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Förord 

Vi vill börja med att tacka de pedagoger som arbetar på Grön flagg-förskolor som vänligt 

bemött oss och lät sig intervjuas. Utan er hade vår studie inte gått att genomföra. Vi vill även 

tacka vår handledare Maria Berge som guidat oss hela vägen genom arbetet. 



 

 

Sammanfattning 

Forskning visar att barn som är vår kommande generation bör tillägna sig grundläggande 

kunskaper kring hållbar utveckling redan i förskolan. Syftet med den här studien var att få en 

fördjupad förståelse av hur hållbar utveckling kan främjas i förskolan med hjälp av det 

pedagogiska verktyget Grön flagg. Vi ville även ta reda på vilket engagemang som krävs av 

pedagogerna i arbetet med Grön flagg. I denna studie har vi intervjuat fem pedagoger som alla 

har arbetat med verktyget. Resultatet visade att Grön flagg är ett konkret verktyg som hjälper 

pedagoger i förskolan i arbetet med hållbar utveckling. Resultatet visade även att pedagogerna 

bör besitta en förmåga att kunna engagera andra likväl som sig själv då hållbar utveckling 

handlar om att ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Sökord: Förskola, hållbar utveckling 
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1. Inledning 

Frågor kring natur och miljö är i dagens samhälle ytterst aktuellt och det går att läsa artiklar 

kring klimathot dagligen. Människor runt om i världen lever över sina resurser vilket 

resulterar i att ren luft, drickbart vatten, levande hav och skogar lånas av djuren, människor i 

andra världsdelar samt av vår kommande generation (Björklund, 2014). Då det är barnen som 

är vår kommande generation är det viktigt att deras vanor grundläggs redan i unga år, det är 

därför av största vikt att introducera kunskaper om hållbar utveckling redan i förskolan 

(Sellgren, 2009). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfter under mål och utveckling för 

lärande vilka kunskaper och förhållningssätt pedagoger ska tillägna barnen ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för 

hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2016, s. 10). 

När vi som två förskollärarstudenter har varit ute i förskolor på praktik eller besök har vi känt 

en avsaknad av fokus inom arbetet med hållbar utveckling. Detta tycker vi är synd och 

förvånande. Synd för att vi har velat få mer kunskap kring hur förskolor utformar 

verksamheten efter detta, och förvånande för att frågan är av högsta relevans i dagens 

samhälle. Därför kände vi ett intresse för att forska vidare i denna fråga. För oss är hållbar 

utveckling en framtidsfråga och vi tror att varje människa på jorden kan göra skillnad i 

strävan efter en hållbar utveckling. Om varje person skulle göra en liten förändring tror vi att 

denna värld skulle bli mer hållbar och därför ska vi börja med barnen i förskolan. Det vi ville 

ta reda på var hur en förskola som aktivt arbetar med hållbar utveckling går tillväga. Vi 

kontaktade vår kommun för att ta reda på vilka förskolor som aktivt arbetar med hållbar 

utveckling. Svaret vi fick var att det inte fanns någon förskola inom kommunen som gjorde 

detta. När vi sedan jämförde med närliggande kommuner visade det sig lätt att finna förskolor 

som aktivt arbetar med denna fråga. Bland annat fann vi flera förskolor som är certifierade 

Grön flagg förskolor som för oss var ett helt nytt begrepp. De tankar och funderingar som då 

dök upp var bland annat, vad innebär Grön flagg? Hur fungerar det? Vad har det med hållbar 

utveckling att göra? Vilket engagemang krävs för att bedriva ett arbete inom Grön flagg? En 

annan fundering som dök upp var: Hur en förskola som till exempel arbetar med hållbar 

utveckling hinner med de övriga strävansmålen i förskolans läroplan. Med dessa funderingar i 

åtanke började vi att undersöka saken vidare. Det gjorde vi genom att besöka några av dessa 

förskolor i hopp om att fördjupa vår kunskap kring vad det innebär att arbeta med Grön flagg 

samt vilket engagemang som egentligen krävs av pedagogerna för att driva arbetet framåt. 

Engagemang inom förskolläraryrket innebär för oss att man som pedagog är driven och 

positivt inställd till utmaningar man ställs inför. Det innebär också att man intresserar sig för 

det som står i läroplanen och för det som barnen visar ett intresse för.  

När vi började läsa till denna studie fann vi ett citat som vi fastnade för. Citatet må låta 

skrämmande, men känns samtidigt ärligt och relevant kring hur viktigt det är att vi redan idag 

lär vår framtida generation vikten av att ta hand om vår planet. Det gav oss inspiration och 

bekräftelse att vårt val av studie är ytterst aktuellt för vidare forskning. 

Picture this: It’s the year 2050, and we find ourselves in a run-down courtroom. The teaching 

profession is standing trial for crimes against humanity and the rest of nature. The prosecutor 
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comes close, looks us in the eyes and asks, “When it became evident, in the late 20th and early 

21st centuries, that urgent education and action on global climate change were needed to avert a 

planetary emergency, what were you teachers thinking? Why didn’t you make the changes 

necessary to transform the education system before it was too late?” To which we meekly reply, 

“We didn’t have time. We had to cover the curriculum (Johnston, 2009, s. 149). 

1.1 Syfte: 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskolor lyfter hållbar utveckling i förskolan 

med hjälp av det pedagogiska verktyget Grön flagg. Vi vill ta reda på vad det innebär att 

arbeta med Grön flagg som koncept och vilket engagemang som egentligen krävs av 

pedagogerna i förskolan för att klara av detta. 

1.2 Frågeställningar 

Vad innebär det att arbeta med det pedagogiska verktyget Grön flagg? 

Vilket engagemang krävs av pedagogerna i arbetet med Grön flagg? 
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2. Bakgrund 

Under bakgrunden har vi först och främst beskrivit människans relation till naturen ur ett 

historiskt perspektiv för att sedan lyfta begreppet hållbar utveckling och dess innebörd i 

förskolan. Därefter tar vi upp vad Grön flagg är och går ut på samt vad engagemang som är en 

del av förskollärares yrkesroll innefattar. 

2.1 Människans relation till naturen ur ett historiskt perspektiv 

Björklund (2014) beskriver hur människan alltid har varit i kontakt med naturen och hur 

synen på natur ständigt har förändrats. Natursynen skiljer sig till exempel åt beroende på vart 

vi bor och vilken kultur vi lever i. Med utgångspunkt i Sverige ur ett historiskt perspektiv 

innan människan började bruka jorden ansågs naturen vara magisk och människan hade 

respekt för den. När människan började bruka jorden förändrades synen på naturen, den 

ansågs då vara oberäknelig och förvildad. Detta ledde till att människan skapade olika 

strategier för att deras skörd inte skulle förstöras av den oberäkneliga naturen. Därefter kom 

den industriella revolutionen och då förändrades synen ytterligare. Naturen sågs nu som en 

resurs vars enda syfte var att tillhandahålla tillgångar till människan. Efter en tid började 

människorna skilja på arbete och fritid vilket innebar att synen på naturen förändrades igen. 

Naturen sågs då som något fridfullt och som en plats för den arbetande människan att 

återhämta sig i. Vidare beskriver författaren att människan och naturen kan ses som två 

samexisterade delar och att det inte går att avgöra vilken av delarna som är mer eller mindre 

viktig. Detta tankesätt talar för att människans ekonomiska och sociala uppbyggnad av 

samhället måste bli mer anpassat efter jordens ekologiska system om vi ska lyckas skapa en 

hållbar framtid menar Björklund. Det pedagogiska verktyget Grön flagg ger i sin tur 

förutsättningar för pedagoger i förskolan att lära barn om hur de ekonomiska, sociala och 

ekologiska delarna av hållbar utveckling samverkar. Detta går att läsa på Håll Sverige rents 

hemsida (HSR, 2016). 

2.2 Hållbar utveckling i förskolan 

Världen har kommit till en gräns där ansvaret att lämna över ett hållbart samhälle till nästa 

generation ställer stora krav på oss människor. För att kunna förmedla nya strategier i 

miljötänkandet till yngre människor krävs ett nytänk eftersom de har lättare att se på 

omgivningen med andra ögon (Persson & Persson, 2011). Vidare menar Johnston (2009) att 

vår planet inte har tid att vänta på hur läroplanerna ska kartläggas, analyseras och utformas på 

nytt. Istället menar författaren att detta måste ta tags i nu, att styra läroplanerna att handla mer 

om hållbar utveckling för att rädda vår planet. Sellgren (2009) beskriver definitionen av 

hållbar utveckling som följande. ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (s. 3). 

Hållbar utveckling är idag en stor del av förskolans värdegrund och det behöver därför inte 

vara svårt att väva in ett arbete kring hållbar utveckling tillsammans med förskolans övriga 

strävansmål. En förskola som arbetar med hållbar utveckling signalerar utåt att de arbetar för 

framtiden genom att belysa frågor som är aktuella i dagens samhälle. Det engagemang och 
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samhällsansvar som pedagogerna tar visar att det inte bara är beslutsfattare som kan vara med 

och påverka framtiden utan även barn och människor (Björklund, 2014). Hägglund och 

Pramling Samuelsson (2009) lyfter dock hur förvånansvärt lite uppmärksamhet barn i 

förskolan får i lärandet om hållbar utveckling. Författarna menar att barns lärande i förskolan 

har alla nödvändigheter för att kunna medverka till en mer hållbar framtid. Något som det 

pedagogiska verktyget Grön flagg kan bidra till genom att erbjuda konkret material, tips och 

idéer till lärandet kring hållbar utveckling (HSR, 2016).  

