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Sammanfattning 

Enligt förskolans läroplan ska pedagogerna sträva efter att utveckla barnens intresse och engagemang i 

frågor rörande miljöns hållbarhet samt utveckla förståelsen för kopplingen mellan människan, 

samhället och naturen. Flera organisationer finns världen över som arbetar för en miljömässigt hållbar 

framtid. I Sverige är det vanligt att förskolor som vill arbeta med miljö och hållbar utveckling är 

ansluten till nätverket ’’Grön Flagg’’. I denna studie intervjuas fem förskolepedagoger på fem olika 

’’Grön Flagg’’-certifierade förskolor om sitt arbete med ’’Grön Flagg’’. Syftet är att undersöka hur 

pedagogerna använder ’’Grön Flagg’’ i sin verksamhet och hur de involverar barnen i processen. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och grundar sig på insamlat material från intervjuer. 

Resultatet visar att förskolorna arbetar temainriktat med ett eller flera av ’’Grön Flaggs’’ sju teman där 

alla i verksamheten ska vara involverade på något sätt. Pedagogerna anser att arbetssättet är roligt och 

givande. Responsen från barn och vårdnadshavare upplevs som positiv av pedagogerna. Slutsatsen är 

att ’’Grön Flagg’’ är ett arbetssätt som verkar för att utveckla barnens aktiva engagemang i 

miljöfrågor. Arbetssättet uppfattas som effektivt och givande av alla inblandade parter och är ett gott 

steg mot en hållbar framtid. 
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Förord 
Jag studerar till förskollärare på Stockholms Universitet.                                                                 

Under utbildningen har vi berört området hållbar utveckling som har väckt mitt intresse. På min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag upptäckt att förskolor arbetar med hållbarhetsfrågor och har 

valt att fördjupa mig i hållbar utveckling, och göra en studie om ’’Grön Flagg’’. 

 

Jag vill tacka alla pedagoger som har ställt upp och har gjort studien möjlig. Jag vill även tacka min 

handledare Maria Svedäng som har gett mig feedback, har varit positiv och tålmodig under hela 

processen.  
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Inledning 

I dagens läge är hållbar utveckling ett högaktuellt område som direkt berör alla individer. 

Miljöproblem är ingenting nytt för människan. I alla tider har människor kämpat mot miljöproblem, 

men under de senare åren har människans påverkan på miljön varit mycket större än tidigare 

århundraden. Tidigare var den allmänna uppfattningen att stora industrier och deras utsläpp var det 

allvarligaste hotet mot miljön. Idag växer insikten om allas vår delaktighet i det miljöpåverkande 

konsumtionssamhället som leder till att vi förbrukar jordens resurser i en alltför hög takt (Björklund 

2014, s. 17-18). För att dagens miljöproblematik ska kunna åtgärdas räcker det inte med en 

medvetenhet eller funderingar kring problemen, det krävs något ytterligare, ett engagemang som i 

praktiken påverkar vår miljö positivt (Björklund 2014, s. 115). Både förskolan och skolan är viktiga 

aktörer som kan påverka barnens intresse för miljöfrågor. Ett av målen som Skolverket (2010, s. 8) har 

formulerat är att ’’förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och 

omsorg om sin närmiljö.’’ En utveckling av detta mål är att pedagoger på förskolan ska sträva efter att 

barnen ska förstå kopplingen mellan vardagsliv, arbete och hur det kan bidra till en bättre miljö, inte 

bara i nutid utan även i framtid (Skolverket 2010, s. 7). För att uppnå målen kan skolor och förskolor 

få stöd av nätverket ”Grön Flagg” (Håll Sverige Rent 2015). Genom att gå med i ’’Grön Flagg’’ 

förbinder man sig att arbeta aktivt med frågor som rör miljö och hållbar utveckling i sin verksamhet 

och som belöning blir förskolan/skolan ’’Grön Flagg’’-certifierad och får hissa den gröna flaggan som 

visar att man arbetar hållbart och värnar om miljön. 

Bakgrund och tidigare forskning 

Hållbar utveckling i förskolan 

Hållbar utveckling handlar om att vi idag inte ska överanvända våra resurser, för att kommande 

generationer i framtiden ska ha möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att tillväxten och 

utvecklingen måste ske i ett tempo som bibehåller förutsättningarna för balans i ekosystemen (Förenta 

Nationen 2015). Man brukar urskilja tre dimensioner av hållbar utveckling. De tre dimensionerna är: 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten 

fokuserar på förståelse för naturliga funktioner i och omkring ekosystem, och vad resultaten blir av 

mänsklig påverkan. Den sociala fokuserar på människan, hur vi delar vår kunskap och skapar ett 

trivsamt och hållbart samhälle, genom till exempel projekt som ”Grön Flagg”, och den ekonomiska på 

en ekonomisk hållbar utveckling. Till exempel utvinnande av de naturresurser människan 

använder/behöver utan att göra irreversibel skada miljö och natur (Kungliga Tekniska Högskolan 

2015).  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010 s. 10) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar förståelse och intresse för naturens olika kretslopp samt för hur människan, samhället och 

naturen påverkas av varandra. Björklund (2014, s. 115) skriver att om förskolor vill arbeta med ett 
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miljöansvar vore det bra om engagemanget kommer från någon i personalen, som i sin tur sprider 

intresset till personalgruppen och sedan vidare till ledningen, för att få stöd från skol/ förskolechefen. 

Det bästa, tycker hon, vore om grupper av förskolor gemensamt beslutar om att arbeta med hållbar 

utveckling i verksamheten. Björklund skriver även att man inte alltid kan vänta på att något 

förändringsarbete ska ske. Hon anser att arbete med små förändringar sakta kan växa fram och få fäste 

i organisationen. Ett exempel på ett sådant förändringsarbete i organisationen kan vara ’’Grön Flagg’’. 

 

Haas och Ashman (2014 i Caiman 2015, s. 75) visar i Caimans avhandling resultat på en forskning 

som tidigare gjorts om ekologi och biologisk mångfald med inriktning på barn. Resultatet visar att 

barnen saknade kunskap om ekologin. När barnen besvarade frågor saknades sammansatta, ekologiska 

förklaringar. Det var endast en liten grupp femåringar som kunde förklara ekologiska samband mellan 

organismer. Caiman skriver även att förskolans insats kring ekologi har stor betydelse för vilka 

kunskaper barnen tar med sig till skolan. Ett exempel som lyfts i avhandlingen är att de kunskaper 

barnen tagit del av i förskolan om kompostering, senare i årskurs 1 kan komma till användning när 

barnen får en undervisning om nedbrytning av löv. 

 

Engdahl, Karlsson, Hellman och Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 6) skriver att barn i både industriländer 

och utvecklingsländer är utsatta på grund av följden av miljöförstöring. I dagens läge vet vi mycket 

om miljön och hur vi kan arbeta för att förbättra miljön för en hållbar framtid. Det är en stor utmaning 

att lära de kommande generationerna att handla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför är det viktigt 

att barnens intressen kring miljön stimuleras, synliggörs och utvecklas för att göra dem miljömedvetna 

redan i yngre åldrar. I förskolans styrdokument konstateras att genom att vistas och leka i naturen 

utvecklar barnen en kunskap om att vårda naturen samt skaffar sig en förståelse för miljön. Detta 

ifrågasätts emellertid av Engdahl et al (2012, s. 6) som framhåller att utevistelse och naturpedagogik 

inte med automatik leder till att barn utvecklar viktiga kompetenser om en hållbar framtid. Detta 

vittnar om delade åsikter angående barnens erfarenheter och skapande av miljömedvetenheten när 

barnen vistas i naturen. 

 

Engdahl et al (2012, s. 7) framhåller att förskolan har bra förutsättningar för att arbeta med hållbar 

utveckling genom sitt holistiska tänkande och tema/projektinriktade arbetssätt där man i ett projekt 

kan beröra flera olika ämnen. Genom att i projekten utgå från frågor och intressen, blir barnen aktiva, 

och deltar, som i sin tur kan leda till att lärandet blir en värdefull handling, där barnens vilja att agera 

och förändra blir mycket stor. 

Undervisning för hållbar utveckling 

Öhman (2006, s. 15) skriver att vi lever i en värld av värden. Att vissa handlingssätt ses som de rätta 

och vissa levnadssätt ses som goda. Det handlar om att vi ska förhålla oss till det goda och det som är 

rätt i vår vardag, det handlar om moral. Den ständiga reflektionen över det rätta och det goda handlar 

om etik. Innebörden av miljömoral är att visa respekt och ansvar mot naturen. Miljöetik innebär 

reflektionen över handlingar som är etiskt goda/rätta. Handlingar som är baserade på normer, som vi 

har i samhället, är exempelvis att vi återvinner förbrukade förpackningar för att minska 

resursförbrukningen. Sund (2008, s. 26) skriver att en viktig etisk utgångspunkt för miljöundervisning 

är vilken relation människan har till naturen. Individer bör diskutera normer för att vidare, i försöken, 

utveckla förståelse för vilka alternativ och ställningstaganden inom ett normsystem som kan uppfattas 

som mer rätt än andra alternativ.  
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Sund (2008, s. 28-29) urskiljer tre olika undervisningstraditioner då det gäller miljöundervisning i 

Sverige: den faktabaserade, den pluralistiska och den normativa. Inom den faktabaserade traditionen 

som växte fram under 1960- och 1970-talet ses miljöproblemen främst som ekologiska frågor som kan 

bearbetas genom att fler erövrar kunskap kring naturvetenskap. Olika miljöproblem kan lösas med 

hjälp av vetenskap. Människan är miljöetiskt skild från naturen, som i första hand värderas utifrån den 

positiva påverkan den har för människan. Undervisningen i den faktabaserade traditionen har enligt 

Sund som mål att förmedla grundläggande kunskaper och vetenskapliga fakta. Med stöd av de 

kunskaper barnen erövrat, förväntas individerna på egen hand ta ställning till olika situationer och 

handla mer rätt. Pedagogens uppgift är att ta hänsyn till miljöproblematiken och tillämpa det i sin 

undervisning. I sin avhandling uppmärksammar han att de flesta pedagogerna arbetar inom den 

normativa traditionen. 

 

Den normativa traditionen, skriver Sund (2008, s. 29), utvecklades under 1980-talet genom att skolans 

förändringar i styrdokument som påverkades av samhällsdebatten kring kärnkraft. I den normativa 

traditionen behandlas miljöproblematiken som värdefrågor. Inom den normativa traditionen betraktas 

miljöproblemen som skador som uppstått genom människors ”felaktiga” livsstil. Med hjälp av 

kunskapen menar han att människan på egen hand kan ta mer ansvar genom att ”handla” mer 

miljövänligt. Under utbildning ses barn som självständiga, aktiva och kunskapssökande individer. 

Utifrån den normativa traditionen skriver Sund att man inte ser några stora hinder kring varför 

samhället inte kan handla mer miljövänligt. Människan är miljöetiskt en del av naturen, där individen 

skall leva efter naturens lagar. Syftet med undervisningen enligt Sund är att barnen skapar mer 

vetenskapliga kunskaper som i sin tur leder till att de utvecklar miljövänliga värderingar. De barn som 

redan har goda kunskaper, agerar ofta automatiskt rätt, utifrån ett ekologiskt tänkande. Denna typ av 

undervisning sker ofta tematiskt och i grupparbetsform. 

