedagoger finns ju här om de behöver oss. Åldersindelningen skapar förutsättningar för att styra hur de 

vill jobba. Barnsynen har vi också, vi möjliggör att de kan fördjupa sig i vissa saker, att vi inte, vi stoppar 

inte. Humlor och bin har inte vi i våran vildaste fantasi tänkt att vi ska jobba med, det är såna projekt som 

växer fram vid sidan av som blir så mycket större och roligare än man tänkt. De flesta projekt vi startar 

upp öppnar upp för fler saker inte bara det här.” (Pedagog Grön) 

Här utrycker pedagogen olika faktorer som hen anser har påverkan på barnen, såsom 
tillgången på material, åldersindelningen och pedagogernas syn på barnen. Det som kommer 
fram är att dessa faktorer skapar förutsättningar för att barnen ska kunna påverka sin tillvaro i 
förskolan och det som sker i verksamheten.  

För att kunna titta på det som påverkar barnens agens kommer några faktorer att lyftas fram ur 
olika pedagogers perspektiv. Detta för att visa på att en faktor kan både bidra till att barnen får 
mera utrymme att agera men också kan förhindra barnen från att kunna påverka och styra som 
agenter. 

Pedagogernas syn på barnens ålder 
Åldern är en faktor som påverkar i vilken utsträckning barnen kan ha inflytande menar några 
av de intervjuade. Detta ses dock inte som ett hinder utan de menar att det kräver mer av 
pedagogerna på olika sätt. 

”Det beror ju på hur lyhörda vuxna är. Småbarn påverkar inte på samma vis som äldre barn, det är vi 

vuxna som sätter bollen i rullning.” uttrycker pedagog Blå.  

”Det börjar även med små barnen, om de tycker att det är spännande, en aktivitet som lockar barnen då är 

de med och påverkar och kommer med idéer.” (Pedagog Lila)  

”Det är ju lika i allt vi gör, vi har liksom inget speciellt för hållbar utveckling. Det beror lite grann på hur 

gamla de är och vad det är för  projekt.” (Pedagog Grön)  

Pedagog Röd däremot ser på barnens låga ålder som ett större hinder. ”Hur en treåring kan 
uttrycka hur den vill gå vidare, nej, det är ju vår roll” och syftar på barnens kompetens att 
kunna styra vidare i en aktivitet. 

Enligt pedagog Grön har barnens ålder betydelse, dock menar hen att det handlar om hur 
behjälplig man behöver vara för att barnen ska kunna utföra det barnen har tänkt sig göra. 

”Det har vi tänkt på nu att i alla fall när man jobbar med de äldsta, jag är inte längre med känner jag, de 

har egna och sen är jag deras assistent på något sätt. Och sen ber de mig om material, om jag kan hämta 
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Ipaden eller förstoringsglas. Jag känner skillnaderna när man jobbar med 3 åringar att de behöver mig 

mer för att få tag på saker”. 

Pedagogernas förhållningssätt och att ta vara på barnens intressen 
Vilken roll pedagogerna har i barnens möjlighet till att kunna påverka och styra i 
verksamheten har poängterats av flera av de intervjuade. De anser därmed att hur 
pedagogerna agerar i olika sammanhang har följder på barnens sätt att agera. Som det även 
framkom i tidigare avsnitt lägger många av de intervjuade stor vikt på att lyssna till barnens 
olika signaler, barnens intressen och att ta vara på det.  

”Sen är det hur man är som vuxen som har betydelse, det beror ju också på hur mycket man gör dem 

delaktiga. Nu har man förhandlingsbarn, tidigare var på annat sätt. Man måste som vuxen välja utifrån 

barnens intressen, måste förändra det så det fångar barnen, utgå från de barn som finns. Visar barnen 

intresse så är de med och då kan man fortsätta. Hitta på annat som de är intresserade utav. Barnen är vana 

att styra mera nu, mer individualiserade” uttrycker pedagog Blå.  

En ganska så generell uppfattning som pedagogerna uttrycker är deras förhållningssätt när 
barnen visar intresse för något specifikt och hur och om de tar tillvara på detta.  

”Man måste märka vad det är som fångar deras intresse. Vad är det för smådörrar på gator, sophissarna 

alltså, och deras funderingar, är det någon som bor där så vi knackade på men ingen svarade ju så klart.” 