Hållbar utveckling kan ses från ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Genom att 

tillägna barn i förskolan kunskaper om dessa perspektiv blir det möjligt att i framtiden finna 

lösningar på de problem som världen står inför (Elm Fristorp & Johansson, 2015). Detta går i 

linje med vad Manni (2015) belyser. Författaren beskriver att miljöproblem inte enbart kan 

ses ur en ekologisk synvinkel, då sociala och ekonomiska förhållanden i allra högsta grad har 

med dessa frågor att göra. Manni lyfter ”mänskliga relationer” som en del av 

hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. Vi människor har en tendens att utan vidare tanke 

dela upp mänskligheten som ”oss” och ”de andra”, något som Manni anser borde 

problematiseras inom hållbarhetsfrågor ur det sociala perspektivet. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009) belyser också det faktum att vi människor är beroende av varandra och att 

det borde vara en kärnfråga inom hållbar utveckling. Vidare menar författarna att barn som 

befinner sig i förskolan och är i kontakt med andra lär sig att dela tid och rum tillsammans. 

Detta bidrar till ett lärande kring hållbar utveckling genom att barnen bli mer självständiga 

och lär sig visa ett beroende i förhållande till andra människor. 

Att erbjuda barnen på förskolan en utemiljö med variation menar Björklund (2014) skapar 

mer möjligheter till upplevelser. Genom att ta in naturmaterial till verksamheten kan 

pedagogerna tillsammans med barnen exempelvis plantera, odla och bygga olika bon till 

fåglar och insekter. På så sätt kan barnen skapa sig en förståelse för vart maten kommer ifrån. 

Att använda sig av återvunnet material i förskolan ger barnen en förståelse för att begagnat 

material också går att skapa, bygga och konstruera med fortsätter författaren. Att arbeta med 

vatten i förskolan lämpar sig väldigt bra i förhållande till hållbar utveckling då vatten är källan 

till allt liv på jorden anser Björklund. Fortsättningsvis beskriver författaren att vatten går att 

arbeta med på många olika sätt. För oss i Sverige är rent vatten en självklarhet men runt om i 

världen kan jakten på rent vatten vara en ständig kamp. Genom att lyfta detta i förskolan kan 

barnen skapa sig en förståelse för vikten av att värna om vår miljö. Om vi ser på naturen som 

ett livsuppehållande system som vi människor tar del av måste vi även tänka på att inte 

överbelasta den mer än vad den klarar av menar Björklund.  

Naturen kan bidra som ett utmärkt hjälpmedel till att skapa lärandesituationer mellan barn och 

hållbar utveckling där barnen ges möjlighet till att utforska den tillsammans med pedagoger 

(Björklund, 2014). Vidare anser författaren att om arbetet i förskolan ska handla om hållbar 

utveckling måste även mötet med naturen få leva kvar i förskolorna både inomhus och 

utomhus. Genom att exempelvis filma och fota barnens besök i naturen ges barnen en 

möjlighet att återuppleva mötet igen genom reflektion. Vidare belyser författaren vikten av att 

återskapa barnens möte med naturen. Det kan nämligen leda till nya tankar och funderingar 



9 

 

hos barnen som de inte reflekterade över under det faktiska mötet med naturen. På detta sätt 

kan nya vägar skapas och pedagogerna kan lättare fånga upp barnens intressen som ska 

genomsyra verksamheten. Även Ärlemalm-Hagsér (2013) tar upp relevansen av att mötet 

mellan förskola och natur ska få leva kvar. Författaren menar att de barn som tidigt får 

komma i kontakt med naturen kan utveckla ett intresse och en vilja till att vara i naturen i 

framtiden samt utveckla ett framtida miljöengagemang.  

Det handlar om att förändra, att göra något som kan leda till en mer hållbar utveckling. Arbetet 

med miljöfrågor i förskolan, precis som i andra organisationer, får inte stanna vid 

policydokument och tomma ord. Något ytterligare måste till. För även om ambitionen är god, 

tanken är formulerad och kanske också uttalad, så är det själva praktiken, själva görandet, som 

måste till för att en reell förändring som påverkar dagens miljöproblematik ska kunna ske 

(Björklund, 2014, s. 115). 

2.3 Grön flagg 

Det finns ett nationellt nätverk som heter Eco-Schools där över 60 länder i världen är 

medlemmar. Den svenska delen av detta internationella nätverk heter i sin tur Håll Sverige 

rent (HSR, 2016). Detta nätverk bidrar med ett pedagogiskt verktyg som heter Grön flagg som 

är den svenska benämningen för Eco-Schools. Med barnen i fokus syftar detta verktyg till att 

hjälpa förskolor och skolor runt om i världen att ta hand om vår planet (HSR, 2016). I Sverige 

deltar över 2700 förskolor och skolor i Grön flagg som idag är Sveriges största pedagogiska 

verktyg inom lärande för hållbar utveckling och miljöfrågor (De Lucia Dahlbeck & Dahlbeck, 

2015). Innan en förskola väljer att gå med i Grön flagg måste de ta kontakt med en lokal 

politiker som ska vara deras kontaktpolitiker. Detta för att kommunen ska bli mer medveten 

om hur lokala förskolor kan bidra till arbetet för hållbar utveckling. Politikern kommer då att 

fungera som en kontaktperson till kommunen som kan ge stöd och information från deras håll 

till förskolan. Det praktiska arbetet mellan förskolan och politikern innefattar att politikern 

ska hållas informerad om förskolans arbete (HSR, 2016). Förskolan måste även sätta ihop ett 

miljöråd inför det kommande arbetet med Grön flagg. Detta miljöråd ska vara demokratiskt 

mellan barnen och personalen samt att barnens roll ska vara tydligt anpassat efter deras ålder 

och mognad (Lernevall & Ottosson, 1998). Författarna klargör dock att det i förskolor inte är 

något krav på att barn ska vara med i miljörådet. Däremot ska barnen vara aktiva i det 

praktiska arbetet med Grön flagg.  

I starten av Grön flagg väljer skolan eller förskolan ut ett av följande teman att arbeta med: 

Närmiljö, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa, konsumtion, vattenresurser eller 

kemikalier (HSR, 2016). Alla teman i Grön flagg går att anpassa efter alla åldersgrupper och 

aktiviteter (De Lucia Dahlbeck & Dahlbeck, 2015). Norgren (2015) pekar på att pedagogerna 

bör utgå från barnens egen nyfikenhet i val av tema. Pedagogerna väljer sedan ut fem 

miljömål inom temat som ska uppnås och kopplas till läroplanen. Dessa miljömål ska 

förskolan fortsättningsvis arbeta med under det kommande läsåret. Norgren belyser också hur 

pedagoger på ett smidigt sätt kan integrera olika mål från läroplanen i sitt arbete inom grön 

flagg eftersom de allra flesta mål från läroplanen går hand i hand. Detta exemplifieras i 

författarens bok då en grön flagg förskola som arbetat med vattenresurser som tema fick in 
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språk i sina aktiviteter genom att benämna fiskarter samt matematik genom att räkna fiskar. 

På Håll Sverige rent (HSR, 2016) går det läsa om att dokumentationen inom Grön flagg är 

minst lika viktigt som något annat. Genom bilder och text rapporteras förskolans 

utvecklingsarbete kontinuerligt in till Håll Sverige rent. Detta för att organisationen ska ges en 

tydlig uppfattning om vad förskolan har arbetat med. Den är också viktig för pedagogernas 

egen del då den slutgiltiga dokumentationen som skickas in ska innefatta pedagogernas egna 

reflektioner, hur dem upplevt arbetet, vad som var kul, vad som var svårt och så vidare. 

Denna del av dokumentationen hjälper pedagogerna vidare att formulera kommande 

handlingsplan och rapport om förskolan väljer att fortsätta sitt arbete inom Grön flagg. 

Fortsättningsvis beskrivs det att den färdiga rapporten med fördel kan användas för att 

kommunicera arbetet till föräldrar och närsamhället samt användas i förskolans kvalitetsarbete 

(HSR, 2016). 

När en förskola har fått sin rapport godkänd får den gröna flaggan hissas eller placeras på 

väggen i de verksamheter som aktivt arbetat med Grön flagg (HSR, 2016). Persson och 

Persson (2011) menar att den gröna flaggan är ett synligt bevis på att en verksamhet aktivt 

arbetar med hållbar utveckling och för att en förskola ska få behålla certifieringen måste den 

fortsätta att aktivt arbeta med Grön flagg.  

2.4 Positiva följder av Grön flagg 

Arbetet med Grön flagg uppmanar människor till att arbeta med framtidsfrågor som behöver 

sättas fart på. Genom att inkludera barn och ungdomar i detta arbete skapas nya synsätt och 

idéer i miljöarbetet för vårt samhälle. Vidare bidrar Grön flagg till goda tankar och kan skapa 

inspiration som andra kan ta del av i arbetet för en hållbar samhällsutveckling (Lernevall & 

Ottosson, 1998). De Lucia Dahlbeck och Dahlbeck (2015) beskriver att ett arbete inom ett 

projekt som Grön flagg kan bidra till positiva följder. En positiv följd som kan uppstå av ett 

arbete inom Grön flagg är att deltagarna tilldelas en helhetssyn till en hållbar utveckling och 

till livet. Denna helhetssyn är viktig då den förståelsen bidrar till en etisk och därmed hållbar 

livsstil. Författarna pekar också på att ett projekt som grön flagg bidrar till att människor 

lättare kan komma att hantera svåra etiska beslut senare i livet. 

