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Sammanfattning 

Forskning visar på att människan missbrukar jordens resurser allt mer. Detta leder till 

klimatförändringar, översvämningar, torka och utrotning av växter och djurarter. 

Forskning påvisar att utbildning kan vara nyckeln till förändring samt att det är hos 

barnen detta arbete bör starta. Vi vill undersöka hur pedagoger på förskolor kan arbeta 

med hållbar utveckling samt om det finns några hinder eller möjligheter med detta 

arbete. Vi vill också undersöka hur Grön Flagg certifierade förskolor arbetar samt hur 

pedagogerna engagerar barnen i detta. Vår undersökning gick till som så att vi genom 

en sökmotor på internet samt kontakter med pedagoger fick vetskap om förskolor som 

har Grön Flagg certifikat. Vi valde ut några av dessa och mailade vårt missiv till dem. 

När vi sedan fick svar att de ville delta i vår undersökning mailade vi vår 

enkätundersökning till dem som de sedan besvarade och mailade tillbaka till oss. I 

enkätundersökningen valde vi att använda oss utav öppna frågor. Detta för att de 

pedagoger som deltog i undersökningen skulle kunna svara med egna ord. Bryman 

(2011) beskriver att öppna frågor ger en större möjlighet att få oväntade svar. Det som 

framkommit i vår undersökning är att ett bra sätt att engagera barnen i miljöarbete och 

tänka kring hållbar utveckling är att arbeta med olika miljöinriktade teman 

tillsammans med barnen. De förskolor som deltog i vår undersökning arbetar båda 

mycket med källsortering. De samlar skräp som de sedan källsorterar på förskolans 

återvinningsstation och när de kärlen är fulla går de sedan med skräpet till en större 

återvinningsstation utanför förskolans område. De båda förskolorna arbetar också 

med odling av grönsaker, kryddor och blommor. Detta gör de för att barnen ska se 

och lära sig processen från frö till färdig planta.  

 

Nyckelord: Grön Flagg förskola, hållbar utveckling, förskola  
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Förord 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger kan arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan. Vi vill undersöka om det finns några eventuella hinder eller 

möjligheter med detta arbete. Vi vill även ta reda på hur förskolor med Grön Flagg 

certifikat arbetar och hur de engagerar barnen i detta.  

Vi vill tacka de pedagoger som har deltagit i vår enkätundersökning samt 

bibliotekarie Henrik Lindqvist vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs för all litteratur samt 

forskning du hjälpt oss att ta fram.  
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1 Inledning 

Vi brinner mycket för ämnet hållbar utveckling och anser att det är viktigt att redan i 

tidig ålder lära barnen att värna om vår gemensamma miljö. Vi vill med denna studie 

fördjupa våra egna kunskaper i ämnet och har därför valt att undersöka hur förskolor i 

Sverige arbetar för en hållbar utveckling. Vårt intresse för att genomföra denna studie 

fick vi då vi läste kursen hållbar utveckling med inriktning mot förskolan vid 

Högskolan i Gävle. De tidigare erfarenheter vi har kring ämnet är att människor 

missbrukar jordens resurser allt mer och att något måste göras för att vända denna 

negativa trend.  

Kahriman-Öztürk, Olgan och Güler (2012) skriver att hållbara metoder bör integreras 

i tidig ålder med läroplanen som grund samt med stöd av pedagoger, föräldrar och 

samhället. Vi samtycker med författarna att det är hos barnen detta arbete måste börja. 

Om barnen redan i tidig ålder får lära sig att värna om vår gemensamma miljö kan de 

få en förståelse för att de är en del av naturens kretslopp. I förskolan formas 

morgondagens vuxna och grunden för barnens fortsatta lärande läggs i förskolans 

verksamhet. Det betyder att förskolan har en stor möjlighet att påverka hur ett barn ser 

på hållbar utveckling och miljöarbete som det sedan bär med sig i sin väg mot att bli 

en vuxen individ. 

 

2 Bakgrund  

I det här avsnittet redogör vi för en del forskning som gjorts kring hållbar utveckling. 

Vi lyfter även vad läroplan för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) anser om 

miljöarbete i förskolan. Detta gör vi för att allt arbete som görs i förskolan ska grunda 

sig på tidigare forskning och förankras i förskolans styrdokument.  

För att få mer kunskap om hållbar utveckling samt Grön Flagg certifiering har vi sökt 

information kring ämnet via internet, facklitteratur samt forskningsartiklar. 

 

2:1 Begreppet hållbar utveckling  

World Commission on Environment and Development (1987) menar att begreppet 

hållbar utveckling innebär att tillfredsställa dagens behov utan att det sker på 
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bekostnad av de kommande generationernas möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att hållbar utveckling handlar om att 

skapa ett gott samhälle med god livskvalité och bra hälsa samt att ge kommande 

generationer goda förutsättningar att leva ett bra liv. Ogelman (2012) beskriver att 

hållbar utveckling är en framtidssyn som innefattar djur och växtarter, ekosystem och 

naturresurser samt strävan efter alla människors lika värde, allas rätt till utbildning 

och god hälsa. Syftet med utbildning för hållbar utveckling är att hjälpa människor att 

utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att fatta beslut som gynnar sig 

själv och andra, nu och i framtiden samt att det är hos barnen som detta arbete bör 

starta. 

Hedefalk (2014) menar att vad det innebär att handla för en hållbar utveckling skiljer 

sig mellan studier, det medför att det inte är självklart vad denna agerandeförmåga bör 

bestå av. Agerandeförmåga i övergripande mening kan tolkas som vanor och 

beteenden, men enligt ESD-forskning (enviromental sustainable development) så är 

agerandet riktat mot ett särskilt undervisningsmål: att handla för en hållbar utveckling. 

Även då målet med denna kunskap är tydlig så kan detta agerande variera och bestå 

av allt från att till exempel rent praktiskt städa en strand till att diskutera mer abstrakta 

frågor som berör miljön så som klimatförändringar. Att agera för en hållbar 

utveckling kan se ut på många olika sätt och det finns ingen studie som beskriver hur 

det ska vara eller hur det ska gå till, det finns inget rätt eller fel.  

I rapporten The contribution of early childhood education to a sustainable society av 

UNESCO (2008) kan vi läsa hur länder i världen blir mer och mer medveten om att 

våra resurser är orättvist fördelade samt begränsade. Naturens balans i bland annat 

vegetationen och atmosfären rubbas på grund av att människan missbrukar jordens 

resurser och detta leder till torka, klimatförändringar samt utrotning av djur och 

växtarter. Överkonsumtionen i de rikare länderna blir på bekostnad utav de fattigare 

länderna vilket betyder att vi lever på deras bekostnad. 