 

Sund (2008, s. 29-30) skriver att den pluralistiska traditionen utvecklades under 90-talet. Den växande 

osäkerheten kring miljöproblematiken och mängden av olika uppfattningar i miljödebatter är 

utgångspunkter för denna tradition. Miljöfrågor och miljöproblematiken anses vara politiska. Sund 

skriver att vetenskapen inte vägleder till lösningar på miljöproblem. Miljöfrågorna behandlas 

demokratiskt i klassrummet och synpunkter och värderingar lyfts. Sund påstår att det är människans 

intressen som ska ligga i fokus, vilket anses vara en viktig del av undervisningen och det miljöetiska 

agerande. Barn lär sig på så vis att tänka kritiskt inom miljö- och utvecklingsfrågor. Inom den 

pluralistiska traditionen är utvecklandet av ett kritiskt och självständigt förhållningssätt hos eleverna 

centralt.  

Grön Flagg-certifiering 

En organisation som stödjer förskolornas arbete riktat mot bättre miljö heter ”Håll Sverige Rent” 

(HSR). HSR är en stiftelse som startade år 1962. Sedan dess har HSR haft en rad olika kampanjer och 

samarbeten med företag, exempelvis med Länsförsäkringar för att göra sig av med farligt avfall och 

skrot från landsbygden (Håll Sverige Rent 2015). HSR har en vision om att Sverige ska bli världens 

renaste land. År 1996 lanserade stiftelsen ’’Håll Sverige Rent’’ nätverket ’’Grön Flagg’’. ’’Grön 

Flagg’’ innebär en möjlighet till miljöcertifiering för förskolor och skolor. Den gröna flaggan är ett 

bevis på att man i den dagliga verksamheten har valt att arbeta med miljömedvetna direktiv (Håll 

Sverige Rent 2015). 
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Det svenska nätverket ”Grön Flagg” är med i den internationella organisationen Foundation for 

Environment Education (FEE) som startade 1981 och samarbetar med olika miljöorganisationer i 

Sydafrika och Europa. ’’FEE” omfattar fyra olika projekt som handlar om miljön (Foundation For 

Enviromental Education 2015). 

De fyra projekten är: 

• Eco School, som i Sverige kallas för ”Grön Flagg”. 

• Young Reporters for the Environment, vilket innebär att elever arbetar med olika miljöfrågor och 

kommer med förslag på lösningar/förbättringar. Till sin hjälp har eleverna internet och media.   

• Blue Flag Campaign, som är ett säkerhet- och miljö-certifiering av hamnar och marinor.  

• Learning About Forests, LEAF, som innebär att lärare/skolor bör lägga större tyngd på att koppla sin 

undervisning till naturen (Foundation For Environmental Education 2015).  

 

Eco School är Europas variant av ’’Grön Flagg’’. Eco School nämndes för första gången år 1992 på 

miljökonferensen i Rio de Janeiro. Under konferensen lyftes miljöfrågor och ett arbete för hållbar 

utveckling. År 1994 grundades organisationen och syftet var att engagera barn i ett långsiktigt arbete 

för att tillsammans ta hand om jorden. Idag är 58 länder runt om i världen delaktiga i organisationen. 

Grundtanken med Eco Schools är att barn ska engagera sig i sin och skolans närmiljö. Alla individer 

ska känna sig delaktiga i arbetet och alla ska få möjlighet till att utveckla ett miljömedvetet tankesätt i 

Eco School. För att skolan ska bli certifierad krävs det att skolan uppnått sex mål. Efter att skolan visat 

aktivt deltagande och strävan efter sina egna miljömål erhåller verksamheten en flagga som bevis att 

de arbetar med hållbar utveckling (Eco School 2015). Trots att ”Eco School” är centrerat runt senare 

skolår har det i Sverige haft stark effekt i förskolan. 

 

Syftet med ’’Grön Flagg’’ är att förskolor och skolor på lång sikt ska arbeta med hållbar utveckling i 

sin vardag, precis som i Eco School. Ett av kraven för att få certifikatet är att alla i verksamheten på 

något vis involveras. Tanken är att när en verksamhet har blivit certifierad genom att arbeta med ett 

tema påbörjas nya teman och nya mål sätts upp för att man ska få behålla sin certifiering. ’’Grön 

Flaggs’’ förhoppning är att verksamheten får ny inspiration i och med nya projekt, och kraft för att 

fortsätta kämpa för en hållbar utveckling efter ett avslutat arbete. Fortsätter verksamheten att arbeta 

med ’’Grön Flagg’’ och uppnår målen, får de behålla sin certifiering. Vid misslyckande dras 

certifieringen in och den ’’Gröna Flaggan’’ måste hissas ner (Håll Sverige Rent 2015) 

 

’’Grön Flagg’’ är följaktligen ett verktyg som är skapat för att underlätta arbete med hållbar utveckling 

i skolor- och förskolor. Arbetet sker cykliskt och pågår under ett till två år ungefär. Under den tiden 

arbetar man kring tre områden som är självvalda, det kan vara inom ett eller flera teman. Man 

använder sig av sju olika teman: närmiljö, vattenresurser, konsumtion, kretslopp, livsstil och hälsa 

samt klimat och energi. Varje förskola som vill arbeta med ’’Grön Flagg’’ måste upprätta en 

handlingsplan. Som tidigare nämnts är ett av kriterierna för ”Grön flagg” att hela förskolan på något 

sätt måste vara delaktig i projekten och att det är barnens nyfikenhet, och idéer som ska ligga i grund 

för arbetet med ’’Grön Flagg’’ (Håll Sverige Rent 2015).  

 

Målen verksamheter sätter upp är riktade mot något de vill sträva efter att förbättra eller förändra. Om 

verksamheten har grupper med spridda åldrar är det viktigt att fundera ut mål som är anpassade till 

respektive ålder. Verksamheten väljer själva hur de vill gå tillväga för att uppnå målen, men i 

handlingsplanen ska det redogöras med exempel på vilka aktiviteter man tänkt utföra kring vilket 

område. Det är även viktigt att tänka ut/planera vilka förändringar eller mål man kan uppnå genom de 

olika aktiviteterna. Efter att förskolan valt ett eller flera teman att arbeta kring och formulerat sina mål 

att sträva efter, börjar det praktiska arbetet i verksamheten. Förskolan kan tidigast efter ett halvår och 
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senast efter ett och ett halvt år skicka in sin redovisning, till organisationen ’’Grön Flagg’’, om hur 

arbetet har gått kring det valda området. Det är sedan ’’Grön Flagg’’ som granskar rapporten och 

avgör om förskolan uppnått resultaten och blir certifierade eller inte. Om förskolan blir godkänd, 

erhåller förskolan en ’’Grön Flagg’’. Verksamheter som har tidigare erhållit en ’’Grön Flagg’’, får 

behålla sin flagga upphissad vid ett godkännande och är tvungen att hissa ner flagan om resultatet blir 

underkänt. En verksamhet som arbetar med ’’Grön Flagg’’ som verktyg, bidrar till att förstärka både 

handlingskompetensen och medvetenheten hos barn och pedagoger som försöker agerar miljömedvetet 

i olika situationer (Håll Sverige Rent 2015). 

 

’’Håll Sverige Rent’’ har skapat “Blixtpatrullen” ett arbetsmaterial för de yngre åldrarna som med 

hjälp av en lärarhandling, en berättelse och annat material kan underlätta för verksamheten att nå 

målen i styrdokument och ger struktur i förskolan (Håll Sverige Rent 2015). På ’’Grön Flaggs’’ 

hemsida finns även andra möjligheter för pedagoger att hämta hjälp och inspiration. Calluna är ett 

företag som anser sig själva vara Sveriges ledande naturmiljökonsult sedan 1992. Calluna AB finns i 

flera städer i Sverige och har ett samarbete med HSR. Företaget erbjuder utbildningar där 

föreläsningar som är riktade till arbetet kring miljöfrågor står i fokus för pedagoger som arbetar med 

’’Grön Flagg’’ i sin verksamhet. Det erbjuds exempelvis föreläsningar och skräddarsydda workshops 

beroende på vilket eller vilka teman man valt att fokusera på i verksamheten (Calluna 2015). 

 

Björneloo (2007, s. 25) konstaterar att det är en utmaning att lära medborgarna världen över att bry sig 

om vad innebörden av hållbar utveckling är och att förstå frågor som berör den gemensamma 

framtiden på jorden. I officiella dokument från toppmöten och kommissioner framgår inte konkreta 

åtgärder riktade mot hållbar utveckling. Det som framgår är att det behövs en demokratisk bildning 

och individers delaktighet för att förstå och lära vad som krävs från var och en i en hållbar 

samhällsutveckling. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010 s. 7) anger Skolverket att en av förskolans 

uppgift är att lägga stor tyngd på natur- och miljöfrågor. Det är pedagogernas ansvar att sträva efter att 

barnen förhåller sig varsamt till natur och miljö, samt att de förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

På förskolan ska en positiv framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt präglas. Det framgår också i 

Skolverkets styrdokument (2010, s. 8) att det är förskolans ansvar att tillämpa ett arbetssätt där barn 

aktivt kan delta i verksamheten riktat till exempel mot hållbar utveckling.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med ’’Grön Flagg’’ arbetar för 

att väcka barnens intressen för hållbar utveckling. Det är pedagogernas åsikter och tankar som studeras 

i studien. Frågeställningar som studeras i studien är: 

 

Varför väljer en förskola att arbeta med ’’Grön Flagg’’? 

 

Hur arbetar förskolor med ’’Grön Flagg’’ och hur ser pedagoger på arbetssättet? 
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Teoretiskt perspektiv 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i ’’Grön Flagg’’ förskolor arbetar med barns 

lärande och delaktighet i samband med arbetet ’’Grön Flagg’’. För att göra detta har jag valt att utgå 

från ett sociokulturellt perspektiv. Inom den sociokulturella teorin är det sociala samspelet i fokus och 

i förskolan är samspel en viktig indikator för lärande.  

 

Begreppet meningsskapande är centralt i teorin och kan ske med hjälp av både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Kommunikation kan ske med exempelvis gester, miner, rörelser samt tal- och 

skriftspråk (Bjar & Liberg 2010, s. 18). När man tillsammans umgås i språket lär man av varandra, 

både att skapa mening men även att tillämpa språket. Om individen ännu inte kan tala, utvecklas 

språkkunskaper genom att umgås i språket med andra (Bjar & Liberg 2010, s. 77). Säljö (2010, s. 84, 

86) skriver att lärandet sker när människan deltar i aktiviteter och kommunikativa samspel med andra. 

Han skriver även att språket ger oss möjlighet att samtala om ämnen som inte finns omkring oss. Den 

språkliga kommunikationen utgör inte bara en neutral innebörd, utan när vi framställer språkliga 

uttalanden finns redan antaganden, värderingar och attityder. Ofta kan dessa uttalanden ske omedvetet. 