Ärlemalm-Hagsér och Sundberg (2016) lyfter i sin studie hur förskolepersonal uppfattar och 

ger uttryck för begreppet hållbar utveckling och miljöundervisning. De ville även undersöka 

hur förskolepersonalen använder sig av begreppen i praktiken. Resultatet i studien visade att 

pedagoger i förskolor som arbetat med Grön flagg har en bredare tolkning av begreppet och 

arbetar mer aktivt med hållbar utveckling tillsammans med barnen. En annan del av resultatet 

de kom fram till var att certifierade Grön flagg förskolor erbjöd mer aktiviteter som främjar 

till hållbar utveckling än de förskolor som inte var certifierade. 

2.5 Engagemang – En del av förskollärarens yrkesroll 

I Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2015) beskrivs begreppet engagemang 

som ”blanda in” och ”få någon med”. Att vara engagerad betyder ”att vara starkt intresserad” 

och att engagera sig betyder ”att någon är aktivt intresserad för något och tar del av något”. 
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Lernevall och Ottosson (1998) belyser vikten av pedagogers engagemang i miljöarbeten då 

det oftast behövs eldsjälar för att kunna knyta ihop ord till handling. Pramling Samuelsson 

och Williams (2015) exemplifierar hur pedagoger knyter ihop ord till handling genom att ta 

ansvar för att arbetet i verksamheten sker i enlighet med målen från förskolans läroplan då 

pedagoger har ansvaret för barns utveckling och lärande. Något som författarna också lyfter är 

att alla de olika mål som ska uppfyllas från förskolans läroplan med fördel kan delas upp 

utifrån var och ens kompetens i arbetslaget. Rönnerman (2015) lyfter i sin tur hur pedagoger 

kan organisera ett utvecklingsarbete genom att välja att rikta fokus mot ett specifikt innehåll. 

Vidare menar författaren att ett utvecklingsarbete blir lättare att genomföra om pedagoger 

fördelar arbetsuppgifter mellan varandra. På så sätt behöver inte alla pedagoger vara lika 

insatta och engagerade i alla frågor och göra samma saker. En genomtänkt satsning inom ett 

utvecklingsområde kan bidra till nya rutiner och skapa oväntade möten.  

När det kommer till att engagera barn lyfter Almqvist (2009) vikten av att pedagoger finns 

tillgängliga som stöd i olika aktiviteter. Pedagogens sätt att bemöta och samspela med barnen 

i förskolan är alltså av högsta relevans då det kommer till hur barns engagemang påverkas. En 

lyhörd samspelsstil med barnen där pedagogen utgår från barnens erfarenheter, intressen och 

förmågor bidrar till att barnen känner en större säkerhet till att ta egna initiativ i en aktivitet. 

Almqvist belyser dock att det i strukturerade aktiviteter kan vara en fördel att använda sig av 

en mer styrande eller kontrollerande samspelsstil för att få barn engagerade. För att barn ska 

tillägna sig nya kunskaper som bidrar till deras utveckling krävs ett engagemang. Det är 

således viktigt att pedagoger medverkar till att främja barns engagemang då det är en av de 

mest betydelsefulla förutsättningar för barns utveckling och lärande. Fortsättningsvis menar 

författaren att engagemang föder engagemang. 

2.6 Omständigheter som hindrar pedagogers engagemang 

Trots goda intentioner och engagemang från pedagogernas sida är det inte alltid helt enkelt att 

hinna med sina planer för dagen. Planering och överenskommelser inom arbetslaget är två 

viktiga faktorer som bör ses efter (Kihlström, 1998). Författaren exemplifierar hur arbetslaget 

kan organisera sitt arbete genom att tillsammans bestämma hur något skall genomföras, vem 

som skall göra detta och när det ska ske. På så vis skapas en trygghet i arbetslaget och 

missförstånd förhindras. Kihlström lyfter också anledningar till varför pedagoger i förskolor 

har svårt att hinna med alla deras planerade önskemål. Den ena anledningen författaren lyfter 

är att om verksamheten inte är väl organiserad kan det bli svårt att få till en passande 

uppdelning av barnen. En annan anledning är att det kan uppstå problem inom personalen. 

Det kan vara allt från frånvaro som gör att personalstyrkan måste arbeta med en personal kort 

till att det finns slitningar inom arbetslaget som gör att mycket tid och energi går åt att lösa 

sådana problem. Att det finns flera deltidsanställda pedagoger i verksamheten kan också leda 

till svårigheter att hinna med sina åtaganden. Detta kan leda till att den personliga kontakten 

mellan pedagog och barngrupp blir mindre. Det finns såklart också andra typer av ”problem” 

som gör det svårt för pedagoger att hinna med alla sina åtaganden menar Kihlström. Storleken 

på barngruppen, stor åldersspridning, barn i behov av särskilda stöd, många inskolningar, 

lokalernas utformning, ekonomifrågor, öppettider samt personalens arbetstider är sådana 
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exempel som alla bidrar till arbetsdagens fortgång. Lernevall och Ottosson (1998) pekar på att 

vi människor lever i ett högt tempo och att allt mer ska hinnas med under barnens tid på 

förskolan. Detta leder i sin tur till att exempelvis pedagoger har svårt att hinna med alla 

måsten och att göra något enbart för skojs skull är idag helt passé. Idag gäller det att 

sammanföra nytta med nöje samtidigt som det gäller att fokusera på de mål som ska uppfyllas 

från läroplanen. Vidare lyfter författarna att Grön flaggs målsättning är att utveckla 

verksamheter i sin helhet och inte ”bara” vara ett miljöprojekt.  
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3. Metod  

Under denna del presenterar vi vilken metod vi har valt att utföra i denna studie, beskrivning 

av våra informanter samt hur vi gick till väga för att samla in data och hur vi analyserade den. 

3.1 Kvalitativ intervju som metod 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor ”Vad innebär det att arbeta med det pedagogiska 

verktyget Grön flagg?” och ”Vilket engagemang krävs av pedagogerna i arbetet med Grön 

flagg?” Valde vi att använda oss av intervju som metod. Till en början funderade vi över 

vilken metod som skulle passa sig bäst mellan observation och intervju. Det vi ville var att 

kunna få ut så mycket data som möjligt inom studiens tidsramar och kom då fram till att 

intervju lämpar sig bäst för oss. Vi kände att vi kunde få ut mer av intervjuer då ett projekt 

som Grön flagg skulle kräva långa observationer för att få ut samma kvalité på 

datainsamlingen. Detta då hållbar utveckling är ett stort och brett ämne som sker under en 

lång tidsperiod. Begreppet intervju betyder utväxling av synpunkter mellan två personer som 

samtalar om ett visst tema (Dalen, 2008). ʺÄndamålet med en intervju är att få fram träffande 

och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin 

livssituationʺ (s. 9). Vi ansåg att den kvalitativa intervjumetoden lämpade sig bäst för vår 

studie eftersom att syftet med en kvalitativ intervju är att få så detaljerade svar som möjligt 

(Johansson & Svedner, 2010). I denna typ av metod krävs det att frågorna är förutbestämda 

menar författarna. Detta var något vi hade förberett genom att vi hade skapat en intervjuguide 

(Bilaga 2) med frågor kring vilka områden vi ville undersöka. En annan sak som kännetecknar 

en kvalitativ intervju är att frågorna är öppna och inte slutna påpekar Yin (2013). Vid en 

intervju är det viktigt att ge informanten utrymme till att forma sin berättelse och låta denne 

fundera högt och att som intervjuare sedan ställa följdfrågor baserat på vad informanten säger. 

Att ställa följdfrågor under intervjuns fortgång är bra för att det visar på att man som 

intervjuare är intresserad av vad informanten har att berätta samtidigt som det på ett smidigt 

sätt kan vinkla berättelsen mot vad intervjuaren vill veta (Löfgren, 2014). Detta var något vi 

hade i åtanke, att efter varje intervju reflektera över följdfrågor som kunde bidra till ännu mer 

data till kommande intervjuer. De följdfrågor vi ställde bidrog till att vi fick ut mycket mer 

väsentlig data än om vi bara hade utgått från vår intervjuguide utan att ställa följdfrågor.  

3.2 Informanter 

För att samla in så bred information som möjligt valde vi att endast besöka förskolor med 

certifikatet Grön flagg. På så sätt kunde vi lära oss mer om vad det innebär att använda sig av 

Grön flagg som pedagogiskt verktyg samt vilket engagemang som krävs av pedagogerna 

under processens gång. Det visade sig inte finnas någon förskola i vår kommun som arbetade 

med Grön flagg. På Håll Sverige rent hittade vi istället förskolor i närliggande kommuner som 

aktivt arbetar med certifieringen (HSR, 2016). Fortsättningsvis kontaktade vi förskolechefer 

via telefon för de förskolor vi ville intervjua. Förskolecheferna slussade oss sedan vidare till 

de pedagoger som var villiga att ta emot oss för intervju. Urvalet blev för oss begränsat då det 

tycktes vara svårt att hitta förskolor i närliggande kommuner som hade certifikatet men också 

tiden till att ta emot oss. 
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Våra besök blev sammanlagt till fem pedagoger som arbetade på fyra olika förskolor i två 

kommuner. I en av dessa kommuner ringde vi till alla certifierade Grön flagg förskolor i hopp 

om att få besöka de informanter vi behövde i den staden. Av detta blev det tre av nio förskolor 

som tackade ja, vilket ledde till att vi kontaktade ytterligare en kommun där en förskola valde 

att ställa upp. Vi skickade därefter ut vårt informationsbrev (Bilaga 1) och intervjuguide 

(Bilaga 2) till både förskolcheferna och informanterna via e-mail. I informationsbrevet lyfte vi 

bland annat de forskningsetiska principerna som består utav fyra stycken huvudkrav: 

Informationskravet som säger att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst 

har rätt till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet som innebär att informanten alltid 

måste ha gett sitt samtycke till att delta i forskningen. Konfidentialitetskravet som betyder att 

de uppgifter som informanten lämnar ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte ska 

kunna ta del av dem. Sist men inte minst nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 

lämnas endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna 

fick på så sätt ta del av de forskningsetiska principerna och gav oss därefter samtycke om att 

tillåtas bli intervjuade via telefon efter att de hade läst vårt e-mail. Vi har valt att kalla våra 

informanter för pedagog 1,2, 3,4 och 5 för att bevara deras anonymitet i denna studie. Vi har 

även valt att inte lägga någon vikt vid pedagogernas ålder samt deras erfarenhet inom 

förskolläraryrket. Vi ansåg att dessa avgränsningar inte hade betydelse för vår studie då det 

viktigaste för oss var att få tag i informanter som kunde bidra med data om Grön flagg genom 

att de faktiskt arbetar eller har arbetat aktivt med verktyget, och inte hur länge de arbetat i 

förskola eller hur gamla de är. 