(Pedagog Blå)  

”Det är ofta som de ger egna idéer om saker och ting  de vill göra.. Man haffar det helt enkelt, och ser att 

det här fångar de så de kan komma med egna idéer.” (Pedagog Orange)  

”Vi hade Pelle Svanslös och han fick göra hembesök… Pelle har blivit en superhjälte utifrån barnens 

intressen. Lagom till skräpplockardagarna. De fick lite information och man fick med barnens intressen.” 

(Pedagog Rosa).  

Även att känna in barnen för att se vad de vill menar pedagog Lila är viktigt medan pedagog 
Röd menar att: 

”Vi kan inte sitta och vänta på barnens intresse, man måste inspirera dem. Har läst om när de la 

mjölkförpackningar i ett rum och alla i personalen väntade och ingenting hände. Det är vår roll att 

inspirera barnen, få igång tankar.” 

Överlag uttryckte pedagogerna att de på olika sätt finns där för barnen och genom olika 
utmaningar stimulerar barnen i olika sammanhang.  

”Om de går in i ateljén uppmuntrar man om de kommer på något de vill göra, eller om de upptäckter 

nånting ute att man är med dem.” (Pedagog Rosa)  

”Jag kan vara ett bollplank till dem när de undrar.” (Pedagog Röd)  

”Just att man bjuder in dem i språket, i diskussioner, att man stödjer och visar här... Stödjer och försöker 

utmana dem.” (Pedagog Orange) 
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Tydligare exempel på den typ av utmaning som pedagogerna har lagt fram för att utmana 
barnen är att påverka tankesättet. Pedagog Orange utrycker att hen har börjat tänka mer på att 
barnen ska få möjlighet till kritisk tänkande och att barnen inte ska ta saker för givet utan 
ifrågasätta det de ser och hör i alla sammanhang. Hen önskar också att barnen ska få mera 
utrymme att bestämma och på detta sätt kunna agera mera från det de själva vill. Däremot 
signalerar pedagog Röd för andra åsikter om hur mycket utrymme som barnen ska få när jag 
frågade om barnen hade varit delaktiga i att bygga maskrestaurangen.  

”Ett av utvecklingsområdena är att utveckla odlingslotterna. Vi har startat en ny kompost, en 

maskrestaurang. Den kopplar vi också till vår kompost ute. Vi hade en kompost som var full av pinnar 

och det blev ju ingen kompost av det… Vi kan inte sitta och vänta på att de ska komma på att man ska 

lägga cornflakes i det. Där får man ta lärarrollen, att vara vuxen och undervisa i det och då växer intresset. 

Det blir lite introducerande.” 

Medan pedagogen i tidigare exempel tar den styrande rollen har pedagog Grön ett annat 
förhållningssätt till barnen i deras verksamhet. Här försöker man anpassa miljön just för att 
barnen ska kunna ta sig fram mer självständigt. I deras verksamhet är materialet hela tiden 
tillgänglig och genom att barnen är åldersindelade är  målet att barnens egna projekt ska 
kunna pågå hela tiden. Hen menar att de ser förskolan vara barnens, materialet är deras, 
barnen får styra och påverka i allt och pedagogerna försöker att inte säga nej. Pedagog Orange 
menar också att pedagogernas förhållningssätt till barnen är betydelsefull ur 
agensperspektivet, och att det gäller att komma på att låta barnen ha inflytande.  

”Det finns barn som har kommit en bit längre och ser sig själva som just aktörer i den där. Då blir man 

själv som vuxen, men varför skulle vi inte kunna göra det? Men oftast krävs att det är någon som kommer 

på det, vi har ju kanske inte vant oss tyvärr, att ge dem det inflytandet. Men det finns vissa barn som tar 

på sig det och då går också utvecklingen snabbare undan.” 

Här har det presenterats två olika syn på barnen, den ena synen är att barnen av olika 
anledningar inte skulle klara av att vara med och bestämma vilket leder till att pedagogerna 
leder verksamheten utifrån det som hen anser vara bäst. Andra pedagoger ser på barnen som 
kompetenta och genom deras arbete strävar de efter att möjliggöra för en verksamhet där 
barnen kan röra sig självständigt och vara aktörer i förskoleverksamheten.  