Säljö (2010, s. 105) framhåller att sättet människan agerar på har en koppling till sociala och kulturella 

mönster som finns i omgivningen. De kulturella aspekterna förs vidare genom kommunikation. För att 

tydliggöra kan man säga att kommunikationen är en bro mellan individens tänkande och kulturen. 

 

Det inom sociokulturella perspektivet centrala begrepp intersubjektivitet, innebär att förståelsen sker 

genom kommunikation där en ömsesidig förståelse utvecklas mellan individer. Det är ingen förståelse 

som överförs från en människa till en annan utan det är en förståelse människor emellan. En individ är 

alltid beroende av andra individer för att erövra kunskap. Individen använder sig av kunskap, 

erfarenheter och verktyg som de har lärt sig i ett tidigare skede med andra barn eller vuxna (Gjems 

2011, s. 26, 28). Genom att människor för konversationer med varandra kan man visa ett intresse, det 

kan exempelvis handla om viktig information, om något intressant eller skapa diskussioner kring hur 

man skall gå tillväga med att lösa en uppgift (Bjar & Liberg (2010, s. 19).  

 

Arftefakt och mediering är två centrala begrepp i teorin. Med hjälp av artefakter kan man skapa 

mening. Ett material som bearbetats och förnyats av människan kallas artefakt. En artefakt kan komma 

från naturen såvida artefakten behandlats av människan (Gjems 2011, s. 20). Mediering är ett 

situationsbundet begrepp. Kunskap förmedlas i olika situationer och på så vis utvecklas en förståelse 

om omvärlden och sig själv. Exempel på mediering kan vara fysiska redskap såsom en gaffel och ett 

glas. Det kan även vara auditiva ord som uttrycker vad man tänker göra eller vad man vill. Beroende 

på vilken kultur man befinner sig i kan budskapen variera. Språket är ett medierande redskap som 

hjälper oss att ta del av andras kunskaper och även dela med sig av sina egna. Språk och samtal räknas 

i västvärlden som en del av de viktigaste medierade redskapen för kunskap och lärande (Gjems 2011, 

s. 21). 

 

Gjems (2011, s. 21-22) beskriver begreppet socialt samspel och lägger vikt på kontexterna där lärandet 

är kopplat till relationer mellan människor. Genom att människan deltar aktivt i olika aktiviteter med 

andra människor och genom att människan observerar andras beteende i olika situationer, intar 

individen nya erfarenheter och nya kunskaper. När barn blir stöttade i användandet av olika redskap, 

utvecklar de kunskap inom områden. Detta leder i sin tur till att barn kan vara mer delaktiga i den 

sociala gemenskapen. 
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Säljö (2010, s. 130,135) skriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste man relatera 

verksamheten till handlingar och kunskap. Kontext innebär att individen utgår från den situation som 

individen befinner sig i. Det sättet man talar och tänker på samt de handlingar man gör, är kopplade till 

den kontext man vistas i. Det är våra egna erfarenheter som avgör hur vi reagerar i olika situationer. 

Kontexten inverkar inte på individen, den är integrerad i olika situationer, men är en del av kontexten. 

Vilket Säljö (2010, s. 135) menar är att ”våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter”.   

Metod 

Val av metod 

Semistrukturerade intervjuer med en person åt gången är ett effektivt verktyg att använda när man vill 

samla in ett unikt material. Fokuseringen ligger på att samla in material kring andra människors 

upplevelser, erfarenheter, tankar och åsikter. Individperspektivet ger möjlighet till ett nyansrikt 

material som kan tolkas och analyseras. Det är den intervjuade personens personliga tankar och 

erfarenheter som står i centrum (Kaijser & Öhlander 2011, s. 85-87). I denna studie ligger fokus på de 

deltagande pedagogerna och det är deras tankar, och åsikter som analyseras, och tolkas.  

 

Intervjumaterialet i denna studie har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 38) vilket innebär att formuleringen av intervjufrågor och frågornas ordning är 

välarbetade (bilaga 1). Detta leder i sin tur till att alla intervjuade pedagoger hanteras så rättvist som 

möjligt. Jag som intervjuare strävade i varje intervju efter neutralitet och objektivitet. Kavle och 

Brinkmann (2009, s. 150) skriver att frågor måste anpassas efter olika individer eftersom alla 

människor har olika åsikter om områden, därför är öppna frågor en fördel. De som blir intervjuade 

kunde tolka frågan och besvara utifrån sin förståelse och sina egna tankar. Därför valde jag att 

formulera några öppna frågor i studien, för att inte styra pedagogernas svar till det som gynnar min 

studie mest. I studien intervjuades en pedagog åt gången där jag som intervjuare ställde en fråga i taget 

och sedan lyssnade på intervjupersonens svar samt spelade in svaren för att inte missa några detaljer. I 

vissa intervjuer har en följdfråga ställts för att förtydliga frågans innebörd (Ahrne & Svensson, 2015, 

s. 38). Fördelen med semistrukturerade intervjuer i studien är (Ahrne & Svensson, 2015, s. 39) att man 

enkelt kan anpassa frågorna efter pedagoger som arbetar med ’’Grön Flagg’’.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Eftersom jag var ensam intervjuare var det 

nödvändigt för mig att spela in intervjuerna för att underlätta både under intervjuerna, för att kunna 

lägga fokus enbart på intervjun, och i efterarbetet, för att vara säker på att det inte uppstår några 

missförstånd vid bearbetningen av materialet. Fördelen med att använda sig av en diktafon är att man 

under intervjuerna kan fokusera på själva samtalet med intervjupersonen. Vid intervjuerna hade jag 

även med mig penna och papper. Syftet med att ha anteckningsblock fyller två aspekter, dels en 

backup om diktafonen skulle krångla och dels en möjlighet för mig att beskriva kontext, exempelvis 

var intervjun genomfördes. 
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Urval 

I studien intervjuas både förskollärare och barnskötare. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval där 

det viktigaste kriteriet var att förskolorna där personal intervjuats skulle arbeta med ’’Grön Flagg’’. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

 

I studien intervjuas fem pedagoger som arbetar på fem olika förskolor. Tre av pedagogerna är 

förskollärare och två barnskötare. För att få en bredare bild av vad pedagoger anser om arbetssättet, 

intervjuades en pedagog per förskola. Tillträdesprocessen har sätt olika ut. Pedagogerna som ställt upp 

i studien kontaktades via mejl till cheferna, som i sin tur vidarebefordrade mejlet till sina medarbetare 

och via telefonsamtal. Anledningen till att mejlen skickades till förskolecheferna var att cheferna 

enkelt kunde nå alla sina anställda och på så vis har jag kunnat sprida mina förfrågningar, och 

samtidigt ökade chansen att få pedagoger att ställa upp (bilaga 2). Telefonsamtalen var riktade direkt 

till förskolan, där jag bad om att få tala med en specifik pedagog eftersom jag, via mina kontakter, 

redan fått indikationer på att vissa pedagoger var intresserade av att delta.  

 

Nedan i tabell 1 presenteras en sammanfattning över de pedagoger som medverkat i studien och hur 

länge deras respektive förskolor arbetat med ’’Grön Flagg’’. I den första kolumnen finns det 

pedagogernas namn som är utbytta till bokstäver. Vidare i tabellen kan man se vilken pedagog som har 

vilken utbildning, hur länge deras arbetsplats arbetat med ’’Grön Flagg’’ och hur arbetssättet 

initierades i verksamheten. Tre av pedagogerna är förskollärare och två barnskötare. De flesta 

förskolor som ingår i studien har arbetat med ’’Grön Flagg’’ under en relativt kort period. Det är 

endast en av förskolorna som har en mångårig erfarenhet av arbetssättet. Tre av förskolorna har tagit 

eget initiativ till det förändrade arbetssättet medan de två andra förskolorna blev ålagda att börja 

utarbeta det nya, miljöinriktade arbetssättet, från förskolans ledning.  

 

 

Pedagoger Pedagogernas utbildning Arbetsperiod med Grön Flagg Hur Grön Flagg initierades 

A Barnskötare Sedan 2006 Eget initiativ 

B Förskollärare Sedan 2012 Eget initiativ 

C Barnskötare Sedan 2014 Eget initiativ 

D Förskollärare Sedan 2015 Förskolechefen 

E Förskollärare Sedan 2015 Förskolechefen 

 

Tabell 1. Översikt över de deltagande pedagogerna och hur länge de olika förskolorna arbetat med Grön Flagg. 

 

Genomförande 

På HSR’s hemsida finns det en lista över alla förskolor som arbetar med ’’Grön Flagg’’. Jag utgick 

från den listan när jag kontaktade förskolor. Jag skickade ut mejl till förskolor i Stockholm där man 

arbetar med ’’Grön Flagg’’. Vissa av förskolorna fick jag kännedom om via personliga kontakter och 

bestämde mig att ringa istället för att skicka mejl till dessa förskolors förskolechefer. Via 

telefonkontakten var jag tydlig med att framföra studiens syfte och pedagogernas roll i studien. I 
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telefon var jag även tydlig med att berätta om mitt etiska förhållningssätt vilket bland annat att det 

varit viktigt att varken förskolan, området eller personen som deltagit i intervjun kan identifieras.  

 

Pedagogerna valde själva en plats där intervjun skulle genomföras. Några intervjuer utspelade sig i en 

lugn miljö i personalrummet och ett par också ostört på avdelningen. Alla pedagogerna godkände att 

intervjun spelades in. Innan intervjuerna började, upprepade jag att allt var anonymt och berättade 

återigen studiens syfte. När jag gick in på förskolegårdarna sökte jag upp den första pedagogen jag såg 

och presenterade mig, samt berätta vem jag skulle träffa och varför. Jag är medveten om att inga 

obehöriga får vistas på förskolans område, därför tyckte jag att var viktigt att alla pedagoger kände sig 

trygga och att de fick ett bra första intryck av mig, när jag besökte deras arbetsplatser, och som följd 

betraktar mina studier med lika stor respekt och engagemang som jag själv. Vid vissa tillfällen var 

pedagogerna ute och vi gick tillsammans in för att sätta oss på en lugn plats. De resterade tillfällena 

följde en i personalen mig till intervjupersonen, som jag presenterade mig för och berättade om mitt 

forskningsintresse. Jag har medvetet tagit en passiv roll för att pedagogerna skulle få möjlighet till att 

fundera och besvara frågorna i sin takt. Jag tog anteckningar på vart intervjuerna genomfördes och när 

vissa av pedagogerna visade mig sina rapporter på teman de tidigare arbetat med. Efter intervjuerna 

tackade jag intervjupersonernas för deras medverkan och för att visa min uppskattning fick alla en 

chokladask.  

Databearbetning och analysmetod 

I studien använde jag mig av en diktafon som har en funktion där jag kan pausa och spola tillbaka, 

men eftersom jag av tidigare erfarenheter vet att all teknik inte fungerar som den borde, när den 

behövs som mest, överförde jag ljudfilerna till ett USB minne. USB minnet kopplade jag sedan in i en 

dator och använde mig av datorns program för att lyssna flera gånger om och överförde intervjuerna 

via transkriberingen till ett Word dokument. Eftersom det finns en risk att en person som inte deltagit i 

intervjuerna kan missförstå sammanhanget, valde jag att transkribera allt på egen hand. Jag har 

dessutom lovat samtliga pedagoger att ingen annan kommer att ta del av det insamlade materialet 

vilket Ahrne och Svensson (2015, s. 51) gärna rekommenderar. 