Vi vill kort beskriva våra informanter för er läsare så att ni kan få en inblick av de pedagoger 

som medverkat i studien. I tabellen går det att läsa hur många avdelningar respektive 

pedagogs förskola har samt hur länge de aktivt arbetat med Grön flagg. Vi vill även nämna att 

pedagog 1 och 2 arbetar på samma förskola men på olika avdelningar samt att förskolan där 

pedagog 3 arbetar har valt att gå ur Grön flagg. Alla pedagogerna är i olika åldrar men 

gemensamt för alla är att de är eller har varit aktiva inom Grön flagg. En annan gemensam 

nämnare för pedagogerna är att de alla har arbetat med hållbar utveckling i förskolan tidigare 

samt att de har ett brinnande intresse för hållbar utveckling de gärna delade med sig av.  

Tabell 1. Översikt av information av pedagogerna 

Pedagoger Storleken på 

förskolan 

Aktiv inom 

Grön flagg 

Pedagog 1 

 

 avdelningar  

Pedagog 2 

 

 avdelningar  

Pedagog 3 

 

 avdelningar  

Pedagog 4 

 

 avdelningar  

Pedagog 5  avdelningar  
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3.3 Datainsamling 

Innan vi åkte ut i verksamheterna för att samla in data till denna studie valde vi att testa vår 

intervjuguide (Bilaga 2) på andra förskollärarstudenter. Johansson och Svedner (2010) anser 

att detta är viktigt eftersom det är först vid en test av intervjuguiden som det går att känna om 

de svar man kan få verkligen är relevanta i relation till frågeställningarna som ska besvaras. 

Författarna menar också att en testintervju är bra för då får intervjuaren möjlighet att träna sig 

på att vara lyhörd och ställa relevanta uppföljningsfrågor. Efter vår testintervju kände vi att 

frågorna var väsentliga och kunde möjliggöra för informativa svar. Därav valde vi att behålla 

intervjuguiden som den var. Testintervjun gav oss också en känsla av ett tidsperspektiv för 

kommande intervjuer. 

Vi valde att skicka ut intervjuguiden och informationsbrevet i förväg via e-mail till våra 

informanter eftersom vi ville att de skulle känna sig förberedda samt ta del av de 

forskningsetiska principerna. Detta går i linje med vad Löfgren (2014) anser genom att belysa 

vikten av att låta informanten känna sig väl förberedd inför en intervju. Författaren menar att 

det leder till mer betydelsefulla och förtroendefulla berättelser. Även Johansson och Svedner 

(2010) pekar på hur viktigt det är för intervjuns utfall att informanten känner ett förtroende för 

intervjuaren samt känner sig redo att dela med sig av sina personliga åsikter. Innan vi började 

intervjuerna frågade vi informanterna om de hade läst vårt informationsbrev. Oavsett de svar 

vi fick upprepade vi kort för dem de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). I 

början av intervjuerna valde vi att använda oss av uppvärmningsfrågor något som Dalen 

(2008) anser är viktigt för att informanten ska kunna känna sig avslappnad. Under pågående 

intervjuer lät vi informanterna i lugn och ro reflektera och ta sig tid till att fundera över vilket 

svar de ville ge, även detta påpekas av Dalen.  

Vi valde att använda oss av våra telefoner som ljudinspelare under intervjuernas fortgång för 

att få med allt informanterna berättade. Detta var bra då det underlättade för oss att kunna 

återgå och lyssna på intervjun igen. Att använda sig av ljudinspelning vid kvalitativa 

intervjuer är av största vikt för att i denna metod handlar det om informantens egna ord 

(Dalen, 2008). Den av oss som inte intervjuade fick anteckna stödord. Det var bra för att det 

underlättade vid följfrågorna och på så vis behövde inte den som intervjuade avbryta sig för 

att hinna med att anteckna (Löfgren, 2014). Att anteckna är även bra ifall det skulle bli några 

tekniska problem (Ryen, 2004). Intervjuerna varierade i tid mellan 30 minuter upp till en 

timme. Därav höll vi vår avtalade tid med förskolorna då vi tidigare informerat dem om att 

intervjun uppskattningsvis skulle pågå i en timme. I efterhand har vi känt att frågorna i vår 

intervjuguide passade bra in i relation till våra frågeställningar då informanterna lätt kunde 

besvara våra frågor. På nästa sida går det att läsa ur tabellen hur lång tid respektive intervju 

tog för varje informant. 
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Tabell 2. Översikt av tidsåtgång till intervjuer 

Pedagoger Intervjutid  

(h, min, sek) 

Pedagog 1 

 
 

Pedagog 2 

 
 

Pedagog 3 

 
 

Pedagog 4 

 
 

Pedagog 5  
 

Vi valde att efter varje intervju transkribera en i taget och under samma dag för att ha kvar det 

mesta som sagts i minnet. Detta analyserade vi genom att vi vid transkriberingarna tog fram 

vår intervjuguide (Bilaga 2) i datorn samtidigt som vi lyssnade på det inspelade materialet. Vi 

skrev sedan in den information vi fick ut från varje intervju under de enskilda intervjufrågorna 

där svaren passade in. Transkriberingarna tog längre tid än vad vi hade förväntat oss. Vilket vi 

i efterhand förstår då vi fick ut mycket information som vi har tolkat till ett resultat. Dalen 

(2008) lyfter hur omfattande bearbetningen av intervjuerna är och hur viktigt det är att 

kvaliteten på den insamlade data man får ut ska kunna användas till underlag. Fortsättningsvis 

sammanställde vi informanternas svar utifrån vårt transkriberade underlag genom att titta på 

en fråga i taget och ställa informanteranas svar mot varandra. Ljudfilerna lyssnades av flera 

gånger och vi gick även tillbaka i dem för att säkerhetsställa att vi inte missat något eller 

tolkat något fel. Vi upptäckte att informanterna gett oss en del konkreta exempel som vi sedan 

lyfte i resultatet för att ge en tydlig bild i hur man kan arbeta med det pedagogiska verktyget 

Grön flagg i förskolan. När vi ännu en gång gick igenom transkripten upptäckte vi att det 

nämndes olika sorters engagemang från informanternas håll. Förutom det engagemang som 

krävdes för att kunna driva arbetet med Grön flagg framåt visade det sig också krävas andra 

typer av engagemang i detta arbete. Bland annat hur pedagogerna engagerar barn och 

föräldrar. Genom att analysera transkripten flera gånger gick det lättare för oss att jämföra och 

reflektera kring de olika informanternas berättelser och åsikter. Det gjorde även att vi kunde 

se mönster av likheter och skillnader. Av vårt transkriberade underlag kunde vi sedan skapa 

och sortera efter egna rubriker. Vidare utformade vi egna sammanställningar och citat av 

informanterna i resultatet som var relevanta till våra frågeställningar. Vår intervjuguide gjorde 

det möjligt för oss att kunna jämföra våra informanters svar genom att se likheter och 

skillnader under de enskilda intervjufrågorna. Rubrikerna vi formade till resultatet blev: Hur 

pedagogerna arbetar med det pedagogiska verktyget Grön flagg, vad hållbar utveckling 

innebär för pedagogerna, vems engagemang drog igång arbetet med Grön flagg, vilket 

engagemang som krävs av pedagogerna för att bedriva ett arbete inom Grön flagg, hur 

pedagogerna engagerar barnen i förskolans arbete med Grön flagg och vår sista rubrik blev 

hur pedagogerna engagerar föräldrarna i förskolans arbete med Grön flagg. I vår analys 

försökte vi att koppla till studiens bakgrund och hade den alltid i bakhuvudet då vi 

utvärderade vårt resultat. 
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4. Resultat 

I denna del kommer vi att redovisa de resultat vi fick fram från att ha intervjuat pedagoger 

som arbetar med det pedagogiska verktyget Grön flagg och vilket engagemang som krävs i 

detta arbete. Vi intervjuade fem olika pedagoger från olika förskolor och avdelningar. Vi har 

valt att kalla dem pedagog 1,2,3,4 och 5 för att skydda deras identitet. 

4.1 Hur pedagogerna arbetar med det pedagogiska verktyget Grön flagg 

Pedagogerna visade sig vara överens om att Grön flagg är ett väldigt konkret och enkelt 

verktyg att använda sig av i arbetet med hållbar utveckling. De har alla förklarat att när de 

skulle gå med i Grön flagg var de tvungna att skicka in en handlingsplan där de berättade hur 

de ville arbeta, vilket tema de skulle utgå från och vilka delmål de ville arbeta efter. Pedagog 

1 berättar att de i val av tema alltid försöker ta hänsyn till barnens tankar och idéer genom att 

exempelvis observera dem. Pedagogen illustrerar detta genom följande exempel:  

Om vi på förskolan märker hur barnen slösar på vatten och barnen själva kanske inte förstår 

varför man måste spara på det, då måste vi pedagoger komma på ett sätt att kunna ändra på 

deras beteende och få dem att förstå varför man inte ska slösa på vatten (Pedagog 1).  