 

2:2 Hållbar utveckling i förskolan 

Trots att det har diskuterats vad utbildningen kring hållbar utveckling ska leda till så 

råder det ingen samsyn inom forskningsfältet kring vad undervisningen ska innehålla 
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för att nå fram till målet. Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att hållbar 

utveckling ska genomsyra alla ämnen i skolan och inte ses som ett enskilt ämne. 

Hedefalk (2014) menar att när barn undervisas kring miljön lär de sig att agera mot en 

hållbar utveckling. Kahriman-Öztürk et al. (2012) menar att det är viktigt att börja 

arbeta för en hållbar utveckling redan tidigt i ett barns utvecklingsfas då det är en 

livslång process. 

Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) talar om att miljöfrågor är viktiga i dagens samhälle. 

Frågorna handlar många gånger om hur vi kan skapa en hållbar utveckling. Det talas 

mycket om att människor slösar med jordens resurser. Om barnen redan när de är små 

får lära sig att vara rädd om sin omgivning, kan det bidra till att de skapar ett 

förhållningssätt som kan leda till ett ökat miljötänkande i framtiden. Hägglund och 

Pramling-Samuelsson (2009) menar att läran om hållbar utveckling bör pågå under en 

längre tid och ses som en kunskap i förändring. Genom att se på hållbar utveckling 

som ett livslångt lärande kan det skapa ett sammanhang och tillhörighet hos barnet. 

Att se sin egen tillhörighet och sitt eget sammanhang kan ses som en viktig 

förutsättning i lärandet om hållbar utveckling. 

Hedefalk (2014) beskriver att det på policynivå har hållits konferenser där det 

diskuterats hur undervisningen måste förändras för att människor ska lära sig att leva 

mer ekonomiskt och miljövänligt. En sådan livsstil innebär att förhindra fortsatt 

nedbrytning av jordklotet och att ta ansvar för att fred och rättvisa ska finnas på 

jorden samt att bry sig om den. 

Didonet (2008, refererad UNESCO, 2008) menar att de första levnadsåren i en 

människas liv är de mest hoppfulla för att kunna utveckla goda attityder samt 

värderingar som sedan påverkar människans personlighet. De attityder och 

värderingar som ett barn utvecklar i tidig ålder kommer sedan ligga till grund när det 

sedan i vuxen ålder ska fatta viktiga beslut. För att framtidens vuxna ska kunna ta 

hand om och värna om vår gemensamma miljö och natur måste de redan i 

småbarnsålder få studera samt lära sig av naturen. Detta för att få en förståelse för att 

människan och naturen är beroende utav varandra.  

Didonet (2008, refererad i UNESCO, 2008) menar även att föremål från naturen inte 

dör utan kan återanvändas, det ses inte som sopor eller föroreningar. Detta uppstår 

från en djup relation mellan människan samt naturen, föremål från naturen finns alltid 
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kvar och har en betydelse, de är en del av världen. Barn använder sig ofta av material 

hämtade från naturen i sina aktiviteter.  

2:3 Hållbar utveckling i förskolans läroplan 

I Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att ”verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid” (s. 7). Vidare menar förskolans läroplan 

att ”var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (s.4). Ett av förskolans uppdrag 

är enligt läroplanen att ”förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. 

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans 

verksamhet” (s.7). 

 

2:4 Grön Flagg certifierad förskola  

Stiftelsen Håll Sverige Rent driver ett nätverk som kallas Grön Flagg. Grön Flagg är 

både en certifiering och ett verktyg som pedagoger kan använda sig av i sitt 

miljöarbete med barnen på skolor och förskolor. I Sverige finns 2500 skolor och 

förskolor knutna till nätverket. Grön Flagg har funnits sedan 1996 i Sverige och är 

den svenska delen av Eco-Schools och drivs av Foundation for Enviromental 

Education (FEE) som startades 1981. FEE är ett internationellt samarbetsorgan för 

miljöorganisationer. Över 50 länder från olika delar av världen deltar i nätverket Eco-

schools idag och det tillkommer nya länder varje år. Miljontals pedagoger, barn och 

ungdomar är därmed knutna till nätverket. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en 

organisation som ideellt arbetar för att minska nedskräpning i Sverige och öka 

återvinningen. Stiftelsen grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack 

(http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-gron-flagg).  

I Hållbar utveckling- människa, miljö och samhälle av Persson och Persson (2011) 

kan vi läsa att Grön Flagg är ett projekt för miljöcertifiering av förskolor. Den gröna 

flaggan är en symbol för det arbetet som bedrivs i den dagliga verksamheten som 

lägger stort fokus på miljön och hållbar utveckling.  

En förskola som vill delta i projektet Grön Flagg börjar med att bilda ett miljöråd och 



	   11	  

till det rådet hör barn, pedagoger samt övrig personal. I inledningen av arbetet väljer 

miljörådet ut ett tema som de ska arbeta med under det kommande året. Under 

arbetets gång så utvecklas och förändras förskolas mot en mer ekologisk vardag. 

Varje år ska den deltagande förskolan lämna in en rapport där resultatet presenteras 

för det nationella programmet.  

Teman som förskolorna kan välja att arbeta med är till exempel energi, förminskning 

av avfall samt vattenbesparingar, det valda temat kan sedan användas i hela 

verksamheten. Det krävs av förskolan att de arbetar med miljötemat under hela läsåret 

och det är meningen att det ska fungera som en röd tråd från höst till vår. 

 

3 Problemformulering 

Kahriman-Öztürk et al. (2012) menar att studier som gjorts visar att barn som i tidig 

ålder bekantats med hållbara metoder kan lättare förstå innebörden av det. Studierna 

visade även på att barn i förskolan visar stor respekt gentemot växter och djur då de i 

verksamheten ges möjlighet att upptäcka och utforska naturen. 

För att öka barnens kunskaper kring att återvinna, återanvända, minska, omfördela, 

respektera, reflektera samt tänka kring hållbara metoder bör detta finnas med som ett 

mål i förskolans läroplan.  

Läroplan för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) menar att: 

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid” (s.7). 

I Sverige finns det förskolor som har fått Grön Flagg certifikat. För att öka barns 

förståelse och medvetenhet om hållbar utveckling behöver de få kunskap om ämnet 

redan i tidig ålder. Läroplan för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) menar att 

förskollärare ska se till att alla barn utvecklar sitt intresse för naturens olika kretslopp 

och hur människor samt naturen påverkar varandra. 