 

Jag valde att effektivisera arbetet med transkriberingen genom att transkribera första intervjun väldigt 

noga och i de resterande intervjuerna lyssna efter de centrala delarna. Jag fick lyssna om många gånger 

i alla inspelade filer innan jag hittade de centralt aspekterna. Valet av att transkribera en intervju extra 

noga och sedan transkribera det viktiga i resterade intervjuer resulterade i att jag fick ett rikt material. 

Jag upplevde även att det sparades en del tid. Under processen då intervjuerna transkriberades kunde 

jag påbörja att analysera och skriva ner intressanta aspekter på ett separat Word dokument. Efter att 

transkriberingarna var färdiga, skrevs de ut i pappersform för att enklare kunna markera och klippa i 

materialet vid analysen (Ahrne & Svensson 2015, s. 52).  

 

Vid analysen (Ahrne och Svenssons 2015, s. 220,222) började jag att sortera det empiriska materialet i 

olika teman för att strukturera upp och skapa en ordning för analysen. Ordningen förknippas i studiens 

fall med det sociokulturella perspektivet och de begrepp som presenteras i avsnittet om teoretiskt 

perspektiv. När den insamlade empirin sorterades valde jag ut teman där materialets helhet framkom. 

Syftet var att organisera materialet, annars hade det varit svårt att lyfta intressanta aspekter. Genom att 

slutligen selektera det centrala material tycker jag mig ha skapa goda grunder att fatta slutsatser ifrån. I 

denna studie låg mitt fokus på att både lägga fram och diskutera resultaten (Ahrne & Svensson 2015, 

s. 232). 
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Forskningsetiska överväganden  

Löfdahl och Franzén (2015, s. 33) skriver att etiska överväganden är en levande del genom hela 

processen och att inga typer av känsliga uppgifter om individer som kan spåras får avslöjas i 

materialet. Jag har reflekterat över olika etiska överväganden redan från arbetets början. Deltagarna 

och deras arbetsplatser kommer att förbli anonyma. Både under och efter intervjuerna har jag varit 

noga med att inte anteckna namn på vilken förskola jag besökt eller vilken pedagog jag träffat, för att 

inte riskera att den informationen läcker ut av misstag, eftersom jag lovat pedagogerna att skydda 

deras identitet. 

 

Löfdahl och Franzén (2015, s. 36) skriver även att informationskravet är den viktigaste 

forskningsetiska principen. Med det menas att det är viktigt att alla deltagare fått den information de 

behöver för att kunna fatta ett beslut om de vill bli intervjuade eller inte. Det är även bra om den 

skriftliga informationen kompletteras med muntlig information. Samtliga pedagoger i studien har 

blivit informerade om vad undersökningen handlar om och vad deras roll i studien är. Individerna har 

haft möjlighet att avbryta efter att de gett sitt samtycke. Då jag fick mejlkontakt med pedagogerna 

förklarade jag de etiska ställningstagandena i studien närmare samt gav möjlighet för dem att ställa 

frågor. De resterande pedagogerna som jag blivit tipsad om, genom kontakter, har jag ringt. De har fått 

samma information, som alla de andra som jag informerade via mejl, fast muntligt. Pedagogerna som 

jag pratade med fick ett erbjudande att även få skriftlig information om det önskades. När jag träffade 

pedagogerna upprepades informationen muntligt innan intervjuerna startades. Jag var tydlig med att 

berätta att materialet som jag tänkte samla in inte ska lagras utan förstöras efter godkänt arbete.   

 

Vetenskapsrådet (2011, s. 16-17) skriver om Mertons CUDOS- krav som innebär fyra principer som 

jag tagit hänsyn till i denna studie. Det första kravet kallas communism och det innebär att andra har 

rätt att ta del av mina forskningsresultat. Nya kunskaper ska inte få hemlighållas och jag är införstådd 

med detta. Jag vill att min studie ska finnas tillgänglig för andra forskare och för övriga i samhället. 

Jag har tagit hänsyn till deltagarna som gjorde studien möjlig, genom att informera om att integritet 

skyddas och att inga personliga uppgifter framkommer i denna studie.  

 

Det andra kravet är universalism, som innebär att vetenskapliga arbeten ska bedömas rent 

vetenskapligt och inte utifrån ett personligt synsätt. Det tredje kravet är disinterestedness som innebär 

att man som forskare inte har andra motiv med sin studie än att åstadkomma med ny kunskap. 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 17). 

 

Det fjärde och sista kravet är organized scepticism som innebär att man som forskare hela tiden ska 

undersöka och ifrågasätta i sina studier. Det är viktigt att man inte gör en bedömning av ett resultat 

förhastat, utan väntar tills man har tillräckligt med material och har byggt upp en ordentlig grund att 

stå på (Vetenskapsrådet 2011, s. 17). I min forskning har jag tagit del av flera studier och litterära verk 

som jag anser har tillräckligt gott underlag för att grunda mina bedömningar på. Under hela processen 

har jag tittat på arbetet med kritiska ögon och reflekterat över olika områden i studien.  

Studiens kvalitet 

Valet av att använda intervjuer som metod anser jag är en relevant metod, eftersom jag fick ett 

nyanserat material ur ett individperspektiv som sedan kunde analyseras. Det positiva med intervjuer är 

att man får träffa nya människor som berättar om det ämnesområde som man själv vill undersöka och 
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ta reda på mer om. Människor som berättar om egna erfarenheter, ger tips och råd och varnar om 

misstag som de själva har gjort. 

 

Till en början upplevde jag att det var svårt att komma i kontakt med pedagoger som var villiga att 

ställa upp i studien. Att jag hade möjlighet att även använda mig av mitt personliga kontaktnät var en 

stor fördel eftersom det var svårt att hitta deltagare till intervjun enbart genom mejlkontakt. Jag insåg 

tidigt att intervjuerna skulle kräva mycket tid och planerade därför mitt arbete utifrån den 

problematiken. 

 

Genomförandet av intervjuer var nytt för mig, jag kände mig nervös till en början, men såg fram emot 

att få nya erfarenheter. Alla pedagoger var väldigt trevliga, tog intervjun på allvar och tog sig tiden att 

fundera över frågorna innan vi gick vidare. Jag uppskattade verkligen deras engagemang eftersom jag 

fick ett omfattande och intressant material.   

 

Att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon har varit smidigt och till stor hjälp både under 

intervjuerna samt i efterarbetet. Det negativa med metoden var att det tog väldigt lång tid att 

transkribera ljudfilerna men det positiva var att jag redan i transkriberingen kunde anteckna det 

intressanta på ett separat dokument, och börja analysera materialet. I transformationen från ljud till 

text såg jag en del likheter, där intervjupersonerna var eniga kring flera aspekter och även intressanta 

synpunkter kring hur pedagogerna går tillväga när de exempelvis inkluderar barnen i arbetet med 

’’Grön Flagg.’’ 

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultatet av intervjuerna att presenteras och analyseras. I pedagogernas 

svar hittade jag flera gemensamma mönster. Pedagogerna uttryckte att ’’Grön Flagg’’ är ett viktigt, 

roligt och bra arbetssätt. Pedagogerna berättade att de upplever responsen från barnen som positiv och 

att de även har fått bekräftelse och uppskattning från föräldrarna som menade att arbetet har gjort 

avtryck hos barnen. Fler av pedagogerna nämnde att de själva tillsammans med barnen har lärt sig att 

värna om miljön, men att det krävs engagemang och intresse från alla pedagoger inom verksamheten 

för att arbetet ska fungera bra. Ytterligare en positiv aspekt som pedagogerna framhöll var att både 

barn och pedagoger spenderar mycket tid utomhus, som är uppskattat av alla inblandade i arbetet.  

Val av teman inom Grön Flagg 

Inom ’’Grön Flagg’’ förväntas det att man arbetar med något av ’’Grön Flaggs’’ olika teman. I 

diagrammet nedan kan man se vilka teman de studerade förskolorna valt att arbeta med. Av totalt sju 

olika teman inom ’’Grön Flagg’’, har de studerade förskolorna valt att arbeta med tre olika teman, det 

vill säga kretslopp, närmiljö och livsstil&hälsa. Förskola B har under sin period inom ’’Grön Flagg’’ 

arbetat med kretslopp och närmiljö. Förskola D har arbetat med kretslopp i snart ett års tid. Förskola E 

är nya i ’’Grön Flagg’’ och har valt att arbeta med både närmiljön samt livsstil&hälsa under samma 

period. Förskola C arbetar med temat kretslopp, ett arbete som verksamheten för tillfället rundar av 

och avslutar. Förskola A har sedan år 2006 hunnit arbeta och avsluta fem godkända projekt. 

Verksamheten har tidigare arbetat med livsstil&hälsa samt närmiljö och kretslopp två gånger vardera. 



13 

 

Just nu arbetar de projektinriktat med närmiljö. 

 

 
Figur 1 visar vilka av Grön Flaggs olika föreslagna teman som är vanligast bland de fem studerade förskolorna.                                                                                                                                                      

På y-axeln avläser man frekvensen = antal genomförda teman. 

På x-axeln avläser man namn på Grön Flaggs olika teman.   

 

De studerade förskolorna har valt att arbeta med tre av ’’Grön Flaggs’’ sju olika områden. 

Anledningen till varför man valt just dessa områden är inget som besvaras i intervjuerna.  

Hållbar utveckling 

Arbetet för hållbar utveckling är en av drivkrafterna som pedagogerna framhåller då de beskriver 

varför de arbetar med ’’Grön Flagg’’. Pedagogerna anser att det är en självklarhet att arbeta fokuserat 

med hållbar utveckling i förskolan eftersom det är ett högaktuellt och livsviktigt område som ofta lyfts 

i sociala medier. Genom att arbeta med ’’Grön Flagg’’ kan man lättare försöka få barnen att förstå att i 

princip alla val man gör påverkar miljön och naturen. När pedagoger frågat barnen om de värnar om 

miljön hemma, exempelvis om de sopsorterar eller återanvänder material, är det många barn som 

svarar att de inte gör det. En pedagog uttrycker det så här: 

’’Det är oroväckande att hållbar utveckling och att värna om miljön verkar vara nytt för många, trots 

att det egentligen inte borde vara något nytt, det borde vara en självklarhet’’  

 

En annan pedagog berättar att hållbar utveckling är en stor del av förskolans vardag och att barnen i 

verksamheten har svårt att skilja på en aktivitet inom ’’Grön Flagg’’ och en aktivitet som inte hör till 

något tema inom ”Grön Flagg”. De ser det inte som en nackdel, men att det är något pedagogerna i 

verksamheten strävar efter att bli bättre på, att tydliggöra för barnen när de arbetar med hållbar 

utveckling och att vara ännu tydligare varför de exempelvis sopsorterar eller komposterar.  