Efter en sådan observation passar temat som heter vattenresurser bra in menar pedagogen. På 

förskolan där pedagog 1 och 2 arbetar väljs ett gemensamt tema ut för hela förskolan. Temat 

kan dock ta olika inriktningar på avdelningarna beroende på vilken barngrupp de har samt åt 

vilket håll barnens intressen styr. Även Pedagog 3 belyser hur viktigt det är att utgå från 

barnen i val av tema. Hon berättade hur de via observation hade märkt att barnen var väldigt 

inne på hinderbanor och rörelse och på så sätt kom att välja Livsstil och hälsa som tema. 

Under detta tema ville de förutom rörelse arbeta med ljudnivån och med Yoga. Yoga var även 

något som Pedagog 2 lyfte. Hon ansåg att det var lämpligt att använda sig av yoga i förskolan 

för att barnen på så sätt får lära sig att kontrollera kroppen med större säkerhet. Hon menar att 

yoga är bra för att det ger frid inom sig själv, något hon påpekade kunde vara nödvändigt för 

att kunna ge frid till andra. Detta anser pedagogen i sin tur vara en viktig del inom hållbar 

utveckling. 

Pedagog 3 berättade att Grön flagg erbjuder ett material som kallas för blixtpatrullen som de 

har arbetat mycket med på hennes förskola. Blixtpatrullen är en saga som handlar om 

nedskräpning och barnen på hennes förskola brukar vara med på kommunens 

skräpplockardagar där de tillåts klä ut sig till blixtpatrullen. Pedagogen belyser att barnen 

brukar känna att de är med och räddar världen precis så som blixtpatrullen gör. Pedagog 5 

beskriver i sin tur hur de arbetade med sitt föregående tema som var energi. Förskolan 

anordnade bland annat elfria luncher vid enstaka tillfällen för att visa barnen att det faktiskt 

går att laga mat utan el. Inom detta tema fick barnen även lära sig om rörelseenergi genom att 

de tillsammans med pedagogerna fick bygga en raket av en petflaska, gå på gympa och bli 

varma av sina rörelser, åka skidor samt koreografera sin egen dans som de senare fick visa 

upp för föräldrarna. 
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Några av pedagogerna lyfter att experiment går bra att använda sig av i arbetet med hållbar 

utveckling. De pedagoger som lyfter detta poängterar dock hur viktigt det är att inte bli 

missnöjd om ett experiment inte går som planerat. ʺMånga gånger går det inte som planerat 

men det gör ingenting, det viktiga är att man lär sig av sina misslyckanden och inte blir rädd 

för att prova igen ʺ (Pedagog 1). Förskolors utomhusmiljö är också något som verkar kunna 

stimulera och underlätta arbetet med Grön flagg. Pedagog 2 förtydligar hur deras gård som 

består av odlingar, grönska, bärbuskar, närhet till skogen, återvinningsstation och 

fågelmatning kan bidra till arbetet med hållbar utveckling. Att benämna ordet hållbar 

utveckling för barnen är något som vissa av pedagogerna tog upp som en viktig del i arbetet 

med Grön flagg. De menar att barnen på så sätt skapar sig en djupare förståelse för vad 

hållbar utveckling faktiskt är. 

Vid temaavslut gjorde pedagogerna på lite olika sätt. En del avdelningar gjorde ingenting 

speciellt då ett tema avslutades men det var ändå rätt vanligt att pedagogerna styrde upp 

någon form av ”festlighet” där pedagoger, barn och föräldrar fick möjlighet att samlas. 

Tillsammans fick de då möjlighet att till exempel titta på något som barnen hade tillverkat 

under temats fortgång i form av en vernissage. Ibland visade barnen upp en dans eller 

liknande som de själva hade gjort koreografin till. Vid vissa tillfällen umgicks man ”bara” och 

hade en mysig dag med fika och aktiviteter som var relevanta för det temaområdet som 

avslutades. Pedagog 4 berättar att de på hennes förskola hade en ceremoni efter den första 

temaavslutningen. På denna ceremoni samlades barnen och pedagogerna och tillsammans 

hissade de den Gröna flaggan. 

När vi fick våran flagga, det får man ju efter den första omgången, då ville vi göra barnen 

delaktiga för begreppet Grön flagg. Vi pratade om symboliken med Grön flagg, vi berättade att 

vi tror att vi genom detta kan göra något gott för världen (Pedagog 4). 

Nedan följer exempel på hur pedagogerna i studien konkret har arbetat med olika teman. 

Samtliga teman går under Grön flagg och ligger till grund för att skapa en hållbar värld (HSR, 

2016): 

Tema Kretslopp – Inom temat kretslopp var det vanligt att arbeta med odling av potatis. 

Barnen fick sätta egen potatis i ett land på förskolans gård som de fick plocka upp då tiden var 

inne. Barnen och pedagogerna stekte sedan potatisarna på en muurikka och hade en liten 

skördefest tillsammans. Med potatisarna fick barnen också prova göra textiltryck genom att 

skära ut olika former på potatishalvor och doppa halvorna i olika färger. På så sätt formas en 

egen stämpel av mönstret i potatishalvan som går att trycka på textil, trä, papper eller annat 

material. Att blanda potatismjöl, vatten och karamellfärg var också populärt inom detta tema. 

Denna mix bildar ett formbart klister som rinner ut igen då barnet släpper det. 

Att återvinna genom att tillsammans gå till närmsta sopstation var också en aktivitet som flera 

av förskolorna ägande sig åt. På så sätt skapade sig barnen en förståelse för vikten av att sopor 

kan bilda nytt material. På samtliga förskolor var återanvändning en del av Grön flagg. Det 

var vanligt att få in begagnat material av föräldrarna som barnen fick skapa med. På en 

förskola blev exempelvis gamla mattrasor till nya moderna laptops i barnens ögon. Några 
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förskolor arbetade med kompostering, att slänga matrester och naturmaterial i en kompost gör 

att barnen får se förmultningsprocessen med egna ögon. Genom detta lär de sig också se 

maskarnas funktion som nedbrytare. En av förskolorna arbetade med årstider. Pedagogerna 

använde här ett års-hjul för att synliggöra de olika årstiderna för barnen. De fick också gå ut 

och använda sina sinnen varje sommar, höst, vinter och vår för att sedan prata om de olika 

lukterna, synerna och ljuden som definierar varje årstid. 

Tema Livsstil och Hälsa - Det var vanligt att arbeta med ljudnivåer inom detta tema. Bland 

annat genom att lära barnen vikten av att inte vara för högljudda. En del pedagoger gjorde 

inom detta tema yoga tillsammans med barnen för att lära dem hantera sin egen kropp och att 

lära sig slappna av. Dans med barnen var också mycket vanligt, en del förskolor lät barnen 

koreografera sina egna danser som de sedan fick visa upp. Något som dock var lite mer 

ovanligt men som ändå lyftes inom detta tema var att åka längdskidor med barnen. Det fanns 

att låna ett par stycken för att alla skulle få möjlighet att prova åka. Två av förskolorna som vi 

besökte anordnade springlopp som barnen fick springa varje år. 

Tema Energi - En gång per termin försökte en förskola att äta och laga lunch utomhus. Det 

viktiga var att barnen skapade en förståelse för att det går att laga mat utan el. De pedagoger 

som hade arbetat med temat energi berättade att barnen fick lära sig vad rörelseenergi var 

genom att gå till gympahallen och röra på sig för att bli varma. För att ge barnen en djupare 

förståelse för vad rörelseenergi var använde sig dessa pedagoger även av experiment. 

Tillsammans byggde de på denna förskola en raket av petflaska. 

4.2 Vad hållbar utveckling innebär för pedagogerna 

Samtliga pedagoger beskriver hållbar utveckling som ett förhållningssätt att lämna över till 

kommande generationer. Alla pedagoger belyste också att hållbar utveckling ska vara ett 

naturligt förhållningssätt som innebär att värna om natur, djur, människor, materiella ting och 

ekonomi. Två av pedagogerna lyfte att det tar flera generationer att ändra något som gått fel i 

miljön och det är därför av största vikt att lära ut ett hållbart förhållningssätt till våra barn. 

Ämnet hållbar utveckling är ett stort och abstrakt ämne och det är viktigt att kunna ta ned det 

på barnens nivå och göra det meningsfullt och positivt genom att visa ”alla bäckar småʺ 

menar pedagog 2. Pedagog 5 uttrycker samma tanke då hon säger att ”Ingen kan göra allt men 

alla kan göra något”. Hållbar utveckling kan genom barnen få rätt på det som börjat gå fel 

påpekar några av pedagogerna fast med andra ord. ”Det handlar om att föda ett intresse att 

tycka om sin miljö, tycka om skogen och vad som finns där för att respektera och ta hand om 

den” anser pedagog 3. 

Jag har som idol en indianhövding som har ett tankesätt där han tänker i varje beslut han tar: hur 

kommer detta beslut påverka sju generationer framåt, och sju generationer är ju lång tid framåt. 

Det är hållbar utveckling för mig (Pedagog 1). 

Även pedagog 4 berättar att hon ser på hållbar utveckling ur samma perspektiv som pedagog 

1 nämligen att det vi gör idag ska hålla sju generationer framåt. 
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4.3 Vems engagemang drog igång arbetet med Grön flagg? 