Vår tolkning av forskningen kring hållbara metoder är att arbetet med detta är en 

långtgående process som bör startas redan när barnen är små. Pedagogers inställning 

och förhållningssätt till ämnet kan påverka barnens syn på hållbar utveckling. Vi har 
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däremot inte funnit någon forskning som visar hur pedagoger på förskolor i Sverige 

arbetar med Grön Flagg certifikat, därför har vi valt att göra en studie kring detta. 

 

4 Syfte  

Vi vill med vårt arbete undersöka hur pedagoger rent allmänt kan arbeta med hållbar 

utveckling i förskolan. Finns det några eventuella hinder eller möjligheter med detta 

arbete. Vi vill även undersöka hur förskolor med Grön Flagg certifikat arbetar och hur 

de får barnen engagerade i detta.  

 

5 Frågeställning 

Hur kan pedagoger rent allmänt arbeta för en hållbar utveckling samt Grön Flagg 

certifikat i förskolan och hur får de med sig barnen i detta arbete? 

 

6 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi genomfört vår undersökning samt vilka frågor vi valt 

att ställa till pedagogerna i vår enkätundersökning. Vi har valt att använda oss av 

öppna frågor i enkätundersökningen. Detta för att pedagogerna ska ges möjlighet att 

besvara dem med egna ord. Vi beskriver även hur vi bearbetat det insamlade 

materialet samt presenterar det kvalitativt. Vi beskriver också vilka etiska 

övervägande vi gjort i vår undersökning och i vårt arbete.  

 

6:1 Enkätundersökning 

Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod för vår undersökning. Enligt 

Bryman (2011) bygger en kvalitativ forskningsmetod på ord så som intervjuer, texter 

och dokument. Genom en kvalitativ forskningsmetod har vi undersökt hur pedagoger 

på förskolor i Sverige som har Grön Flagg certifikat arbetar med hållbar utveckling. 

För att söka svar på vår frågeställning samt syftet som vi har valt att rikta vårt arbete 
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mot har vi valt att ställa frågor såsom:  

4. Hur har ni arbetat fram till ert Grön Flagg certifikat?  

5. Hur håller ni arbetet med Grön Flagg levande i er verksamhet och hur engagerar ni 

barnen i detta? 

I framtagandet av våra frågor så diskuterade vi sinsemellan hur vi skulle formulera 

våra frågor för att på bästa sätt kunna få svar på vår frågeställning: Hur kan pedagoger 

rent allmänt arbeta för en hållbar utveckling samt Grön Flagg certifikat i förskolan 

och hur får de med sig barnen i detta arbete? 

Dessa frågor anser vi kan ge oss mest information om den frågeställning vi valt att ha 

i vårt arbete då Grön Flagg arbetet har många inslag av hållbar utveckling. De andra 

frågorna som vi har valt att ha med i enkäten är följande: 

1. Hur arbetar ni med hållbar utveckling på er förskola? 

2. Hur får ni med er barnen i arbetet kring hållbar utveckling? 

3. På vilket sätt kan pedagogernas inställning och förhållningssätt till ämnet påverka 

barnens syn på hållbar utveckling? 

Dessa är också av betydelse för att få en helhetsbild av hur förskolorna arbetar för en 

hållbar utveckling tillsammans med barnen. Vi valde att ha med fråga tre i vår 

enkätundersökning då vi tror att utan pedagogernas intresse samt engagemang är det 

svårt att få barnen intresserade och hängivna i ämnet. Lyfts inte hållbar utveckling av 

pedagogerna i verksamheten så får inte barnen ta del utav det i förskolan. Vi använder 

oss av öppna frågor i vår enkät. Detta för att vi vill att pedagogerna ska kunna svara 

med egna ord. Bryman (2011) menar att öppna frågor ger större möjlighet att få 

oväntade svar. Genom öppna frågor kan man synliggöra respondentens kunskapsnivå 

samt hur de tyder frågorna. 

Johansson och Svedner (2010) menar å andra sidan att det kan vara en svårighet att 

konstruera bra öppna enkätfrågor. Dessa kan ofta bli svårbegripliga eller dubbeltydiga, 

detta kan göra att den svarande kan skriva svårtolkade svar. Detta kunde vi själva se i 

bearbetningen av det insamlade materialet då några av svaren var svårtolkade för oss. 
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6:2 Urval  

Vi ville inför vår undersökning komma i kontakt med förskolor som arbetar med 

hållbar utveckling och Grön Flagg. Vi har via kontakter med andra förskollärare samt 

en sökmotor på internet fått vetskap om olika förskolor med Grön Flagg certifikat. Vi 

har sedan utifrån denna förhandsinformation valt ut förskolor att fråga om de ville 

delta i vår undersökning. När vi sökte på internet efter Grön Flagg certifierade 

förskolor fick vi många träffar och utifrån dem valde vi ut sex förskolor i Sverige som 

vi kontaktade via mail. Dessa sex förskolor valde vi ut då de alla arbetar med Grön 

Flagg. Utav de sex tillfrågade förskolorna var det endast två stycken som ville delta. 

På grund av tidsbrist och då vi såg att de svar som vi fick från de deltagande 

förskolorna var tillräckliga för vår undersökning och svarar upp till vår frågeställning 

samt vårt syfte så valde vi att inte kontakta ytterligare förskolor. 

Vi bifogade dem våra frågor via mail som de besvarade och sedan mailade de tillbaka 

dem till oss. I vår undersökning har vi valt att skicka ut en enkät med frågor till de 

förskolor som valt att delta i vår studie. Detta har vi gjort då de deltagande 

förskolorna ligger långt ifrån vår hemkommun och då har vi inte haft möjlighet att 

besöka dem fysiskt. En svårighet som vi har sett är att få någon att vilja ställa upp i 

vår enkätundersökning. Bryman (2011) menar att undersökningar via enkäter är billigt 

och inte så tidskrävande då man har respondenter utspridda över ett stort geografiskt 

område. Bryman (2011) menar även att en enkätundersökning är positivt då den 

person som svarar på frågorna inte påverkas av etnicitet, kön eller social bakgrund. 

Det kan betyda att svaren inte påverkas och blir snedvridna på grund av personen som 

ställer frågorna. 

 

6:3 Validitet och Reliabilitet 

Bryman (2011) menar att de tre viktigaste kriterierna för uppskattning av en 

samhällsvetenskaplig undersökning är reliabilitet, replikation och validitet. 

Reliabilitet innebär att om en undersökning och dess resultat görs om på nytt, blir då 

svaren desamma eller kan de påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga grunder. 

Replikation innebär att göra om en undersökning som redan är gjord för att känslan av 

att det ursprungliga resultatet inte stämmer överens med andra liknande studier.  
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Validitet innebär att göra en bedömning av de undersökningar som gjorts för att se om 

de hänger ihop eller inte.  