Att barnen får och tar inflytande i verksamheten 
Hur mycket utrymme som barnen får för att kunna agera har också det visat sig vara något 
som flera pedagoger ville uttrycka sig om. Dock är inte alla överens om huruvida barnen 
behöver få mera utrymme eller inte och hur mycket de ska involveras. ”Egentligen får barn 
väldigt mycket utrymme idag, överlag. Vissa saker är det barnsaker och vissa saker är 
vuxensaker att bestämma. Man kan inte göra något på bekostnad av någon annan, det är 
kopplat med det här med det sociala” menar pedagog Röd medan pedagog Blå uttrycker att 
”Man måste jobba medvetet för att ge barnen mera utrymme.” 

Pedagog Orange tycker däremot att ”De har ganska begränsat. I projekt. Under den här lilla 
tiden då får du, sen är det minsann inte. Inom visa ramar endast.” när hen pratar om barnens 
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allmänna inflytande i verksamheten i förhållande till barnens inflytande i olika projekt ”De 
säger till i nåt projekt men inte i det här stora det gör de inte”. Dock utrycker hen att de 
egentligen vill att barnen ska komma med egna förslag och annat de vill ta upp mycket oftare 
än vad de egentligen gör, och inte bara i projekt utan allmänt i verksamheten. Dock menar hen 
att det finns brister även i hur mycket barnen får vara delaktiga i själva arbetet.  

”Just i Grön Flagg har vi inte involverat, vi har varit dåliga på att involvera barnen, vi har ju förstås 

arbetat i alla de områden och punkterna som finns men vi har inte sett dem som aktörer på det sättet.”  

Däremot pedagog Grön ser annorlunda på hur mycket utrymme barnen få i deras verksamhet 

”Framförallt att vi låter förskolan vara deras, förskolan är inte till för att jag ska ha ett jobb, den är ju 

deras, verksamheten är deras. Vi pratar mycket här att dels att det är deras barndom. Att säga det i sånt 

fall, att de inte tycker att samlingen är rolig…. de är aktörer här och de tillåts vara det. De ska kunna 

påverka, de ska kunna vara huvudpersonen.” 

Dock är det inte alltid möjligt att ge barnen utrymme trots att man skulle vilja det, de har helt 
enkelt inte möjlighet säger pedagog Orange. En anledning som hen poängterar är  ”tidsbrist, 
är det just i dagens samhälle, man har inte tid att argumentera och resonera, man gör en quick-
fix, och sen är man ovan i tankesättet också.” 

Hur barnen uppfattar sig själva  
En faktor till hur mycket barnen agerar som agenter beror enligt några pedagoger också på 
hur barnen ser på sig själva och hur de uppfattar deras egna möjligheter att agera och påverka. 
Pedagog Grön och pedagog Orange är de enda som har uttryckt sig om hur de tror att barnen 
uppfattar sig själva, vilket resulterade i snarlika uppfattningar men väldigt olika nyanserade.  

Pedagog Orange menar att barnen själva vet att de inte kan ha inflytande och inte heller direkt 
kämpar för att få det.  

”Jag känner dock att de är väldigt sådär, barn är ju väldigt fogliga idag. …[drar paralleller till en bok på 

70-talet där alla barn gjorde i princip samma sak]… Det har ändå gått framåt men vissa saker hänger väl 

ihop men de är ju ändå väldigt strimmade. Vana vid att deras ord väger minst. Tyvärr tycker jag att det är 

så.” (Pedagog Orange) 

Däremot visar pedagog Orange också på att det kan se olika ut i hur barnen uppfattar sig 
själva beroende på ålder och hur mycket de som pedagoger ger barnen verktygen.  

”Om man vänjer dem att jag kan lyssna på din idé, att de vågar komma mer, men här skulle man kunna 

tänka sig såhär. Det är ju oftast de barnen som börjar gå upp åt fyra då, som börjar se att det finns 

handlingsutrymme för dig här, om du har en bra argumentation. Det där ser jag att det finns bland våra 

äldsta barn. Det andra, ser jag att de inte kan se att de har den möjligheten, tror jag, att de kan använda sig 

av argumentation.” 

Det finns olika uppfattningar om vad som påverkar hur barnen ser på sig själva. ”Framförallt 
att vi låter förskolan vara deras, verksamheten är deras, det är deras barndom” menar pedagog 
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Grön, bidrar till att barnen på den förskolan tar för sig mycket, medan pedagog Orange 
däremot uttrycker att hon uppfattar barnen oftast som osäkra på om de får göra olika saker 
”Barn är ju väldigt vana att få foga sig, tyvärr. Det är bättre om de ska lära sig att de kan 
argumentera för sin sak, då kan jag lyssna”. 

