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Sammanfattning 

Syfte med studien var att undersöka pedagogernas uppfattning om arbetet med hållbar utveckling 
genom en Grön Flagg-certifiering i förskolan. Mina frågeställningar blev därför: Hur stödjer en Grön 

Flagg-certifieringen arbetet mot hållbar utveckling? Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön 

Flagg? Hur ser pedagogerna på sig själva som förebilder? Dessa frågor har besvarats genom en 

undersökning med kvalitativa intervjuer av åtta pedagoger i fyra olika Grön Flagg-certifierade 
förskolor (bland dessa en förskoleadministratör) samt kommunens miljöstrateg, tre barns egna tankar 

om miljö och yngre kamrater har undersöks.  Resultat har analyserats utifrån lärande för hållbar 

utveckling, Harts delaktighetstrappa samt Axness fostrans principer utifrån ett nytt forskningsområde 
kallad epigenetik med fokus på ett av dess användningsområden: barnuppfostran. Genom resultat och 

analys av datainsamlingen har jag funnit att en Grön Flagg-certifieringen kan stödja arbetet mot 

hållbar utveckling om det finns ett gemensamt synsätt inom arbetslaget, engagerade och drivande 
pedagoger samtidigt som man synliggör de små vardagliga insatserna i förskolan. Pedagogerna i 

studien anser att certifieringen utåt visat att man arbetat mot hållbar utveckling och sätter press till att 

arbetet genomförs.  Studiens resultat visat att barnens delaktighet i arbetet med Grön Flagg-certifiering 

varierar i de olika förskolorna enligt de olika projekt som beskrevs under intervjuerna. Barnens ålder 
eller pedagogernas inställningar på det kompetenta barnet, påverkat utsträckningen i vilken barn gjorts 

delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. Studien har visat att pedagogerna var väl medvetna om 

deras påverkan på barnen. De ser sina arbetsinsatser och sig själva som förebilder för barnen, men 
utifrån det jag funnit i min analys även för varandra för att arbete med certifieringen utvecklas. I 

studien gjordes ett utprövande av ämnet epigenetik samt begrepp från hjärnforskning lånades. Utifrån 

de olika begrepp och teorier som presenterats i studien tilldelats pedagoger rollen som primary 
attachment relationships samtidigt som det motiverats för pedagogers stora påverkan på barnen. 
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Inledning 

Intresset för arbetet kring miljö och hållbar utveckling är stort globalt, likaså i samhället och media. 

Det är av stor vikt att uppmärksamma vad som görs åt vår gemensamma miljö, hur vårt sätt att leva 
påverkar naturen samt ge barnen kompetensen att agera i dessa frågor. Förskolan är en utmärkt 

plattform för att bedriva dessa frågor och lägga grunden för det livslånga lärandet. Tydliga kopplingar 

till arbetet kring miljö finns i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010:4,7), där stor 
vikt läggs vid miljö och naturvårdsfrågor. Detta ska göras genom att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.  

 

Förskolan är en plats där olika möten uppstår. Det är samtidigt realiseringsarenan där politiska 
intentioner och läroplanens uppdrag tolkas i de olika verksamheterna barnen kommer att medverka i. 

Alla dessa möten formar barnens framtida förhållningssätt gentemot vår gemensamma miljö och vår 

värld.  Enligt Skolverket vistas idag 83 procent av alla 1-5 åringar i de svenska förskolorna (över 
480 000 barn) vilket är det högsta antalet hittills (Skolverket 2013). Barnen som vistas i förskolan lär 

av varandra, men även av de vuxna de möter. Läroplanen påpekar vikten av att erbjuda en god 

pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket 2010:5). 
 

I denna studie vill jag fördjupa mig i förskolornas arbete mot hållbar utveckling samt barnens 

delaktighet och inflytande genom en Grön Flagg –certifiering. Jag önskar att få insyn i hur andra 

pedagoger och förskolor arbetar med certifieringen, som jag tidigare mött i mitt arbete som 
yrkesverksam pedagog vid sidan av min lärarutbildning de senaste åren. Min avsikt är även att lyfta 

barnens tankar om sin närmiljö och om sina yngre kamrater. Jag är nyfiken på om det behövs en 

certifiering för att arbeta med hållbar utveckling. 
 

Av en ren tillfällighet kom jag i kontakt med ämnet epigenetik. Dr. Lipton som är en av pionjärerna 

inom ämnet och vars tankeväckande bok, artiklar och inte minst föreläsningar vänder upp och ner på 
den rådande deterministiska världsbilden. Han förklarar hur biologi och fostran hänger samman, samt 

hur viktiga de sex första åren är i ett barns liv (Lipton 2001, 2008, 2010). Detta gav mig en aha-

upplevelse och en djupare förståelse för hur viktigt mitt arbete som pedagog är. I detta självständiga 

arbete vill jag ta vara på möjligheten att få välja inriktning till min studie och fördjupar mig i ämnet 
genom att ta upp ett av dess användningsområden: barnuppfostran. Epigenetik är ett uppkommande 

fält och det är min förhoppning med studien att bidra med en inblick i ämnet, att flera upptäcker det 

och inte minst dess möjligheter i förskolan. 
 

Vid sidan av hemmet, är förskolan platsen där de viktigaste första åren i ett barns liv sker. Allt barnet 

möter lagras i det undermedvetna och kommer att vara vägvisaren och filtret för att förstå och tolka 

världen. Inte minst för att kunna förändra den, om man tar epigenetikens ståndpunkt.  
 

Det vi erbjuder på förskolan är livsviktigt! Jag vill undersöka om detta livsviktiga arbete stöds av 

arbetet med Grön Flagg. 
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Bakgrund  

 

Arbetet för en hållbar utveckling samt barns delaktighet och inflytande finner stöd i förskolans 
reviderade läroplan (Skolverket 2010), där även fostran och lärande uppmärksammas. FN:s 

Konventionen om barnets rättigheter påtalar också vikten av barnens delaktighet (Hammarberg 2006). 

I denna del av studien lyfts styrdokumenten, historik om begreppet hållbar utveckling, en introduktion 
om lärande för hållbar utveckling samt vad en Grön Flagg -certifiering innebär.  

Styrdokument 
 

Hållbar utveckling 
 
Att arbeta för en hållbar utveckling berättigas under läroplanen för förskolans grundläggande värden 

(Skolverket 2010:4), där det står att var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 

varje människas eget värde samt respekten för vår gemensamma miljö. Vidare fortsätter läroplanen 
med att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor samt att ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet (Skolverket 2010:7). 

Förskolan ska således medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 
miljö samt 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 deras framtid 

(ibid).  

 

Barns inflytande 
 

I Läroplanen för förskolan lyfts barns inflytande, att barn ska förstå vad demokrati är och att barn 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 utformning av miljön och 

planeringen av den pedagogiska verksamheten (Skolverket 2010:12). 
 

Enligt läroplanen (Skolverket 2010:12) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjligheten att påverka sin situation samt att förstå 

och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. 

 

Principen om barnens rätt att delta i beslutsfattande processer fastslås i artikeln 12.1 i FN:s 
Konvention om barnets rättigheter där ”konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd 

att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Hammarberg 2006:12). 

 

Fostran och lärande 
 

Enligt förskolans läroplansuppdrag ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar samt erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket 2010:5). 



3 

 

Definition och historik om begreppet hållbar utveckling 
Här tydliggörs för läsaren definitionen och historia om begreppet hållbar utveckling som lägger 

grunden för globala åtgärder som implementering av olika miljöprojekt och satsningar i världen, inte 

minst Lärande för hållbar utveckling (LHU) som beskrivs senare i denna studie. 

 

 

Definition 
 

Enligt Rydén (2008:30,31) lanserades begreppet hållbar utveckling i FN rapporten Our Common 

Future år 1987 och har dominerat miljöpolitiken sedan dess. I rapporten konstaterades att framtida 

generationers behov av energi och resurser äventyrades. Av den anledningen skulle världens länder 
utforma samhällen präglade av hållbar utveckling men med bibehållen ekonomisk tillväxt. 

 

Den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling enligt FN:s kommission för miljö och utveckling, 
även kallad Brundtlandkommissionen 1987 lyder: 
 

 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra

 kommande generationens möjligheter att tillgodose sina behov” (Rydén 2008:33, Lund  

 universitet http://www4.lu.se  )  

 

 

Historik  
 

Året 1992 tas ytterligare ett steg i riktning mot hållbar utveckling när Agenda 21, tillsammans med 
Rio-deklarationen, antas vid en FN-konferens i Rio de Janeiro. Där fastslås det att hållbar utveckling 

har fyra ömsesidigt beroende dimensioner: social, kulturell, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet 

(Rydén 2008:34). Agenda 21 handlar om att hitta lösningar och arbetssätt som främjar en hållbar 

utveckling samt få ekologi, ekonomi och sociala frågor att gå hand i hand. Millenniedeklarationen 
under år 2000 är då världens länder enas för första gången om en gemensam internationell dagordning 

för global utveckling. Bland annat sägs det att en miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 

2015 (ibid.) 
 

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 följer upp genomförandet av Agenda 21 

samt övriga åtaganden från konferensen i Rio (som lyfter fram några befolkningsgrupper som särskild 
viktiga för att lyckas med arbetet med hållbar utveckling: barn och ungdomar, kvinnor och 

ursprungsbefolkningar ). Toppmötet resulterar i en deklaration med en rad nya mål, bland annat att 

integrera hållbar utveckling i undervisningssystemen på alla nivåer (Rydén 2008:34, Regeringskansliet 

2002:68, www.linkoping.se ) 
 

Enligt Svenska Unescorådet (unesco.se) ingår i Utbildning för hållbar utveckling: biologisk mångfald, 

hållbara livsstilar, klimatförändringar, vatten och hållbar urbanisering, kulturell mångfald, 
urbefolkningars kunskaper, begränsning av katastrofer, minskning av fattigdom, jämställdhet, 

hälsofrämjande, fred och mänskliga rättigheter. 

FN:s Årtiondet för utbildning för hållbar utveckling eller Decade of Education for Sustainable 

Development -DESD som är beteckningen som UNESCO använder sig av (www.unesco.org ) 

pågår under åren 2005-2014, där högsta prioritet inom all utbildning ges till utbildning för hållbar 

utveckling.  Det är en del av UNESCO:s arbete med att nå milleniemålet för utbildning och det sker 

inom programmet Utbildning för alla (Education for all -EFA), vars principer antogs vid en 

världskonferens i Dakar år 2000. Vidare fortsätter svenska Unescorådet med att det inte räcker att 

världen når målet att alla barn ska gå i skolan till år 2015, vad de lär sig där och under vilka former är 

också viktigt! (www.unesco.se ).  

http://www4.lu.se/
http://www.linkoping.se/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.se/
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Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola  
 

I denna del av studien introduceras läsaren till vad ett lärande för hållbar utveckling står för. Vidare 

presenteras några av projekten i lärande för hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt i 

korta drag. 
 

Årtiondet för utbildning för hållbar utveckling innebär att världens regeringar ska arbeta med att 

integrera hållbarhetsperspektivet i all undervisning. Alla utbildningsnivåer och institutioner kommer 
att behöva bidra med att höja kompetensen om de stora framtidsfrågorna (Wejdmark m fl. 2010:8).  

 

Att arbeta för en hållbar utveckling är ett komplext och mångfacetterat arbetssätt i ständigt förändring. 
Enligt Stendahl innebär det att man är medveten om sin egen och andras inverkan på miljön samt att 

man handlar på ett sätt som möjliggör för framtida generationer att leva. Detta kräver kunskap samt 

viljan och förmågan att handla, vilket inkluderar mänskliga relationerna, jämställdhet och demokrati 

fortsätter hon och påpekar vikten av att lärandet om hållbar utveckling börjar i tid [Stendahl 2007–03-
21]. 

 

Handlingskompetens är ett centralt begrepp i en utbildning för hållbar utveckling. Det inkluderar både 
kunskap om utvecklingen samt viljan att påverka denna, men kan således inte stanna vid att ge 

individen kunskapen om tillstånden i världen utan måste även underlätta för individen att känna 

engagemang och vilja att handla för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Den bör syfta till att 

de lärande erövrar förmåga och vilja att verka för en hållbar utveckling både lokalt och globalt (SOU 
2004:72) 

 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004:6) ställer komplexiteten i begreppet hållbar utveckling 
krav på den pedagogiska verksamheten/undervisningen. Målet är att förskolor, skolor (och även 

vuxenutbildningar) ska vara en miljö som möjliggör för barn/elever att utveckla sin kunskap och 

demokratiska kompetens samt utveckla fungerande relationer med andra. Efter avslutad utbildning ska 
de ha utvecklat sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt, kritiskt kan värdera olika 

alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå 

ett hållbart samhälle (ibid). 

 
År 2012 utkom rapporten Shaping the Education of Tomorrow som följer upp arbetet med årtiondet 

för utbildning för hållbar utveckling. I rapporten presenteras olika projekt inom arbetet med LHU. 

Årtiondet avslutas med en konferens i Japan år 2014 och diskussionen pågår inom FN-familjen om 
vilken som blir den logiska fortsättningen på årtiondets arbete och hur världens länder ska kunna dra 

nytta av alla goda erfarenheter som gjorts under årtiondet (Wals 2012, www.unesco.se ). 

 
Svenska Unescorådets rapport påpekar också att FN:s stödjande organisationer kring lärande för 

hållbar utveckling enas om att det saknas universal enighet om hur man kan bli mer hållbar. De olika 

kontexterna kring fostran och lärande, vikten av möjligheter, kompetenser, egenskaper som folk 

behöver för att kunna bidra till en mer hållbar värld är en del av diskussionerna som förs nu enligt 
Wals (2012:23). 

 

 

Internationella insatser 
 

I denna studie presenteras några av de olika projekten kring LHU världen över, som kan fungera som 

inspiration eller stöd till aktuella och kommande projekt inom lärande för hållbar utveckling. 

 

 

 

 

http://www.unesco.se/
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FN:s OMEP Education for Sustainable Development -ESD Project 

 
World Organisation for Early Childhood Education - OMEP är en internationell organisation som 
arbetar för barns tidiga lärande. OMEP utvecklade en metod för lärande om hållbar utveckling, ett 

tillvägagångssätt som fokuserar på konkreta åtgärder barn kan ta i sin närmiljö och strävar efter att 

utveckla universella värden som respekt, rättvisa och mångfald genom att engagera dem i kritisk 
reflektion (Wals 2012:36-37, www.omep.org.gu.se  ).  

 

Projektets ledord är de sju R:en:  

 

 Respect – the rights of the child 

 Reflect – on the cultural differences in the world 

 Rethink – people today value other things 

 Reuse – make more use of old things 

 Reduce – we can do more with less 

 Recycle – someone else can use it again 

 Redistribute – resources can be used more equally 

 

 

Den globala skolan 
 

Universitets - och högskolerådet har utarbetat materialet om lärande för hållbar utveckling med direkt 

koppling till förskolan och skolans läroplaner i det de kallar Den globala skolan, i den kan enligt 
Sandahl hållbar utveckling beskrivas på många olika sätt. De centrala aspekterna i begreppet är frågor 

om ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden (Sandahl 2012:8). 

 

Vidare fortsätter Sandahl (2012:8) med  att det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling bör: 
 

 Integreras i skolans olika ämnen 

 Vara ämnesövergripande 

 Ha ett lokalt och globalt perspektiv 

 Använda en mångfald av pedagogiska metoder 

 Göra eleverna delaktiga och kritiskt tänkande 

 Utgå från demokratiska värderingar 

 Starta i skolans tidiga år och ha en progression till senare år. 

 

Den globala skolans mål är att på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda 
morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle. Den vänder 

sig till pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutfattare, politiker samt kommunala tjänstemän där 

det erbjuds seminarier om globalt lärande för hållbar utveckling runt om i landet 
(www.programkontoret.se). 
 

 

Nationella insatser 
 

Skola för hållbar utveckling 
 
Skolverket ansvarar för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Syftet med utmärkelsen är att stödja 

och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till 
vuxenutbildningen. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och fyller 

i en ansökan. Den skola som får utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp 

under tre år med möjlighet till förlängning genom att skriva en ny plan där man förklarar hur man vill 

http://www.omep.org.gu.se/
http://www.programkontoret.se/
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vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling (www.skolverket.se ). Några kriterier som ingår i 

ansökan berör frågor kring: 

 

 Delaktighet 

 Ny personal 

 Samverkan med omvärlden 

 Måluppfyllelsen 

 Barnens och de studerandes delaktighet i processen 

Om Grön Flagg 

 
Här beskrivs vad en Grön Flagg - certifiering innebär i förskolan och skolan och de senaste 

förändringarna i dess rapporteringssystem. 
 

Enligt stiftelsen Håll Sverige Rents krävs handlingskraft och framtidstro hos nästa generation för att 

kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Av denna anledning har de valt att arbeta mycket med 

barn och ungdomar i form av Grön Flagg som är både ett kostnadsfritt verktyg och certifiering för att 
stötta förskolor för att få ett strukturerat och långsiktigt arbete med miljöfrågor för att få en mer hållbar 

verksamhet (www.hsr.se , Håll Sverige Rent 2012, Adelsköld 2012:15). Det är stiftelsens övertygelse 

att om man tidigt i livet lär sig att bry sig om närmiljön, är chansen stor att man också utvecklar en 
hållbar livsstil som är skonsam för miljön (Adelsköld 2012:41). 