Johansson och Svedner (2010) menar att validitet är att diskutera om resultaten ger en 

trovärdig bild av det som undersökts. Mätnoggrannheten hos de intervju- och 

observationsmetoder som används kan diskuteras, detta kallas för reliabilitet. 

Vi anser att vår undersökning inte är så omfattande, därav är validiteten och 

reliabiliteten i vårt arbete låg då vår studie endast bygger på två olika 

enkätundersökningar. Om vi gjorde om samma undersökning med samma typ av 

enkätfrågor och skickade ut till samma förskolor är sannolikheten relativt stor att vi 

skulle få snarlika svar på frågorna igen. Detta för att de svarande på de två olika 

förskolorna arbetar med samma innehåll i verksamheten.  

Studiens sammansättning med fokus på hållbar utveckling samt Grön Flagg anser vi 

har en röd tråd genom hela arbetet samt att vi anser att texten är lättförståelig.  

 

6:4 Etiska överväganden 

Vår undersökning genomförs så att ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund inte har 

någon verkan på slutresultatet av vårt arbete då de intervjuade personerna är för oss 

helt okända.  

Vårt arbete kommer att sparas på Högskolan i Gävles databas DiVA. Det betyder att 

examensarbetet kommer vara en offentlig handling som kan sökas fram utav vem som 

helst. Vi använder oss inte utav några namn i arbetet och dess innehåll kommer inte 

kunna härledas till de utvalda förskolorna eller de pedagoger som deltar i 

undersökningen. Därigenom garanterar vi de deltagande anonymitet. I det missiv (se 

bilaga 1) som vi skickade ut innan enkätundersökningen bifogades var vi tydliga med 

att förklara att deltagandet var helt frivilligt och kunde när som helst avslutas utav den 

deltagande. 

 

6:5 Metod för analys av det insamlade materialet 

Vi valde att skicka ut enkäterna via mail för att lättare kunna bearbeta de svar som vi 

har fått från de deltagande förskolorna i vår studie via datorn. Det underlag som vi har 

fått har vi först läst igenom och sedan jämfört för att kunna se likheter och skillnader. 
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Bryman (2011) menar att en surveyundersökning innebär att information samlas in 

med hjälp av flera enkäter som sedan analyseras i syfte att hitta olika 

sambandsmönster. Vi har arbetat med en fråga i taget och ställt de svar som vi fått 

ifrån pedagogerna mot varandra, detta för att få en lättare överblick samt kunna 

jämföra svaren med varandra. De svar vi fått i vår enkätundersökning har vi sedan 

bearbetat för att se om vi kan finna svar på den frågeställning vi valt till vårt arbete.  

 

7 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för vad som kommit fram i och med vår enkätundersökning.  

Resultatet av vår enkätundersökning kommer att presenteras i löpande text för att det 

ska bli lätt att följa med i vårt resonemang kring hur de deltagande förskolorna arbetar 

med hållbar utveckling och sitt Grön Flagg certifikat i verksamheten. En pedagog från 

varje deltagande förskola har svarat på vår enkätundersökning. Vi har valt att 

benämna de deltagande förskolorna med förskola 1 och förskola 2. 

 

7:1 Arbete med hållbar utveckling i förskolan 

På förskola 1 har de Grön Flagg som grund för miljöarbetet och de arbetar utifrån den 

hela tiden, tanken med detta är att arbetet ska genomsyra hela verksamheten. När de 

satte igång med sitt arbete började de med källsortering och arbetade med temat 

kretslopp. ”Vi arbetar mycket med att barnen ska få en förståelse för återbrukning 

samt sortering av sopor och annat avfall som de hittar ute i naturen under våra 

utflykter”. På förskola 2 arbetar de aktivt med Grön Flagg genom att det genomsyrar 

hela verksamheten. Till exempel använder de sig av återvunnet material i sina 

skapande aktiviteter, de har tillverkat egna flanosagor som handlar om återvinning 

och dessa används i samlingarna. 

 

7:1:1 Förskolans klimat och miljö 

På förskola 1 arbetar de även med stressreduktion genom att de har valt att låta barnen 

sova inomhus på madrass istället för ute i vagnar. Barnen behöver inte vänta på att bli 
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påklädda utan kan istället direkt gå och lägga sig på madrasserna när de är trötta, detta 

kan minska stressen hos barnen samt pedagogerna. På en utav avdelningarna har de 

valt att spendera mycket mer tid utomhus, då pedagogerna anser att det kan minska 

stressen samt att ljudnivån blir lägre. ”Vi arbetar mycket för att skapa en lugn och 

harmonisk inomhusmiljö, detta gör vi genom att framkalla lugna samt avslappande 

aktiviteter såsom massagesagor i mindre grupper och skapande aktiviteter där vi 

lyssnar på stämningsfull musik”. 

Förskolan arbetar för att utveckla sin utemiljö genom att de har samlingar tillsammans 

med barnen där de samtalar om hur de vill att deras gård ska se ut samt vad den ska ha 

att erbjuda. De har även en så kallad utegrupp som träffas en gång per termin och 

består av två pedagoger samt förskolechefen. Där diskuterar de vad som behövs göras 

med utemiljön samt att de tilldelas olika ansvarsområden, exempelvis odling, som de 

ska arbeta vidare med tillsammans med barnen.  

Pedagogerna på förskola 1 arbetar hela tiden med hur de kan förändra sitt 

förhållningssätt, rutiner samt lekmiljön för att skapa ett gott klimat på förskolan. De 

försöker att vara lyhörda för vad barnen visar sig intresserade av, detta för att skapa 

en så lugn och trygg lekmiljö åt dem som möjligt. 

 

7:1:2 Arbete med miljöteman och förskolans värdegrund 

Just nu arbetar förskola 1 med temat Närmiljö och detta innefattar samhällsfunktioner, 

arkitektur och olika naturtyper. Till exempel genom att de gör studiebesök hos den 

lokala räddningstjänsten, går till stadens bibliotek samt besöker en närliggande 

återvinningsstation. Detta gör de för att barnen ska få en större förståelse för den miljö 

de lever i samt för att de ska värna om den.  

De har även satt igång ett arbete med ett värdegrundsmaterial som heter Kanin och 

Igelkott. Dessa material består av olika böcker och berör olika områden. Böckernas 

och uppdragskortens titlar är: Lugna ner dig, Säg stopp, Prata om det, Lyssna och 

kom överens, Säg förlåt, Dela med dig, Visa dina känslor, Sprid glädje, Samarbete 

och Vänta på din tur. Innehållet i böckerna handlar om hur vi ska bemöta samt 

uppträda mot varandra. 