 

En av de intervjuade pedagogerna säger: 

’’Vi pratar även om moral, vi diskuterar frågan om det är okej eller inte okej att smutsa ner och vi 

diskuterar känslor, det vill säga funderar om det känns bra eller mindre bra när man skräpar ner’’.  
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Pedagogerna arbetar med moralfrågor för att aktivera barnens tänkande kring miljön och försöker göra 

barnen medvetna. En pedagog berättar att i utforskande av kretslopp plockade barnen skräp i skogen 

för att bli medvetna om att skräp inte hör hemma i naturen och på förskolan talade man mycket om 

olika typer av skräp. Syftet var att barnen skulle börja fundera och så småningom bli medvetna om hur 

skräp påverkar kretsloppen. Ett exempel pedagogen lyfte för barnen är att om människan slänger skräp 

i havet kommer fisken att äta upp det och må dåligt. Senare äter vi upp fisken och detta kan resultera i 

att även vi mår dåligt. Pedagogen berättar även att man på förskolan har pratat om och förklarat 

allemansrätten för barnen. Många barn tycker att arbetet med ’’Grön Flagg’’ är både roligt och 

spännande. Ämnet väcker ett stort intresse hos barnen som vill både prata och reflektera över 

aktiviteterna de har genomfört. Pedagogerna ser mycket positivt på utvecklingen. 

 

Säljö (2010) skriver att individens beteende och agerande är kopplat till kulturella och sociala mönster 

som individen har i sin omgivning. Detta kan kopplas till en av pedagogernas påpekande att många av 

barnens familjer inte sopsorterar i hushållet. Om ingen i hushållet har kunskap om hur sopsortering 

påverkar miljön eller väljer att inte värna om miljön, är chansen stor att barnen tar efter sina 

vårdnadshavare och fortsätter med samma mönster. Barns omgivning är även förskolan. Förskolorna 

som arbetar med ’’Grön Flagg’’ har en bättre möjlighet att introducera ett miljömedvetet arbete och 

lära barnen att tillsammans kan man både förbättra och värna om miljön. 

 

Öhmans (2006)  texter handlar om det etiska och moraliska tankesätt människan använder sig av i 

miljösammanhang. Att människan ständigt skall reflektera över vad som är ”rätt” och ”gott” för miljö 

och natur i våra handlingar. Tankesättet ligger till grund för Sunds (2008) reflektioner över den 

normativa traditionen. Sunds teori (2008) säger att utifrån den normativa traditionen behandlas 

miljöproblematiken som värdefrågor. Han menar att det är på grund av människans felaktiga livsstil 

som skador i naturen uppstår och han påstår att det inte finns några stora hinder till varför individer i 

samhället inte kan agera miljömedvetet. Sund säger att om varje individ skulle ansvara för ett mer 

miljövänligt levnadssätt skulle naturen inte påverkas på samma sätt som den gör idag. Han menar att 

först då, när människor erövrar vetenskaplig kunskap och utvecklar miljövänliga värderingar, agerar 

individer oftast automatiskt utifrån ett ekologiskt perspektiv. Den normativa traditionen kan kopplas 

till en av de studerade verksamheterna där pedagoger arbetar med moralfrågor för att väcka en 

medvetenhet hos barnen. Pedagogerna har tidigare planerat aktiviteter där barnen varit i skogen och 

specifikt tittat efter skräp, för att senare koppla hur sopor på marken påverkar kretsloppen. Utifrån 

aktiviteterna kan barnen erövra nya kunskaper som leder till att barnen får möjlighet till att utveckla 

miljövänliga värderingar och agera miljömedvetet. 

 

Gjems (2011) talar om att alla människor har olika mycket kunskap kring områden och att allting 

någon gång i livet är nytt för en individ. Genom att dela med sig av sina kunskaper kan man både 

erövra mer kunskap och överföra viktig information till andra individer. Därför är det bra för 

människor att mötas i olika sociala situationer. Det kan kopplas till att samtliga pedagoger anser att 

hållbar utveckling är ett aktuellt område som verksamheterna vill och borde jobba med. Genom arbetet 

med ’’Grön Flagg’’ vill pedagogerna lära tillsammans med barnen. Säljö (2010) skriver att genom 

aktiviteter med andra erövrar man ny kunskap. Alla intervjuande pedagoger tycker att det är viktigt att 

planera aktiviteter som har med hållbar utveckling att göra redan i tidig ålder. I en klassisk aktivitet 

där barnen varit i skogen och plockat skräp, har pedagogerna i verksamheten delat med sig av sina 

egna erfarenheter som handlar om att värna om miljön och tagit upp moralfrågor i hopp om att barnen 

tar till sig kunskapen. Den nyvunna kunskapen kan i senare handlingar tillämpas, det kan även leda till 

att kunskapen sprids till andra individer i nya kontexter. 
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Caiman (2015) tar upp ett resultat som redovisats vid en tidigare studie som visar att barn i förskolan 

saknar kunskap om ekologi, det vill säga läran om samspelet mellan organismer och miljön.                        

I exemplet som tidigare tagits upp i arbetet som handlade om en förklaring där pedagogerna har 

diskuterat med barnen om fisken och kretsloppet kan man tydligt se att pedagogerna försöker förmedla 

sin kunskap, genom en konkret situation, till barnen. Pedagogen tydliggör vad som kan hända när 

människan inte värnar om ekologin. Gjems (2011) skriver att med hjälp av artefakter kan man skapa 

mening och mediera kunskap. Man kan utifrån exemplet tyda att pedagogen uttrycker sig med hjälp av 

artefakter som barnen har lättare att relatera till, en sådan artefakt är i det här fallet skräp. 

Barnens delaktighet/ barnråd 

Samtliga pedagoger har berättat att barnen varit delaktiga och utfört alla planerade aktiviteter i 

samspel med andra. En pedagog nämnde att personalen själva inte riktigt kommit in i arbetssättet än 

och att de tillsammans med barnen ställde i ordning miljön och gav barnen möjlighet att vara delaktiga 

i val, till exempel att barnen har varit med och bestämt plats för komposten. En pedagog uttryckte att 

det verkade som att de äldre barnen gladde sig mer åt arbetet med ’’Grön Flagg’’ än de yngre barnen, 

eftersom de äldre barnen gillade att pyssla och skapa med återvunnet material. En annan pedagog som 

arbetar inriktat mot de yngre åldrarna berättade att barnen brukade uttrycka känslor med hjälp av 

kroppsspråket, ibland visade de positiva känslor, medan andra gånger var aktiviteten inte lika lockande 

vilket resulterade i att barnen vände ryggen till och gick iväg. 

 

Flera av pedagogerna talade om att de försökte lyssna in barnens intressen och nyfikenhet. 

Pedagogerna var överens om att det kan vara svårt att alltid utgå från barnens välvilja och lust men att 

deras vision var att ständigt utgå från barnens intressen. En pedagog påpekade att det har funnits en 

önskan i verksamheten att införa ett barnråd för att ta tillvara på barns åsikter och idéer, och 

pedagogen kommenterade att det var tråkigt att de inte lyckats. Pedagogen trodde att införandet av ett 

barnråd återigen kommer att lyftas på förskolan i hopp om att ett barnråd bildas. 

 

En pedagog på en av förskolorna berättade att man ibland planerar in barnens olika önskemål när de 

exempelvis ska gå på utflykt och att det uppskattas mycket av barnen. Intervjupersonen berättade 

följande:  

 

Vid ett tillfälle var vi i skogen för att upptäcka hur mycket skräp det finns i naturen. Vi 

plockade med oss skräpet till förskolan för att undersöka vad som slängs i naturen. Vid en 

senare samling frågade vi barnen om de sett mer skräp någonstans och barnen började 

berätta om allt skräp de hade sett på vägen till förskolan. Ett barn frågade om de kunde 

göra om skräpplockandet och flera andra barn var entusiastiska och höll med. 

 

Bjar och Liberg (2010) tycker att genom kommunikation med andra skapar man mening. De flesta 

pedagoger uttryckte att de anser att det är mycket viktigt att barnen är delaktiga och tillsammans lär sig 

kring verksamheternas valda teman. Barn blir delaktiga genom att pedagoger utgår ifrån det barnet 

redan vet och bygger vidare på deras kunskaper och intressen. I den ena verksamheten där barn och 

pedagoger tillsammans ställer i ordning miljön präglar barns delaktighet genom att barnen får 

möjlighet till inflytande. De barn som inte börjat tala använder sig av kroppsspråk för att förmedla sin 

vilja till pedagogerna. När barnen inte vill delta i en aktivitet eller inte är intresserade, kan de som 

resultaten visar vända ryggen till och börja uppehålla sig med något annat eller närma sig om 

aktiviteten visar sig intressant och lockande. 
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Gjems (2011) talar om att vuxnas samspel med barn är viktig för att utveckla barns lärande. Barn 

observerar vuxnas beteende och det beteendet kan barn ta till sig och i ett senare skede kanske tillämpa 

det till sig själva. Det kan vara en fördel att pedagogerna är tydliga mot barnen och förklarar vad som 

är rätt och vad som inte är det. Av vad som kan förstås utifrån resultaten är att pedagogerna inte 

skräpar ner i naturen, för att visa med handling vad som är det rätta. Skräpar en vuxen ner, är risken 

stor att barnen efterliknar beteendet. Därför är det bra om barnen själva får delta i aktiviteter där de 

kan se verkligheten och själva utforskar, och skapar sig en bild om det som är rätt.  Gjems (2011) 

skriver att genom kommunikation skapas intersubjektiviteten som är en förståelse individer emellan.   

I exemplet ovan har pedagogerna på en av förskolorna börjat med att gå till skogen för att göra barnen 

uppmärksamma på det som är rätt, det vill säga på att skräp inte hör hemma i skogen utan i 

papperskorgen. De har även plockat med sig skräp till förskolan för att diskutera och undersöka 

närmare vad som slängs i naturen och inte i papperskorgen. Redan här har barnen mött nya kunskaper 

som kan leda till ett intresse. På vägen tillbaka till förskolan visade barnen sin observationsförmåga 

genom att lägga märke till och tala om vilka artefakter barnen hittade liggandes på marken, som inte 

tillhör naturen. Att barnen sedan vill gå till skogen igen för att plocka skräp som hör hemma i 

papperskorgen tyder på att barnen börjat bli medvetna och intresserade av att värna om miljön. 

 

En pedagog nämner att de velat införa ett barnråd i verksamheten. Genom ett barnråd vill pedagogerna 

väcka ett engagemang hos barn och ta tillvara på barnens idéer och tankar. I ett barnråd kan barn 

mötas i situationer där de samspelar med andra individer, där en intersubjektivitet uppstår. Barn kan i 

möten utveckla språket och ta del av andras tankar för att skapa mening (Bjar & Liberg 2010).  