 

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools med mer än 60 deltagande länder som drivs av 

Foundation för Enviromental Education – FEE och har funnits i Sverige sedan år 1996; med över 2500 
förskolor och skolor anslutna till sitt nätverk (www.hsr.se, Håll Sverige Rent 2012, www.eco-

schools.org).  För att bli Grön Flagg certifierad och kunna hissa den gröna flaggan krävs att förskolan 

arbetar löpande med sex teman klimat och energi, kretslopp, vattenresurser, livsstil och hälsa, 
konsumtion och närmiljö. Dessa teman är breda och ska fungera som inspiration i miljöarbetet 

(Adelsköld 2012:5, www.hsr.se; Wejdmark, Lättman-Masch & Wohlin 2010). När förskolan har valt 

ett tema skrivs en handlingsplan med mål, aktiviteter och en plan på hur arbetet ska synliggöras för att 
senare rapportera arbetet till stiftelsen Håll Sverige Rent. Målen såsom aktiviteterna ska anpassas så att 

alla barn kan delta, då tanken är att alla på förskolan ska vara aktiva (Adelsköld 2012:5). 

Förskolan/skolan väljer själv perioden de vill satsa på att arbeta mot målet upp till 18 månader. En 

eller flera pedagoger i förskolan ansvarar för rapporteringen och uppföljningen av arbetet med 
certifieringen till Håll Sverige Rent, de s.k. miljöansvariga. 

 

Nytt i systemet är att för att kunna rapportera verksamhetens pågående eller slutförda miljöarbete till 
stiftelsen är första steget att utforma den egna förskolans hållbara nyckeltal som är en mycket 

detaljerad bild av förskolan/skolan samt arbetet kring tre olika delmål (i stället för fem som krävdes 

tidigare) samt mer flexibilitet att följa barnens funderingar och intressen. Grunden i arbetet är 
inflytande som innebär att allt utgår från barnen och elevernas idéer och nyfikenhet samtidigt som det 

är ett bra sätt att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen (www.hsr.se ). Med hjälp av ett 

cirkulärt diagram i det nya systemet är det enkelt att skåda i vilket fas arbetet i förskolan befinner sig i.  

 
Under åren 2009-2011 har stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) arbetat med projektet Communicating 

enviromental actions for children and youth - Com-U för att sprida information om EU:s sjätte 

miljöhandlingsprogram som utgör miljödimensionen i EU:s strategi för hållbar utveckling 
(www.riksdagen.se ). Projektet är delvis finansierat av EU och målet har varit att skapa en 

välinformerad generation och rusta den med  verktyg och makten att agera i miljöfrågor eller med 

EU:s egna ord: 

 
 to create a well-informed generation with the tools and the power to respond to  environmental 

 issues  (COM-U ec.europa.eu, Europe comission 2012:3, Håll Sverige Rent).  

http://www.skolverket.se/
http://www.hsr.se/
http://www.hsr.se/
http://www.eco-schools.org/
http://www.eco-schools.org/
http://www.hsr.se/
http://www.hsr.se/
http://www.riksdagen.se/
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Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring hållbar utveckling, barns delaktighet och inflytande samt 

fostran och lärande som är fokusområden i denna studie. 

Tidigare forskning om utbildning för hållbar utveckling 
 

Tidigare studier inom ämnet visar exempel på de olika faktorer som är inblandade i lärande för hållbar 
utveckling och används i denna studie för att analysera första frågeställningen: Hur stödjer Grön Flagg 

–certifieringen arbetet mot hållbar utveckling? 

 
Utbildning för hållbar utveckling bör karakteriseras av att många och mångsidiga belysningar av 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och förlopp i världen behandlas integrerat samt att 

innehållet spänner från dåtid till framtid och från det lokala till det globala (SOU 2004:84).  

 
Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling menar vidare att det finns svårigheter 

att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska 

verksamheten/undervisningen i skolan och att det är vanligast att organisera lärandet inom ramen för 
ett ämne och att en ämnesövergripande verksamhet verkar vara vanligast i förskolan och grundskolans 

tidigare år. Vidare konstateras enligt Skolverket att lärarna i de tidiga åren verkar mer inriktade på 

läroplanens övergripande mål, på arbetsformer, att knyta undervisning till elevernas intressen och 
skolans personlighetsutvecklande uppgifter, medan lärare i de högre åren tycks mer orienterade mot 

kunskapsförmedling i traditionell mening (SOU 2004:84). 

 

Enligt Olsson (2011:1 E.) hävdar lärarna i studien att arbete för hållbar utveckling gynnas av att det så 
långt som möjligt integreras i den övriga verksamheten och därmed blir ett självklart inslag i 

förskolans vardag. Detta kan uppnås genom att strukturera organisationen, upparbeta rutiner i 

vardagen, dokumentera (för internt och externt bruk), förankra idéerna hos alla i personalen (även 
kökspersonal) samt motivera arbetet med läroplanen. Vidare är det bra enligt Olsson (ibid) att det finns 

en stödjande chef som kan bidra med tid, resurser samt att få stöd utifrån vid behov (t ex. nätverk och 

samarbete med andra förskolor). 
 

Olssons studie undersökte pedagogernas föreställningar och arbeten med hur hållbar utveckling 

integrerades i undervisningen. Studiens resultat visade bl a att förskolorna arbetade mycket med 

hållbar utveckling utan att vara medvetna om det, att pedagogernas intresse styrde innehållet i 
miljöarbetet och att förskolans miljöansvarig sågs som drivkraften i arbetet med Grön Flagg. I vissa av 

respondenternas fall kändes arbetet med Grön Flagg påtvingat uppifrån högre ledning, andra 

informanter ansåg motsatsen: att de behövde stöd just från ledningen för att kunna starta ett ev. arbete 
med certifieringen. Barn ansågs göra som andra barn gör, de får vara med att prova och göra. Dock 

anses barnen vara för omogna för att ha en förståelse för det de gör. Arbete med hållbar utveckling 

måste börja i förskolan men det är inte endast förskolan som ska bära ansvaret för det, enligt studiens 

informanter (Olsson 2011:16-17 A.).  
 

I Olssons studie beskrivs hållbar utveckling utifrån tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 

(Olsson A. 2011:6). Vidare refererar Olsson till Öhman och Östman som menar att det är meningen att 
utbildningen ska påbörjas nära eleverna, att studera de problem som finns runt om eleven just nu, och 

menar även att om eleven får chansen att studera sin egen verklighet, väcks möjligheten för eleven att 

själv försöka reflektera och påverka (2011:12). Olsson (2011:27 A.) påpekar att det vore önskvärt att 
få reda på flera pedagogers åsikt om ämnet hon studerade, men även att inkludera högre ledning eller 
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politiker och ta reda på hur hållbar utveckling borde integreras i förskolan och om det är viktigt att 

börja redan med de allra minsta barnen i förskolan de som är ett år gamla. 

 
Utifrån dessa studier (Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling 2004, Olsson 

2011 A., Olsson 2011 E.) erbjuder förskolan en utmärk plats att driva frågor kring hållbar utveckling. 

Arbetet kräver inblandning av flera aktörer och barnen måste få en förståelse av vad det innebär att 
arbeta kring det om de ska kunna utveckla en handlingskompetens. Grön Flagg kan fungera som stöd 

eftersom de olika temana kan kopplas till barnens intressen och lokala projekt (Adelsköld 2012, 

Sandahl 2012, www.hsr.se ). 

Tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande 
 
Att vara delaktig och kunna påverka, att de egna intressena kan styra val av aktiviteterna man 

sysselsätter sig med. Det är ett sätt att erbjuda barnen meningsfulla sammanhang att lära och utvecklas 

i. Trots det visar forskningen att barnens delaktighet och inflytande är långt ifrån detta.  
 

Enligt Betänkandet av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:76-77) fanns det få 

nationella studier då som kunde belysa aspekter i verksamheten i förskola som var relevanta för 
perspektivet hållbar utveckling. Samma konstaterande gjordes angående barns inflytande i förskolan. 

Elevernas upplevda möjligheter till inflytande i skolan har i stort sett varit oförändrade sedan 1997 

enligt Skolverkets attitydundersökningar som menar att en majoritet av eleverna var missnöjda med 

sitt inflytande i skolan och ville vara med och påverka innehåll och arbetsformer (ibid). 
 

I Skolverkets nationella utvärdering av förskolan 2004 framkom det att inflytande är ett prioriterat 

område i många lokala planeringsdokument för förskolan, men att det verkar vara svårt att nå till 
intentionerna. De främsta hindren verkar vara stora barngrupper samt svårigheter att hitta metoder för 

att stimulera små barns inflytande (SOU 2004:79). 

 

Barnen upptäcker tidigt utsträckningen av deras egna röster för att kunna påverka händelser i deras liv 
enligt Hart (1992:4), som även menar att barnen måste bli inkluderade i meningsfulla projekt 

tillsammans med vuxna. Man kan inte förvänta sig att barnen blir ansvarsfulla medborgare när de blir 

16 -18 eller 21 år gamla utan att vara i kontakt med vad detta innebär i praktiken menar Hart. Att 
kunna förstå vad demokrati innebär samt utveckla tillit och kompetenser för att vara delaktig, lär man 

sig genom att uppleva det och inte genom abstrakta förklaringar (Hart 1992:5). 

 
 A nation is democratic to the extend that its citizens are involved, particularly at the community 

 level. The confidence and competence to be involved must be gradually acquired through 

 practice. It is for this reason that there should be gradually increasing opportunities for children 

 to participate in any aspiring democracy, and particularly in those nations already convinced that 

 they are democratic (Hart 1992:4). 

 

Barnens delaktighet och inflytande tolkas på olika sätt i skolor och förskolor; att barn är med i vissa 
sammanhang betyder inte per automatik att de har inflytande eller är delaktiga. För att kunna analysera 

barnens delaktighet och inflytande används i studien Harts delaktighetstrappa (Hart 1992:8, Shier 

2001:3-4) som dök upp först 1992 och ironiskt nog är dess största praktiska nytta att kunna påvisa de 

falska exemplen på delaktighet som sammanfattas under de tre nedersta trappstegen med beteckningen 
icke delaktighet (Shier 2001:3) och som förklaras här nedan nedifrån och upp (Bilaga 1): 

  

Manipulation (manipulation), där barnen gör eller säger som de blir tillsagda utan att ha en förståelse 
av anledningen, eller att barnen blir tillfrågade, de vuxna använder några av deras idéer utan att berätta 

för barnen i vilken utsträckning de har kunnat påverka besluten.  

 

http://www.hsr.se/
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Utsmyckning (decoration) barnen deltar i en aktivitet genom att sjunga, dansa eller använda t-shirts 

med logotyper på utan att förstå vad det handlar om.  

 
Symbolism (tokenism) är tredje steget i delaktighetstrappan, här ber man barnen att säga vad de tycker 

angående ett ämne men de har litet eller inget val angående sättet att framföra dessa åsikter eller 

omfattningen av de idéer de kan uttrycka (Shier 2001:3). 
 

Harts klassifikation av de mer positiva exemplen i de övriga trappstegen fungerar som redskap för att 

kunna utforska de olika aspekterna av delaktighetsprocessen (Shier 2001:4) och som visas i de 

följande stegen i trappan: 
 

Harts fjärde stege i delaktighetstrappan är tilldelat men informerat (assigned but informed), det är de 

vuxna som väljer projekt och barnen är volontärer till det. Barn förstår projektet, vet vem som 
bestämde att de skulle involveras och varför. Vuxna respekterar barnens åsikter. 

 

Femte steget i trappan är rådfrågade och informerade (consulted and informed) där projektet är 
bestämt och organiserat av vuxna och barnen rådfrågas. Barnen har en stor förståelse av processen och 

deras åsikter tas på allvar. 
 

Sjätte stege i delaktighetstrappan är vuxeninitierade, beslut delas med barn (adult-initiated, shared 
decisions with children), här är det de vuxna som har den första idén men barnen involveras i varje 

steg av planeringen och utvecklingen. Deras åsikter tillfrågas och de är involverade i beslutfattande. 

 

Sjunde steget är barn initierar och barn bestämmer riktning (child-initiated and directed), här är det 
barnen som har den ursprungliga idén och det är de som bestämmer projektets utveckling. Vuxna är 

tillgängliga men tar inget beslut. 

 
Sista steget i Harts delaktighetstrappan är barninitierade, besluten delas med de vuxna (child-initiated, 

shared decisions with adults) där barnen har idéer, organiserar projektet och bjuder in de vuxna att 

vara med i beslutfattande (Shier 2001:3).  
 

Det är min förhoppning med denna studie att få en inblick i de tillfällen i arbetet med certifieringen 

som stödjer och lägger grunden för barnens framtida handlingskompetens. För att kunna analysera i 

vilken grad barnen görs delaktiga i arbetet med Grön Flagg –certifiering och besvara studiens andra 

frågeställning ska jag utgå från Harts delaktighetstrappa för att jämföra de olika projekt som beskrivs 
av informanterna i studien.  

Tidigare forskning om fostran och lärande  
 

Hur ser pedagogerna på sig själva som förebilder? Pedagogerna i förskolan spelar en stor roll i barnens 
fostran, utveckling och lärande. Jag vill analysera studiens tredje frågeställning genom olika forskning 

i området. 

 

Enligt rapporten Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa, hävdar Persson 
(2012:12) att den svenska förskolan bygger på en modell som internationellt fått beteckningen 

educare, och som innebär att omsorg och pedagogik förenas i förskolans verksamhet. Modellen har 

lovordats i internationella sammanhang och den svenska förskolan har i flera avseenden lyfts fram 
som en förebild, menar Persson, som påpekar att bland de skäl som anförts bland annat är respekten 

för barnet; att barndomen har ett värde i sig och inte enbart är en förberedelse för vuxenlivet (ibid). 

 
De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är den viktigaste faktorn för barns 

utveckling enligt Persson (2012:27). Han menar att gemensamt för de studier som visar att förskolan 
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har positiva effekter på barns lärande och utveckling, är att alla barn ses om och får vara aktiva, 

engagerade och medskapande. Vidare fortsätter rapporten på följande sätt:  

 
 Barns lärande sker med hela kroppen och är såväl socialt som kulturellt till sin karaktär. Barns 

 lärande ses då i relation till de olika sammanhang och de situationer som individen 

 befinner sig i. Det innebär en förskjutning från att uppfatta lärandet som enbart ett 

 kognitivt fenomen till en fråga om deltagande i en social praktik och ett fenomen som också är 

 sinnligt och socialt. Barns kognitiva, sociala och emotionella lärande och utveckling kan därför 

 inte särskiljas från varandra utan utgör en interagerande helhet i deras erfarenheter, 

 kommunicerande och agerande med omvärlden (Persson 2012:27). 

 
Allt i tillvaron börjar först som en idé. Av alla de saker man ska genomföra, är att skaffa barn utan 

tvekan den som för med sig de mest monumentala konsekvenserna, menar Axness.  Konsekvenser för 

föräldrar, säkerligen för deras barn - och slutligen för världen. Förhoppningsvis är den modell man 

väljer utrustad för att kanalisera den enorma kraft - och ansvar, som kommer med att uppfostra barn 
(Axness 2012:4). 

 

Axness är adjunkt vid Santa Barbara Graduate Institute, specialist i barns tidiga utveckling, är 
professor i prenatal utveckling, samt föreläsare inom anknytning och kultur. I sin privata praktik 

stödjer hon föräldrarna i sitt föräldraskap samt erbjuder träning och uppdatering inom de senaste rönen 

för yrkesverksamma inom bland annat barnuppfostran, lärande, adoption och mental hälsa 
(http://marcyaxness.com/).   

 

Axness menar att barnet inte föds som ett tomt kärl som ska fyllas, utan istället föds det med ett 

begynnande intellekt som är latent energi i väntan på att utvecklas, att blomma vid rätt tidpunkt. I 
likhet med blommor anser hon att man, inom barnuppfostran, vill försäkra sig om att erbjuda barnen 

de bästa förutsättningarna för att stödja deras utveckling: 

 
 … we are the soil in which our children grow. For those precious and critical early years, we are 

 their earth, their sun and their water. If we are willing to embrace that daunting and magnificent 

 responsibility, then the potential for their lifelong being is virtually unlimited, as are the 

 prospects for their unfolding as socially adepts agents of peace, innovation and planetary 

 evolution (Axness 2012:287) 

 

De sensoriska -motoriska områdena är de mest aktiva delarna av barnets hjärna under de första åren. 
Enligt Axness kommer det lilla barnet upp till runt sju års ålder, i kontakt med världen, främst genom 

dess kropp och sinnen. Detta blir barnets primära former av perception tillsammans med imitation som 

är den mest aktiva formen av inlärning (Axness 2012:243).  
 

Enligt Axness kan föräldrar genom att förstå detta grundläggande faktum om sitt barn, få hjälp att 

förstå vikten av och bekräfta de aktiviteter som erbjuder barn möjligheter att göra och prova på. Det 

menar Axness blir de rikaste, hälsosammaste och mest effektiva lärmiljöerna för unga barn. Detta 
inkluderar även de vuxna i ett litet barns liv som har ett ansvar att skapa en miljö - inklusive sig själva, 

deras tal och handlingar - som är värda barnets icke ifrågasättande imitation (min kursivering, Axness 

2012:243) 
 

Epigenetik lägger grunden till Dr. Axness principer som är riktade att användas av föräldrar inom 

barnuppfostran. Dessa principer lånas i studien och används i stället för att analysera de pedagogiska 
relationerna i förskolan. Detta för att synliggöra de situationer där barnen lär och tolkar världen genom 

pedagogerna. Litteraturen i ämnet epigenetik är i de flesta fall på engelska och det är min förhoppning 

att mina översättningar av dessa kan förmedla de olika författarnas budskap.   