Här följer ett exempel där en pedagog hör just en diskussion mellan barnen om hur de såg sig 
själva i förhållande till det som sker i verksamheten, vilket pekar på barn som vet att de kan 
ha mycket inflytande, men ändå inte:  

”De satt och diskuterade hur mycket barn får bestämma på förskolan, och då var det två barn som sa, vi 

får bestämma var vi ska gå på utflykt, vi får bestämma, a, dom räkna upp. Men det är ändå inte vi som 

bestämmer. Hur menar du då? Ju för det är ni som bestämmer. Vi kan ju säga att vi vill gå på utflykt och 

var vi vill gå på utflykt, men det är ni som bestämmer att vi går. Och så är det, det kommer vi aldrig 

kunna komma ifrån. Det är ändå  så att makten ligger hos oss, vi kan ge dem makten men det är vi som 

har gett dem det, det är vi som bestämmer. Hur jobbar vi för att få den här “vi” känslan? Att vi är lika 

mycket värda? Våra åsikter har lika stor betydelse när det är en så mångfasetterad verksamhet.  Vi kan 

inte lura dem att det är de som bestämmer.” (Pedagog Grön) 

En pedagog uttrycker sig om vad hen tycker om barnens agens och inflytande i verksamheten. 

”Agent, att man ser sig själv som faktor att man inte är passiv att man är aktiv som en aktör i det hela. I 

läroplanen står att barnen ska få inflytande, det ska finnas möjlighet att ta inflytande, det ska inte bli 

serverat, de ska ta inflytande. Vi måste stödja barnen, att deras åsikter väger tungt, inte bara vissa 

tillfällen, bara i barnrådet, inte bara vissa tillfällen utan i hela verksamheten.” (Pedagog Orange)  

Att barnen inte bara får utan tar mer inflytande i verksamheten menar hen att det även skulle 
gynna pedagoger också, och utrycker att de själva skulle behöva lära sig mer av barnen. Hen 
vill gärna vända på det som är idag, att barnen lär sig av pedagogerna, och ser hellre att det 
sker ett kollektivt lärande istället. På så sätt menar hen att det är viktigt att genom att öppna 
upp för diskussioner får barnen möjlighet att tänka efter för att själva kunna agera.  

”Det där med normer, normkritiska, när man stannar upp så tänker barnen efter, att kunna se sig själva 

som medagenter och inte bara bli ledda, inte bara få inflytande utan ta inflytande också att de ser sig 

själva som aktörer. Det tycker jag är viktigt.” (Pedagog Orange) 

Pedagogernas syn på barnens möjlighet till agens för hållbar 
utveckling 
Hur pedagogerna ser på barnens möjlighet till agens för hållbar utveckling har inte varit en 
intervjufråga. Detta beror på att jag inte har använt mig av begreppet agens i intervjufrågorna 
eftersom jag utgick ifrån att informanterna inte är bekanta med detta begrepp. För att 
undersöka barnens agens har jag istället använt mig av situationer eller uppfattningar som har 
handlat om barnens inflytande eller påverkan kring verksamhetens hållbarutvecklingsarbete. 
Alla informanter har i olika utsträckning åsikter om både långsiktiga mål där barnen ska 
kunna agera för en hållbar utveckling även senare i livet, och vad de vill att barnen ska uppnå 
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i verksamheten i dessa frågor, dvs både agens i hållbar utveckling och agens för hållbar 
utveckling. 

Så ser pedagog Grön på målet med själva arbetet och de olika perspektiven, social, 
ekonomisk, ekologisk hållbar utveckling och hur detta kan komma att påverka barnens syn på 
saker.   

”På olika plan, dels så är det i allt vi gör, i förhållningssättet, i alla projekt tänker vi på 

hållbarutvecklings  perspektiv. Även när det gäller miljö, inköp, material, maten, övriga inköp, både i 

undervisning och hur vi driver huset. Det handlar inte bara om sopsortering och att ha miljövänliga saker, 

utan mer ett långsiktigt perspektiv, att barnen ska lära sig att barnen kan påverka, kan vara med och 

bestämma, att deras åsikter spelar roll, barnen får framtidstro, att de känner att de är betydelsefulla, att det 

de gör har betydelse.”  