”Vi pedagoger anser att i grund och botten har hållbar utveckling med värdegrunden 

att göra”.  
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7:2 Barnens delaktighet i arbetet med hållbar utveckling 

På förskola 1 försöker pedagogerna ta tillvara på barnens tankar och idéer utifrån 

temat de arbetar med, de tycker det är svårt att få barnen helt delaktiga i detta arbete.  

På förskola 1samtalar de, läser böcker, sjunger samt tittar på kortare filmer om deras 

temaarbete i samlingarna. I temaarbetet gör de studiebesök på räddningstjänsten, går 

till biblioteket och återvinningen vid en lokal dagligvaruhandel. De arbetar även med 

temat i ateljén, i upptäckarverkstad samt Mulleverksamhet i samarbete med 

friluftsfrämjandet. På förskola 2 jobbar de med åldersindelade barngrupper. Varje 

grupp arbetar med temat kretslopp som utgår från barnens kunskapsnivå. ”Vi 

pedagoger lyssnar på barnens tankar och funderingar”. Efter att barnen fått göra sina 

röster hörda så reflekterar och utvärderar pedagogerna tillsammans så de ser att de har 

en röd tråd i sitt arbete med de olika grupperna.  

 

7:3 Arbetet med Grön Flagg certifikatet i förskolan och hur barnen kan 

engageras i detta 

På förskola 1 träffas en pedagog från varje avdelning med förskolechefen 1-2 gånger 

per termin. De diskuterar då hur de arbetat med de olika miljömålen samt hur de har 

uppfyllt dem på avdelningarna, de samtalar även kring hur de ska komma vidare samt 

genomföra arbetet. Vid varje arbetsplatsträff samt arbetslagssammanträde har de haft 

Grön Flagg som en återkommande punkt som de diskuterar samt reflekterar kring. 

Under dessa möten ges pedagogerna en möjlighet att komma med idéer samt återge 

vad som gjorts på respektive avdelning. De har tillsammans med barnen diskuterat 

olika frågor kring till exempel nedskräpning. Av det som kommit fram under dessa 

samtal har pedagogerna sedan gjort något som de kallar för tankekort där de skrivit 

ned barnens tankar kring de olika frågeställningarna.  

 

7:3:1 Arbete med återvinning och kretslopp i förskolan 

På förskola 1 har de på varje avdelning återvinningskärl där de har tydliga bilder på 

plast, aluminium, glas och kartong/papper så att barnen lätt kan se hur de olika 

materialen ska sorteras och i vilket kärl det ska slängas i. I en gemensam korridor på 
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förskolan har de en egengjord återvinningsstation där de tömmer sina kärl från 

avdelningar då de blivit fulla. ”Detta gör vi för att det ska bli lättare att involvera de 

yngre barnen i återvinningsarbetet”. De äldre barnen har tillsammans med 

pedagogerna ansvaret för att gå till återvinningsstationen som ligger utanför 

förskolans område. Vid några tillfällen då de gjort detta har de stora behållarna varit 

fulla, pedagogerna har då frågat barnen vart de då ska slänga materialet istället. De 

har då fått förslag som att de kan lämna skräpet på marken. Pedagogerna har då 

diskuterat med barnen att det är olagligt att lämna skräpet på marken samt att de 

istället får ta det tillbaka till förskolan och göra ett nytt försök en annan dag. 

På förskola 1 använder de sig av återvunnet material så som filmjölk- och 

mjölkförpackningar, plastburkar, aluminium och toarullar i sitt skapande. 

”För en del barn har det varit en process att lära sig att skapa med återvunnet 

material”. Pedagogerna anser att det inte alltid är så lätt för barnen att skapa med 

detta material som kan ses som lite ”annorlunda”. Barnen får i detta arbete lära sig att 

se på skräpet ur ett annat perspektiv. Pedagogerna anser att både dem själva och 

barnen har utvecklats mycket under arbetets gång gällande återvinning, alla har börjat 

fundera vad de egentligen slänger i sina soptunnor både på förskolan och i hemmet. 

Pedagogerna på förskola 1 anser att barnen har uttryckt att skapa med skräp har varit 

roligt och detta är något de vill sysselsätta sig med så ofta som möjligt. Barnen har 

även visat ett intresse för att kasta material i återvinningsstationerna och en 

nyfikenhet har då väckts hos dem kring vart skräpet sedan tar vägen.    

På förskola 2 har pedagogerna tillsammans med barnen i temat kretslopp varit ute i 

förskolans närmiljö och plockat ihop skräp och sedan sorterat det, därefter har de gått 

till miljöstationen för att källsortera. Där har de sedan samtalat kring vad som händer 

med skräpet i de olika kärlen. Förskolan deltog i skräpplockardagarna där de lät 

barnen bestämma vart de skulle plocka skräp och vad de sedan skulle göra med det. 

Pedagogerna menar att barnen har getts inflytande över aktiviteten i och med detta. 

Under hösten 2013 har pedagogerna tillsammans med barnen på förskola 2 valt att 

gräva ned olika föremål i marken till exempel hushållspapper, folie, tidningspapper 

samt bananskal. För att sedan på våren 2014 gräva upp föremålen igen för att se vad 

som hänt med dem. De kunde då se att allt utom bananskalet var kvar, pedagogerna 

har då samtalat med barnen kring föremålen som fanns kvar. 

”När vi är ute i naturen med barnen har vi alltid med oss påsar som vi plockar upp 
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det eventuella skräp vi hittar”. Detta skräp sorterar de sedan när de kommer tillbaka 

till förskolan. Pedagogerna anser att genom detta arbetssätt har barnen fått en inblick 

samt förståelse för kretsloppet och hur det fungerar. 

Under 2013 så diskuterade pedagogerna ihop med barnen kring vad som händer med 

skräp som slängs i naturen. Med detta kom olika förslag från barnen vad de skulle 

kunna gräva ned i marken under hösten för att sedan gräva upp det igen under våren 

2014 och se vad som hänt med det. När föremålen var uppgrävda fick barnen själva 

välja vilka saker som skulle slängas och vilka som kunde ligga kvar i naturen. 