 
Förmågor som självreglering, empati, tillit och fantasi är några av de mål som nås av principerna och 

rustar barnen för att möta världen med kreativa och innovativa lösningar, enligt författaren (Axness 

2012:3).  Trots att det kan låta pretentiöst och att många kanske är omedvetna om det, har vi alla en 
världsbild enligt Axness genom vilken vi tolkar världen och vår plats i den: 

http://marcyaxness.com/
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 We´ve all been raised in the context of a particular worldview, an overarching context for life 

 that is made up of a largely unquestioned, inherited, subliminal set of beliefs, attitudes, 

 perceptions, and assumptions through which we filter our understanding of the world and our 

 place in it.  Axness (2012:6) 

 
Till skillnad från stela regler, kan Axness principer lätt anpassas till individuella skillnader i 

temperament, tempo, känslighet och kulturell orientering, menar hon. Medan regler är statiska, ger 

principerna utrymme att andas, upptäckas och bebos. Medan reglerna begränsar, erbjuder dessa en 
oändlig palett av användningsområden . De är tidlösa men ändå praktiska, och jämförs av författaren 

med en praktisk verktygslåda i fickstorlek, redo att användas när som helst, var som helst (Axness 

2012:3). 
 

Axness principers akronym består av initialer som bildar ordet ”PARENTS” (föräldrar) och står för: 

Presence, Awareness, Rhythm, Example, Nurturance, Trust och Simplicity. Enligt Axness kan dessa 

principer användas från och med tiden man planerat att bli förälder och ända upp till barnens tonår 
(Axness 2012:4): 

 

• Närvaro – (Presence) Att vara fullt engagerad just här, just nu med ens kropp, tankar och känslor 
(mindfulness). Att självvärdera ens eget föräldraskap, fokusera på de önskade resultaten i stället för de 

oönskade i uppfostran av barn (för det man mest uppmärksammar får man mer av menar Axness). Att 

hitta en gemensam värld där de vuxnas och barnens världar kan samverka. Att lära känna barnet i de 

stunder han eller hon är mest mottaglig (ex. kvällssaga och under badet menar författaren). 
 
 Your level of parental self-possesion in percieved by your child (Axness 2012:288). 

 

• Medvetenhet - (Awareness) Den kunskap som behövs för att vara effektiv. Axness går igenom de 
olika stadier inom utvecklingspsykologi som Eriksson och Piaget delat in barnets utveckling i och 

berikar dessa genom olika förslag och förhållningssätt för att utmana och leda barnet. 

 
 If he is supported with both encouragement and boundaries, he develops a sense of being 
 capable of leading himself and others and gains the life virtue of purpose (Axness 2012:292). 

 

• Rytm – (Rhythm) Ett grundläggande mänskligt behov av ens eget tempo, som ofta glöms bort i vår 

teknoautomatiserade värld. Rutiner är ett av barnens största behov (måltider, vila mm) och enligt 

Axness är det en form av näring till barnets eteriska kropp under de första sju åren.  Att som förälder 
inplanera att saker och ting kan ta mer tid att genomföras tillsammans med barn är viktigt att tänka på 

för att undvika stressande situationer. 

 
 The limbic or ”feeling brain” structures developing in these early years are critical to the 
 formation of all later brain-based capacities. Rhythm´s external consistency and predictability 

 allow the growing child to gradually internalize regulation and stability, which we know are the 

 foundation for all human sucess, including intelligence, relatioships, and joy (Axness 2012:293). 

 

• Exempel – (Example) Det ultimata förhållningssättet för undervisning och lärande. Att söka och 

kultivera ens inre finaste egenskaper, välvilja och auktoritet. Att hitta det som man som förälder vet 
mest om och erbjuda barnet det, att visa hur djupt engagerad och passionerad man kan bli för något. 

Axness refererar vidare till Steiner (Axness 2012:298) som menar att ett barn lär sig mest när ingen 

tittar, att barnen för det mesta lever utanför sfären av orden och känner efter sanningen som ligger 
bakom dessa. 

 
 Rudolf Steiner said that the young child is really an eye, taking in everything, registering 

 everything, without analysis. They don´t so much hear our words, but pick up everything else. 

 And they imitate everything. So recall the master question: ”Am I worthy of my child´s 

 unquestioning imitation?” (Axness 2012:297). 
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• Omvårdnad – (Nurturance) Den praktiska demonstrationen av kärlek. Godhet och empati är ledorden 

och att kunna se möjligheterna till omvårdnad med vördnad, förundran och skönhet i nästan alla 

situationer (inte minst mot sig själv som förälder). Axness talar om föräldrasyndromet TITD (Talk It 
To Death) och menar att ofta är barnens frågor fokuserade på den varför av saker och ting men istället 

får höra om dess hur av föräldrarna. En mängd fakta som tar död på barnens nyfikenhet. Vidare 

påpekar hon att som förälder är mycket viktigt att stödja och uppmuntra barnens initiativ, fantasi och 
nyfikenhet. Författaren tar även upp det man som förälder bör tänka på när man ska välja en förskola 

till ens eget barn: 

 
 Keep in mind that early education has a more fundamental and enduring impact on the very 
 shape of your child -his social intelligence, his capacities for peace, innovation and enjoyment of 

 life- than does college (Axness 2012:305). 

 

• Förtroende – (Trust) Lugna tillitsprocesser utanför din närmaste perception och kontroll. Att varje 

barn har sin tid och ska utvecklas i en egen takt. Boken är inte riktad mot barn med särskilda behov 
men principerna kan användas vid sidan av de professionella rekommendationerna om sådana finns 

enligt Axness. 

 
 Trust that this mysterious, magical being called your child has his or her own timetable for the 
 unfolding of everything (Axness 2012:306). 

 

• Enkelhet – (Simplicity) Avsaknaden av komplikation och överdrift. Att försäkra sig om att barnen får 

tillräckligt med sömn, enkla och förutsägbara måltider och ett enkelt liv med lagom beslutfattande i 

barnens nivå (mellan två alternativ som accepteras av förälder). Enligt Axness (2012:310) ska 
disciplinens mantra vara: ”imitation, redirection, habituation”. Författaren påtalar vikten av att 

försäkra sig om att man modellerar de beteenden man vill se i ens eget barn. Att lita på och hitta styrka 

i de egna resurserna och använda dessa i ens föräldraskap är av stor vikt. 
 
 An awakening of your own power that comes from within, not from without. And every time 

 your child sees you putting your inner resources to work, even if they are the slimmest of 

 resources, that is a potent education for her. It will come far more naturally to her to do the same 

 (Axness 2012:312). 

 

De flesta om inte alla principer som beskrevs tidigare kan tillämpas i förskolan. Förskolans rutiner och 
barnens dagliga och långvariga kontakt med pedagogerna där erbjuder många tillfällen för tillämpning 

av dessa. I denna studie lånar jag Axness principer för att analysera förskolans rutiner och 

pedagogernas roll som förebilder för barnen, där jag tilldelar pedagogerna rollen som primary 

attachment relationships (Axness 2012:247). 
 
 … keep in mind the central implication of attachment neurobiology: your child´s social brain is 

 going to wire up to echo that of the person with whom she spends the bulk of her time (Axness 

 2012:241). 
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Syfte och frågeställningar 

 
I denna studie vill jag undersöka vad en Grön Flagg certifiering tillför i förskolan och dess påverkan 

på arbetet för hållbar utveckling. Jag är intresserad av att få fram hur pedagogerna säger sig arbeta 

med barnens delaktighet och inflytande i samband med certifieringen samt vilken betydelse de 
tillmäter sig själva i detta.  

 

Frågeställningarna jag har byggt min studie på är följande: 
 

 Hur stödjer Grön Flagg- certifieringen arbetet mot hållbar utveckling? 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? 

 Hur ser pedagogernas på sig själva som förebilder?  

Teoretiskt perspektiv  

För att tydliggöra hur dessa primary attachment relationships utvecklas i förskolan använder jag mig i 
denna studie av ett relativt nytt och intressant område kallad epigenetik.  Ämnet (som beskrivs nedan 

mer ingående för att underlätta för läsaren) har flera användningsområden. I denna studie fokuserar jag 

på epigenetikens användning inom barnuppfostran. Litteraturen inom ämnet finns i de flesta fall endast 

på engelska och det är mina översättningar av de olika författarnas texter som presenteras här. 
 

Inom epigenetik studerar forskarna hur miljön direkt kan påverka DNA, molekylen som för det 

genetiska arvet vidare (Fernholm 2009:18 www.epigenome.eu ). Epigenetikens pionjär Dr. Lipton är 
cellbiolog, har undervisat inom cellbiologi vid University of Wisconsin School of Medicine och 

genomförde banbrytande forskning vid Stanford University School of Medicine (vars studier på 

cellmembranet förutspådde framtiden för det nya forskningsområdet epigenetik). Han menar att vi 
lever i spännande tider där vetenskapen befinner sig mitt i processen av att krossa gamla myter, där 

tron på att vi är bräckliga biokemiska maskiner ersätts av förståelsen för att vi har stor del i formandet 

både av våra egna liv samt hela den värld vi lever i (Lipton 2008:18). 

 
Epigenetics is the study of heritable changes in gene expression and function that occur without 

a change in the actual DNA code. Epigenetics recognizes that DNA is not the grand destiny 

maker of life after all, and identifies the mechanisms by which environmental signals (including 

diet, thoughts and behavior) can change the action of our genes – an unthinkable concept even 

just a generation ago (Axness 2012:15). 

 

Epigenetik i biologi 

 

Sedan Watson & Cricks upptäckt av DNA:ts genetiska kod 1953, har tron på självreglerande gener 

som kontrollerar fysiologi och beteende, dominerat. Under 80-talet var biologerna övertygade om att 

generna kontrollerade biologin och skapade ett otroligt ambitiöst projekt: Human Genome Project 
(HUGO-projektet). Projektet syfte var att upprätta en katalog över alla människans gener. Det hade 

förhoppningar om att erbjuda vetenskapen tillräcklig information, inte bara om botemedlet till alla 

människors sjukdomar, utan även om att kunna skapa en annan Mozart eller Einstein (Lipton 
2001:169, 2008:79). När projektets oväntade resultat kom ut visade det att människans arvsmassa 

http://www.epigenome.eu/
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innehöll en tredjedel av de förväntade generna och de andra två förväntade delarna inte ens existerade! 

En ny fråga växte fram: Hur kan man förklara människans komplexitet om en genetisktkontrollerad 

människa utifrån dessa resultat? (Lipton 2001:169). 
 

Forskningen följde då nya spår: om inte generna kontrollerar oss, vad är det då som gör det? Enligt 

Lipton (2008:16) kontrolleras en cells liv av dess energetiska och fysiska miljö, inte av dess gener. 
Generna fungerar bara som molekylära ritningar som används vid tillverkningen av celler, vävnader 

och organ. Lipton menar att miljön fungerar som en ”entreprenör” som läser av och aktiverar de 

genetiska ritningar och i slutändan är den faktor som ansvarar för hur cellens liv ser ut.  

 
 Precis som hos cellen avgörs våra liv av vår respons på signalerna från miljön, inte av våra 

 gener.  Lipton (2008:16). 

 

Organismer som befinner sig högre upp på evolutionsstegen är ett mer komplext, integrerat 
nervsystem som styrs av allt större hjärnor. På så vis kan dessa förvärva allt mer invecklade 

beteendemönster genom att lära sig av erfarenheter (uppfostran) enligt Lipton. Beteendena är genetiskt 

inbyggda i organismer och klassas som instinkter menar författaren och är nödvändiga för överlevnad 

för alla människor oberoende av den tid eller kultur man föds i (Lipton 2008:211-212). 
 

Tillväxt och försvar 
 
Inom epigenetik jämför Lipton cellens beteende med människan (som är en flercellig organism). 

Lipton (2008:191-194) påtalar att evolutionen har försett oss med mängder av överlevnadsmekanismer 

som kan delas in i två funktionella mekanismer: tillväxt och försvar. En tredje kategori är ett neutralt 

läge. Dessa tillväxt- och försvarsmekanismer är grundläggande beteenden som krävs för att en 
organism ska överleva och båda är lika viktiga både för cellen och för människan (även i vuxenålder). 

Vidare fortsätter han med att dessa mekanismer inte kan fungera optimalt samtidigt.  

 
Precis som cellerna begränsas människans tillväxtförmåga när man går in i försvarsläge (t ex. om man 

flyr från ett lejon är det ingen idé att lägga någon energi för tillväxt då, för att överleva mobiliserar 

man istället all energi till en kamp eller flykt menar Lipton). Tillväxtprocesser kräver nämligen ett 
öppet utbyte mellan en organism och dess omvärldsmiljö. Befinner man sig i försvarsläge måste det 

här systemet inaktiveras så att organismen kan förflytta sig bort eller kämpa mot det upplevda hotet. 

Man kan överleva trots att man befinner sig under stress från olika hot, men om hoten är kroniska slår 

dessa hårt mot kroppens tillväxtmekanismer och ens livskraft menar författaren. Tar man bort 
stressfaktorerna hamnar man i ett neutralt läge. För att frodas och blomstra måste man aktivt söka 

uppfyllande, lyckliga och kärleksfulla liv som verkligen stimulerar våra tillväxtprocesser menar han 

(Lipton 2008:191-194). 
 

Lipton refererar till Thaler som menar att det är miljön och ännu mer specifikt vår uppfattning av 

miljön som direkt kontrollerar våra beteenden samt genernas aktivitet (Lipton 2001:170). Vidare 
fortsätter han med att miljoner människor skyller sin dåliga hälsa på brister i kroppens biokemiska 

mekanismer i stället för att se sambandet mellan fysiska, mentala, känslomässiga och andliga faktorer. 

I allt ökande grad menar han att barn medicineras idag för att korrigera en kemisk obalans utan att gå 

till botten med vad som faktiskt händer i deras kropp, sinne och själ (Lipton 2008:64). 
 

 De största hindren för att förverkliga de framgångar vi drömmer om är alla begränsningar som 

 programmerats in i vårt undermedvetna. Och de påverkar inte bara beteende, utan kan också 

 spela en stor roll för vår fysiologi och vår hälsa (Lipton 2008:224) 

 

Flera författare påpekar miljöns påverkan på hälsan och utveckling: Church talar i sin bok The Genie 
in your Genes – epigenetic medicine and the new biology of intention (2007:36), om hur kroppen läser 

av hjärnan och dess påverkan på hälsan. I boken The optimistic child fokuserar Seligman (1996) på att 

identifiera depression hos barnen, samt att utveckla barnens äkta självkänsla genom att lära dem att 
leka, tänka, hantera konflikter och uttrycka känslor på ett effektivare sätt.  Kurcinkas bok Raising your 
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spirited child (1998) erbjuder ett program i fyra steg för att utveckla det egna föräldraskapet genom att 

fokusera på positiv bekräftelse och rutiner.  

 
Störningar i enskilda gener påverkar mindre än två procent av befolkningen enligt Lipton, vilket 

betyder att den stora majoriteten av människor föds med gener som ger dem möjligheten att leva ett 

långt, hälsosamt och lyckligt liv. Dagens vanliga sjukdomar (som t ex. cancer, diabetes, hjärt-
kärlsjukdomar) omintetgör detta, men de är inte följden av en enskild gen, utan av en komplex 

samverkan mellan flera gener och omvärldsfaktorer (Lipton 2008: 64-65). 

 

Vidare refererar Lipton till Nathanielsz begrepp Genmyopi som är termen som bäst beskriver den 
allmänt rådande synen att vår hälsa och vårt livsöde endast kan styras av våra gener: 

 
 I motsats till den relativt ödesbestämda genmyopin, kan vi förbättra våra barns – och även deras 

 barn – start i livet genom att förstå mekanismerna som ligger bakom programmeringen som sker 
 på basis av livskvaliteten i livsmodern. Nathanielsz (Lipton 2008:206-207). 
 

De programmeringsmekanismer som Lipton menar när han refererar till Nathanielsz är de epigenetiska 

mekanismer som används av omvärldsstimuli för att reglera genernas aktivitet. På så sätt kan föräldrar 

förbättra fostrets miljö långt före födseln och fungera som gentekniker åt sina barn (Lipton 2008:207).  
Lipton refererar vidare till Bateson (2008:207) som menar att det är tack vare fostrets mottaglighet för 

de miljöförhållanden som mammans perception uppfattar före födseln som fostret kan optimera eller 

få den motsatta effekten i sin genetiska och fysiologiska utveckling för att anpassa sig till miljön som 
väntar utanför livmodern. Lipton menar vidare att det växande fostret tar emot långt mer än näring från 

mammans blod. Tillsammans med näringen absorberar fostret ett överskott av glukos om t ex. 

mamman äter mycket snabba kolhydrater eller ett överskott av kortisol och andra kamp- eller 
flykthormoner om modern är kroniskt stressad.  Lipton refererar vidare till andra forskning kring detta: 

Lesage, Christensen, Arnsten, Sapolsky samt Sandman. (Lipton 2008:230-231). 

Epigenetik i barnuppfostran 
 

Att fostras, att bli till. Vad är det som gör oss till människor? Är det vår DNA, dvs. genetisk 
determinism (Nature) eller är det den miljö vi växer i som definierar oss (Nurture)? Inom många 

områden och inte minst medicin är detta en debatt som pågått länge. Enligt genetisk determinism 

kontrolleras en organisms fysiska och beteendemässiga egenskaper av interna kontrollmekanismer 
som Lipton jamför med ett genetiskt kodat dataprogram (Lipton 2001:167) och menar att vid 

befruktningen, antas det att den differentiella aktiveringen av utvalda mors och fars gener tillsammans 

programmerar en individs fysiologiska och beteendemässiga uttryck, med andra ord deras biologiska 
öde (ibid).   