En del pedagoger valde själva att gå med i Grön flagg. Dessa pedagoger hade ett personligt 

brinnande intresse för hållbar utveckling och ville få ett konkret verktyg som kunde hjälpa till 

med detta arbete. Vidare förklarade de att grön flagg bidrar med mycket färdigt material, tips 

idéer och inspiration som i sin tur bidrar till ett fokus i arbetet med hållbar utveckling. Några 

andra pedagoger blev inspirerade till att gå med i Grön flagg efter att de hade fått gå på en 

föreläsning som behandlade ämnet. Denna föreläsning bidrog till att pedagogerna fick upp 

ögonen för varför det är viktigt att lyfta hållbar utveckling redan i förskolan. Det var även en 

verksamhet som fått direktiv uppifrån att gå med i Grön flagg. Detta ledde till att pedagogerna 

på denna avdelning blev intresserade och engagerade av att arbeta med hållbar utveckling i 

förskolan.  

4.4 Vilket engagemang som krävs av pedagogerna för att bedriva ett arbete inom Grön 

flagg 

Det var inga större svårigheter att bedriva en verksamhet som genomsyras av ett tänk kring 

hållbar utveckling anser pedagogerna. Att dessutom få hjälp av det pedagogiska verktyget 

Grön flagg förenklar detta arbete ännu mer då Grön flagg erbjuder många lättsamma färdiga 

arbetsmaterial. Samtliga pedagoger var även överens om att det lätt går att väva in samtliga 

strävansmål från förskolans läroplan i arbetet med Grön flagg. Matematik, språk, rörelse och 

hållbar utveckling är exempel på ”ämnen” som lätt går att koppla samman menar de. Pedagog 

1 anger som exempel hur hennes avdelning som arbetade med potatis under temat kretslopp 

lyckades väva in matematik i arbetet genom att räkna potatisar, samt arbeta med benämningar 

som stora, små, större, mindre, runda och ovala. För att gå med i Grön flagg och för arbetets 

fortgång krävs det dock någon som är extra drivande och engagerad i frågor kring hållbar 

utveckling menar samtliga pedagoger. När det kommer till de administrativa uppgifterna inom 

Grön flagg krävs det framförallt att någon är extra engagerad och villig att skriva menar 

samtliga pedagoger. När det är dags för det fysiska arbetet inom Grön flagg med barnen 

visade det sig att all personal på de olika verksamheterna var lika delaktiga även om inte alla 

var lika drivande. Från varje avdelning var det oftast en ansvarig som också var lite extra 

drivande. De ansvariga från respektive avdelning ansvarade tillsammans för planeringen av 

arbetet med Grön flagg. Samtliga pedagoger var dock noga med att belysa att alla deras 

kollegor tog sitt ansvar i arbetet med Grön flagg och att alla var delaktiga men på olika sätt. 

Pedagog 1 lyfter exempelvis att alla på hennes avdelning är ansvariga för att hålla i aktiviteter 

och dokumentera arbetet med Grön flagg. Vidare förklarar hon vikten av att all personal får 

vara med och bestämma hur dem vill arbeta på just deras avdelning även om det är en som är 

ansvarig och skriver rapporten. 

Något som pedagogerna däremot hade skilda åsikter kring var vilket engagemang som krävs 

för att kunna behålla certifieringen Grön flagg. Även om de var överens om att Grön flagg är 

ett verktyg som förenklar arbetet med hållbar utveckling fanns det skilda meningar om det 

administrativa arbetet som krävs för att få behålla certifieringen var mödan värt. Pedagog 1 

och 2 kunde visserligen känna tidvis stress då rapporterna skulle skickas in till Grön flagg 

men det var ändå ett förhållandevis litet problem som tycktes lösa sig år efter år. Det var 
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periodvis denna stress infann sig, speciellt vid tidpunkter då förskolan behövde ta in vikarier 

på grund av olika anledningar samt då de skulle skriva rapporter tillsammans med förskolans 

övriga avdelningar. Pedagog 2 menar att det ibland var svårt för dem att lyckas synka tider för 

skrivandet med varandra. Pedagog 3 belyste däremot att rapportskrivningen tog alldeles för 

mycket tid och att det förutom handlingsplanen och rapporten som ska in till Grön flagg varje 

år tillkommer nytt material som ska skrivas inom förskolans verksamhet. Kvalitetsberättelser, 

kvalitetsredovisningar, planeringar och utvärderingar tar också tid från den schemalagda 

planeringstiden menar pedagogen som vid tidpunkt för intervjun har valt att säga upp sin 

medverkan i Grön flagg. Pedagog 4 och 5 såg däremot inga svårigheter alls med det 

administrativa arbetet som medlemskapet i Grön flagg kräver. Pedagog 4 belyser att Grön 

flagg har ett enkelt och tydligt upplägg på sin hemsida där rapporten fylls i vilket gör att 

personalen på förskolan kontinuerligt kan fylla i rapporten under terminens fortgång. Pedagog 

5 berättar att hon inte ser dokumentationen inom Grön flagg som något extraarbete då den 

övriga dokumentationen som förskolan gör på ett enkelt sätt går att använda i Grön flaggs 

rapport. 

För att bevara sitt engagemang och intresse som pedagog verkar det vara viktigt att inte ta sig 

vatten över huvudet och göra arbetet inom Grön flagg för stort enligt några av pedagogerna. 

Pedagog 1 berättar att hennes avdelning det första året som medlem i Grön flagg gjorde 

arbetet alldeles för stort och att det därför blev svårt att hinna med. Nu har de lärt sig att ta en 

sak i taget och att lägga arbetet på en mer realistisk nivå. ”Vi måste vara lyhörda för att det 

inte blir för mycket mål och ambitionsnivån ligger på en lagom nivå” (Pedagog 1). En annan 

detalj som pedagogen lyfter är vikten av att vara planerad i sitt arbete inom Grön flagg. Att 

veta vad man ska göra med barnen samt när och hur man ska göra det underlättar mycket för 

arbetets kvalitet samt att det är positivt för pedagogens självförtroende. 

4.5 Hur pedagoger engagerar barnen i förskolans arbete med Grön flagg 

Barnen hade en central roll i val av aktiviteter inom det utvalda temat. Alla pedagoger menade 

att det var barnens nyfikenhet och intresse som visade vilka vägar arbetet skulle ta. Pedagog 1 

uttryckte också hur viktigt det är att följa upp barnens tankar för att engagera dem. Ett 

exempel på detta var då pedagogerna på hennes avdelning hade bestämt sig för att arbeta med 

potatis under temat kretslopp. I uppstartandet av potatisarbetet frågade hon barnen om de hade 

någon idé på vad man kan göra med en potatis. När barnen kommit med olika idéer menade 

pedagogen att det var av största vikt att verkligen följa upp deras olika förslag eftersom 

barnen på så sätt blir ännu mer engagerade och nyfikna. 

Vi vill att barnen ska vara delaktiga, det är då dom blir intresserade, lär sig och det blir roligt. 

Man vill inte tvinga dem. Det är något man kan bli bättre på då man själv alltid vill göra så 

mycket att låta barnen få vara mer delaktiga (Pedagog1). 

Förutom att planera aktiviteter baserat på barnens nyfikenhet och intresse berättar Pedagog 2 

att hennes avdelning engagerar barnen genom att varje vecka låta ett barn vara veckans 

stjärna. Det barn som är veckans stjärna får vara med och sortera sopor som papper, kartong, 

plast burkar på förskolans återvinningsstation. Barnens engagemang i ett arbete med Grön 
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flagg i förskolan kommer förhoppningsvis bidra till en mer hållbar framtid. Detta tror 

samtliga pedagoger som vi intervjuat. Pedagog 3 belyser att barn idag är mer medvetna och 

pedagog 2 lyfter det faktum att värderingar och tankar grundläggs i tidig ålder. 

Värderingar och tankar grundläggs tidigt och det man har med sig från det man var liten hänger 

oftast kvar. Det är därför det är så viktigt att det man lär barnen idag kommer finnas med 

inombords i dom sen. Vi försöker också att hållbar utveckling ska ge barnen en positiv känsla av 

att alla tillsammans kan göra skillnad och att alla är viktiga och delaktiga i detta arbete (Pedagog 

2). 

Det går att engagera barnen på flera olika sätt, dels genom att själv vara en god förebild ”att 

leva som man lär” och dels genom att vara tillåtande beskriver pedagog 5. 

Det är jätteviktigt att vi är bra förebilder och visar att vi brinner för de saker vi lär ut. Man måste 

engagera dem, om vi visar att vi tycker en sak är rolig och viktig så är barnen genast med på 

tåget. Det spelar ingen roll vad det är, så är dem genast med på tåget. Det är ju samma sak på 

skräpplockardagarna, vi måste ju vara modeller så gör dem likadant. Sedan förra året då vi 

arbetade med dans så tog vi in löv som vi dansade i tillsammans. Det uppskattade barnen väldigt 

mycket. Det är härligt och barnen känner att det är tillåtet att få dansa i löv fast inomhus 

(Pedagog 5). 

4.6 Hur pedagogerna engagerar föräldrarna i förskolans arbete med Grön flagg 

Pedagog 3 förklarar att de gjorde föräldrarna delaktiga och engagerade genom att de skickade 

ut brev till dem varannan vecka med bilder och text. Detta brev lyfte vad pedagogerna och 

barnen hade arbetat med på förskolan de senaste två veckorna. Vidare berättar pedagogen att 

brevet uppskattades av föräldrarna som då fick möjlighet att läsa då de kom hem i lugn och 

ro. Många föräldrar är också engagerade i arbetet med Grön flagg tack vare barnens nyvunna 

kunskaper. Både pedagog 1 och pedagog 3 hade upplevt att föräldrarna berättat för dem vad 

deras barn i sin tur hade sagt i hemmet. ”Då vi jobbade med vatten så kom föräldrarna och 

berättade att barnen uppmärksammat att de står och spolar vatten, eller också kommenterat till 

oss att: min mamma vet inte att man måste spara vatten” (Pedagog 1). 