 

7:3:2 Arbete med odling i förskolan 

På förskola 1 har de egna odlingslådor ute på gården där de driver fram bland annat 

morötter, zucchini, dill, rädisor, sallad och blommor. Grönsakerna serveras sedan vid 

luncherna och används i matlagningen. Barnen har fått vara med och tycka till om vad 

som ska odlas. En del av barnen har ingen tidigare erfarenhet av odling så en del av 

processen är att visa och berätta för dem vad som kan odlas. På förskola 2 har de 

under våren 2013 valt att tillsammans med barnen se hur processen från frö till färdig 

grodd går till. Pedagogerna har försökt få barnen engagerade och intresserade av detta 

förlopp. ”Barnen har visat intresse för odling och har själva planterat blomfrön, 

kryddor och sallad i mjölkkartonger som de själva har fått sköta om”. I denna process 

har barnen kunnat följa hur fröet utvecklats till färdig planta. De barn som planterade 

blommor fick när de var färdiga visa upp dem för gruppen och berätta för de andra 

hur förloppet med blomman gått till. De barn som planterat kryddor och sallad fick 

plantera om från mjölkkartong till pallkrage och se de växa ännu mer utomhus. Efter 

några veckor skördade de salladen och kryddorna som sedan serverades till lunchen. 

Efter måltiderna så diskuterade barnen och pedagogerna tillsammans de olika 

smakerna. Pedagogerna har i detta arbete tagit del av varandras kunskaper och 

erfarenheter samt kommit överens om hur de ska lägga upp arbetet för att kunna ge 

barnen en förståelse på en nivå så att alla barn ska förstå denna process. 
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7:3:3 Uppnådda mål ur förskolans läroplan 

I och med förskolans Grön Flagg arbete anser pedagogerna själva på förskola 1 att de 

inkluderar många mål ur förskolans läroplan så som: 

• Varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

• Varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt känna empati,  

• Varje barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över 

och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,  

• Varje barn ges möjlighet att utveckla en förståelse för alla människors lika 

värde oberoende av social bakgrund, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, samt respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö. 

Pedagogerna själva på förskola 2 anser att de med detta arbete uppnår många mål ur 

förskolans läroplan så som: 

• Varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö, 

• Varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

• Varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 

förskolans miljö. 

 

7:3:4 Föräldrasamverkan kring miljötemat i förskolan 

På förskola 1 försöker pedagogerna även inkludera föräldrarna i sitt Grön Flagg 

arbete genom att de kan ta del av informationen på förskolans webbplats, 

anslagstavlor, digital fotoram samt på föräldramöten. På förskola 2 vill pedagogerna 

synliggöra arbetet med förskolans tema för föräldrarna de har därför valt att visa upp 

bilder i en digital fotoram, informerat via förskolans webbplats, nyhetsbrev, 

informerat på föräldramöten, vernissage samt berättat om sitt samarbete med andra 

Grön Flagg certifierade skolor. 
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7:3:5 Reflektioner av pedagogerna kring arbetet med Grön Flagg 

 Pedagogerna på förskola 1 har under gemensamma reflektioner kommit fram till att 

det tar tid att förändra ett invant beteende. Pedagogerna uttrycker att det har varit svårt 

att få alla vuxna engagerade. En slutsats som de kommit fram till i detta arbete är att 

det hade varit lättare att starta upp Grön Flagg arbetet på en avdelning, sedan spridit 

det vidare till de andra avdelningarna på förskolan. De anser även att det har varit 

svårt för barnen att förstå arbetet med Grön Flagg samt vad det innebär. 

Pedagogerna anser även att arbetet med Grön Flagg har varit svårt att få in som en 

naturlig del i verksamheten och att det är något de arbetat med utöver den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogerna på förskola 2 anser att barnen med sitt tal 

och kroppsspråk har visat att de har uppskattat det tema som de arbetat med. Barnen 

har samtalat om att det är viktigt att ta hand om naturen och vad det är som kommer 

från den. ”Barnen vill ofta gå ut och plocka skräp för att göra naturen glad”. På 

förskola 1 anser pedagogerna att det kan vara svårt att få med alla som arbetar på 

förskolan i detta arbete. Erfarenheter spelar stor roll i hur pedagogerna ser på saker 

och tolkar olika situationer. Därför kom de fram till att från början måste de arbeta 

fram en gemensam grund att utgå ifrån för sitt miljöarbete. På förskola 2 anser de att 

det är viktigt att som vuxen föregå med gott exempel samt lyssna på barnens 

funderingar samt ta tillvara på deras nyfikenhet kring ämnet. Om pedagogerna visar 

ett intresse kring hållbar utveckling så kan det spegla av sig på barnen och de kan då 

utveckla ett engagemang för miljön.  

 

7:4 Analys av det insamlade materialet 

De hinder och möjligheter som vi kan se i resultatet av vår enkätundersökning är; de 

hinder pedagogerna på förskola 1 har stött på i sitt arbete med Grön Flagg är att det 

tar tid att förändra ett invant beteende samt att få alla vuxna på förskolan engagerade. 

Pedagogerna anser även att det har varit svårt för barnen att förstå innebörden av 

arbetet med Grön Flagg. De upplever att det också har varit svårt att få in arbetet med 

Grön Flagg som en naturlig del i verksamheten.  

De möjligheter som pedagogerna de bägge förskolorna kan se i arbetet med Grön 

Flagg är att de uppnår många mål ur förskolans läroplan. Samt att de genom 

temaarbetet på ett enkelt sätt kan engagera barnen i arbetet med hållbar utveckling.  
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I resultatet kan vi se att arbetet med Grön Flagg certifikat är något som genomsyrar 

hela verksamheten på de deltagande förskolorna. Detta genom att de båda arbetar med 

olika teman såsom källsortering samt kretslopp. De båda förskolorna arbetar mycket 

med återvinning, källsortering samt att de använder sig av återvunnet material i sina 

skapande aktiviteter. De båda förskolorna arbetar med odling av blommor, grönsaker 

och kryddor och samtalar kring odlingsprocessen tillsammans med barnen. Detta 

kopplar de till sitt Grön Flagg arbete. 

I resultatet kan vi se att barnen har engagerats i arbetet genom att pedagogerna har 

tagit tillvara på barnens tankar och idéer utifrån det temat som de arbetar med. 

Pedagogerna är noga med att låta barnen göra sina röster hörda. På förskola 2 arbetar 

de med åldersindelade barngrupper, detta för att anpassa arbetet med hållbar 

utveckling till barnens kunskapsnivå.  

De båda deltagande förskolorna är aktiva och deltar i skräpplockardagarna där barnen 

ges möjlighet att själva välja vart de vill samla in skräp.  

 

8 Diskussion 

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur pedagoger i förskolor kan arbeta 

med hållbar utveckling. Finns det några hinder eller möjligheter med detta arbete. Vi 

har även undersökt hur Grön Flagg certifierade förskolor arbetar och hur de engagerar 

barnen i detta. Med vår enkätundersökning och i bearbetningen av de svar vi fått från 

pedagogerna som arbetar på Grön Flagg certifierade förskolor anser vi att nått fram 

till vårt syfte.  