 

I stället för att acceptera att det biologiska ödet är en konsekvens av genetiska kontrollmekanismer 

hävdar andra (nurturists) att miljön (nurture) är avgörande för att kontrollera biologiskt uttryck och 
påstår att det är externa kontrollmekanismer, erfarenheter i miljön vi växer i som ansvarar för 

utformning av våra liv (Lipton 2001:167).  Efter många år av debatt om vilken av dessa som är 

ansvarig för vilka vi blir till, ser inte Axness (2012:14) detta som en debatt utan snarare som en dans, 
ett interaktivt samarbete som fortgår under livets gång. 

 

Föräldraskapets roll avgörs utifrån hur man förhåller sig till frågan enligt Lipton (2001). Genom att ta 

ställning till ett av dessa påståenden utgör vi vuxna en avgörande roll i barnens liv och utveckling: en 
passiv roll där inget kan göras åt då det är DNA:t som ansvarar för just vad det enskilda barnet kan 

åstadkomma, eller en aktiv roll där barnet kan möta världen genom våra ögon och oss själva (Lipton 

2001:168, 177).  Det är detta som Lipton kallar ett medvetet föräldraskap och där föräldrar ses som 
gentekniker (Lipton 2008:205). 
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 In a nurture-controlled system, gene activity would be dynamically linked to an ever 

 changing environment. Some environments enhance the potential of the child, while 

 other environments may induce dysfunction and disease (Lipton 2001:168). 

 

I artikeln Nature, Nurture and Human Development (2001) förklarar Liptom att så tidigt som i 
fosterstadiet påverkas fostret av miljön och får konsekvenser i barnets framtida liv, det är där 

föräldraskapet börjar (Lipton 2001, 2005, Axness 2012).  

 
 Nurture experiences, initiated in utero, provide for ”learned perceptions”. Along with genetic 

 instincts, learned perceptions constitute the life-shaping subconscious mind. The conscious 

 mind, which functions around the age of six, operates independently of the subconscious. 

 Conscious mind can observe and criticize behavioral tapes, yes cannot ”force” a change in 

 subconscious mind (Lipton 2001:167) 

 

Fostret och spädbarnets nervsystem har en omfattande sinnes- och inlärningsförmåga och ett slags 
minne som neurovetenskapen kallar implicit minne enligt Lipton. Vidare refererar han till 

Chamberlain, en pionjär inom pre- och perinatal psykiatri som menar att spädbarn inte är några enkla 

varelser, utan komplexa och tidslösa – små skapelser med oväntat stora tankar (Lipton 2008:205-206). 

 
Enligt Lipton (2008:206, 216) har dessa små, komplexa varelser ett liv före födseln som djupt 

påverkar deras långsiktiga hälsa och beteende. När man förstår hur stor roll den prenatala miljön spelar 

för sjukdomars uppkomst måste man se på genetisk determinism i nya perspektiv.  
 

Lipton (2001) lyfter även barnets möte med världen genom föräldrarnas ögon under dess första år. 

Innan de ser själva, ser de hur de trygghetsingivarna i deras liv reagerar. Då människan måste lära sig 
så mycket, så snabbt för att överleva och bli en del av det sociala samhället, har evolutionen försett 

våra hjärnor med möjlighet att snabb ladda ned en ofantlig mängd beteenden och 

trossatser/övertygelsen i minnet enligt Lipton (2008:214). Vidare menar han kan pågående forskning 

antyda att en nyckel till förståelse för hur denna snabba informationshämtning fungerar är hjärnans 
växlande elektriska aktivitet, som kan mätas med elektroencefalogram (EEG). Vad forskarna som 

Laibow har sett enligt Lipton (2001:178, 2008:215) är att en specifik typ av hjärnvågor dominerar i 

barnets olika utvecklingsstadier.  
 

Den ger en viktig ledtråd till hur barn kan ladda ned och bearbeta den otroliga mängden information 

som krävs för normal utveckling. Enligt Lipton är denna förmåga en viktig neurologisk anpassning för 

att underlätta den informationsintensiva process som acklimatiseringen till den mänskliga kulturen 
innebär. Småbarn observerar noggrant sin omvärldsmiljö och inhämtar den kunskap om världen som 

föräldrarna erbjuder direkt till sitt undermedvetna minne. Följden är att föräldrarnas beteende och 

trossatser blir barnets egna (Lipton 2008:215). Det är barnens möte med vardagen som programmerar 
dess undermedvetna. Enligt Lipton (2008:208) behöver barn en närande miljö för att aktivera de gener 

som utvecklar en frisk hjärna. 

 
Det som Axness kallar för Attachment neurobiology, talar om att barnens sociala hjärna (situerad i 

orbitofrontal cortex -OFC), är bland annat ansvarig för självreglering och enligt henne lägger grunden 

för det som hon kallar the very sense of self . Detta kopplas upp i direkt respons till den person som 

barnens spenderar merparten av sin tid med- primary attachment relationships (Axness 2012:241, 
247). Vidare fortsätter författaren att dessa kopplingar pågår upp till tre års ålder och kräver en aktiv 

närvaro, empati, samspel och anknytning. 

 
Till denna studie lånar jag Liptons beskrivningar av hur barnen observerar sin omvärldsmiljö och 

inhämtar kunskapen genom deras trygghetsingivare för att tolka och lära av världen genom deras 

ögon. I studien tilldelar jag pedagogerna rollen som trygghetsingivarna för dessa barn de arbetar med. 
Jag vill belysa hur de varierade aktiviteter, projekt och inte minst pedagogernas förhållningssätt och 

personligheter, står för de olika programmeringar som förskolan erbjuder barnen under deras tid där.  
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Metod  

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts för att samla in det empiriska materialet till denna 

studie. Det redogörs även för de etiska riktlinjer som tagits hänsyn till under rekryteringen av 
informanter, samt genomföranden och bearbetning av intervjuerna som ligger till grund för studien. 

Val av metod 

 

Till skillnad mot de kvantitativa metoder som är ute efter generaliserbara resultat som krävs att man 
tar reda på hur många tycker vad i en viss fråga, använder sig den kvalitativa metoden av 

informanternas olika uppfattningar och analyserar dessa. Detta kräver att tillräcklig många individer 

tillfrågas för att vara så säker som möjligt att i princip alla uppfattningar inom området finns 
representerade i materialet (Johansson & Svedner 2006:50). Den kvalitativa intervjun är metoden som 

är mest lämplig i denna studie eftersom den erbjuder möjligheten att få genom intervjuerna (om de är 

väl genomförda) ett så uttömmande svar som möjligt om vilka tankar och föreställningar som 

förekommer hos informanterna. Intresset ligger i att studera det som ligger under ytan och som 
informanter vill dela med sig under samtalet, att få ta del av deras tankar och åsikter om ett visst ämne, 

i detta fall arbetet för hållbar utveckling med Grön Flagg certifiering, barnens delaktighet i arbetet med 

certifieringen samt pedagogerna som förebilder.  
 

I studien användes både strukturerade och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. I en strukturerad 

intervju är frågorna bestämda i förväg och var metoden som användes vid barnens intervjuer samt 
under studiens första intervju/pilotintervju med två pedagoger. För barnens intervjuer lånades två av 

frågorna i ett frågeformulär som barnen är bekanta med och som används varje termin i förskolan inför 

samtal med föräldrarna (dessa samtal pågick samtidigt som denna studie i mitt arbete som pedagog i 

förskolan). Anledningen till användning av en pilotintervju med pedagogerna var att kunna få 
möjligheten att testa frågorna. Trost påpekar att efter den första eller de första intervjuerna kan det 

vara klokt att se över intervjuguiden, att den kanske inte var så bra som man trodde och om så är fallet 

finns all anledning att korrigera den (Trost 2010:72). Pilotintervjun visade att frågorna varken gav mig 
eller informanter möjligheten att få uttömmande svar och blev anledningen till att resterande intervjuer 

blev halvstrukturerade intervjuer i stället.  

 
Den halvstrukturerad intervju påminner Enligt Kvale & Brinkmann (2009:43) om ett vardagligt samtal 

men har ändå ett syfte och en speciell teknik.  I ett samtal utbyter man åsikter, fakta och känslor.  Vid 

en intervjusituation är i stället intervjuare den som ställer frågorna och är den som vill få tag på den 

intervjuades åsikter, handlingar och känslor utan att dela med sig av sina egna annat än i mycket 
begränsad utsträckning menar Trost (2010:55). Genom en sådan intervjumetod kartläggs 

informanternas livsvärld och dess relation till ämnet i frågorna. Vidare påpekar Kvale och Brinkmann 

att intervjuarens frågor bör vara korta och enkla (2009:150).  I denna studie användes tre 
fokusområden: arbetet för hållbar utveckling med Grön Flagg -certifiering, barnens delaktighet i 

arbetet med certifieringen samt pedagogerna som förebilder. Vid slutet av varje intervju gavs 

informanterna möjlighet att tillägga något om ämnena som diskuterades. 

 
Trost refererar vidare till Kvale som menar att i en intervju (eller Inter View som är termen han 

använder sig av - som betyder det som sker mellan intervjuare och intervjuade) förekommer ett utbyte 

av synpunkter mellan de två och att genom deras interaktion åstadkommer de något som finns mellan 
dem eller något de har gemensamt, en relation. Trost (2010:52) anser i stället med sitt symboliska 

interaktionistiska perspektiv att det inte är fråga om något utbyte av synsätt eller åsikter. Intervjuaren 

söker efter den intervjuades beteende och känslor och den intervjuade tillhandahåller den information 
som intervjuaren söker efter. Vad som finns kvar blir då inget mellan dem utan hos den intervjuade 

finns kvar en större erfarenhet och förståelse för sig själv medan hos intervjuaren finns kvar det han 
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eller hon varseblivit av den intervjuades svar, verbala och icke-verbala, i förhållande till den 

intervjuades situation, det rör sig om två relationer. Interaktionen mellan dessa och deras 

kommunikation ska vara rimlig och ansvaret för dessa ligger helt hos intervjuaren tillägger Trost 
(ibid). Interaktionen mellan mig som intervjuare och informanterna har erbjudit mig en större 

förståelse av de olika verksamheter som beskrevs i informanternas och barns utsagor och berikat mina 

erfarenheter kring områdena som studien vilar på. 
 

Att kunna ställa följdfrågor utifrån studiens fokusområden erbjuder möjligheten att få mer material att 

analysera och reflektera över. Som enda intervjuaren utesluts risken att informanten kan känna sig i 

underläge till skillnad från om de intervjuas av flera personer. Intervjuerna utfördes vid informanternas 
arbetsplatser och kan vara till fördel eftersom dessa kan finna trygghet i miljön under intervjun. 

Samtidigt saknar man som enda intervjuare stöd ifall man missar eller missuppfattar något. Eftersom 

det inte går att förutse respondenternas svar ligger ansvaret över mig som intervjuare att hitta bra 
frågor att ställa. Risken kan bli att i studien ställdes dåliga eller ledande frågor samt att jag medvetet 

eller omedvetet kan ha påverkat respondenterna eller deras svar med mitt sätt att ställa dessa och att 

eventuella missuppfattningar ledde samtalet åt annat håll. 

Urval och avgränsning 
 

Till denna studie intervjuades kommunens miljöstrateg samt 8 pedagoger i fyra Grön flagg -

certifierade förskolor i en skärgårdskommun som arbetar aktivt med miljöfrågor under 
utvecklingslinjen: miljö, livsstil och hälsa. Tre barns tankar om miljö (som är ett utdrag från 

förskolans barnintervjuer som används som underlag för terminens utvecklingssamtal med föräldrar) 

inkluderas i studien.  

 
Enligt Trost (2010:137) skall urvalet helst vara heterogen inom den givna homogeniteten. I studien är 

alla informanter pedagoger eller har arbetat som pedagoger tidigare. En av dessa utbildade sig senare 

till biolog och arbetar idag som miljöstrateg i kommunen. Majoritet av informanterna består av 
förskollärare, andra är barnskötare och några av dessa utbildar sig till förskollärare idag vid sidan av 

sitt arbete i förskolan. Att få ta del av administratörens, miljöstrategs och barnens tankar ger studie en 

utökad insikt i de olika och varierade åsikter som kan förekomma bland alla som vistas i förskolan 

eller kring den. 
 

Det var önskvärt att bland informanterna i studien skulle det finnas pedagoger som fungerar som 

miljöinspiratörer i dessa förskolor. Jag anser att eftersom dessa ansvarar för anmälning, uppföljning 
samt rapporteringen av arbetet med Grön Flagg är de insätta i miljöarbetet samt medvetna om de 

brister och de sårbara punkterna i praktiken om sådana finns.  

 
Barnens tankar utifrån det de ser och lär sig i förskolan om miljö och om sina yngre kamrater är viktig 

att inkludera i studien, eftersom de har varit med i tidigare arbeten med certifieringen. Några av de 

barnen i min barngrupp går sin sista termin på förskolan innan de börjar förskoleklass, de har deltagit 

vid olika Grön Flagg arbeten och följt med på de olika veckoutflykterna till skogen i närområdet och 
är vana av att bli intervjuade av mig. Vem bättre än barnen själva kan säga om allt de lärt sig hittills 

om att ta hand naturen, djur och yngre kamrater? 

 
Grön Flagg –certifiering är ett av de pågående miljöprojekten i kommunen och anledningen till att det 

bokades en intervju med kommunens miljösamordnare som har lång erfarenhet i arbetet med hållbar 

utveckling och utbildning och som gärna ställde upp och bidrog med sina tankar kring hållbar 
utveckling i förskolan från ett annat perspektiv. 

 

För att kunna rekrytera intervjupersoner skrev jag ett informationsbrev (Bilaga 2), med grund i VR 

God forskningssed och PUL lagen och tonvikten lades på samtyckes krav. Brevet skickades via e-post 
till samtliga avdelningsansvariga i de fyra förskolor i studien (alla i samma kommun), med bedjandet 
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att visa det i personalrummet för att kunna nå alla pedagoger på förskolan. Då ett av kraven i studien 

var att utföra minst 6 kvalitativa intervjuer, var min tanke då att få en större mångfald och spridning i 

informationen från de olika verksamheterna. Min önskan var att varje verksamhet skulle ge mig två 
informanter per enhet och dessutom lämna ett visst utrymme för om någon av informanterna drog sig 

ur studien.  

 
Tanken med brevet var att, i korta drag, informera avsikten med studien samt fullborda 

samtyckeskravet utan att pressa fram intervjuer genom lojalitetskonflikter det vill säga att eventuella 

kollegor skulle känna sig pressade att delta i studien. Jag ville ha frivilliga intervjupersoner och ansåg 

att brevet skulle underlätta rekryteringen. Då svarsfrekvensen var låg till en början, kontaktade jag kort 
därefter de flesta av mina informanter personligen, via telefon eller e-post några dagar efter att 

informationsbrevet skickats ut till dem. 

 
 

Informanter 
 
 

Kommunens miljöstrateg samt tre barn (samtliga i fem års ålder) var några av informanter i studien. 

De flesta av pedagogerna som intervjuades är förskollärare, en av dessa arbetar nu som administratör 

för fyra förskolor och platsansvarig på en av dessa, andra informanter var barnskötare (två av dessa 
lärarstudenter idag) alla med lång erfarenhet av arbetet på förskolan.  

 

Erfarenhet i arbetet med Grön flagg varierade i en liten utsträckning enligt informanterna. Alla 
pedagoger i studien utom en hade deltagit i ett introduktionsseminarium för fem år sedan i kommunen 

där Håll Sverige Rent presenterade Grön Flagg samt deras arbete mot hållbar utveckling och deras 

förskolor började arbeta med det nästan omgående därefter.  

 

Förskola 1  
Elin, barnskötare, erfarenhet i förskolan 25 år.   

Anna, barnskötare, erfarenhet i förskolan 5 år  
Saga, förskollärare, erfarenhet i förskolan 10 år 

 

Förskola 2 
Janicke, förskollärare, erfarenhet i förskola 20 år  

Louise, förskollärare, erfarenhet i förskolan 18 år -miljöinspiratör  

 

Förskola 3 
Helene, förskollärare, erfarenhet i förskolan 23 år -miljöinspiratör  

 

Förskola 4 
Cicci, pedagog och lärarstudent, erfarenhet i förskolan 25 år 

Emma, pedagog och lärarstudent, erfarenhet i förskolan 8 år -miljöinspiratör  

 

Kommunen 
Alina, miljöstrateg, lärare (grundskola/naturskola), biolog. Erfarenhet som pedagog 30 år 

 

Barnen  
Kim  

Kay  

Billy 
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Genomförande 

 

Samtyckeskravet uttalades muntligt under första intervjun då rekryteringsbrevet inte hade skickats än. 

Till de övriga intervjuer hade alla informanter tagit del av informationsbrevet.  Barnens kommentarer 
som används i studien visades för föräldrarna under terminens utvecklingssamtal där samtidigt blev de 

tillfrågade om deras barns kommentarer om miljön kunde användas, barnen gav mig muntligt sin 

tillåtelse för användning av deras kommentarer i denna studie. Barnens sammanställda svar visades 

igen för föräldrarna för att få deras godkännande skriftligt 
 

I den strukturerade kvalitativa intervjun (pilotintervju i denna studie) var frågeområden och frågor 

bestämda i förväg. Svaren är vänligen öppna i denna typ av intervju och ev. bakgrundsfrågor kan 
förekomma (Johansson & Svedner 2010:31).  

 

I den halvstrukturerade kvalitativa intervjun (som är metoden jag använde mig av till alla intervjuer 
med pedagoger utom pylotintervjun) är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade (informant) svarar samt vilka aspekter denne 

tar upp. Syftet med denna typ av intervju är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt, frågorna måste därför anpassas så att intervjupersonen får möjligheter att ta upp allt han eller 
hon har på hjärtat (Johansson & Svedner 2010:31). Fokus i de halvstrukturerade intervjuerna låg på att 

få informanternas tankar om arbetet mot hållbar utveckling, barnens delaktighet och inflytande, Grön 

Flagg -certifiering och arbetssätt. Andra tankar som dök upp under dessa samtal var pedagogernas 
betydelse i arbetet mot hållbar utveckling, föräldrarnas gensvar på pedagogernas arbete med Grön 

Flagg, tidigare miljöinsatser i kommunen innan certifieringen fanns mm.  