Pedagogernas engagemang 

Pedagogerna pratade om att det krävs mycket engagemang och kunskap om man bestämmer sig för att 

arbeta med de teman förskolan väljer att arbeta kring och att alla pedagoger själva är insatta i ämnet 

hållbar utveckling och kan argumentera varför de arbetar med ’’Grön Flagg’’. På flera av förskolorna 

fungerar samarbetet bra och personalen har kommit in i rutinerna kring arbetssättet. Ett par av 

pedagogerna påpekade dock att intresset och engagemanget inte var lika stort hos alla kollegor. En av 

intervjupersonerna beskrev ett exempel från förskolans vardag. Pedagogen berättade att när hen själv 

är på plats besöker hen närmaste miljöstation med några barn åt gången. När pedagogen inte arbetar är 

chansen liten att någon annan kollega tar över arbetet och ger sig av på en kortare utflykt till 

miljöstationen med barnen. På en annan förskola berättar intervjupersonen att kretslopp inte är 

pedagogens favorittema, men att det är intressant och att personalens inställning till arbetet smittar av 

sig på barnen. Pedagogen tror inte att alla kollegor förstår syftet med ’’Grön Flagg’’. Det framgår 

tydligt i följande citat: 

’’Bara för att vi har fått ett certifikat och nu är ’’Grön Flagg’’ projektet avslutat, så är man inte färdig, 

det är ett långsiktigt arbetssätt. Men alla har inte samma uppfattning, tyvärr. Det finns en annan 

mentalitet inbyggd hos vissa människor och det är ju tråkigt.’’ 

 

En annan intervjuperson berättade att till en början var hen inte alls insatt och speciellt intresserad av 

hållbar utveckling. Pedagogen hade tidigare inte värnat om miljön, men efter en fördjupning i ämnet 

och arbetssättet, började intresset växa fram, och att nu är intresset väldigt stort. Pedagogen tyckte 

även att det fanns mycket man kunde göra i verksamheten för att värna om miljön och att det ska bli 

spännande att se vilka resultat verksamheten når i sitt nuvarande projekt. En annan pedagog lyfte en 

tanke om att hinder kan uppstå när chefer beslutar om att ’’Grön Flagg’’ ska prägla i verksamheten. 
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Vidare berättade pedagogen att intresset för ’’Grön Flagg’’ kanske inte fanns hos alla de anställda och 

problem kunde uppstå eftersom arbetssättet krävde ett samarbete och engagemang från alla 

inblandade. 

 

För att ’’Grön Flagg’’ skall fungera i en verksamhet, kunde man förstått av samtliga pedagoger, att det 

krävs att alla pedagoger är engagerade och bidrar till arbetet. Bjar och Liberg (2010) skriver att genom 

diskussioner kommer man fram till lösningar. När pedagoger kommunicerar och samspelar med 

varandra kan de gemensamt komma överens, och strukturera upp till exempel vilket område vem 

ansvarar över, för att inte riskera att jobbet inte blir utfört. En del pedagoger tyckte bestämt att det var 

roligare att arbeta med något man kände sig bekväm med och det var viktigt att man gemensamt i 

arbetslaget strukturerade upp arbetet. Till exempel på en av förskolorna sopsorterade barnen bara om 

en specifik pedagog var närvarande och ansvarade om det specifika området. När planeringen av 

någon anledning förändrades eller den specifika pedagogen inte var närvarande, blev arbetet inte 

utfört. Det är i sådana tillfällen viktigt att man anpassar planeringen till situationen och kommer 

överens om vem i personalgruppen som kliver in och tar ansvaret istället. Genom att individer får 

uppleva förändringar och agera i nya kontexter, erövrar de ny kunskap och nya sätt att förhålla sig till 

situationer (Säljö 2010). Resultaten visar att den ena pedagogens intresse och agerande växte fram i 

samspel mellan andra individer i verksamheten när ’’Grön Flagg’’ initierades. Detta kan kopplas till 

Sund (2008) som påstår att utifrån den normativa traditionen då människan erövrat kunskap har lättare 

att ansvara för ett miljömedvetet agerande.   

Planering 

Att planera och strukturera upp arbetet inför ett ’’Grön Flagg’’ projekt ansåg pedagogerna var viktigt. 

Flera intervjuade pedagoger nämnde att ’’Grön Flagg’’ var ett nytt arbetssätt för verksamheten och att 

det krävdes mer tid för den specifika planeringen, som tog tid från den övriga planeringen. På en 

förskola har de kommit överens om att dela upp arbetsuppgifter efter intresse. Några pedagoger tyckte 

inte om att ta hand om höns eller kompostera, därför fick de ansvara för exempelvis uppladdningen av 

foton och text, som sker på HSR’s hemsida. En annan pedagog berättade att ’’Grön Flagg’’ arbetet var 

nytt för alla pedagoger när det infördes och genom att behöva samarbeta har pedagogerna på förskolan 

kommit varandra närmare. Pedagogerna planerade in dagar i verksamheten då alla avdelningar utförde 

aktiviteter tillsammans. 

 

En pedagog berättade om ett avslutat temaarbete där målet var att sträva efter att varje barn utvecklar 

respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. Den förskolan valde med avsikt att arbeta med 

växter, djur och insekter för att spinna vidare på barnens redan befintliga intressen. Pedagogerna 

planerade ett flertal aktiviteter anpassade för åldersgruppen på respektive avdelning. De äldre barnen 

vistades mycket i skogen och promenerade mycket för att utforska nya ytor, medan de yngre barnen 

vistades i närheten av förskolan. 

 

En annan pedagog kom ihåg att innan de började arbeta med det valda temat, tittade de i 

’’Blixtpatrullen” som de hämtade på HSR’s hemsida för att hitta inspiration och komma igång med 

arbetet. Intervjupersonen tyckte att det var viktigt att komma ihåg att personalen blev inspirerade och 

såg ’’Blixtpatrullen” som en handbok. 

 

En av pedagogerna berättade om tiden när verksamheten hamnade i ett projekt som inte gick under 

’’Grön Flagg’’ arbetet. Vid svårigheter, löstes problem genom att implementera i projekt om kretslopp 
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och återvinning som är en del av den vardagliga verksamheten för att uppfylla målen. Flera förskolor 

upplevde att det var en utmaning att planera aktiviteter och involvera de yngre barnen. En pedagog 

uttalade sig på följande vis:  

’’De yngre barnen blir involverade i arbetet med ’’Grön Flagg’’ men vi försöker planera roliga 

aktiviteter som är anpassade efter deras ålder. Det är en utmaning.’’ 

 

Resultaten påvisar att ’’Grön Flagg’’ till en början var ett nytt arbetssätt för alla pedagoger på en av 

verksamheterna. Planeringen av ’’Grön Flagg’’ har tagit längre tid än den övriga planeringen som 

genomförts och det resulterade i att pedagogerna kom varandra närmare genom samspel och 

interaktion med varandra. Med hjälp av ’’Blixtpatrullen”, som är en medierande artefakt, var 

personalen inspirerade och en av pedagogerna upplevde även dokumentet som en handbok (Gjems 

2011).  

 

Sund (2008) påstår att utifrån den pluralistiska traditionen är barnens intressen en viktig utgångspunkt 

för undervisningen och barnens påverkan på miljön. På en av förskolorna organiserades aktiviteter 

inom närmiljö som spann vidare på barnens intressen och nyfikenhet, som pedagogerna upptäckt vid 

tidigare samspel. Syftet var att genom anpassade aktiviteter utifrån barnens ålder och genom samspel 

och intersubjektiviteten (Gjems 2011), utveckla en förståelse och respekt för allt levande i närmiljön.  

I genomförandet av aktiviteterna fick barnen chansen att dela med sig av sina tidigare erfarenheter 

samtidigt som de hade möjlighet att erövra nya kunskaper genom intersubjektiviteten (Gjems 2011). 

Flera av pedagogerna nämnde att under planering insåg kollegor att det var en utmaning att planera 

attraktiva aktiviteter riktat mot de yngre åldrarna. 

Temainriktade arbeten 

Som tidigare konstaterats var ”Kretslopp” det temaområde som de flesta studerade förskolorna valt att 

arbeta med. I samband med detta tema var det vanligt att förskolorna arbetade med kompostering och 

återvinning. Pedagogerna berättade att respektive kompostering och sopsortering fungerade bra i 

dagsläget. I början av ’’Grön Flagg’’ arbetet glömde barnen ofta bort att sortera och var osäkra på vad 

som tillhörde vilken behållare. En förskola köpte in symboler som barnen fick sätta på behållarna för 

att sorteringen skulle underlättas. Exempel på symboler kunde vara en bild på mat eller en bild på en 

kartong. Barnen lärde sig snabbt att slänga mat som kan komposteras i behållaren med bilden på mat 

och i kartongbehållaren slänga förpackningar och papperskartonger.  På en av förskolorna hade barnen 

ett stort intresse för skapande av återvunnet material, vilket har lett till att barnen noga började sortera 

för att senare återanvända materialet. Barnen har fått utveckla sin förståelse för hur ”skräp” kan 

återanvändas och att något man personligen tycker är ”skräp”, kanske någon annan vill använda. 

 

På en av förskolorna ansvarade barnen veckovis, med hjälp av pedagogerna, att matresterna hamnade 

på komposten. Pedagogerna använde sig av ett schema de följde för att veta vilka barn som ansvarade 

vilken vecka. Pedagogen berättade att med hjälp av schemat har barnen fått en struktur och att de i 

kommande projekt kommer använda sig av scheman för att barnen ska vara lika delaktiga. På en annan 

förskola gick de äldre barnen till närmaste miljöstation och återvann regelbundet medan de yngre 

barnen fått stanna kvar på gården och arbetat med kompostering. 

 

En pedagog berättade på vilket sätt respektive avdelning i verksamheten berörde temat ”kretslopp” där 

fokuseringen var levande organismer och människans kretslopp. De äldre barnen samlade in myror till 

deras dåvarande myr-terrarium. Barnen fick i uppgift att komma överens hur de skulle locka in myror i 
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en dosa och barnen löste problemet genom att placera en äppelbit i dosan. En annan avdelning 

arbetade med maskar och tog hjälp av ’’Blixtpatrullens äventyr’’ som är ett dokument utgivet av 

’’Håll Sverige Rent”. Sagan hjälpte barnen att förstå naturens värld och kretslopp bättre.  En 

småbarnsavdelning skapade en egen skog inne på avdelningen. Varje gång gruppen var på utflykt i 

skogen plockade de med sig något, exempelvis stenar, kottar, pinnar eller barkbitar. Flera avdelningar 

planterade frön där barnen ansvarade för vattnandet och följde frönas utveckling. En avdelning 

planterade Smörgåskrasse och när krassen hade växt tillräckligt samlades alla som deltog i projektet 

och åt den egenodlade krassen på smörgåsar. Pedagogen berättade med glädje att de flesta barnen 

tyckte om den nya smakupplevelsen. 

 

Symbolerna som barnen placerade på respektive behållare, kan man utifrån det sociokulturella 

perspektivet förstå, som artefakter som medierar till barnen. Med hjälp av artefakternas mediering kan 

barnen lättare återvinna rätt material i respektive behållare (Gjems 2011). Sorteringen leder även till 

att barnen enklare kan hitta rätt material när de vill skapa av återvunnet material. 

 

När barnen arbetade utforskande med projekt, samspelade de med varandra, vuxna och med miljön. 