 

8:1 Metoddiskussion 

Vi ville inför vår undersökning komma i kontakt med förskolor som har Grön Flagg 

certifikat. Detta gjorde vi genom kontakter med pedagoger samt en sökmotor på 

internet. På internet fann vi många förskolor i Sverige med Grön Flagg certifikat. Av 

alla förskolor vi hittade valde vi ut sex stycken och frågade dem om de ville delta i 

vår undersökning. Utav de tillfrågade förskolorna fick vi endast svar från två stycken 

att de ville delta i vår undersökning. I och med detta så innebär det att validiteten och 
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reliabiliteten i vårt arbete blir svag (Johansson och Svedner, 2010). Vi skickade vår 

enkätundersökning till dem via mail som de besvarade och sedan mailade tillbaka till 

oss. Metoden för vår undersökning har fungerat bra då de deltagande förskolorna är 

spridda över Sverige och vi inte har haft möjlighet att besöka dem för en intervju. 

Något vi reflekterat över i bearbetningen av de svar vi fått på enkätundersökning är att 

vi många gånger hade velat ställa följdfrågor till pedagogernas svar. Då vi enbart haft 

kontakt med dem via mail har inte denna möjlighet funnits och vi tror att vi hade 

kunnat få ut ännu mer av vår undersökning om vi haft personlig kontakt med dem. Vi 

valde att använda oss av öppna frågor i vår enkätundersökning och detta anser vi har 

fungerat bra då svaren har varit beskrivande och tydliga. De etiska överväganden vi 

gjorde inför undersökningen anser vi har fungerat bra. Då vi inte träffat de pedagoger 

som svarade på enkäten personligen har ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund inte 

någon verkan på slutresultat av vårt arbete. 

 

 8:2 Resultatdiskussion  

Den litteratur och forskning som vi granskat visar på att utbildning är nyckeln till att 

komma tillrätta med de stora miljöproblem som råder på vår jord. Forskning som vi 

redogjort för tidigare i vårt arbete utifrån exempelvis Hedefalk (2014) samt Ogelman 

(2012) säger att det är hos barnen detta arbete måste starta.  

I och med vår undersökning har vår syn på att arbetet med hållbara metoder är en 

långtgående process stärkts, samt att arbetet med detta bör starta redan i tidig ålder. I 

undersökningen av hur de två deltagande förskolorna arbetar med Grön Flagg och 

miljöarbete kan vi se att det finns många olika sätt att arbeta på tillsammans med 

barnen. Utifrån de svar vi fått i enkätundersökningen kan vi se att källsortering samt 

att samla skräp i naturen verkar vara ett vanligt sätt att engagera barn i arbetet. Vår 

tolkning av de svar vi fått av pedagogerna är att det läggs stort fokus på nedskräpning 

och återvinning samt odling så som frö till färdig planta i miljöarbetet med barnen. 

Något som vi finner intressant i och med vår undersökning är att de båda deltagande 

förskolorna har valt att arbeta med källsortering i sitt miljöarbete. Vår tolkning av 

detta är att källsortering är ett enkelt sätt att engagera barnen i miljöarbete och få dem 

att tänka kring och agera för en hållbar utveckling. Tidigare forskning som vi 
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redogjort för i vårt arbete exempelvis Hedefalk (2014) visar på att källsortering kan 

vara en bra grund att utgå ifrån när man som pedagog vill starta upp ett miljöarbete i 

verksamheten, detta är något som kan engagera alla barn i förskolan. Föräldrar kan 

också göras delaktiga i källsorteringsarbetet genom att pedagogerna ber dem ta med 

förpackningar hemifrån som barnen sedan får sortera tillsammans.  

Pedagogerna på de deltagande förskolorna menar att de genom olika sätt agerar mot 

en hållbar utveckling tillsammans med barnen. 

Hedefalk (2014) menar att det inte finns några enkla eller givna svar på vilka 

handlingar som leder till hållbar utveckling. För att kunna fastställa vad som är 

hållbart krävs värderingar och ställningstaganden. 

 

På en av förskolorna har pedagogerna valt att väva in förskolans värdegrund i sitt 

miljöarbete. Pedagogerna anser att värdegrund och hållbar utveckling går hand i hand 

och de arbetar mycket med hur man är som kompis och hur man bemöter varandra. 

Barr et al. (2011) menar att om barn redan från tidig ålder får lära sig att värna om 

naturen och sina medmänniskor kan det leda till att de blir mer ödmjuka och 

omsorgsfulla gentemot miljön i framtiden. 

De arbetar med ett material som kallas för kanin och igelkott där även små 

kompisböcker med titlarna: Lugna ner dig, Visa dina känslor, Sprid glädje, 

Samarbete, och Vänta på din tur ingår. Vi anser att detta arbetssätt är intressant och 

viktigt då vi tror att barn även måste lära sig att ta hänsyn till sig själv och andra samt 

känna empati. Får barnen lära sig detta i tidig ålder tror vi att de kan förstå att det är 

viktigt att ta hänsyn och ansvar för den gemensamma miljö vi lever i. 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (skolverket, 2010) menar att pedagoger i förskolan 

ska ”ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och ge barn 

möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet” (s.11-12).  

De båda deltagande förskolorna arbetar med att odla egna grönsaker och kryddor 

tillsammans med barnen. Vi anser att detta är bra för barnen att lära sig redan när de 

är små så de kan få en förståelse för varifrån livsmedel och produkter kommer ifrån. 

Att livsmedel inte enbart är något som du kan tillskaffa i livsmedelsbutiken utan att 

det är något som odlas, växer och skördas i naturen. 
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Riddersporre och Persson (2010) menar att förskolor som profilerat sig och arbetar 

med miljöfrågor samt naturvetenskap har barn som till exempel är aktiva i att göra 

undersökningar och miljöarbetet är en naturlig del av vardagen. Författarna menar 

vidare att om barn ses som kompetenta individer och inte som tomma blad som ska 

fyllas med kunskap, så kan pedagogerna lättare anpassa aktiviteterna i vardagen till 

deras nivå.  

Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att hållbar utveckling inte enbart 

innebär att skaffa sig kunskaper om ämnet och tänka kring viktiga framtidsfrågor, det 

handlar även om att lära sig agera på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i 

praktiken.  

Enligt Ärlemalm-Hagsér (2013) så är det viktigt att barns röster blir hörda i förskolan 

och att de blir lyssnade till så att de kan få inflytande över sin vardag. Genom att 

bjuda in barnen till diskussion så kan de vara med och påverka sin vardag i förskolan 

samt förändra miljön mot en hållbarare nutid och framtid.  