 

Eftersom t ex tonfall, pauseringar och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs, 
brukar man ofta spela in dessa intervjuer (i denna studie med mobiltelefonen) för att sedan skriva ut 

dem ordagrant, helt eller i vissa delar (Johansson & Svedner 2010:31). Minnet menar Trost (2010:75) 

är en viktig ingrediens eftersom aldrig de mest noggranna inspelningar eller anteckningar kan ersätta 
de intryck man får vid själva intervjun eller det man ser, hör eller läser mellan raderna. 

Tid och rum för intervjuerna valdes av informanterna i studien. De flesta av dessa genomfördes i 

enrum.  Andra, genomfördes mitt i verksamheten, både inne eller utomhus.  Alla intervjuer pågick 
under informanternas arbetstid och var anledningen till att vid flera tillfällen fanns andra pedagoger 

och barn under samtalets gång. Vid slutet av varje intervju gavs möjligheten till informanterna att 

tillägga något angående arbetet med hållbar utveckling i förskolan och Grön Flagg certifieringen.  

 
Som yrkesverksam pedagog har jag en inblick i hur förskolans verksamhet och vardag kan se ut. Ingen 

dag är den andra lik. Många faktorer som tid och personalbrist går inte att rå för och i dessa fall blev 

anledningen till att genomföranden av vissa intervjuer pågick i verksamheten med andra pedagoger 
och barn runt omkring. För mig som intervjuare var insamlandet av materialet det viktigaste och första 

steget i denna studie. Utifrån studiens inplanerade datum för att samla in data och skriva detta 

självständiga arbete var dessa intervjuer viktiga att genomföra och var anledningen till att val av tid, 
rum till intervjuerna och framförallt pedagogernas värdefulla tid uppskattades högt. Alla informanter 

verkade avkopplade och redo för mina frågor trots miljön runtomkring. Hade jag strävat efter de 

perfekta förutsättningar för att genomföra dessa intervjuer som till exempel att alla genomfördes i 

enrum, med gott om tid mm och med tanke på hur lågt svarsfrekvensen var till rekryteringen av 
informanter kanske insamlandet av materialet tagit ännu längre tid och svårigheterna att hitta 

informanter som accepterade att delta i studien och kunde tillmötesgå dessa krav ökat. 
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Databearbetning och analysmetod 
 

Informanternas namn och andra uppgifter som kan identifiera informantens identitet, avdelningens, 

förskolans och kommunens namn har fingerats under transkriberingen och analys av intervjuerna. 
 

Ljudinspelning av alla intervjuer med vuxna gjordes med mobiltelefonens applikation ”Tape a talk”. 

Rådata dvs inspelningarna av intervjuerna transkriberades individuellt  i kronologisk ordning inför 
vidare analys (Merriam1994:157). Alla namn och uppgifter som kom fram under dessa samtal 

fingerades under transkriberingen.  

 
Utifrån mina frågeställningar kommer jag att analysera informanternas svar med följande kategorier 

och perspektiv: 

 

 Hur stödjer Grön Flagg- certifieringen arbetet mot hållbar utveckling? Analyseras med Olsson 

och Olssons studier om Lärande för hållbar utveckling. 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? Här tar jag hjälp av Harts delaktighets 

trappa för att identifiera på vilket sätt görs barnen delaktiga enligt informationen som 

insamlades. 

 Hur ser pedagogernas på sig själva som förebilder? Till denna frågeställning tar jag hjälp av 

Axness principer för ett föräldraskap i epigenetikens anda där jag tänker belysa de olika 
principer som förverkligas inom förskolans verksamhet. 

 

Genom transkriberingarna uppfattades vissa ämnen eller teman, dessa var grunden till 
kategoriseringarna som används i studiens resultat. Dessa svar struktureras därefter i en berättande 

redogörelse (Merriam 1994:157). Att tala om samma sak betyder inte att man tycker lika, för att lyfta 

fram de olika mönster i informanternas svar i varje kategori kommer dessa svar att redogöras och 

analyseras först enligt det som informanterna är överens om för att sedan belysa det som skilde dem åt. 
 

Barnens svar kommer att användas i studiens första och tredje frågor om Lärande för Hållbar 

utveckling samt om i barnens fall som förebilder för yngre kamrater . Till studiens andra frågeställning 
(kring barns delaktighet och inflytande) fick jag ett enda ord som svar av barnen när de fick frågan om 

de fick bestämma i förskolan: ja som erbjuder ett begränsat material att analysera och anledningen till 

att den väljs bort. 

Tillförlitlighetsfrågor 

 

Enligt Merriam (1994:193) är frågor som rör validitet, reliabilitet och etik viktiga och menar att alla 

forskare vill kunna bidra med kunskaper som är trovärdiga och pålitliga. Reliabilitet (som betyder 

noggrannhet vid mätning - Johansson & Svedner 2010:80) eller pålitlighet, dvs. i vilken utsträckning 
finns ett sammanhang eller logik i ens resultat kan stärkas genom att det klargörs vilka utgångspunkter 

och vilket teoretiskt perspektiv som styrt undersökningen påpekar Merriam (1994:194). Traditionellt 

menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för 
t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen skall vara likadan för alla 

mm enligt Trost. Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge 

samma resultat vid en förnyad mätning menar författaren (Trost 2010:131 ff). De flesta platser har för 
och nackdelar menar vidare Trost (2010:66) och påpekar att det är viktigt att resonera kring vad 

lokalens inverkan kan ha haft på trovärdigheten hos data.  I denna studie har varje intervju varit unika i 

sin karaktär utifrån val av rum och förutsättningarna runtomkring. Intervjuare, intervjumetod, 

bearbetning och analys av dessa genomfördes på samma sätt och av samma person, det vill säga av 
mig. Fokusområden var detsamma för alla dessa intervjuer. Informanterna verkade känna sig trygga i 

miljön.  
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Trost (2010:53) menar att man vill komma åt hur människan tänker, handlar, resonerar, känner, etc., 

och gärna i förhållande till hur hon nu ser på det som var då och hur hon menar att det var då. Vilket 

alltfort är en handling i nuet och inte i dået.  
  

Vidare särskiljer Trost fyra komponenter i reliabilitet som begrepp (Trost 2010:131): 

 
Kongruens som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. I denna studie har jag 

utgått från samma fokusområden till alla intervjuer (inklusive barn- och pilotintervjun som var 

kvalitativa men av en mer strukturerad karaktär). I denna studie har jag jämfört de olika 

informanternas utsagor från olika perspektiv: ledning (kommunen, förskolans administratör), 
pedagoger och barn. 

 

Precision intervjuarens sätt att registrera svar. I studien har alla intervjuer av vuxna spelats in, 
transkriberas av mig på samma sätt och analyserades med hjälp av olika kategoriseringar där likhet 

bland teman som dök upp under dessa var grund till rubrikerna som i resultatdelen fångade de olika 

informanternas tankar. Till barnens tankar om miljö och yngre kamrater har jag använt mig av mina 
egna anteckningar. 

 

Objektivitet som har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera svar (registrerar de samma sak 

likadant så anses objektiviteten vara hög). I denna studie har alla informanter intervjuats av mig och 
deras svar registrerats också av mig på liknande sätt. 

 

Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet/attityden eller vad det kan vara fråga 
om inte ändrar sig. Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte aktuell på samma sätt som vid 

kvantitativa studier, det är just förändringar det man är intresserad av enligt Trost (2010:131). I 

praktiken är reliabiliteten aldrig perfekt enligt Johansson & Svedner (2010:81) eftersom 

observatörerna ser vad som händer ur lite olika synvinklar och deras uppmärksamhet varierar. 
Reliabilitetsbrister vid intervjuer kan bero på att alla inte blivit intervjuade av samma person med 

samma frågor och under samma yttre omständigheter osv. (ibid). Trots att jag var den enda 

intervjuaren i denna studie, har mina frågor varierat beroende på samtalets riktning samt informationen 
som dök upp med varje fråga. Omständigheterna har också varit unika för varje möte med mina 

informanter: några av dessa intervjuer pågick i ett enskilt rum, andra pågick mitt i verksamheten med 

barn och andra pedagoger runt omkring både inne och utomhus. Samtalen pågick inte heller efter 
varandra och i några fall med många dagars mellanrum. Jag fick då tid att reflektera över tidigare 

intervjuer, fokusera på områdena jag var mest intresserad av och lyfta dessa under intervjun.  

 

Trost påpekar vidare att vid ett symbolisk interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att man hela 
tiden deltar i processer och kan man snarare förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter. En del 

av dessa processer eller förändringar sker så pass långsamt att man uppfattar dessa som statiska eller 

stabila menar han. Genom att människor inte är eller har utan man gör eller handlar, man är aktiv, 
agerar så sker automatisk förändringarna. Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden 

deltagare och aktör i en process, man gör nya erfarenheter och möter nya situationer, den egna 

föreställningsvärld förändras successivt som innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden 
förändras (Trost 2010:132).  

 

De svaren jag fått av informanterna är inte statiska, mina frågor, mitt sätt att intervjua och fokusera på 

vissa områden, mötet mellan informanten och intervjuaren kan inte upprepas, men det är min 
förhoppning att de olika processer som har startats bidrar till utveckling av informanternas 

pedagogiska verksamhet och inte minst min egen. 
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Forskningsetiska aspekter  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (VR 2002) belyser fyra etiska ställningstaganden: 
 

 Informationskravet som belyser forskares skyldighet att informera alla deltagare om vad den 

aktuella forskning handlar om samt vad deras deltagande innebär.  

 Samtyckeskravet som informerar att deltagande är frivillig och kan avbrytas när som helst 

under undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet som handlar om att personuppgifter samt andra uppgifter som kan 

härleda till en person i undersökningen ska behandlas med sekretess, avidentifieras samt att 

materialet som insamlas kommer att försvaras på ett sätt så att ingen utomstående kommer 

över det.  

 Nyttjandekravet som belyser att ingen information som insamlats under undersökningen får 

användas på ett annat sätt än den tilltänkta undersökningen. 
 

Vetenskaplig forskning är i dag ett viktigt inslag i samhällslivet. Värdet av ny kunskap framhålls i 

många olika sammanhang påpekar Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011:30). Fast reglerna kan 
tyckas generella och gälla inom alla vetenskapsområden, och kanske verkar självklara, är den inbördes 

betoningen av dem inte självklar, allra minst när de kommer i konflikt med varandra.  

 
Enligt Vetenskapsrådets God forskningssed (Gustafsson at el. 2011:65-66) framstår att kraven på 

offentlighet, öppenhet och insyn ibland kommer i konflikt med kravet på skydd för 

forskningspersoners och uppgiftslämnarens personliga integritet, därför anses det angeläget med en 

principiellt håller diskussion om de etiska problemen vid hantering av integriteskänsligt material. 
Vetenskapsrådet stödjer inte hemlig forskning. Andra forskningsfinansiärer kan ur ett 

samhällsperspektiv ha intresse av att materialet kan återanvändas eller utnyttjas av flera grupper, en 

viktig uppgift blir i så fall att precisera under vilka betingelser detta kan ske. Integritetsskydd i 
samband med forskning måste tillgodoses i former som är förenliga med sekretesslagens bestämmelser 

tillägger författarna. Vem som är behörig eller obehörig har dock enskilda forskare inte rätt att slutligt 

avgöra. Tvister om detta kan avgöras i domstol. Vanligen är det andra forskare som är intresserade av 
uppgifterna för sin forskning (ibid). 

 

I rekryteringsbrevet tydliggjordes för de ev. informanter hur hanteringen av den insamlade 

informationen skulle ske: att informationen som skulle insamlas var konfidentiellt och de tilltänkta 
svaren skulle behandlas så att inga obehöriga kunde ta del av dessa, att studien följde centrala 

etikprövningsnämnden (CEPN), Vetenskapsrådets God forskningssed och PUL lagen, samt att inga 

personliga uppgifter skulle ingå i studien. Vidare påpekades att deltagandet i studien var frivilligt och 
att informantens medverkan kunde avbrytas när som helst utan särskild förklaring (God forskningssed 

2011, Mittuniversitets Forskningsetiska kommitté 2008). Att alla namn skulle fingeras och 

avidentifieras vid insamling och sammanställning av resultaten påpekades också i brevet liksom att 

studien skedde under vetenskaplig handledning och skulle läggas fram som akademisk uppsats vid 
Stockholms universitet samt att insamlat material skulle förstöras när det självständiga examensarbetet 

var klart. I barnens fall visades det ifyllda frågeformuläret under terminens utvecklingssamtal där jag 

samtidigt förklarade studien samt min önskan att få använda deras barns svar i frågan: ”Vet du hur 
man tar hand om yngre kamrater, djuren och skogen?”. Efter en muntligt godkännande av både barn 

och föräldrar, visades en sammanställning av svaren till frågan där barnets namn hade avidentifierats 

för att få deras skriftliga godkännande. 
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Resultat 

Den insamlade material i studien visas nedan indelad utifrån de tre frågeställningarna som var fokus 

för studien:  

 Hur stödjer Grön Flagg –certifieringen arbetet mot hållbar utveckling?  

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? 

 Hur ser pedagogerna på sig själva som förebilder?  

 

Utifrån dessa kategorier indelas de olika svaren i de olika teman eller mönster jag fann i mina resultat. 

Hur stödjer Grön Flagg-certifieringen arbetet mot 
hållbar utveckling? 
 
Flera aspekter uppmärksammades av mina informanter, dessa indelas med hjälp av rubriker nedan. 

 

Behövs certifieringen? 
 
Till frågan om det behövs en certifiering för att arbeta mot hållbar utveckling anser alla informanterna 

att det behövs. Det gör att fler arbetar med det, att man tidigare inte varit så koncentrerad på det, man 

gjorde olika saker för miljön ”men nu gör man det mer medvetet” menar Elin.  Att arbetet sätter 
miljön på kartan i tidiga år, eller att det troligtvis inte funnits eller kommit igång om man inte hade 

haft Grön flagg. Arbetet med hållbar utveckling infördes tidigare om det fanns intresse, t ex kunde 

man arbeta med vatten, då handlade det dock mer om djuren i vattnet, ”man tog det på den nivån, men 
nu var det mer om, nu handlade mer om vatten som en produkt så att säga” påpekar Janicke. 

Miljöarbetet är en del av det pedagogiska uppdraget och kan inte väljas bort enligt Helene som menar 

att hon tyckte inte att tidigare hade utförts och hade ifrågasatt det.   

 
Enligt två av informanterna kunde man arbeta med hållbar utveckling utan certifieringen men Saga 

anser att det ligger ”ett extra tyngd” med den.  Louise anser att certifieringen kanske inte borde 

behövas det men att ”det är bra för det är ett driv, på något sätt ett slags myndighet som kontrollerar 
oss, att vi har någonting att leva upp till för vi får bara en broschyr och det här ska ni jobba med, då är 

det lätt att det faller i glömska”. Båda informanterna tillägger att när man har certifieringen, ålägger 

man sig att fortsätta arbeta kring miljön, att man kan inte sluta: ”det här med hållbar utveckling måste 
vi jobba med och kanske ännu mer tror jag” (Louise). Enligt Alina talar den gröna flaggan om att man 

har ett systematiskt arbete och att man värdesätter det, att andra har kontrollerat och utvärderat det och 

att det är ett kvalitetsmärke. 

 

Arbetssätt  
 

Emma anser att pedagogerna på hennes förra arbetsplats hade ett bredare miljötänk trots att förskolan 
saknade certifiering, att man var mer engagerad i frågorna gällande hållbar utveckling. Janicke lyfter 

att vissa delar i arbetet kunde göras bättre eller inte alls, som ex. matresterna (som i dagsläget samlas i 

komposteringspåsar) och anser att det behövs en mer konkret förklaring för barnen: ”Var tar den lilla 

matpåsen vägen?” att säga att det blir biogas anser hon är väldigt abstrakt för barn och skulle föredra i 
stället att ha en komposttunna på förskolan så att barnen kunde följa hela processen, fast det hade 

provats tidigare i flera förskolor i kommunen och arbetet föll enligt flera av informanternas utsagor. 

För Helene finns en tydlig struktur och många idéer hos Grön Flaggs sida. Emma efterlyser idéer och 
tar i stället hjälp av privata kontakter. 
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Hållbara nyckeltal 
 

För Louise var det inte lätt att fylla i det första steget i det nya rapporteringssystemet, förskolans 
Hållbara nyckeltal: ”nej, det var ju väldigt… en del, … det var enormt många tal, nyckeltal och jag 

mejlade en politiker här, ja kanske det var en tjänsteman i kommunen att få tillbaks alla de här 

uppgifterna av henne om vår förbrukning på vår el och alltihopa, men vi har inte fått svar 
överhuvudtaget, så jag fyllde i det jag kunde… det var alldeles för mycket (information), det här med 

kvadratmeter, hur mycket, värme och hur mycket varmt vatten och hur mycket el och jag bara kände 

hur ska jag? och sopor, hur många kilo och hur många sopor… och ingen som kunde svara på… jag 

gick till köket och fick svar på hur mycket som var ekologisk, så det kunde jag ta reda på men det var 
ganska mycket som jag fick utelämna… då undrar man egentligen var ska alla dessa uppgifter, vad ska 

alla de vara till för i rapporteringen? Varför behöver Grön Flagg dem?” Alina anser att frågan om 

uträttande av hållbara nyckeltal måste ses över även på kommunal nivå och att det är en svårighet i 
alla kommuner brottas med idag. 