Det som går att urskilja mellan de olika pedagogernas åsikter om hur de ser på arbetet för 
hållbar utveckling är att det varierar vilken del av hållbarhetsfrågan som de berörde. En del 
talar för det bredare perspektivet.  

”Kritisk tänkande, inte ta saker förgivet, tänka själva … [här berättar hen en händelse inom temat] när 

man stannar upp så tänker barnen efter, normkritik, genus, medagenter, inte bara bli ledda, inte få 

inflytande , ta inflytande, se sig själva som aktörer och få självkänsla.” (Pedagog Orange) 

”Det ska vara ekologisk hållbar utveckling, ekonomisk och social. Vi arbetar mycket med genusfrågor 

som vi också anser kommer in i hållbar utveckling, inte bara miljö. Det ska lyssna och förstå andra 

människor, ta andra människors perspektiv, respekt för det levande, naturen och djur.” (Pedagog Grön)  

Pedagog Orange uttrycker att det är viktigt att de lär sig om att värna om det som finns 
omkring sig, värna om naturen och sin omgivning. Detta synsätt delas av flera av de 
intervjuade pedagogerna.  

”Lära om naturen och ta vara på vår miljö och då är det ju ett sätt att arbeta, och lära dem 

materialkännedom, lära dem att sortera och varför man gör det.” (Pedagog Blå) 

”Vi vill ju att de ska bli inte bara bra på att uttrycka sig men också lyssna, att förstå andra människor, ta 

andra människors perspektiv, för det är jätteviktigt, förståelse, ansvar, respekt för det levande, för naturen 

och djur.” (Pedagog Grön) 

”Rättvisegrejen, det har jag ju inte tänkt så mycket på men det är ju också en aspekt i det hela. Inte tänkt 

så mycket på det ekonomiska och sociala hållbarheten.” (Pedagog Orange) 

Det som man kan se att många tycker är viktigt att arbeta med är att utmana barnen att tänka 
själva och vara normkritiska och själva kunna agera. Pedagog Lila menar att de gärna vill att 
barnen ska kunna skapa sina egna uppfattningar om det som sker omkring dem, inte bara följa 
det som alla andra gör. Hen lägger också tyngden på kritisk tänkande och uttrycker att 
pedagogens sätt att utmana barnen i alla möjliga situationer har påverkan på hur barnen kan 
komma att agera i andra sammanhang.  
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”Man pratar också mer på djupet när man läser sagor, frågar varför det egentligen är på ett visst sätt, så de 

kan tänka på reklam varför det är så.” (Pedagog Lilla) 

”Det här med konsumtion som jag tycker verkar vara ett aktuellt ämne, är nåt  jag tror att man kan 

involvera barnen i, det här med happy meal leksaker, att de kan göra val själva på så sätt…genomskåda 

och se, bli lite kritisk tänkande.” (Pedagog Orange).  

Denne pedagog uttrycker även att det är viktigt att barnen inte bara får förståelse för att de 
själva agerar normkritiskt utan att de också tar hänsyn till andras åsikter och att det är ok. 
Detta handlar enligt pedagogen om kritisk handlingskompetens och att barnen behöver träna 
just på det, samtidigt som barnen också behöver lära sig att alla har all rätt i världen att tänka 
så som de gör. 

Det som verkar vara en viktig del i att barnen ska faktiskt kunna vara agenter för hållbar 
utvecklingen även framöver, är hur pedagogerna integrerar olika frågor om hållbar utveckling 
i andra aktiviteter. Detta för att barnen ska kunna relatera till omsorg för både levande men 
också för saker.  

”Även om man jobbar med estetik får man även prata om känslor, om att ta hand om saker omkring sig, 

till exempel när de är i ateljén att de ska ta hand om penslar så de inte blir förstörda…pratar mycket om 

miljö och att ta hand om den.” (Pedagog Lilla) 

Avslutningsvis pratar pedagog Röd om en diskussion som pågick i tidningen om att barnen 
hade varit ute på skräpplockardagen och att det blev omdiskuterat att barnen skulle plocka 
efter vuxna. Här tycker hen att detta kan ge barnen redskap för framtiden. ”Man hoppas på att 
ge dem bra förutsättningar. Följ läroplanen det är ju liksom hållbar utveckling. Egentligen 
skulle alla ha miljöcertifiering, bara man jobbar med läroplanen.” 