 

Däremot menar Hedefalk (2014) att det finns studier som visar att det inte alltid är 

viktigt att följa med i barnens intresse som kan uppstå i ögonblicket. Ibland kan det 

finnas en mening med att hålla barnen kvar i det innehåll som pedagogen har valt att 

fokusera på, det vill säga vad pedagogen uppfattar som viktigt att undervisa om 

påverkar det som barnen får lära sig. Författaren menar även att barns förutsättningar 

att lära sig agera för en hållbar utveckling påverkas av pedagogens val av innehåll i 

den dagliga förskoleverksamheten. 

En gemensam nämnare inom ESD-forskning är att dagens barn bör lära sig att handla 

för en förändring. Med förändring menar författaren att det sätt som vi agerar på idag 

inte fungerar som en ekonomisk samt miljömedveten livsstil, därför behöver detta 

förändras. 

 

 

8:2:1 Likheter och skillnader i undersökningen 

 

De båda förskolorna arbetar mycket med källsortering och återvinning tillsammans 

med barnen. De har båda mindre återvinningskärl i anslutning till förskolan dit de går 

och sorterar det skräp som ska slängas, när kärlen är fulla går de och tömmer skräpet 
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vid en större återvinningstation.  

De deltar båda i skräpplockardagarna som anordnas av stiftelsen Håll Sverige Rent 

som går ut på att barn och pedagoger går runt på förskolans område och samlar in 

skräp och sopor.  

Bägge deltagande förskolorna arbetar med att odla sina egna kryddor och grönsaker 

som de sedan skördar och serverar till måltiderna. 

Pedagogerna arbetar för att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i miljöarbetet, 

det är barnens tankar och idéer som de utgår ifrån. I FN:s barnkonvention artikel 12 

(Falk och Hammarberg, 2007) kan vi läsa att alla barn har rätt att säga hur de vill ha 

det samt att vuxna ska lyssna på barn. Pedagogerna på de deltagande förskolorna vill 

även göra föräldrarna delaktiga i arbetet genom att de ber dem ta med sig återvunnet 

material från hemmet till förskolan, som sedan används i skapande aktiviteter.  

Pedagogerna på de båda förskolorna samtalar och diskuterar mycket tillsammans 

kring sitt miljöarbete för att utvärdera hur arbetet fortgår samt hur de kan utveckla det 

vidare.  

 

På förskola 1 arbetar de mycket med förskolans värdegrund och har det som 

utgångspunkt i arbetet med Grön Flagg. De arbetar med ett värdegrundsmaterial som 

heter Kanin och Igelkott, med detta material får barnen lära sig hur man bemöter och 

ser på varandra på ett positivt sätt. I Läroplan för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) 

står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn 

till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (s. 8). 

Pedagogerna på förskola 2 arbetar mycket med kretslopp och hade under en period en 

aktivitet som gick ut på att barnen fick gräva ner olika föremål i marken för att sedan 

efter en tid gräva upp dem igen för att se vad som hade hänt. Efter det så samtalade 

barnen och pedagogerna om vad som fanns kvar och vad som hade förmultnat. 

Läroplan för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) menar att ”förskolan ska sträva 

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

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

På förskola 1 arbetar de med Mulle verksamhet som leds utav friluftsfrämjandet, där 

får barnen lära sig om djur och natur samt allemansrätten och hur du skall uppträda 

när du befinner dig i skog och mark.  

På förskola 1 upplever pedagogerna att det har varit svårigheter med att få barnen helt 

delaktiga i miljöarbetet samt arbetet med Grön Flagg då det blivit något som de har 
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arbetat med på sidan av den vardagliga verksamheten. På förskola 2 anser 

pedagogerna att de har fått barnen delaktiga i miljöarbetet och arbetet med Grön 

Flagg. Under skräpplockardagarna har barnen fått bestämma vad och vart de ska 

samla skräp och vad de sedan ska göra med det insamlade skräpet. 

 

 

9 Förslag till vidare forskning 

Vi hade gärna sett mer forskning kring hur utbildning i hållbar utveckling kan påverka 

barnen längre fram i livet. Gör det någon skillnad om barnen redan i tidig ålder får 

lära sig att leva mer ekonomiskt och ekologiskt? Vi har bara sett forskning som säger 

att det bör vara så, vi har inte kunnat se att det finns forskning som tar upp resultatet 

av det. Vi hade gärna sett att det fanns mer forskning kring Grön Flagg certifikat och 

hur arbetet med det påverkar barnen i framtiden.  
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Bilaga 1 

Missiv  

 

Hej! 

Vi heter Emmelie och Helena och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete i pedagogik som vi 
riktar in mot hållbar utveckling i förskolan.  
Vi vill med vårt arbete undersöka hur man kan arbeta med hållbar utveckling i 
förskolan. Finns det några eventuella hinder eller möjligheter med detta arbete? 

Vi har genom internet fått vetskap om att er förskola är Grön Flagg certifierad, därför 
undrar vi om det finns någon möjlighet för oss att få skicka en enkät med frågor till er 
via mail. Att delta i enkäten är helt frivilligt.  

Allt empiriskt material kommer efter avslutad studie att lämnas in till Högskolan i 
Gävle där det kommer att förvaras på säker plats under två år för att därefter förstöras. 

Vi skulle vara väldigt tacksam om ni kan svara oss via mail, telefon eller sms att ni 
har läst detta brev. När ni har gjort det så kommer vi via mail att skicka ut enkäten till 
er. 

Vårt arbete kommer att sparas på Högskolan i Gävles databas DiVA. Det betyder att 
examensarbetet kommer vara en offentlig handling som kan sökas fram utav vem som 
helst. Vi kommer inte att använda oss utav några namn i arbetet och dess innehåll 
kommer inte att kunna härledas till er förskola, därför är ni garanterad anonymitet.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emmelie Hedberg    Helena Åkesson 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning kring hållbar utveckling i förskolan. 

För att öka barns förståelse och medvetenhet om hållbar utveckling behöver de få 

kunskap om ämnet redan i tidig ålder. Läroplan för förskolan Lpfö98 menar att 

förskollärare ska se till att alla barn utvecklar sitt intresse för naturens olika kretslopp 

och hur människor samt naturen påverkar varandra.  

 

Frågor. 

1) Hur arbetar ni med hållbar utveckling på er förskola? 

2) Hur får ni med er barnen i arbetet kring hållbar utveckling? 

3) På vilket sätt kan pedagogernas inställning och förhållningssätt till ämnet 

påverka barnens syn på hållbar utveckling? 

4) Hur har ni arbetat fram till ert Grön Flagg certifikat? 

5) Hur håller ni arbetet med Grön Flagg levande i er verksamhet och hur 

engagerar ni barnen i detta? 

 