Med hjälp av ett projektinriktat arbete utvecklade barnen språket, kunskap om temat och att olika 

kontexter signalerar beteenden anpassade för situationen. Med hjälp av artefakter kunde barnen skapa 

mening och utveckla språket (Gjems 2011). När barnen exempelvis arbetade med kompostering 

upplevde pedagogerna att barnen tillämpade nya ord och fick en bredare kunskap kring vilka begrepp 

som kan användas i olika kontexter. Mycket ansvar låg hos pedagogerna eftersom de förfogade över 

mer kunskap och hade mer erfarenheter. Genom kunskap kunde pedagogerna hjälpa barnen att bli mer 

delaktiga i projekten. I kontexten då arbetet med kompostering pågick tillämpade pedagoger begrepp 

som exempelvis matrester, kompost, jord och sopor för att utveckla barnens ordförråd. I situationen 

lärde sig barnen att dessa begrepp kunde kopplas till temat kompostering och ny kunskap erövras. Allt 

är någon gång nytt för alla och i olika situationer kan individer olika mycket. Samtliga pedagoger var 

överens om att samspel och kommunikation kring hållbar utveckling är det viktiga. Därför är det 

betydelsefullt att barnen möts i olika sociala sammanhang där de kan dela med sig av sina egna 

erfarenheter, lära av varandra och utvecklas tillsammans (Gjems 2011). Pedagogerna betonade att det 

var viktigt att de vuxna var tydliga mot barnen och alltid förklarade varför eller varför inte, och hur 

man kunde göra annorlunda. De hävdade att detta ledde till att barnen utvecklade en förståelse som i 

sin tur kunde utvecklas ytterligare i nya kontexter av socialt samspel. 

Teknik och rapportering 

En av pedagogerna berättade att mycket har hänt med den digitala tekniken sedan det första projektet 

genomfördes. De första åren skickade verksamheten in allt till ’’Håll Sverige Rent’’ i pappersform, de 

klippte och klistrade foton till sina rapporter. Men med det nya utvecklade redskapet kunde man enkelt 

ladda upp bilder digitalt direkt på HSR’s hemsida och skriva en text till bilden. Det gick mycket 

snabbare nu jämfört med tidigare år, vilket uppskattades av pedagogerna på förskolan. Yttligare något 

som uppskattades var att mallen man skulle följa på HSR’s hemsida underlättade för arbetet genom att 

direkt på hemsidan koppla läroplanens mål till det pågående arbetet. En pedagog nämnde specifikt att 

de arbetade mycket med förskolans läroplan och kopplade den aktivt till verksamhetens projekt. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man förstå att pedagogen upplever att genom den utvecklade 

tekniken spar man mycket tid, som istället kan läggas på annat i verksamheten. Med hjälp av mallen 

på HSR’s hemsida som artefakt, som medierar till pedagogerna, underlättats arbetet genom att 
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individerna direkt på deras hemsida kan fylla i sin rapport. I den här kontexten medieras kunskap via 

datorn och HSR till pedagogerna (Gjems 2011). 

Diskussion  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med ’’Grön Flagg’’ arbetar för 

att väcka barnens intressen för hållbar utveckling. Det är pedagogernas åsikter och tankar som studeras 

i studien. Frågeställningar som studeras i studien är: 

Varför väljer en förskola att arbeta med ’’Grön Flagg’’? 

Hur arbetar förskolor med ’’Grön Flagg’’ och hur ser pedagoger på arbetssättet? 

 

Björneloo (2007) skriver att det är en utmaning att lära individer att bry sig om hållbar utveckling och 

förstå innebörden av hur framtiden i världen påverkas. Hållbar utveckling brukar delas in i tre 

dimensioner: den ekologiska hållbarheten, sociala hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten. Alla 

tre dimensioner är beroende av varandra och i sin tur påverkar samhället (Kungliga Tekniska 

Högskolan 2015). Hur många individer känner egentligen till innebörden av hållbar utveckling eller 

hur varje individ påverkar framtiden? Björneloo (2007) skriver att i de officiella dokumenten från 

toppmöten och kommissioner framgår det att en demokratisk bildning och delaktighet från individer 

krävs för en hållbar samhällsutveckling, vilket kan anses positivt. Det framgår dock inga tydliga 

exempel för hur man ska gå tillväga. Organisationer som vill och försöker få individer att agera utifrån 

en hållbar utveckling gör en stor insats för framtiden. ’’Håll Sverige Rent’’ är ett exempel på en sådan 

organisation. De samarbetar med företag för att värna om miljön och har startat ’’Grön Flagg’’ för att 

nå ut till olika slags verksamheter. 

 

Att ’’Håll Sverige Rent’’ startade ’’Grön Flagg’’ verkar uppskattas av pedagoger. Det enda negativa 

som majoriteten av pedagogerna kunde lyfta fram kring arbetssättet var att planeringen är mer 

tidskrävande än den övriga planeringen. En pedagog påpekar däremot att hen uppskattar att tekniken 

har utvecklats eftersom det går mycket fortare att göra allt via HSR’s hemsida än att göra allt för hand 

och dessutom skicka med post. Samtliga pedagoger betonade att det är viktigt att arbeta med hållbar 

utveckling, och att göra barn medvetna om hur man förhåller sig till naturen och tar hand om miljön i 

tidig ålder. Att verksamheter runt om i världen väljer att arbeta miljöinriktat och ansluta sig till 

organisationer som exempelvis ’’FEE”, Eco School och HSR tyder på att många människor på jorden 

vill göra skillnad och introducera miljötänkandet för bland annat barn i hopp om en hållbar framtid 

(Håll Sverige Rent 2015). 

 

’’Grön Flagg’’ ger verksamheter möjlighet till flexibilitet. Respektive verksamhet väljer själva hur 

länge de vill arbeta med ett tema, om de vill planera kortare projekt i ett halvår eller längre projekt 

som varar upp till ett och ett halvt år (Håll Sverige Rent 2015). Av de verksamheter i studien som har 

avslutat teman, kan man se att de valt att arbeta under längre perioder än minimal tidsgräns, med 

respektive arbete. Arbete under kortare perioder resulterar i att verksamheter hinner beröra fler teman 

och områden under en kortare tid. Fördelen med att arbeta under längre perioder är att verksamheter 

får en möjlighet att fördjupa sig i ämnen och kan arbeta i ett lugnare tempo för att uppnå målen som 

verksamheten valt att fokusera på.   
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I figur1 kan man tydligt se att tre teman är väldigt populära på dessa fem förskolor. Hur kommer det 

sig att ingen verksamhet har valt att beröra de fyra resterande teman? Sund (2008) skriver att 

pedagoger i samhället arbetar utifrån de tre olika traditionerna: den faktabaserade, den pluralistiska 

eller den normativa. Utifrån min insamlade data är det svårt att dra en slutsats om varför 

verksamheterna valt att beröra samma områden. Spekulationerna och teorierna är många, men 

eftersom pedagogerna själva inte har motiverat varför de arbetar/ har arbetat med de tidigare nämnda 

områdena får vi förbli ovetande. En tanke är att resultaten tyder på att pedagogerna valt ”jordnära” 

teman som är lätta att koppla till förskolans läroplan (Skolverket 2010). Kemikalier och vattenresurser 

kan exempelvis upplevas som mer abstrakta ämnen som inte är lika närvarande i förskolans vardagliga 

verksamhet. För att barnen ska bli nyfikna på nya områden kan man i verksamheten överväga att 

utforska nya platser som kanske är främmande för barnen eller göra studiebesök där en nyfikenhet kan 

växa fram. På så vis kan lusten väckas och nya ingångar öppnas för att arbeta med nya teman. En 

annan idé kan vara att ha en interaktion mellan olika förskolor där de exempelvis har en temadag 

tillsammans eller besöker varandras verksamheter för att bli inspirerade och tittar på hur andra barn 

utfört sina projekt.  

 

Utifrån Sunds (2008) teori om den normativa traditionen som innebär att när individer erövrar 

vetenskaplig kunskap, utvecklar människan miljövänliga värderingar som leder till att individen med 

stor sannolikhet agerar miljömedvetet automatiskt, förutsatt att ett miljövänligt tänk är den sociala 

normen i samhället. Utifrån traditionen kan man konstatera att om alla barn i en tidig ålder erövrar 

kunskap om miljön och börjar agera miljömedvetet bör människans miljöskadliga livsstil minskas 

drastiskt och skador i naturen bör långsiktigt kunna förbättras. En intressant aspekt inom den 

normativa traditionen är Sunds tankar om normer och moral. Sund påpekar även att den mest effektiva 

undervisningen sker tematiskt och i grupp. Utifrån en annan människas perspektiv, till exempel en 

människa från en kultur där i ett miljötänk inte har utvecklats, finns det eventuellt inte några 

utpräglade miljönormer att följa och en människa i denna kultur kanske inte skulle hålla med om 

Sunds miljötankar. 

 

I förskolans läroplan (2010) är ett av målen att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett 

intresse och en förståelse för naturens kretslopp. Pedagoger på verksamheterna strävar efter att uppnå 

målen och det resulterar i ett positivt bemötande från både barn och vårdnadshavare. Resultaten tyder 

på att några av verksamheterna har känt en viss svårighet i att tydliggöra för barnen att det är hållbar 

utveckling de arbetar med. Att pedagoger blivit bemötta positivt tolkar jag som att barnen erövrat 

kunskap inom miljöområdet och delat med sig av sina nyvunna erfarenheter, iakttagelser och 

kunskaper till sina familjer. Man kan dra slutsatsen att om barnen inte hade lärt sig något inom de 

teman som verksamheterna arbetar och har arbetat med, hade barnen med stor sannolikhet inte delat 

med sig till sina familjemedlemmar, och pedagogerna hade inte upplevt att de fått positiv respons från 

både barn och familjer. Oavsett om barnen förstått att det är en hållbar framtid de värnar om eller inte, 

kan man se att intresset finns för att värna om miljön. 

 

Flera pedagoger talade om att i deras verksamheter har de delat upp arbetsuppgifterna inom arbetet 

med ’’Grön Flagg’’. Det kunde vara en fördel då pedagogerna genomförde delar i arbetet som 

pedagogerna intresserade sig i. Ett problem kunde uppstå när någon i arbetslaget inte var närvarande 

och arbetslaget inte har planerat i förväg vem som ska ersätta den frånvarandes arbetsuppgifter. Därför 

skulle man kunna ha en vision inom varje verksamhet, att alla pedagoger ska ha kunskaper inom de 

flesta eller till och med alla delarna i respektive områden som berörs. En pedagog kan ha svårt att 

förmedla kunskap om ett ämne om denna pedagog inte innehar tillräckligt med kunskaper inom alla 
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delar av temat. Denna vision gynnar inte bara barnen utan även de enskilda pedagogerna då de 

tillvinner sig själva mer kunskap om hållbar utveckling (Förenta Nationen 2015). 

 

En av pedagogerna berättade att förskolans personal tidigare har diskuterat införande av ett barnråd 

men att det inte blev av. Från Skolverkets styrdokument (2010) framgår det att respektive verksamhet 

ska sträva efter att arbeta utifrån ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar. Bildandet av ett 

barnråd skulle kunna underlätta för verksamheterna att uppfylla dessa mål. Barnen som skulle bli 

aktiva i barnrådet och påverka verksamheten, skulle från tidig ålder kunna lära sig att samverka med 

andra och delta i ett gemensamt arbete. Pedagogerna är mycket medvetna om att verksamheten kan, 

genom att införa ett barnråd, visa tydligt att personalen på förskolan strävar efter att barnen aktivt 

deltar i verksamhetens planering och att barnens tankar uppmärksammas.   