Sammanfattning 
Det som träder fram i intervjuerna är att förskolorna, fastän alla har någon form av 
miljöcertifiering, arbetar med  hållbarutvecklingsfrågor i olika grad och på olika nivåer. En 
del styrs av målen för respektive certifiering, andra lägger större fokus på miljödimensionen 
och mindre fokus på övriga dimensionen och helhetsbilden av hållbarheten. Ett fåtal 
pedagoger uttryckte att hållbarutvecklingsfrågan genomsyrar hela verksamheten, både 
gällande undervisning men också förhållningssätt som pedagogerna har kring den hållbara 
utvecklingen.  

För att närma oss hur pedagogerna ser på barnens agens, har pedagogerna givit uttryck för 
olika sammanhang där barnen har visat förmåga att påverka och styra i verksamheten, men 
också tillfällen där de har fått göra en faktisk skillnad och kontrollerat olika processer. Dessa 
sammanhang har delats in i vem det är som initierar den händelse som leder till att barnen är 
med och påverkar. Det handlar alltså om sammanhang där pedagogen är initiativtagaren och 
sammanhang där barnen initierar.  
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När pedagogerna initierar en aktivitet handlar det om olika grunder till varför dessa aktiviteter 
tar form. Ett tillfälle är när pedagogerna utgår utifrån ett tema eller projekt som de har på 
förskolan. Andra situationer är när pedagogerna ser ett intresse hos barnen som de vill 
utveckla vidare, dvs att de integrerar det som barnen intresserar sig för med det tema som är 
aktuellt. Ett tredje tillfälle är när pedagogerna observerar barnen och ser olika signaler som de 
inte hade sett annars, vilket leder till att de ändrar fokus för framtida aktiviteter. Ett fjärde 
situation är när pedagogerna har ett annat mål med aktiviteten, de ser exempelvis ett behov 
hos barnen och har därför ett mål med aktiviteten. 

I de sammanhang där barnen själva har tagit initiativ utrycker pedagogerna att detta har skett 
spontant, när barnen har gjort förändringar i verksamheten och miljön på förskolan men också 
utifrån deras egna intressen har skapat nya aktiviteter och projekt. 

Utifrån pedagogernas berättelse har jag också funnit olika faktorer som har påverkan på 
barnens möjlighet till agens i förskolesammanhang. Dessa faktorer har setts av vissa som 
positiva där barnen har fått möjlighet till att styra och påverka i verksamheten, men också 
faktorer som har gjort att barnen inte har fått möjlighet till inflytande. 

Det som anses som faktorer som möjliggör eller förhindrar barnen att vara agenter är: 
pedagogernas syn på barnens ålder, hur pedagogerna förhåller sig till barnens intressen och 
hur mycket inflytande barnen tar och får i verksamheten.  

Slutligen knyts säcken ihop där pedagogerna uttrycker sin syn på barnens möjlighet till agens 
för hållbar utveckling i både själva verksamheten men också i framtiden. Här pratar 
pedagogerna om hur deras arbete förhoppningsvis ska bidra till att barnen själva ska kunna 
agera i dessa frågor för en hållbar framtid. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer frågeställningen att besvaras och resultatet av denna undersökning att 
diskuteras utifrån bakgrundslitteraturen.  

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas uppfattningar om barnens möjlighet 
till agens i ett förskolesammanhang, både vad gäller arbetet med hållbar utveckling men också 
olika faktorer som påverkar barnens agens i den dagliga verksamheten.  