Pedagog 5 förklarar att de vid några tillfällen hade frågat föräldrarna om de hade något 

gammalt material de ville bli av med och i sin tur ge till förskolan. De fick då in massor av 

olika material som mattor, kapsyler, lastpallar, målarfärg och så vidare. Pedagog 4 försökte 

engagera föräldrar genom en pärm i hallen där de hade samlat information och bilder på deras 

arbete med Grön flagg. På så sätt synliggjordes begreppet och arbetet med Grön flagg för 

föräldrarna i den verksamheten. 
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5. Diskussion 

I denna del kommer vi att diskutera de resultat vi fått ut av denna studie i förhållande till våra 

frågeställningar, tidigare forskning, litteratur och våra egna åsikter. Vi kommer även att 

diskutera vår metod samt lyfta våra egna lärdommar och vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Vad innebär det att arbeta med det pedagogiska verktyget Grön flagg? 

Vad vi först och främst kommit fram till utifrån vårt resultat är att ett arbete med det 

pedagogiska verktyget Grön flagg innebär att pedagoger i förskolan måste ha en förståelse för 

vad hållbar utveckling är och varför det är viktigt. De pedagoger vi intervjuade hade ett 

gemensamt synssätt på begreppet hållbar utveckling. Enligt dem innebar hållbar utveckling ett 

skonsamt förhållningssätt gentemot natur, materiella ting och människor. Vidare menade 

pedagogerna att det därför är viktigt att lära ut detta förhållningssätt till våra barn som är den 

kommande framtiden. Vi anser också att barnen är vår framtid och att det därför är av största 

vikt att lära dem om hur samhället bör struktureras för att kunna stötta jordens ekologiska 

system och skapa en hållbar framtid. Människor måste börja anpassa samhällets ekonomiska 

faktorer och sociala faktorer efter jordens ekologiska system menar Björklund (2014). Även 

Manni (2015) anser att miljöproblem inte bara ska ses ur en ekologisk synvinkel då de 

ekonomiska och sociala delarna av hållbar utveckling är minst lika viktiga. 

Förutom att behärska begreppet hållbar utveckling innehåller arbetet med Grön flagg också en 

administrativ del påpekar pedagogerna. Den delen går ut på att skriva en handlingsplan, välja 

ett tema, sätta upp delmål, kontakta en politiker, skapa ett miljöråd samt skriva en rapport. 

Dessa administrativa uppgifter kan tyckas låta mycket, men faktum var att de flesta av 

pedagogerna hade en positiv inställning till skrivandet då det lätt går att använda i andra 

administrativa delar som krävs i förskoleverksamheter. Den pedagog som ansåg att det 

administrativa inom Grön flagg tog för mycket tid påpekade också att det var det enda 

negativa med verktyget. Något vi har reflekterat över är att det verkar vara lättare för 

förskolor med flera avdelningar att sköta det administrativa då de får stöd av varandra vilket 

förskolor med färre avdelningar inte har möjlighet till. Samtliga pedagoger belyste att 

verktyget snarare var en hjälp än något som känns jobbigt och tar extra tid. De Lucia 

Dahlbeck och Dahlbeck (2015) lyfter att arbetet med Grön flagg kan bidra till positiva följder, 

de beskriver att det tack vare verktyget kan bildas en helhetssyn för hållbar utveckling samt 

skapa en hållbar livsstil. Det är vad de sju olika temana i Grön flagg syftar till. I val av tema 

inom Grön flagg belyste pedagogerna att de alltid utgick från barnens intressen och 

nyfikenhet och detta är något som går i linje av vad Norgren (2015) sagt. När arbetet väl 

kommit igång tog pedagogerna upp vikten av att väva samman arbetet med Grön flagg med 

verksamhetens övriga strävansmål. Alla olika delar av hållbar utveckling ska alltså genomsyra 

hela verksamheten enligt pedagogerna. Lernevall och Ottosson (1998) påpekar också att Grön 

flagg inte bara ska ses som ett miljöprojekt utan något som ska vara en del av verksamheten. 

Enligt Björklund (2014) är hållbar utveckling en stor del av förskolans värdegrund och 

behöver därför inte vara svår att koppla samman med förskolans övriga strävansmål. För att 



24 

 

lyckas med detta anser pedagogerna att det är viktigt att de har en planerad verksamhet och 

vilken roll var och en ska ha i detta arbete.  

Slutligen har vi sammanfattat hur pedagogerna ser på verktyget. De beskriver att verktyget 

hjälper till och gör arbetet mer konkret genom att det erbjuder pedagogiskt material, tips, 

idéer och inspiration. Detta leder i sin tur till att det är enkelt att koppla ihop med övriga 

teman som matematik, språk och rörelse. Vi tror att verktyget skapar ett fokus för att bedriva 

arbetet med hållbar utveckling framåt om man som pedagog har rätt inställning. För oss är det 

förvånande att fler pedagoger inte väljer att arbeta med detta verktyg eftersom att vi bara kan 

se positiva följder som kan komma ut av detta arbete. 

Vilket engagemang krävs av pedagogerna i arbetet med Grön flagg? 

För att driva ett arbete med Grön flagg har vi kommit fram till att det måste finnas eldsjälar 

bland de pedagoger som arbetar inom förskolan. Det krävs att någon är intresserad och 

engagerad till att arbeta med frågor som handlar om att skapa en hållbar framtid för att kunna 

bedriva detta arbete. Även om de flesta pedagoger ansåg att verktyget är lätt att koppla ihop 

med förskolans övriga strävansmål så var de flesta ändå överens om att det krävs en eldsjäl 

som tar tag i den planering och administration som verktyget kräver. Lernevall och Ottosson 

(1998) menar att eldsjälar är nödvändigt för att kunna knyta ihop ord till handling i 

miljöarbeten. De pedagoger vi har träffat anser vi vara riktiga eldsjälar som sett positivt på 

arbetet med Grön flagg, dock har pedagogerna lyft att utan samtliga kollegors hjälp hade 

arbetet varit betydligt svårare att genomföra. 

Som vi tidigare har nämnt innebär arbetet med Grön flagg en del administrativa delar som 

periodvis kan skapa stress hos pedagogerna. Speciellt vid sjukdom eller då pedagogerna redan 

har andra planeringar att skriva. Kihlström (1998) menar att det vid frånvaro av pedagoger 

kan vara svårt att hinna med det som planerats i verksamheten. Här gäller det att pedagogerna 

är planerade, engagerade och organiserade i verksamheten för att besegra de hinder som 

kommer att uppstå. Kihlström (1998) förklarade också hur arbetslaget kan organisera sitt 

arbete genom att tillsammans bestämma hur något skall genomföras, vem som skall göra detta 

och när det ska ske. Författaren menade att det på detta sätt skapas en trygghet i arbetslaget 

och missförstånd förhindras. Även om man som pedagog är engagerad i arbetet med Grön 

flagg och har mycket driv är det viktigt att inte ta sig vatten över huvudet och göra arbetet för 

stort. Detta belyste några av de pedagoger vi har intervjuat då de menade att man som 

engagerad pedagog lätt hamnar i en fälla och vill göra alldeles för mycket.  

Utifrån resultatet har vi sammanfattat att pedagogers engagemang enligt pedagogerna också 

har betydelse för vilket engagemang barnen får inför en aktivitet. Genom att observera barnen 

och planera aktiviteter utifrån dem väcks deras nyfikenhet och engagemang skapas. Det 

visade sig även vara viktigt att fråga efter barnens tankar och idéer och sedan följa upp dem 

för att kunna se vart arbetet kommer att leda. Genom att engagera barnen i dessa frågor 

kommer förhoppningsvis bidra till en mer hållbar framtid. Almqvist (2009) belyser vikten av 

att man som pedagog medverkar till att främja barns engagemang då det är en av de mest 

betydelsefulla förutsättningar för barns utveckling och lärande. Att vara en bra förebild är 
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något samtliga pedagoger har belyst på ett eller annat sätt. Att leva som man lär menar vi är 

ett viktigt förhållningssätt för att engagera barn till att göra likadant. 

För att lyckas göra föräldrar delaktiga i arbetet med Grön flagg krävs även här pedagogers 

engagemang. Genom att bjuda in föräldrar till temastart, temaavslut, skicka ut veckobrev och 

fråga efter begagnat material blir föräldrar delaktiga och engagerade i förskolans arbete med 

Grön flagg. Det visade sig dock inte alltid vara så lätt att engagera föräldrarna och 

pedagogerna förklarade att de var tvungna vara rätt ihärdiga och fråga flera gånger för att få 

dem att medverka. Vi tror att det kan vara svårt att engagera föräldrar i detta arbete då de ofta 

har mycket annat i sina liv, men att det är viktigt att försöka då föräldrars, barns och 

pedagogers engagemang kan smitta av sig på varandra. Allt som allt verkade de flesta 

pedagogerna önska att de kunde engagera föräldrarna ytterligare men att det inte alltid var så 

lätt, en del av pedagogerna verkade efter denna intervju blivit mer inspirerade till att försöka 

involvera och engagera föräldrar i arbetet med Grön flagg. Detta var något som några av 

pedagogerna uttryckte för oss i samband med intervjufrågan: Hur synliggör ni ert arbete med 

Grön flagg i verksamheten? För föräldrar? Samhälle? Barnen? 