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) uppmärksammas att förskolan ska lägga stor tyngd på natur- 

och miljöfrågor, och att det är pedagogernas ansvar att sträva efter att barnen förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Det är även pedagogernas ansvar att barnen lär sig att förhålla sig varsamt till 

naturen och miljön. Att barnen får en utbildning om hållbar utveckling är nödvändigt, men det krävs 

att pedagogerna själva har tillräckligt med kunskap och intresse kring miljön. Det är mycket viktigt 

med ställningstaganden man ska sträva efter, men det är inte det enklaste för pedagoger att själva, utan 

nödvändig förberedelse, ta ställning till målen. De förskolor som arbetar med ’’Grön Flagg ’’arbetar 

mer fokuserat på miljön och hållbar utveckling än andra verksamheter. På de förskolor där ledningen 

har beslutat om att ’’Grön Flagg’’ ska införas har pedagogerna, innan arbetsstart, fått möjlighet att 

delta på föreläsningar och utbildningar om ’’Grön Flagg’’. ’’Calluna utbildning’’ ger möjlighet till 

skräddarsydda kurser och föreläsningar till pedagoger inom ’’Grön Flagg’’. Dessa föreläsningar och 

utbildningar hittar man i nio städer i Sverige, men alla de resterande verksamheter, som gärna vill 

engagera sig i arbetet med ’’Grön Flagg’’ och som inte har möjlighet att ta del av detta, har det mycket 

svårare att organisera arbetet på ett effektivt och tillfredställande sätt (Calluna 2015). Man kan fundera 

över, vilken hjälp sådana verksamheter kan få? ’’Håll Sverige Rent’’ erbjuder ’’Blixtpatrullen” som är 

en berättelse och handbok för att underlätta verksamheternas arbete med ’’Grön Flagg’’. Detta anses 

som något positivt för att ”Blixtpatrullen’’ ger många tips på frågor och aktiviteter som kan utföras 

med barnen (Håll Sverige Rent 2015).  

 

Av det man kan utläsa från tabell 1 är, att på tre av förskolorna har personalen själva bestämt att börja 

arbeta med ’’Grön Flagg’’, medan de två resterande förskolorna fått order från förskoleledningen att 

implementera arbetssättet i deras verksamhet. Utifrån vad pedagogerna gav för svar kan man 

konstatera att det både finns för- och nackdelar med hur ’’Grön Flagg’’ startades i verksamheterna. 

Fördelen med att en verksamhet på egen hand tagit initiativet är att det finns en vilja och ett driv bland 

personalen. Även Björklund (2014) betonar att det kan vara bra om engagemanget finns hos 

pedagoger i verksamheterna och att de själva beslutar om att arbeta med hållbar utveckling. Ett av 

kraven för ’’Grön Flagg’’ är att alla i verksamheten engagerar sig i projekten (Håll Sverige Rent 

2015). Därför är sannolikheten liten att en pedagog själv kunde bestämma att införa ’’Grön Flagg’’ 

utan att ha kommit överens med sina kollegor. Fördelen med att ledningen har infört ’’Grön Flagg’’ i 

verksamheter är att förskolor blir tvungna att arbeta mer fokuserat med ett miljöansvar. Det vill säga 

att sådana verksamheter får mer resurser, till exempel i form av mer tid för verksamhetsplanering och 

kan lägga stor tyngd på arbetet riktat på förbättring av miljöförhållanden, vilket är mycket positivt för 

framtiden. Nackdelen med att verksamheter själva inte valt arbetssättet kan resultera i att alla 

pedagoger inte engagerar sig tillräckligt eller att de vuxna utstrålar missnöje och barnen läser av 

stämningen, som i sin tur kanske leder till att barnen inte vill delta i aktiviteter med inriktning på 

miljön. Ett sådant scenario skulle vara mycket olyckligt.  
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HSR’s tanke om Sveriges miljömål är att landet ska bli det renast i världen. HSR hoppas att 

verksamheter som avslutat ett eller flera teman och blivit certifierade påbörjar nya teman och får nya 

krafter att fortsätta arbeta för en hållbar framtid (Håll Sverige Rent 2015). När man tolkar resultaten 

kan man konstatera att verksamhet A som har arbetat med ’’Grön Flagg’’ sedan år 2006 har uppfyllt 

HSR’s mål, har hittat nya inspirationer och nya krafter för att fortsätta med nya teman efter avslutat 

arbete. Verksamheten arbetar nu för att få sitt sjätte arbete godkänt och behålla certifieringen inom 

’’Grön Flagg’’. Även förskola B visar att deras verksamhet vill fortsätta arbeta för en hållbar framtid 

genom att de påbörjat nästa tema efter ett avslutat och godkänt arbete. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Studien har en stor betydelse när man värderar pedagogens roll i förskoleverksamheten, där barn både 

lär och utvecklas i olika situationer. Det är viktigt för en pedagog att kunna uppskatta hur man, på 

bästa möjliga sätt, kan både rusta och uppmärksamma barnen på konsekvenserna vid bristfälligt 

tänkande på miljön. Pedagogens övertygelse och engagemang samt spännande och roliga aktiviteter 

som både väcker, och utvecklar barnens miljömedvetenhet är mycket relevanta, och ovärderliga för en 

hållbar framtid.  

 

Studiens resultat visar att alla sysslor riktade mot miljön tyder på målmedvetenhet hos pedagogerna 

och visar att pedagogerna använder alla tillgängliga resurser för att väcka och bygga vidare på barnens 

intresse, och engagemang. Ett förebyggande miljöarbete riktat mot barn i tidig ålder kommer att visa 

positiva resultat för miljön i framtiden. 

 

Slutsatser 

Utifrån undersökningen kan man dra följande slutsatser: Pedagoger tycker att det är viktigt att arbetet 

med barn är miljöinriktat redan från tidig ålder för att väcka ett intresse och en nyfikenhet riktat mot 

miljön. Pedagogerna anser att det är ett enkelt verktyg att arbeta med. Arbetssättet kräver ett stort 

engagemang från samtliga medarbetare. Trots att alla pedagoger inte har samma syn på arbetet riktat 

för en hållbar framtid, krävs det ett bra samarbete för att ’’Grön Flagg’’ ska fungera. De mest populära 

teman, enligt studien, är närmiljö, livsstil&hälsa och kretslopp. Pedagoger planerar fantasifulla 

aktiviteter där barnen lär i samspel med andra barn och pedagoger. Hos barn väcker aktiviteterna inte 

bara lust att leka med varandra utan även med naturens material. Barn upptäcker att det är roligt att 

återanvända material och genom att införa små förändringar kan man använda materialet till skapande, 

samtidigt som man lär sig att värna om miljön. Man kan tydligt se att redan från tidig ålder, utrustar 

och lär pedagogerna barn att tänka miljövänligt och med små, enkla medel värna om och förbättra 

miljön. Efter ett sådant miljöinriktat arbete kommer en ökad förståelse och större chanser för framtida 

engagemang, att barnen sorterar sopor, att barnen inte skräpar i naturen, att man ska vara rädd om 

levande organismer och djuren. Jag kan även se att ’’Grön Flagg’’ som arbetssätt uppskattas av 

verksamheter trots att planeringen kräver extra tid jämfört med resterade planering. Detta tyder på en 

positiv trend i miljötänket hos förskollärare och generellt hos människor. Det är för mig glädjande att 

se engagemang i miljöfrågor på platser i samhället där de kan göra som störst påverkan på 

utvecklingen. Det tillskott som ’’Grön Flagg’’ ger förskolor och dess barn, ger dem en extra skärpa i 

sitt miljötänk, och grundar för en positiv framtid för miljöförhållandenas utveckling på jorden. 
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Vidare forskning 

Det finns många intressanta spår att forska vidare på kring ’’Grön Flagg’’. En studie om förskolor som 

arbetar med ’’Grön Flagg’’ och hur dessa verksamheter beslutar vilka utav ’’Grön Flaggs’’ sju 

kategorier de vill lägga fokus på, hade varit intressant. Man kunde till exempel ställa frågan om vad 

som ligger i grund till valet. Är det exempelvis ett område som barnen visar intresse kring eller är det 

pedagogerna som anser att det är ett tema verksamheten behöver utveckla? Kanske är det Skolverkets 

styrdokument och mål att sträva mot som styr. Det kan bli vagt och magert att enbart göra en studie 

kring detta, men man kan alltid lägga till den frågan i en forskning, där man fokuserar på de olika 

temana ’’Håll Sverige Rent’’ erbjuder för verksamheter.  

 

En annan spännande studie vore om man valde att ändra fokus från pedagogernas tolkningar och 

omdömen till barnens engagemang, och förståelse kring ämnet miljön. Det hade varit spännande att se 

om barn har samma syn på lärande som pedagoger upplever att barn har. Genom att både observera 

och intervjua barn skulle jag vilja ta reda på vad barnen tycker om ’’Grön Flagg’’. Formulera frågor 

kring hållbar utveckling, som är anpassade till barnens nivå och som barnen kan besvara genom 

beskrivning eller exempel. Det skulle vara spännande att ta reda på om barnen verkligen tycker att det 

är viktigt att värna om miljön och varför, och om barnen har lärt sig något av aktiviteter de genomfört 

kring hållbar utveckling. Man kan även undra, hur barnen resonerar kring miljön med fokus på små 

djur, insekter och fiskar. Om barnen tycker att det är viktigt att små organismer, som kan överleva 

enbart i en ren miljö, ska ha en chans att leva eller om det är oväsentligt. Det finns många frågor som 

är spännande och viktiga för framtiden och som man kan ställa till barn för att bedöma riktningen och 

tankesättet som ska utvecklas i barnens senare liv. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har ni arbetat med Grön Flagg? 

 

3. Har du någon uppfattning om hur arbetet med Grön Flagg initierades? Vem/ vilka tog intiativet?  

 

4. Vilka projekt har ni tidigare arbetat med/ vad arbetar ni med nu inom Grön Flagg? 

 

5. Har du några kommentarer om dessa projekt – exempel på något som fungerat bra/ dåligt? 

 

6. På vilket sätt får ni med barnen i arbetet med Grön Flagg? 

 

7. Vad har du för uppfattning om vad barnen tycker kring arbetet med Grön Flagg? 

 

8. Vad krävs från er pedagoger när ni arbetar med Grön Flagg? 

 

9. Vilka fördelar/ nackdelar finns det i arbetet med Grön Flagg? 

 

10. Vad tycker du själv om Grön Flagg?  

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Intresse mail 

 

Hej! 

 

Jag heter Karolina Scibor och studerar sista terminen till förskollärare på Stockholms Universitet. Jag 

planerar för mitt slutarbete som handlar om Grön Flagg, där jag vill fokusera på pedagogerna. Det är 

både spännande och intressant att ta reda på hur pedagoger ser på arbetssättet och hur ni arbetar med 

projektet? Jag vill intervjua pedagoger (helst under v. 47) och undrar om någon pedagog kan tänka sig 

att avsätta lite tid för att dela med sig om sina tankar och erfarenheter kring projektet Grön Flagg? 

 

Med vänlig hälsning 

Karolina Scibor 
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