För att kunna tolka pedagogernas exempel om att det verkligen handlar om agens har jag tagit 
hjälp av bland annat hur James och James uppfattar barn som agerar som agenter. De menar 
att barnens agens visar sig i de handlingar som faktiskt leder till konsekvenser som vuxna 
gärna vill styra (James och James, 2004). Detta har tydligt kunnat märkas i de situationer som 
pedagogerna visar på att barnen har kunnat göra en tydlig skillnad i, de olika situationerna 
presenteras i resultatets första del, såsom barnet som genom namninsamling och med stöd av 
sina kamrater förändrade något väldigt konkret i sin verksamhet. Eller hur barnens olika 
funderingar i olika aktiviteter har lett till skapande av olika projekt. Även det påståendet att 
vuxna gärna vill styra i dessa frågor har framkommit i ett tydligt exempel. När pedagogerna 
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byggde maskrestaurangen hade de lagt i det som faktiskt skulle leda till en kompost eftersom 
ett tidigare försök till en kompost med bara pinnar inte hade blivit något av.  Att pedagogerna 
inte kunde vänta på att barnen ska komma på olika förslag leder oss tillbaka till Deweys 
resonemang om risken med att pedagogerna sätter sig själva i centrum och på så sätt leder 
barnen mot lärarens mål istället för barnens mål, vilket leder till att barnen inte får möjlighet 
till agens (Caiman, 2015).  

De slutsatser man kan dra från denna undersökning om pedagogernas uppfattning om barnens 
agens visar att pedagogerna har en avgörande roll om huruvida barnen agerar som agenter 
eller inte. För att barnen ska kunna vara aktiva deltagare i verksamheten så som Caiman 
(2014) beskriver barn med agens, har studien visat på olika faktorer som är starkt 
sammankopplade till pedagogerna. För att återgå till föregående exempel med 
namninsamlingen så kan man reflektera över hur mycket man hade kunnat tala om agens hos 
barnen om inte pedagogerna hade börjat byta plats efter barnens önskemål. Hur mycket hade 
man kunnat tala om agens då? Markström och Halldén (2009) menar att agensen konstrueras 
när barnen finner sig på förskolan i ett social sammanhang, tillsammans med andra aktörer. 
De andra aktörerna innefattar även pedagogerna i vårt fall, vilket leder oss in på vad det hade 
inneburit om pedagogerna inte hade börjat byta platser. Om så hade varit fallet så hade man 
inte kunna visa på att barnen har gjort en faktisk skillnad och visat på potential att agera som 
agenter. Då hade man endast kunnat tala om barn som sociala aktörer som hade uttryck sina 
önskemål utan att det leder till en förändring, utifrån James och James (2004) uppfattning om 
att barn med agens får större utrymme än barn som aktörer. För att barnen ska kunna vara 
agenter, har pedagogernas roll visat sig vara av stor betydelse. Från intervjuerna har det 
framkommit att det som sker och om det sker något i verksamheten hänger mycket på det 
pedagogerna har bestämt. Detta innebär också att pedagogerna, genom att ge barnen möjlighet 
att påverka och styra i förskolesammanhang, har en annat syn på barnen än pedagoger som 
känner att de alltid behöver visa barnen hur saker ska göras. Enligt Markström och Halldén 
(2009) tar pedagoger som erkänner barnen som aktiva agenter ett barnperspektiv vilket de 
menar är viktig för att barnen ska kunna agera med agens.  

Med detta sagt så kan man urskilja två typer av uppfattningar hos pedagogerna i de olika 
situationerna som pedagogerna har presenterat. Det handlar alltså kort sagt om när barnen får 
möjlighet till agens och när de inte får det. Pedagogernas syn på barnen har en avgörande roll 
i båda fallen.   

I de fall där pedagogerna ger barnen möjlighet till agens kan man urskilja att pedagogerna ser 
barnen som kompetenta aktörer även om det handlar om situationer när man ska följa ett visst 
tema eller har ett projekt som pedagogerna har inlett. Barnen får helt enkelt genom sitt 
individuella sätt att agera påverka dessa sociala sammanhang som Markström och Halldén 
(2009) utryckte om barnens agens, samtidigt som de inte bara är mottagare för vuxnas 
agerande. Barnen får härmed möjlighet att säga hur de vill gå vidare i arbetet, kommer med 
förslag som de får genomföra, utvecklar nya idéer om sådant som de vill göra. Skillnaden till 
att de inte får utrymme att vara agenter framkom även från pedagogernas exempel där barnen 
endast fick ta del av pedagogernas undervisningsarbete men där de inte fick utrymmet att 
själva prova fram egna teorier. Genom dessa exempel har vi kunnat se att barnen med agens 
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är kompetenta men också att Caimans (2014) påstående om att barnen behöver få möjlighet 
till handlingsutrymme för att uppnå agens stämmer.  