 

Grön Flagg som statussymbol?  

 
Enligt flera informanter fyller den gröna flaggan en viss funktion, en symbol av värde, något jag 

sammanfattar som en statussymbol: Enligt Emma är det är bra med en Grön Flaggsymbol, för den står 

för någonting: ”vi visar att vi står för det här, det är inte bara prat utan det blir som en symbol på det 
också och det tror jag är viktigt, i profileringssyfte tror jag är det jätteviktigt”. Den gröna flaggan är en 

symbol att visas menar hon. För Saga märks det skillnad när man träffar nya föräldrar som kommer på 

besök som tillägger att det betyder mycket för dessa idag, eftersom ”de är ändå medvetna om att 
någonting behöver göras, att det är viktigt med hållbar utveckling och miljön”. Till frågan om den 

gröna flaggan kan bli en avgörande faktor för föräldrar för att välja just den förskolan för sina barn 

anser Saga att inte alla men några kan säga att de har valt förskolan för att de tycker att man arbetar så 

bra med miljön. För Emma är certifiering något positivt: ”ja, det visar väl utåt alltså, som en liten 
fasad utåt att man är engagerad, men sen hur mycket det är bakom, det syns inte tycker jag” och anser 

att man kanske är dålig på att dokumentera det som görs, att vissa saker kan man väl naturligt, så 

naturligt att man inte ser det själva.  
 

Grön Flaggs återkoppling 
 
Louise berättade stolt om svaret de fick från Grön Flagg från deras senaste rapport: ”vad bra att ni har 

tänkt, det märks att ni har följt barnen”. Första rapporten som Helenes förskola skickade till Grön 

flagg fick de också återkoppling kring barnens delaktighet där de tyckte att barnen skulle vara mer 

delaktiga, den feedback som förskolan fick gjorde att arbetet kring det utvecklades.  
 

Helene jämför Grön flaggs respons med ledningens och tycker att utöver en kommentar om hur fin 

rapporteringen är läggs den sen i en hörna på chefens skrivbord utan att få återkoppling kring den. För 
henne blir det ett bra samspel att få feedback från Grön Flagg för att kunna utveckla arbetet kring 

certifieringen.  

 

Tidigare och nuvarande insatser 
 

Flera av mina informanter lyfte tidigare insatser i kommunen innan de började arbeta med Grön Flagg 

t ex pappersförbrukning, släcka lampor, enklare återvinning av glas och tidningar mm. Kompostering 
på förskolor var också ett av de tidigare projekten: Saga berättade att hon arbetade med kompostering 

och då fick ett eller två barn efter lunchen följa med till komposttunnan och där processen som pågick 

där förklarades för barnen. Enligt andra informanter togs dessa bort då ingen använde dessa till slut: 
”… det föll liksom, det var ingen som ansvarade för det” (Janicke).  
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Förskolans återvinningsstation 
 

Louise berättade om en kollega: Britta som var miljöinspiratör då och om Brittas man som kör sopor 
och som med hans expertis hjälpte henne att ligga på kommunen så att de skulle upphandla, när avtalet 

löpte ut för sophämtning: ”nu måste ni upphandla så att vi har sopsortering”. Det var tack vare 

pedagogernas drivande insats med argumenten ”vi kan inte jobba med Grön flagg om vi inte får 
kärlsortera på varje förskola” som slutade med att hela upphandlingen ändrades enligt informanten. 

Förskolan var med på lokala tidningen och ledningen var mycket drivande. Nu har många (om inte 

alla förskolor i kommunen) en egen återvinningsstation.  

 
Barnens svar lyder: 
 

Vet du hur tar man hand om skogen? 
 
”Man hugger inte ner träden och bryter inte av grenar och plockar inte mycket mossa, för den tar 

hundra år att växa men lite kan man ta” Kim. 
 

”Man kan städa upp i skogen och så kan man också vara snäll mot skogen, att man inte… träden, det 

är nästan som de lever och då är det inte bra om man slår dem, man ska vara snäll mot dem” Kay. 

 

Vet du hur man tar hand om djur? 
 

”Ja, det vet jag. Jag har många husdjur i min släkt, man måste ge dem mat och vatten, och gå ut med 
dem, prata med dem och gosa med dem, men fiskar kan man inte gå ut med, men ge dem mat, rensa 

vatten och prata med dem kan man. Vet du? Nova är en riktig kelgris, och hundar, de viftar med 

svansen när de är glada. Men katter de är tvärtom när de viftar på svansen då dem vill va  ́ifred” Kim. 

 
 ”En gång såg jag en död fågel, då begravde jag den, jag gjorde en skylt så att alla visste att fågeln var 

där och hade också två spadar” Kay.  

 
”Ankor ger man mat, men inte klappa för då bits de. Och djuren tar man bort saker som är inte bra: 

taggar, stickiga pinnar, glas, så att de inte trampar på dem, ta bort farliga saker, ge mat (äppelskrutt 

ex), en stålpinne tog jag hem ändå från skogen! Och kartong tog mamma till Konsum, för jag orkade 
inte bära på båda sakerna så mamma tog den” Billy 

 

Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? 
Här sammanfattas informanternas svar i olika kategorier: projekt och aktiviteter på förskolan, de yngre 

barnen samt miljöråd som nästan alla informanter tog upp under samtalen: 
 

Projekt och aktiviteter på förskolan 
 
Enligt Elin och Anna görs barnen delaktiga under deras miljöpromenader, skräpplockardagar, genom 

att räkna skräpet och återvinna det. Barnens respons har varit god enligt informanterna och har tyckt 

att det var roligt att räkna kartonger som återvinns på avdelningen och tittat på filmer som är roliga för 
barnen, ”för de ser med egna ögon vad som händer med skräpet som man återvinner”. Saga ser 

barnens delaktighet mer diffust, mer som punktinsatser vid t ex. barnrättsvecka och anser att det ska 

finnas hela tiden, konstant. Emma upplever inte att barnen görs delaktiga i arbetet med Grön Flagg på 

hennes förskola och skulle vilja förbättra det. Helene berättade om olika projekt där barnen har varit 
delaktiga: experiment som barnen tyckte var roligt samt att följa årstiderna genom att gå till samma 

plats, en strand och se den förändras.  
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På Louises avdelning har man arbetat med kroppen ”för barnen var väldigt intresserade av prutt och 

bajs och kiss och snoppar och snippor. Förskolan ”byggde” själva ett ekosystem med en kupol och 

växter, pratade om djuren i skogen som äter varandra och de olika sammanhang som i sig är olika 
kretslopp ”så de har börjat förstå det här, att det går runt, runt, runt”. Barnen har ritat teckningar om 

ämnet och förklarat för varandra. Förskolans senaste projekt är en liten film om kroppen, en 

photostory där barnen varit delaktiga i hela processen: från val av bilder till ljudinspelning. Ett 
kommande projekt i Ciccis förskola är ”från frö till tallrik”, som i samarbete med förskolans kök ska 

synliggöra för barnen: ”det här med naturvetenskapligt, så man tar, och stoppar någonting i jorden och 

vattnar och det får ljus, vad händer då?”  

 
 

De yngre barnen 
 
Enligt Cicci görs de yngre barnen delaktiga genom att de sorterat sopor, skapat med 

återvinningsmaterial eller till exempel genom att de väljer om de vill plantera en växt eller en blomma 

i deras små krukor, att få vara med och plantera, se vad som händer, sköta om det och vara delaktiga i 
processen enligt Cicci hände det att barnen sade: ”oh vi måste vattna, det är torrt! på måndag morgon 

och det tycker jag, det är ganska stort på sådana små barn, det behövs inte så mycket… ”. Vidare 

fortsätter hon med att ”det beror helt på vad man har för förhållningssätt och för inställning till vad de 

yngre barnen klarar av eller inte”. Hon ser det kompetenta barnet och ser det som något naturligt att 
”de ska vara med och undersöka allt”.   

 

Enligt Helene var det de långa promenaderna för att följa stranden som ansågs svårt för de yngsta 
barnen, men barnet som klagat mest under de senaste utvärderingar sade: ”kan vi inte gå på promenad? 

Jag vill gå någonstans!”. ”Det blir så att man erbjuder massa saker och de vet inte egentligen vad det 

är man erbjuder innan de har provat det… de vet inte vad de har att välja på men om de säger : nej, det 

vill jag inte, då gör man det och då kommer man på att men jag vill göra det”. 
 

 

Miljöråd  
 

Återkommande i intervjuerna var det s.k. miljöråd som används på olika sätt i miljöarbetet: 

Emma talar om saknaden av genuint intresserade pedagoger: ”För vissa känns det påtvingat för det är 
framförallt när man gör de här miljöråden, att man måste vara en från varje avdelning i de här 

miljöråden och då blir det liksom folk som inte är engagerade och som inte har tid, som inte orkar och 

inte vill, det är bättre att samla de som är intresserade och vill, då kan de pusha de andra”. 

 
Janicke påpekar att arbetet med Grön Flagg många gånger ligger på en ganska hög nivå och är en svår 

uppgift för de yngsta barnen. Hon anser att arbetet är bättre lämpat för de äldsta barnen. Förskolan 

hade planer att starta ett miljöråd där tanken var att representanter från varje avdelning skulle träffas 
en gång i månad och skulle prata om hur de tyckte de jobbade med Grön Flagg men att ”dessvärre 

rann det också ut i sanden för personen i fråga som drev den biten slutade”. 

 
Enligt Louise fördes diskussioner kring barnens delaktighet inför arbetet med grundtemat Kretslopp. 

Trots att det var vuxna som valde temat skapades ett miljöråd där några barn från varje avdelning 

samlades tillsammans med tre vuxna ”… och pratat om vad kretslopp är, och då har vi tittat på bilder 

just om det här så att de förstår hur saker och ting kan gå runt, runt, runt… ”.  
 

I Helenes förskola görs de stora barnen delaktiga genom miljöråden där två barn för talan för det som 

diskuterats tidigare på samlingen, pedagogerna finns då som stöd.  Det som diskuteras på dessa 
miljöråd är det som barnen tycker är roligt. Där utvärderas även tidigare aktiviteter samtidigt som 

nästa steg i arbetet planeras, ex. att fira miljöarbetet med vattentema, med en ”Vattenfest” (som var 

barnens idé) där pedagoger och barn tillsammans planerade och genomförde evenemanget.  
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Hur ser pedagogernas på sig själva som förebilder?  
 

Här indelas informationer utifrån två kategorier: Miljöansvariga för förskolan och pedagoger som 

förebilder (för barn, för föräldrar men även barn som förebild för varandra).  
 

Miljöansvariga på förskolan 
 
Det verkar som att varje förskola uppfattar rollen som miljöansvarig jämfört med övriga pedagogers 

ansvar och delaktighet på olika sätt: Janicke anser att arbetet med Grön Flagg tar ganska lång tid i 

anspråk och är väl invecklat, ”… det är inte så att pedagoger säger: ”Ja! Jag tar gärna på mig det här 

ansvaret”. Hon anser att det kan bli svårt för någon utomstående, till exempel en ny pedagog på 
förskolan att hoppa in och ta vid och fortsätta arbetet, och att det kan finnas en risk att arbetet rinner ut 

i sanden om det bara finns en pedagog som är ansvarig för miljöarbetet, och denne slutar på förskolan. 

Vidare fortsätter hon med att kollegor känner en tillit till personen som ansvarar för rapporteringen och 
att personen i fråga ordnar och klarar arbetet: ”själv kan jag luta mig tillbaka lite och inte vara så 

aktiv”.  

 
Emma som tagit över ansvaret som miljöinspiratör försöker förstå vad arbetet tidigare inneburit, då 

den miljöansvarige hade slutat på förskolan: ”liksom vad har de skrivit och vad har de menat och velat 

med det här som är skrivet som nu ska jag ta över arbetet och föra det framåt som jag sen i min tur 

säkert ska lämna över till någon annan”. Enligt Cicci har de haft andra som ansvarat för Grön Flagg 
tidigare, ”men det har liksom runnit ut lite vi har inte riktigt hittat vem som brinner för det så vi gör 

lite allihop”.  

 
Elin belyser som mindre positivt ”hur man jobbar med det, det beror på vem som håller den, vem som 

driver det om någon driver så att det ska vara en jättegrej och man känner att man inte mäktar med 

mer, att det blir krångligt”. Helene menar att ”varje avdelning behöver inte göra allting… utan alla kan 

göra någonting”. För Louise är den enda skillnaden hon ser som miljöinspiratör, att hon skriver 
rapporteringen och anser att alla andra pedagoger är delaktiga i arbetet med Grön Flagg. För Saga 

krävs det ”en engagerad inspiratör … då drivs miljöarbetet framåt, det är den här motorn som ändå 

måste finnas”. Hon anser att det inte är miljöinspiratörens roll att nå var och en av pedagogerna på 
förskolan utan att det är vid pedagogmöten där avdelningsansvariga träffas som arbetet börjas för att 

senare bena ut det till alla pedagoger.  Emma tillägger: ”och sen att man inte tvingar på folk på 

förskolorna att jobba med det utan de som jobbar med det på en förskola måste vara genuint 
intresserade av det, för annars blir det inte bra”. 

 

Pedagoger som förebilder till barn 
 
Alla informanter enas om att deras agerande påverkar barnen. ”Det är viktigt liksom att man bygger 

upp den här anknytningen, grunden i början och att man kan göra väldigt mycket med de här små, 

väldigt mycket” menar Cicci som berättar stolt att det bästa hon har gjort är att arbeta med de yngsta 
barnen för där ser man en otrolig utveckling och att lärande sker så fort: ”det är det som jag känner är 

viktigt med små barn, man lägger grunden till vidare utveckling och lärande liksom, det här är basen, 

de lär sig så fort, de är så otroligt kompetenta”. Hon anser, att trots att deras språkutveckling är 
begränsad, hänger de med och är nyfikna och som pedagog vill man ”väcka dem liksom i allt vad 

gäller miljö, natur, djur”. Att vara tillsammans, må bra och ha det roligt få mycket glädje, närhet och 

kärlek.  

 
När vi pratar om pedagog som förebild säger Emma: ”Jag är en förebild, om jag är engagerad och 

visar engagemang i det här så blir det kul för barnen också”. Enligt Janicke passar miljöarbetet ganska 

bra i förskolevärlden. Hon anser att det kommer att bli naturligt för barn i framtiden och menar att det 
är enkel att ta till sig och att det ingår mycket i det man utför i förskolan. Samtidigt anser hon att det är 

en viktig del att man arbetar kontinuerligt. 
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För Helene får barnen ett seende av miljöarbetet, de kommer att uppmärksamma och se naturen som 

någonting positivt. Hon anser att det man själv som pedagog tycker: ”så tycker de (barnen) med, för 

jag beter mig så att jag är en förebild, liksom i allting annat då är jag en förebild där också, och tycker 
jag det här, då tycker de det”. Vidare menar hon att i hjärtat kommer inte barnen att få med sig 

kunskaper om till exempel vatten och varför men istället om att det är någonting trevligt, bra och att 

kunna vad träden och djuren heter ”… eller för att göra mig glad, man vet aldrig”. Enligt Alina 
grundar man någonting som man aldrig kan ta bort för: ”… en upplevelse kan du aldrig ta bort”. 

 

Pedagog som förebild för föräldrarna 
 
Miljöarbetet lämnar spår hemma, det är tack vare de olika projekten på förskolan som föräldrarnas 

vanor påverkas: Elin menar att bland kommentarerna de fått från en del föräldrarna är att de ” måste 

åka till återvinningsstationerna som de inte har gjort tidigare” eftersom deras barn påpekar det. I 
Louises förskola skickades en nalle hem tillsammans med ett skrivblock under en vecka där familjen 

dokumenterade på vilka sätt de levde hållbart (ärva kläder, återvinna mm).  Janicke påpekade att det 

var många som uppskattade arbetet och tyckte att det var bra med Grön Flagg trots att flera av 
föräldrar tyckte det var äckligt med sopsortering på avdelningen av skräpet barnen plockade ute på 

deras promenader och tyckte att det var inte något man skulle låta barnen handskas med. 

 

För Elin är Grön Flagg ”en bra sak att jobba med barnen… för jag tror att det är många barn som inte 
är ute i naturen och får lära sig olika saker, både med det här med kompostering och skogen och djur 

och natur”. Enligt Anna och Elin lär barnen sig om naturen, att vara rädd om den, att återvinna och blir 

miljömedvetna, att ta hand om vår jord, ”att djuren ska må bra, inte slösa papper…” 
 

Genom att få donerat spillmaterial till förskolan som används i lek och skapande, eller att göra egna 

diplom till varje barn där förskolans arbete med miljön tydligt syns, är andra sätt att involvera 

föräldrarna i detta viktiga arbete. 
 

Barn som förebild till varandra 
 
Cicci talar om de små barnens trygghet och relationer, inte bara med de vuxna, utan även deras 

relationer med varandra i de olika konstellationerna. Hon påpekar att de äldre barnen kan tycka 

mycket om sina yngre kamrater och tar hand om dem och ser som naturligt ”alltså med omsorg och 
hur man är mot varandra helt enkelt ”. Barnens svar om sig själva gentemot yngre kamrater visar 

nedan exempel på det Cicci påtalat: 

 

Vet du hur man tar hand om yngre kompisar? 
 

”Jag är jätteduktig på det. Jag är vän med de små, de bara hänger med och kramar hela tiden, min 

lillasyster och hennes kompis, de går hela tiden” Kim. 
 

”Jag kan ta hand om, om de ramlat”. Kay 

 
”Små barn? Lite vet jag, man leker med dem, tar händerna för ögonen, säger man ”titt ut” och såna 

saker”. Billy 
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Analys 

Här används dessa olika perspektiv och begrepp som presenterades tidigare i studien för att analysera 

de olika fokusområdena: 

 Första frågeställning: Hur stödjer en Grön Flagg -certifiering arbetet med hållbar utveckling? 