5.2 Metod diskussion 

I den här studien har vi besökt fyra olika förskolor och sammanlagt har fem pedagoger 

deltagit i intervjuer. Vi hade gärna haft fler informanter till vår studie för att kunna dra större 

slutsatser i hur verkligheten ser ut i verksamheterna i arbetet med Grön flagg. Med facit i hand 

skulle vi ha kollat upp om det fanns några Grön flagg förskolor närmare oss i hopp om att få 

tag i fler informanter. En annan del vi reflekterat över är att vi borde tagit kontakt med 

förskolorna tidigare då det hade underlättat för vår planering av studien. Dock känner vi oss 

väldigt nöjda med vårt urval av informanter och de har alla bemött oss väl, både de som tog 

emot oss och de som inte hade tid. De pedagoger som tog emot oss var väldigt professionella 

och visade att de var väl förberedda för vår intervju genom att de hade förberett sina svar mer 

eller mindre. Vi hade som tidigare nämnt skickat ut vårt informationsbrev (Bilaga 1) samt 

intervjuguiden (Bilaga 2) i förväg till informanterna för att de skulle känna sig trygga och 

förberedda att ta emot oss. En reflektion vi har kring att skicka ut underlagen i förväg är om 

det kan ha påverkat resultatet. Å ena sidan finns en tanke att informaterna på så sätt nästan 

blir för förberedda och ger oss en bild av en önskvärd verklighet. Å andra sidan tänker vi att 

det mest troligt har gett oss mer trovärdiga och utförliga svar då de fick tid att förbereda sig. 

Vi tror att vårt val i att skicka ut intervjugudien i förväg trots allt bidrog till den goda kvalitén 

på intervjuerna då de flesta informanterna använde hela sin tid. Vilket går att se i vår tabell 

(Tabell 2). Vår tolkning är att de pedagoger vi intervjuat var väldigt engagerade och gav oss 

trovärdiga svar då vi intog en neutral position vid de flesta intervjuerna. Det var endast i de 

två sista intervjuerna som vi tror att vi kan ha påverkat informanterna att prata extra mycket 

om engagemang då vi vid dessa intervjuer tryckte mer på frågor kring detta.  

Efter varje intervju lyssnade vi igenom materialet och förberedde följdfrågor på det vi ville få 

ut mer av inför nästkommande intervju. Engagemangfrågorna var i fokus då de tycktes vara 

svårast att få svar på. Resultatet vi har fått från samtliga informanter är något vi själva 

analyserat och tolkat i vår studie. Det kan hända att vi har tolkat något i resultatet som kan ha 
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färgat av sig i studien, men vi anser ändå att informanternas åsikter och vår tolkning har gett 

oss en trovärdig överblick till hur det kan se ut i verksamheterna i arbetet med Grön flagg 

samt att vi känner att våra forskningsfrågor har blivit besvarade. 

En annan tanke vi funderat över är hur synen på verktyget Grön flagg hade kunnat se 

annorlunda ut om vi hade haft möjlighet att intervjua fler förskolor som arbetar med verktyget 

eller fler förskolor som valt att gå ur. Det faktum att fem av fem informanter i denna studie 

har varit mycket positivt inställda till detta verktyg har förmodligen bidragit till hur vår syn på 

verktyget har färgats av deras positiva inställning. Vi tror dock att det finns en chans att vi 

skulle kunna finna fler svårigheter med att vara med i Grön flagg om vi hade intervjuat fler 

förskolor som valt att gå ur eftersom de trots allt gjort ett sådant val. Hade vi fått tag i fler 

informanter hade vi troligtvis fått en mer varierad syn på verktyget samt vilket engagemang 

som krävs för att driva ett arbete inom Grön flagg framåt. En konsekvens av vår studie blev 

att vi endast fick uppleva ena sidan av myntet då alla pedagoger var väldigt positiva till 

verktyget.   

5.3 Våra egna lärdomar 

Det vi har lärt oss av denna studie är att ha en positiv inställning till att arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan då det faktiskt inte behöver vara speciellt komplicerat. Om man som 

pedagog dessutom tar hjälp av verktyget Grön flagg blir arbetet med hållbar utveckling dels 

roligare, dels lättare då verktyget erbjuder mycket konkret material. Vi har även tagit med oss 

vikten av att låta detta arbete genomsyra hela verksamheten istället för att se det om ”ännu en 

sak som måste hinnas med”. Att se barnen som inspirationskälla och alltid utgå från dem i 

arbetet gör att man som pedagog blir mer engagerad och på så sätt kan engagera barn och 

föräldrar. Man kan säga att engagemang föder engagemang och att lära barn om hållbar 

utveckling idag kan engagera dem att fortsätta arbeta med hållbar utveckling i framtiden. 

Efter denna studie är vår ambition att starta upp den första Grön flagg förskolan i vår kommun 

för att synliggöra hur hållbar utveckling går att lyfta i arbetet med barn.  

5.4 Vidare forskning 

I våra ögon skulle det vara intressant att göra en större studie kring varför vår kommun inte 

satsar på hållbar utveckling i förskolornas verksamhet. Speciellt med tanke på att det i 

närliggande kommuner är relativt vanligt. Vår tanke är då att intervjua politiker i kommunen 

för att få höra vilka framtidsplaner de har för förskoleverksamheterna i arbetet med hållbar 

utveckling. Denna tanke slog oss redan i början av denna studie men ett sådant arbete skulle 

vara för omfattande med tanke på den tid vi hade till detta arbete.   

Fortsättningsvis hade vi velat undersöka vad pedagoger har för intresse av att börja arbeta 

med hållbar utveckling i förskolan, förslagsvis med det pedagogiska verktyget Grön flagg. 

Detta skulle kunna undersökas genom att dela ut enkäter till förskolorna runt om i kommunen. 

På så sätt skulle vi få en överskådlig bild av vad pedagogerna ute i verksamheterna har för 

intresse av att dra igång ett arbete med hållbar utveckling. En enkätundersökning ger oss inga 

fördjupade svar men det är ett smidigt sätt att nå ut till många vilket kan ge oss en större 
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helhetsbild. En sådan studie tror vi skulle kunna inspirera de politiker som styr vår kommun 

till att fundera över varför vi ligger så långt efter våra grannkommuner i denna fråga. Vi tror 

också att pedagoger ute i verksamheterna skulle kunna få upp ögonen för Grön flagg om de 

blev introducerade för det. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Skellefteå som heter Lina och Cecilia. Vi håller nu på att 

skriva vårt examensarbete som handlar om hållbar utveckling i förskolan. 

 

Vi har bägge ett brinnande intresse för att få veta mer om hur pedagoger arbetar med hållbar 

utveckling tillsammans med barnen och i allmänhet i verksamheten. Vi har hört att ni arbetar 

efter Grön flagg och är väldigt intresserade av att få veta mer om hur ni arbetar. 

 

Skulle ni vara intresserade av att ställa upp på en intervju?  

Om ni känner för att ställa upp kommer vi i sådana fall skicka ut vårt frågeformulär i förtid 

för att ni i lugn och ro kan titta igenom frågorna.  

 

Intervjun kommer att spelas in, men detta kommer vi självklart att ta bort så fort vi har 

bearbetat materialet.  

 

Ni ska även veta att: 

 Deltagandet är helt frivilligt och ni får när som helst avbryta ert samtycke. 

 Er och förskolans identitet kommer att skyddas och inte finnas med i arbetet.  

 

Vi hoppas på att få komma och besöka er och att ni känner er villiga att delta, då vi har hört 

att ni arbetar aktivt med hållbar utveckling och miljöfrågor i er förskola. Vi kommer snart att 

återkomma till er angående funderingar och i hopp om att boka in en tid för intervju. Tack på 

förhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Strandelin Larsson, 07*-******* 

Cecilia Hällberg, 07*-******* 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat i förskola? 

2. Vad var det som fick dig att börja arbeta inom förskolan? 

3. Hur länge har du arbetat här? 

4. Vad innebär Hållbar utveckling för dig? 

Intervjufrågor 

Del 1: Vad innebär det att arbeta med det pedagogiska verktyget Grön flagg 

5. Varför har ni valt att arbeta med det pedagogiska verktyget Grön flagg? 

6. Hur länge har arbetat med Grön flagg? 

7. Vilka svårigheter/nackdelar finns det med att arbeta med det pedagogiska 

verktyget Grön flagg? 

8. Vilka fördelar känner du att det finns med att arbeta med Grön flagg? 

9. Vilket tema har ni valt att arbeta efter inom Grön flagg? Hur kom det sig? 

10. Hur arbetar ni efter detta tema? 

11. Hur märker ni på barnen att dem har skapat sig en förståelse för sin egen påverkan 

på natur och miljö? Tror ni det är tack vare ert förhållningssätt? 

12. Hur ser ni på framtiden i verksamheten, kommer ni att fortsätta arbeta med Grön 

flagg? 

Del 2: Vilket engagemang krävs av pedagogerna för att behålla certifieringen Grön 

flagg 

1. Upplever ni att ert engagemang till frågor kring hållbar utveckling tar tid från 

förskolans övriga uppdrag? Hur gör ni för att hinna med övriga strävansmål i 

förskolans läroplan? 

2. Hur fördelar ni arbetsuppgifterna för att kunna driva Grön flagg? 

3. Krävs det att någon inom arbetslaget är den drivande? Utveckla gärna. 

4. Vilket ansvar ger ni till barnen i arbetet med Grön flagg? 

5. Hur synliggör ni ert arbete med Grön flagg i verksamheten? För föräldrar? 

Samhälle? Barnen? 

6. På vilket sätt tror ni att ert engagemang kring att lära barnen om hållbar utveckling 

idag kommer att löna sig i framtiden? 