Agentskapen måste balanseras av vuxna menar Hägglund och Pramling Samuelsson (2009), 
men vuxnas strävan för att förmedla kunskap till barnen har visat sig hämma barnens 
agentskap. Det handlar om pedagogernas medvetenhet  och om den roll de spelar för barnens 
agens. Att pedagogerna endast ser ett behov att förmedla kunskap till barnen visar på att de 
inte utgår från ett barnperspektiv där de erkänner barnen som aktiva agenter vilket Markström 
och Halldén menade möjliggör för att barnen ska kunna påverka och forma sin vardag i 
förskolesammanhang. Dock ser man också många exempel på att det även finns pedagoger 
som har de särskilda glasögonen på sig just för att kunna ge barnen dessa möjligheter. Detta 
kan innebära att barnens spontana intressen kan med hjälp av pedagogerna leda till 
utforskande där barnen styr hela processer.  

Ett samband som jag har funnit i hur mycket utrymme till agens det finns på de olika 
förskolorna är hur pedagogerna ser på själva verksamheten. Där pedagogerna som minst har 
visat på agens hos barnen ser man tydligt att verksamheten präglas av olika mål och 
pedagogerna här lämnar inte särskilt mycket utrymme till barnens egna inflytande och där det 
är viktigt att i första hand förmedla kunskap. 

När barnen får kontrollera hela processer menar Caiman (2014) att barnen uppnår agens. 
Tvärtemot det tidigare exemplet anser andra pedagoger att förskolan är barnens, och trots 
målen och ramarna som måste följas får barnen utrymme att både självständigt och med stöd 
från pedagogerna, kontrollera hela processer. Genom de olika exemplen har pedagogerna i 
detta fall kunnat visa många exempel där barnen har varit agenter. Detta gör det ännu 
tydligare att se hur pedagogernas olika uppfattningar om barnens agens kan påverka inte bara 
själva verksamheten men också barnens möjlighet till agentskap.  

Samtidigt som pedagogerna i vissa fall blir ett hinder för barnens agens är ändå många 
pedagogers syfte med arbetet att barnen ska få kunskap i hållbarutvecklingsfrågor. Men 
huruvida barnen kommer att agera i dessa frågor utifrån de grunder som pedagogerna lägger 
genom sin undervisning är också öppen för diskussion. Enligt Villanen (2004) är sambandet 
mellan sociala och etiska frågor kärnan i undervisning för hållbar utveckling, och för att 
undervisningen ska leda till att barnen gör smarta val i framtiden. Många pedagoger verkar ha 
denna tanke som grund i sin undervisning. Exempel från intervjun visar på att de gör 
kopplingar till omsorgen för miljön och tar även upp frågor om normer och värderingar som 
de vill förankra hos barnen. Denna typ av frågor menar Hägglund och Pramling Samuelsson 
(2014) kan kopplas till demokrati, solidaritet och rättvisa. Detta är också är en del i att göra 
barnen delaktiga i samhället menar Villanen, och bidrar till att barnen blir kritiskt granskande 
och leder slutligen till att de blir agenter för hållbar utveckling. 

För att barnen ska kunna agera med agens i frågor om hållbar utveckling behöver de få stöd 
av de vuxna, både genom att synliggöra dessa frågor men också för att få den slutliga 
kopplingen till hållbarheten. Inledningsvis arbetar pedagogerna för att presentera olika 
aspekter av hållbarheten men det som sker sen kan se väldigt olika ut. I detta skede poängterar 
Caiman (2015) att det även krävs att barnen är delaktiga och medkonstruktörer i 
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verksamheten och att de måste få vara med, med frågor och förslag i ett förändringsarbete 
som ska leda till att de blir agenter för hållbar utveckling vilket är svårt att tolka att de får vara 
när pedagogerna endast riktar in sig på att förmedla kunskapen.  

Å andra sidan har det framkommit att det även går att arbeta aktivt och ha som mål att ge 
barnen redskap som de sedan hoppas kan leda till att barnen själva agerar för 
hållbarutveckling även i framtiden. 

Med denna undersökning har jag kunnat skrapa på ytan för vad pedagogerna har för 
uppfattning om barnens agens. Dock finns det mer som kan ligga bakom detta, såsom orsaken 
till att pedagogerna har just dessa uppfattningar. Vidare att undersöka skulle kunna bli just 
vad pedagogerna har för kunskaper för att möjliggöra för barnens agens i frågor om hållbar 
utveckling. 
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