Analyseras med hjälp av Olsson (A.) och Olsson (E.) studier om hållbar utveckling i 

förskolor. 

 Andra frågeställning om barnens delaktighet och inflytande i arbetet med Grön Flagg, 

analyseras i denna studie med hjälp av Harts delaktighetstrappa för att synliggöra i vilken 

utsträckning barnen görs delaktiga i de olika projekten i förskolorna i studien. 

 Hur ser pedagogerna sig själva som förebilder? Är studiens tredje frågeställning och 

analyseras med hjälp av Axness föräldraskapsprinciper med grund i epigenetik.  

Grön Flagg -certifieringen som stöd i arbetet mot 
hållbar utveckling. 
 

Innehållet i utbildning för hållbar utveckling ska bland annat spänna från dåtid till framtid och från det 

lokala till det globala (SOU 2004:84). I studien anser jag utifrån informanternas svar, samt 

utformandet av arbetet kring certifieringen att Grön Flagg –certifieringen kan bidra till att lägga en bra 
grund till framtiden genom att arbeta med barn i förskolan i deras närmiljö. Betänkandet av 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling menar att en ämnesövergripande verksamhet verkar 

vara vanligast i förskolan och grundskolans tidigare år, i denna studie visas att flera ämnen kan 
integreras genom arbetet med certifieringen enligt informanternas berättelser. Även Skolverket 

konstaterar att lärarna i de tidiga åren verkar mer inriktade på läroplanens övergripande mål, på 

arbetsformer, att knyta undervisning till elevernas intressen (SOU 2004:84), vilket också bekräftas 
enligt informanternas utsagor där barnens intresse fått leda arbetet framåt. 

 

Enligt Olsson (2011:1 E.) hävdar lärarna i studien att arbete för hållbar utveckling gynnas av att det så 

långt som möjligt integreras i den övriga verksamheten och därmed blir ett självklart inslag i 
förskolans vardag. I denna studie anser jag att i de olika förskolorna finns det olika förutsättningar för 

att lyckas med arbetet. Enligt informanterna finns det både gynnsamma förutsättningar samt det jag 

kallar ohållbara strategier. I vissa förskolor hjälps alla åt, arbetet kommer riktigt nära barnen och 
deras intressen tar en stor plats i arbetet mot hållbar utveckling (att göra en film om kroppen, fira med 

fest, djur som äter varandra, mm).  Bland de förskolor som jag anser saknar hållbara strategier i sitt 

arbete med hållbar utveckling enligt informanternas berättelser, är brist på dokumentation, att arbetet 
inte är förankrad hos alla i personalgruppen (precis som i Olssons studie (E.) samt att eldsjälar slutar 

på förskolan, några av faktorerna som påverkar innehållet samt utvecklingen av arbetet med 

certifieringen. Till skillnad från Olssons (E.) studie påpekar informanterna i min studie att 

ledningsstöd finns. 
 

I Olssons studie (2011:16-17 A.) visades bl. a att förskolorna arbetade mycket med hållbar utveckling 

utan att vara medvetna om det, något som bekräftas i min studie enligt några av informanterna. Om 
förskolorna tidigare arbetat med kompostering (även om arbetet föll pga. att ingen ansvarade för det 

längre), är det säkert flera hållbara strategier eller sunt förnuft som en av mina informanter kallar det, 

som inte syns. Hur mycket gör förskolor egentligen som inte dokumenteras och synliggörs? Enligt 

flera av informanternas utsagor ligger energin i arbetet med hållbar utveckling i de kortsiktiga projekt 
som senare ska rapporteras till Grön Flagg. 
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Alla pedagoger i studien har en lång erfarenhet i barngruppen bakom sig, de ser möjligheterna i 

vardagen men jag tycker att de har vänt blicken från det enkla, det vardagliga som pågår för att 

fokusera i stället på dessa olika teman och projekt. I Olssons studie styrde pedagogernas intresse 
innehållet i miljöarbetet och förskolans miljöansvariga sågs som drivkraften i arbetet med 

certifieringen (Olsson 2011 A.). I denna studie bekräftas inte bara Olssons resultat angående dessa s.k. 

miljöinspiratörer i förskolan utan det synliggörs också hur pass viktiga dessa är för att arbetet undviker 
stagnering. Att den som ansvarar för miljö slutar och i samband med detta påverkas arbetet med 

hållbar utveckling, att man inte hittat en eldsjäl som driver arbetet framåt tolkar jag som ett tecken på 

att man har förbisett det enkla och vardagliga. Jag anser att det behövs nya tag i arbetet, att försöka nå 

alla pedagoger och få syn på det man redan gör i vardagen (som säkert är mycket) genom diskussioner 
i arbetslaget och föra arbetet framåt tillsammans men inte för rapporteringens skull utan för att man är 

övertygad av vikten av arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker att en hållbar strategi krävs i varje 

förskola så att arbetet verkställs och levandegörs.  
 

Att vissa delar i arbetet med Grön Flagg kunde göras bättre eller inte alls, att det behövs en mer 

konkret förklaring för barnen (t.ex. kompostpåsens resa som i slutskedet av denna studie fortfarande är 
ett mysterium enligt flera av informanterna) är några av de didaktiska konsekvenserna av arbetet mot 

hållbar utveckling och måste hållas levande, synliggöras i arbetslaget och inte minst anpassas till 

barnens nivå om man ska rusta dem med handlingskompetens.  
 
För några av informanterna i denna studie ansågs arbetet med certifieringen mer anpassat för de äldre 

barnen i förskolan. Olsson (2011:27 A.) påpekar att det är viktigt att påbörja arbete med hållbar 

utveckling med de yngsta barn på förskolan. Detta bekräftas av småbarnspedagogen som tyckte att det 
handlade om förhållningssätt och inställningen av vad de yngre barnen i förskolan klarar av och enligt 

flera av informanterna är föräldrasamverkan inte bara önskvärd utan en verklighet. 

 

Olsson (2011:27 A.) påpekar att det vore önskvärt att ta reda på flera pedagogers åsikt om ämnet hon 
studerade, i denna studie bidrar jag med åtta av dessa. Önskan att inkludera högre ledning eller 

politiker förverkligas även i denna studie då det bland mina informanter fanns en administratör och 

kommunens miljöstrateg: 
 

Behövs certifieringen? 
 

Det är under denna rubrik som studiens resultat förvånade mig mest. Jag trodde att pedagogerna som 
arbetat några år med certifieringen kunde inse att certifiering är mindre viktigt om man redan kan 

arbetssättet, fått prova på de olika inspirationsteman och aktiviteterna, samt fått syn på de olika 

insatserna för att arbeta med certifieringen och kunde arbeta mot hållbar utvecklingen utan stöd av 
andra aktörer, i detta fall Grön Flaggs. Min förväntade tanke om att pedagogerna ansåg vikten av att 

arbeta med hållbar utveckling i sig utan stöd/direktiv av en certifiering gav mig ännu mer frågor än 

svar: 

 
Av informanternas svar att döma behövs certifieringen för att arbetet ska bli djupare, medvetet och 

mer inriktat mot hållbar utveckling och samtidigt enligt läroplanens intentioner. Att ”ha någonting att 

leva upp till”, som även jämförs av en av informanterna mot att ha en broschyr i handen med 
instruktioner: ”det här ska ni jobba med!” som det anses lätt att det faller i glömskan efteråt. Jag 

undrar hur många av dessa s.k. ”broschyrer” som passerat förskolans dörrar och de glömts till slut? Är 

det ett miljömode nu? Och kanske anledningen till att flera inte involveras helt i uppdraget? De kanske 
väntar på det nya modet, med nya uppgifter att ta till sig? Informanterna påpekar att man ska vara stolt 

och ålägga sig att fortsätta med arbetet kring miljö och utveckla arbetet ännu mer. Det tycker jag 

kräver en djup förståelse av alla i arbetslaget för att nå resultat som håller i längden och inte minst når 

barnen och rustar dem med handlingskompetens. 
 

Att det är en extra tyngd, att ”en slags myndighet” kontrollerar arbetet väcker flera frågor: måste vi 

kontrolleras så att vi gör det vi ska? Vad är då drivkraften bakom en kontrollerad insats, rädslan? Är då 
rädslan att inte få godkänt i sitt arbete mot hållbar utveckling tyngre än läroplanen och kommunens 
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uppdrag och intentioner? Hur når detta barnen? Vad får dessa av arbetet med certifieringen då? Båda 

informanterna som talade om Grön Flaggs återkoppling om barnens delaktighet i arbetet (den ena för 

lite, den andra mycket tillfredställande enligt Grön Flagg) säger mig att detta är en viktig aspekt i 
certifieringen som jag anser är mycket positivt. En annan fråga är varför bekräftelsen från Grön Flagg 

anses tyngre än chefens, när man menar att chefens godkännande och en plats i dennes skrivbord inte 

ger lika mycket? Hur ska ledningens stöd se ut då?  

 

Grön Flagg som statussymbol 

 

Enligt några av mina informanter betyder certifieringen mycket för föräldrar idag eftersom de är 

medvetna om att något behöver göras, att det är viktigt med hållbar utveckling och miljön och den 

gröna flagga kan bli en avgörande faktor för föräldrar för att välja just den förskolan för sina barn. 
Certifieringen visar utåt att man är engagerad. Samtidigt arbetet som ligger bakom certifieringen syns 

inte enligt en av informanterna. Om Grön Flagg är en symbol att visas, ett kvalitetsmärke undrar jag: 

Är det nödvändigt att ha en symbol? Räcker det inte med belöningen i sig som arbetet med hållbar 
utveckling ger? Eller är kanske den gröna flaggan en ”klapp på axeln” för ett väl utfört arbete för 

pedagogerna och därför anledningen till att man vill behålla certifieringen? 

 
Enligt de flesta informanterna finns en tydlig struktur och tydliga idéer på Grön flaggs hemsida. 

Informanten som tidigare arbetat i en förskola utan en miljöcertifiering upplever att man hade ett 

bredare miljötänk där som saknas i förskolan som faktiskt har certifieringen, att vissa delar kunde 

göras bättre eller inte alls, som ex. matresterna, som i dagsläget samlas i komposteringspåsar.  

 
Jag tycker att förskolans Hållbara nyckeltal är en bra början för att se hur den enskilda verksamheten 

förhåller sig mot hållbar utveckling samt synliggör vilka insatser som behövs för att nå dit man vill 
komma. För detta krävs kontinuerliga diskussioner i arbetslaget. Även kommunen skulle få en stor 

nytta av en sammanställning av dessa hållbara nyckeltal från alla Grön Flagg-certifierade förskolor i 

kommunen, som inte är aktuellt i dagsläget enligt en av mina informanter. I studien är det bara en 

informant som talade om detta steg i arbetet med certifieringen och hon anser att uppgiften inte var lätt 
att genomföra på grund av att det behövdes information från flera håll. Dessutom hade informanten 

inte fått svar på förfrågan som skickades för länge sedan till en tjänsteman i kommunen samtidigt som 

man undrar ”vart ska alla dessa uppgifter, vad ska de vara till för i rapporteringen? Varför behöver 
Grön Flagg dem?” 
 

Att det tack vare en pedagogs intresse och drivande kom återvinningskärl till förskolorna, vittnar om 
att det finns stöd hos ledningen och det kan möjliggöras om man vet vad som behövs, men hur vet 

man det man inte vet? Hur tar pedagogerna reda på vad som kan göras utanför förskolans dörrar? Hur 

involveras andra aktörer utifrån? 

 
Barnens tankar kring miljön visar på handlingskompetens tycker jag, att plocka skräpet i skogen och 

sortera det, att skydda naturen och djur. Att barnens handlingar stöds och respekteras av föräldrarna 

visas i denna studie där mamman hjälpte till att bära kartongen från skogen till Konsum. Barnen 
förstår att det är fel med skräp i naturen och tar hand om det! Detta tycker jag är den bästa inledningen 

till analysen av nästa frågeställning i studien. 
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Barnens delaktighet i arbetet med Grön Flagg 
 

Nedan placeras de olika aktiviteter som beskrevs av informanterna i studien utifrån de olika nivåerna 

av delaktighet enligt Harts delaktighetstrappa.  
 

 

Projekt och aktiviteter på förskolan 
 

Enligt Elin och Anna görs barnen delaktiga under deras miljöpromenader/skräpplockardagar, genom 

att räkna skräpet och återvinna det. Barnen har tyckt att det var roligt att räkna kartonger som återvinns 

på avdelningen och tittat på roliga filmer och ser med egna ögon vad som händer med skräpet som 
man återvinner, jag placerar deras projekt i steget tilldelat med informerat eftersom det är de vuxna 

som väljer projekt. Emma upplever inte att barnen görs delaktiga i arbetet med certifieringen, Saga 

påpekade att barnens delaktighet är mer diffust, som punktinsatser vid t ex. barnrättsvecka. Dessa 
påminner mig om stegen manipulation, utsmyckning och symbolism då det handlar om speciella 

tillfällen där barnen gör som de blir tillsagda eller några av deras idéer används, men då det handlar 

om punktinsatser anser jag att barnen saknar förståelsen om vad det hela handlar om.  
 

På Louises avdelning har man arbetat med kroppen, barnen skapade en liten film om kroppen och varit 

delaktiga i hela processen och därför placerar jag deras filmprojekt i steget: vuxeninitierade, beslut 

delas med barn, då barnen involverats i varje steg av planeringen och utveckling men det är de vuxna 
som har den första idén. Arbeten med olika exempel på kretslopp i naturen nämndes under samtalet. 

Jag tycker att förskolan har kommit långt i processen med barnens delaktighet och synliggör det på 

olika sätt. 
 

De yngre barnen involveras i utvärderingarna enligt Helene. Hon menar att man erbjuder massa saker 

för barnen och de vet inte egentligen vad det är man erbjuder innan de har provat det. Enligt Cicci görs 

de yngre barnen delaktiga genom att till exempel välja om de vill plantera en växt eller en blomma, att 
de kan påpeka för de vuxna att blommorna behöver vattnas. Det är de vuxna som väljer projekt och 

barnen är volontärer till det, deras åsikter respekteras och därför handlar det enligt mig om tilldelat 

men informerat -steget i trappan. 
 

Miljöråd  
 
Emma talar om saknaden av genuint intresserade pedagoger. Utan att närvara i de miljöråden hon 

beskriver har jag svårt att placera barnens delaktighet enligt Harts trappa. Jag kan tänka mig att bland 

dessa avdelningar där det känns att pedagogerna är tvungna att närvara i dessa möten kan samma 

känsla smittas vidare till barnen som ingår i deras barngrupper. Av denna anledning placerar jag 
projektet i de första stegen i trappan där egentligen handlar om icke delaktighet: manipulation, 

utsmyckning och symbolism. 

 
Information om hur de stora barnen som deltar i miljörådet väljs saknas i materialet från Helene och 

Louises intervjuer men kan lätt placeras i steget: rådfrågas och informeras då projektet är bestämt, det 

hela organiserades av vuxna och barnen rådfrågas. Samtidigt som de yngsta barnens åsikter inte syns 
enligt Helenes och Janickes berättelser och de små barnen bara hänger med arbetet anser jag att de 

placeras mellan stegen: utsmyckning och symbolism.  I Helenes förskola tas det upp i miljöråden vad 

barnen tycker är roligt, samtidigt som tidigare aktiviteter utvärderas och nästa steg i arbetet planeras 

där. t ex. att de vill fira avslutningen på miljötemat med en ”vattenfest”.  Pedagogernas stöd och 
funderingar kring festens planering och genomförande tillsammans med barnen placerar projektet i 

trappans högsta steg: barn initierade, beslut delas med de vuxna. Detta är några exempel på en och 

samma aktivitet som tar olika kliv i delaktighetstrappan! 
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Hur ser pedagogernas på sig själva som förebilder?  

 

Miljöinspiratörer  
 
Informanterna enas om att certifieringen är viktig, samtidigt ser jag en ambivalens mellan uppdraget 

och ansvaret över hur arbetet ska gå till: för några av informanterna är dessa inspiratörer ansvariga för 

att driva arbetet framåt, att inspirera andra. Slutar dessa inspiratörer på förskolan, så kan även 
miljöarbetet drabbas. Arbetet som miljöinspiratör i några av studiens förskolor verkar kräva mer 

ansvar av denne. Det kan lätt hända att arbetslaget anser att det är miljöinspiratörens roll att arbetet 

med certifieringen ska fungera och lutar sig bakåt och blir inte så aktiva, eller att man inte hittar någon 

som brinner lika mycket för arbetet och det stagnerar om den drivande pedagogen slutar på förskolan. 
Jag anser att pedagogerna måste ha ett intresse i arbetet oavsett om de är miljöansvariga eller inte, 

eftersom det ingår i läroplanens uppdrag (Skolverket 2010). På så sätt utvecklas arbetet och blir 

meningsfullt för barnen. Det är barnen som lär sig av alla de olika förebilder de möter i förskolan i alla 
sammanhang. Dokumentationen och arbetssättet måste vara väl förankrade och det är allas ansvar att 

se till att arbetet hålls levande. De nya pedagogerna i förskolan behöver en viss introduktion till arbetet 

med certifiering, stöd av de övriga kollegor samt tillgång till en rik dokumentation och material från 
tidigare projekt för att kunna föra arbetet framåt. 

 

Pedagoger som förebilder till barn 
 
Axness principer (2012:287ff) identifieras i de olika informanternas utsagor om förskolans verksamhet 

och deras roll som pedagoger och förebilder. Dessa pedagogiska relationer mellan barn och vuxna i 

förskolan är unika i sin karaktär eftersom varje barn är unikt likaså pedagogerna, i egenskap av en unik 
livshistoria. Pedagogerna i förskolan använder sig själva som verktyg i sitt arbete med barnen. I vilken 

omfattning de vuxna är medvetna om sig själva, deras egen utveckling som människor samt deras 

förmåga att vara närvarande ”här och nu” (Presence), speglas i barnen som följer det de ser (Example) 

de vuxna göra, utan att ifrågasätta det.  
 

”Det börjar med de allra minsta”, att möta barnen på den nivå de befinner sig, bygga upp 

anknytningen, lägga grunden för det livslånga lärande, att vara tillsammans, må bra och ha det roligt få 
mycket glädje, närhet och kärlek, harmoni.  Cicci anser allt detta är så viktigt med de allra minsta 

barnen på förskolan. Det visar exempel på fyra av Axness principer: Nurturance, Awareness, 

Presence, Rhythm 
 

Axness refererar vidare till Perry (2012:248) som menar att småbarnens hälsosammaste 

hjärnutveckling får näring av konsekvens och förutsägbarhet (precis det vi ska erbjuda på förskolan).  

 
Janickes kommentar om att hållbar utveckling kommer att bli naturligt för barn i framtiden, visar 

exempel på tre av Axness principer: Rhythm, Simplicity, Awareness 

 
Rutiner, aktiviteter samt pedagogernas förhållningssätt sätter ramarna inom vilka barn och vuxna möts 

och samspelar med varandra (15 och upp till 55 timmar i veckan). I vilken utsträckning pedagogerna 

ingår i det som Axness kallar för primary attachments relationships (2012:247) är svårt att bedöma 
och unikt för varje barn men betydelsefullt ändå. 

 

Enligt Axness (2012:288) är det man uppmärksammar, det vi får mer av. Det är upp till var och en av 

pedagogerna att välja vad som ska uppmärksammas. Fokuserar man på hållbar utveckling, harmoni 
eller de mindre positiva aspekterna av verksamheten, är det något som spelar en stor roll då vi kommer 

se mer av det.  

 
Informanterna enas om att deras agerande påverkar barnen, att deras exempel ”smittar” och barnen 

handlar och tycker precis som de vuxna. Värderingar och attityder förs över till barnen dagligen i 



35 

 

förskolan. Barnen är nyfikna och som pedagog vill man ”väcka liksom i allt vad gäller miljö, natur, 

djur”. Awareness: Det man själv som pedagog tycker ”då tycker de (barnen) med”.  

 

Pedagog som förebild för föräldrarna 
 

Miljöarbetet lämnar spår hemma, det är tack vare de olika projekten på förskolan som föräldrarnas 
vanor påverkas och samtidigt erbjuder möjligheter till en mer aktiv föräldrasamverkan där värderingar 

och inte minst attityder skapas. 

 

 
Barn som förebild till varandra 
 

Barn gör som de vuxna gör, barnens kommentarer i denna studie om de yngsta kamraterna på 
förskolan är exempel på deras uppfattning av vad de yngsta barnen behöver: stöd, lek och närhet. När 

Kim säger att de bara hänger med tror jag att hon uppfattat sin roll som förebild för de yngsta barnen. 

Att ta hand om dem om de ramlar är ett annat sätt att erbjuda stöd och hjälp. Inte minst att leka tittut-
lekar, som Billy uppfattar som en av lekarna som de yngsta tycker om. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat visar att Grön Flagg-certifieringen kan stödja arbetet mot hållbar utveckling om det 
finns ett gemensamt synsätt inom arbetslaget, engagerade och drivande pedagoger samtidigt som man 

synliggör de små vardagliga insatserna i förskolan. Pedagogerna anser att certifieringen utåt visar att 

man arbetar mot hållbar utveckling och att den sätter press på att arbetet genomförs.  
 

Att arbeta för hållbar utveckling inkluderar fler aktörer än pedagoger och barn. Ledning, kommunen, 

administratörer och övriga nätverk i kommunen kan stödja och påverka arbetet. Att få se mer utanför 
förskolorna, att få en större bild med perspektivet på alla inblandade aktörer var min önskan i början 

av studien. Alla pedagoger i förskolan ska vara delaktiga under arbetet så att det blir meningsfullt för 

alla inblandade. Andra funderingar som väcktes hos mig är de olika aktörer utanför förskolans dörrar 

som krävs i arbetet. Det verkar som alla små delar inte har bildat en helhet än och jag tror att det kan 
motverka arbetet mot hållbar utveckling. Jag ser det som viktigt att varje förskola har hållbara 

nyckeltal om det finns ett mål och syfte med dessa och ännu bättre: tillgång till informationen som 

krävs för att uträtta dem, detsamma gäller med matkompostpåsarna, var tar dessa vägen? 
 

Lärande för hållbar utveckling inkluderar många aspekter i vardagen, belyses dessa i förskolan? Hur 

vet man det man inte vet? Miljöstationen i varje förskola, en insats med en pedagog i bakgrunden, vad 

mer missar förskolan och vems ansvar är det att ta reda på det? 
 

Barnens delaktighet i arbetet med Grön Flagg-certifiering varierar i de olika förskolorna enligt de olika 

projekt som beskrevs under datainsamlingen. Vissa projekt visade även olika nivåer av delaktighet 
under projektets utveckling. Barnens ålder eller pedagogernas inställningar om det kompetenta barnet 

påverkar i vilken utsträckning barnen görs delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

 
Studiens resultat visar att pedagogerna är väl medvetna om deras påverkan på barnen. De ser sina 

arbetsinsatser och sig själva som förebilder för barnen och att döma av utvecklingen av de olika 

projekten som genomfördes i de olika förskolorna är de förebilder även för varandra. Tillgång till 
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aktuell hjärnforskning, anknytningsteorier och inte minst diskussioner inom arbetslaget angående 

attityder och värderingar som överförs till barnen anser jag vara nödvändiga om man ska rusta barnen 

med handlingskompetens och tillit inför framtiden. 
 

Småbarn observerar noggrant sin omvärldsmiljö och inhämtar den kunskap om världen som 

föräldrarna erbjuder direkt till sitt undermedvetna minne enligt Lipton (2008). Författarna som 
presenterades i denna studie fokuserar på föräldrarnas attityder kring det egna föräldraskapet. Jag 

anser att trots att pedagogerna inte kan göra något åt barnens första tid i livmodern och tiden innan de 

börjar på förskolan (eller utanför förskolans dörrar för all del) bär dessa ett stort ansvar av hur dessa 

barn kommer att utvecklas under deras förskoletid. Det är barnens möte med vardagen som 
programmerar dess undermedvetna. Enligt Lipton (2008:208) behöver barn en närande miljö för att 

aktivera de gener som utvecklar en frisk hjärna. Enligt Axness krävs det en aktiv närvaro, empati, 

samspel och anknytning. Erbjuder vi allt det här på förskolan? 
 

Attachment neurobiology talar enligt Axness om att barnens sociala hjärna (som bl. a. är ansvarig för 

självreglering) kopplas upp i direkt respons till den person som barnens spenderar merparten av sin tid 
med genom de s.k. primary attachment relationships (Axness 2012:241, 247). Om jag utgår från detta 

synsätt spelar det egentligen ingen roll om förskolan har en certifiering eller inte, om man arbetar med 

olika projekt som miljö, empati, teknik eller med HBTQ. Det är vi pedagoger som genom våra 

handlingar formar världens framtid i vårt arbete med barnen. 
 

Axness talar om vikten att vara fullt engagerad, här och nu (mindfulness), att självvärdera ens eget 

föräldraskap. Att söka och kultivera ens inre finaste egenskaper, välvilja och auktoritet. Om detta 
anses viktigt för föräldrar som ansvarar för fostran av sina egna barn, anser jag det ännu viktigare för 

pedagoger som ansvarar för, och medverkar i fostran av många barn i en barngrupp, år efter år. Att 

dessa lägger tid på sig själva och det som gör dem lyckliga. Att kunna erbjuda det bästa av sig själv i 

sitt arbete med barnen skulle berika inte bara barnen utan världen. För mig är även detta en del av 
Lärande för hållbar utveckling.  

 

Metoddiskussion 
 

Konsten att intervjua andra kräver både närvaro och praktik. Under utbildningen provade jag att 

intervjua andra en gång tidigare och var inte riktigt nöjd och bekväm med tekniken.  I början av denna 

studie tyckte jag att det krävdes mycket mer praktik för att kunna få det bästa av en intervju. Att kunna 
vara närvarande i det som sades under tiden, att leda fram informanten och få ta del av informantens 

tankar kring ämnet jag var ute efter blev något jag tyckte utvecklades under studien. Intervjutekniken 

utvecklades och förbättrades med praktik och jag kände att jag blev bättre och bättre för varje gång jag 
skulle leda ett samtal och behövde inte frågeformulären då utan fokuserade i stället på de tre kategorier 

som beskrevs tidigare: 

 

 Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? 

 Behövs en miljöcertifiering för att jobba mot hållbar utveckling? 

 Hur ser pedagoger sig själva som förebilder? 

  

När man litar på sina verktyg (i mitt fall röstinspelning i min mobiltelefon) är det mycket enklare att 

koncentrera sig på själva samtalet och att ställa bättre följdfrågor. Jag anser att anteckningar under 

intervjun skapar distans till informanterna, så när jag kände mig bekväm med röstinspelning slutade 
jag att anteckna.  

 

Transkribering av intervjuerna underlättar analysen av dessa men tar mycket tid i anspråk också. 
Under analysen blev dock dessa transkriberingar en stor hjälp! 

 



37 

 

Svarsfrekvensen till rekryteringsbrevet var så låg att jag efteråt reflekterar över om det hade 

underlättat att de tilltänkta informanterna hade sett frågorna i förväg eller fått veta mer om vad jag var 

ute efter för att därefter acceptera ett eventuellt deltagande i studien.  
 

I studiens slutskede anser jag att alla som medverkade i den gav mig så mycket! Pedagogerna var 

generösa med sin tid, information även med tålamod och god vilja att dela med sig av tidigare 
erfarenheter i arbetet med Grön Flagg. Antal intervjuer i studien gav en bred bild och material för 

analys och bearbetning. Jag tycker att de olika informanternas livsvärldar berikade innehållet eftersom 

deras uppfattningar om arbetet med certifieringen var så olika från varandra i vissa fall, och jag fick 

syn på de olika aspekterna i arbetet med hållbar utveckling och inte minst barnens delaktighet i dessa.  
 

Jag anser att mitt sätt att samla information var lämplig för mina frågeställningar. Studien kunde ha 

berikats med djupare intervjuer av barn eller observationer i förskolan men var inte genomförbar 
varken tids eller energimässig vid sidan av mitt arbete som pedagog. Förkunskaperna och erfarenhet 

av de olika ämnen som behandlas i denna studie var av stor hjälp under intervjuerna. Jag kunde ställa 

följdfrågor och få möjligheten att få djupare svar av informanterna eftersom det inte krävdes en 
grundförklaring av vissa begrepp, aktiviteter eller rutiner kring certifieringen som jag redan är bekant 

med i mitt arbete som pedagog. 

 

Svårigheter med svenska språket (som i mitt fall är mitt andra språk) kan ha påverkat andras förståelse 
av mina formuleringar och funderingar, vilket i början begränsade utrymmet till följfrågor och mina 

eventuella prestationer under följande intervjuer. 

 
Som en del av mitt arbete som yrkesverksam pedagog, intervjuas barnen på min avdelning varje 

termin för att kunna ta del av deras tankar om sin verksamhet. Denna gång inkluderades även en fråga 

angående att ta hand om andra (yngre kompisar, djur och skogen –miljö-) i frågeformulären.  

Barnen intervjuas enskilt med en pedagog de är bekanta med. Vår erfarenhet har varit att detta 
uppskattas av barn som ivriga och nyfikna, och väntar på sin tur att bli intervjuade. Några av dessa 

barn ska börja i förskoleklass nästa termin och deras tankar om hela sin förskoletid kan komma till 

uttryck under intervjun. I min verksamhet har vi haft veckoutflykter till skogen i närheten och där 
diskuteras ibland allemansrätten och de djur och växter vi möter där. Under intervjuerna dök en mängd 

av kloka tankar upp som förskolebarn har gjort till sina egna i sitt möte med skogen och andra 

sammanhang som jag anser är bevis på tidigare och nuvarande projekt med certifieringen och inte 
minst pedagogernas förhållningssätt och var anledningar till att jag inkluderade dessa i studien. 
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Slutord samt förslag till vidare forskning 
 

Jag är övertygad om att, genom ett aktivt deltagande, kan barnens vilja och förmåga att handla 

utvecklas. Genom att väcka barnens nyfikenhet och funderingar, samt ge dem en känsla av makt och 
kontroll, kan vi få dem att inse vikten av deras aktuella och framtida val, samt konsekvenserna för den 

gemensamma miljö de kommer att leva i. Det är ett arbete som krävs för att förändra världen till en 

mer hållbar plats att leva i och utmärkta förutsättningar för att utveckla handlingskompetens. 
 

Jag anser att det är allas ansvar i förskolan att erbjuda en miljö som möjliggör för barn att utveckla 

kunskap och en demokratisk kompetens och utveckla fungerande relationer med andra inte minst mot 

sin närmiljö.  Jag lånar UNESCO rapports titel för att tydliggöra och påpeka förskolans roll idag:  
Shaping the education of tomorrow. 

 

Precis som att varje barn är unikt, är pedagogerna och verksamheterna i vilka barn befinner sig unika. 
Studien visade olika sätt att organisera arbetet kring hållbar utveckling, det jag kallar de olika 

programmeringar som förskolan erbjuder barnen under deras tid där.  Jag anser att med eller utan en 

certifiering är det vardagen och pedagogerna som med sina exempel visar världen för alla barn de 
möter, genom deras handlingar, engagemang och inte minst deras övertygelse av det de håller på med. 

Eller med Axness ord (2012:288): det man lägger fokus på får man mer av.  

 

Man kan inte bli bra på allt, men att visa det lilla eller det stora som man kan och brinner för är det 
bästa exempel vi kan ge barnen. Kärlek, godhet och empati är egenskaper som måste ägas för att 

kunna lära ut dem till barnen, man kan inte ge det man inte har. Får alla barn i förskolan se och 

uppleva dessa egenskaper? 
 

Rutinerna i förskolan erbjuder barnen trygghet och är en av de bästa grunderna under barnens första år. 

Pedagogernas förhållningssätt kommer att variera utifrån deras olika personligheter, men jag anser att 

var och en av dessa är viktiga. Frågan jag ställer mig är: Är jag och dessa pedagoger värda barnens 
icke ifrågasättande imitation? Informanterna i studien var medvetna om deras påverkan på barnen men 

jag är tveksam till om de förstår i vilken stor utsträckningen var och en av dem formar och påverkar 

barnen. 
 

Epigenetik samt Primary attachment relationships och dess påverkan på barnets liv är något jag tycker 

är värt att det forskas mer om. Både i förskolans sammanhang med både barn och vuxna, men inte 
minst i samhället idag. 

 

Värderingar och attityder lärs in i förskolan, läroplanens uppdrag talar om att omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet. Min slutfråga är, hur garanteras detta, vad prioriteras i förverkligandet av 
förskolans uppdrag i vardagen? 

 

 
 

Din tro blir dina tankar 

Dina tankar blir dina ord 

Dina ord blir dina handlingar 

Dina handlingar blir dina vanor 

Dina vanor blir dina värderingar 

Dina värderingar blir ditt öde 
Mahatma Gandhi 
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Bilaga 2 informationsbrev till rekrytering av informanter: 

 

 

 

Pedagog i ___________ kommun: 
Hej! 

______________ kommun förskolor har jobbat intensivt med Grön Flagg senaste åren och jag vill 
göra en studie på ______________ förskolor kring arbetet med miljö och Grön Flagg.  

 

För att kunna genomföra studien och få kunskap om hur andra pedagoger jobbar kring ämnet behöver 
jag som forskare intervjua två pedagoger i er förskola, någon gång under mars månad eller tidigare om 

möjligt.  

 

Med ditt arbete som pedagog i en förskola med Grön Flagg-certifieringen kan du bidra med idéer och 
tankar om just er förskolas arbete med miljö och Grön Flagg. 

 

Kvalitativ intervju är metoden jag tänker använda mig av, jag är inte ute efter ”de rätta” svaren, utan i 
stället få ta del av dina tankar kring ämnet.  

 

Intervjun jag tänker genomföra består av några enkla frågor som jag vill spela in med din tillåtelse, allt 

för att underlätta bearbetning och analys till min studie.   
 

Intervjutiden beräknas ta ca.30 minuter och jag kan komma till din förskola och träffa dig, när det 

passar dig/förskolan bäst, eller träffa dig någon annanstans om du vill.  
 

Information jag kommer att insamla är konfidentiellt och dina svar kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av den. Studien följer centrala etikprövningsnämnden (CEPN) samt 
Vetenskapsrådets ”God forskningssed” och PUL lagen, inga personliga uppgifter kommer att ingå i 

studien. Ditt deltagande är frivilligt och din medverkan kan avbrytas när som helst utan särskild 

förklaring. Alla namn kommer att fingeras vid insamling och sammanställning av resultaten. 

 
Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid 

Stockholms universitet. Insamlat material kommer att förstöras när jag lämnar in mitt examensarbete, 

som beräknas vara klart i slutet av den här terminen (VT-13). 
 

För att fördjupa min analys är jag tacksam om jag får ta del av era texter i tidigare rapporteringar till 

Håll Sverige Rent. 
 

Jag skulle bli väldigt glad om du vill delta i studien, kontakta mig via mejl eller telefon om du vill och 

kan delta eller har ytterligare frågor och funderingar. 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Namn 

Adress 
Telefon 

e-post 
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