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Grön Flagg är en utmärkelse som i Sverige finns på cirka 2000 förskolor/skolor, där syftet är 

att utveckla och synliggöra arbetet för Hållbar utveckling. I tidigare examensarbeten har det 

undersökts om förskollärares upplevelser och uppfattningar av vad Grön Flagg är och bör vara 

i verksamheten. Vi har istället undersökt Grön Flagg-verksamheten utifrån tio barns 

upplevelser och beskrivningar. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnen främst associerar Grön Flagg till sopor och 

källsortering och de anser att detta är viktigt för att djur och natur inte ska ta skada. De flesta 

av barnen uttryckte att det är roligt att arbeta utifrån Grön Flagg, och de gav många konkreta 

exempel på förskolans aktiviteter samt sina egna handlingar i vardagen. Studien visar att 

barnen överlag diskuterar inom fyra olika teman; kompostering, källsortering, naturruta och 

omsorg till djur. Undersökningen har även visat att barnens erfarenheter av Grön Flagg kan 
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regler på vad som är och inte är tillåtet att göra i naturen. 
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1 Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som läser på Högskolan för Lärande och Kommunikation som 

har skrivit vårt examensarbete inom Forskningsplattformen Hållbar utveckling. Inom 

plattformen har vi inriktat oss på barns tankar kring Grön flagg. Dock ingår vi inte i 

plattformens projekt, som istället inriktar sig på lärares synpunkter kring påverkanshandlingar 

för Hållbar utveckling. 

Ända sedan vi varit små har vi båda varit intresserade av naturen och vi är uppvuxna på 

landet. Föräldrars och andra vuxnas intresse för utomhusvistelse och djur har påverkat oss 

positivt i våra liv. Valet att ha naturbruk som inriktning på gymnasiet var en självklarhet för 

oss båda, då djur och natur alltid har varit ett stort fritidsintresse. En miljökurs på 

lärarutbildningen har öppnat våra ögon ytterligare inom ämnet Hållbar utveckling, och vi 

känner att vi verkligen vill inrikta oss på det här ämnet, på våra arbetsplatser, som 

färdigutbildade förskollärare. Vi har själva erfarenheter av att förskollärare arbetar med 

sortering och kompostering när det gäller att tänka ”hållbart”.   

Vi använder våra komposter dagligen, dock inte vintertid. På varje avdelning har vi 

små hinkar som vi samlar skal och matrester i. Barnen följer sedan med och tömmer 

dem i komposten… (Ahlström, 2004, s. 19)  

Det här är bara ett exempel på hur lärare uttrycker att de arbetar för hållbar utveckling och 

med Grön Flagg i förskola/skola. Detta för att öka barnens medvetenhet om på vilket sätt 

deras handlingar påverkar framtiden. Tidigare examensarbeten, bland annat ett skrivet av 

Gustavsson och Larsson (2010), har visat vad förskollärare prioriterar i Grön Flagg-

verksamheten. Vi är istället intresserade av att ta del av barns upplevelser av det här på deras 

egen förskola. Med vårt examensarbete vill vi bidra med ett barnperspektiv till forskningen 

om Grön flagg i svenska förskolor. Vi anser att det är viktigt att ta reda på hur de yngre 

barnen i samhället uttrycker sig om sina upplevelser och tankar om Hållbar utveckling och 

Grön Flagg. 
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2 Bakgrund  

I det här kapitlet redogörs för termerna Grön Flagg och Hållbar utveckling. Ämnet tas upp 

genom styrdokumenten, fakta om Grön Flagg samt olika perspektiv på Hållbar utveckling och 

barns lärande. 

2.1 Styrdokument  

Det finns tydliga riktlinjer i styrdokumenten om att verka för sådant som kan kopplas till 

Hållbar utveckling. 

I förskolans läroplan, Lpfö98, (Skolverket, 2006) står det bland annat:  

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall 

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 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

  utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (s. 9)  

  utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (s. 7) 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. (s. 7) 

 

De här målen ska genomsyra verksamheten på alla förskolor. Det sistnämnda målet kan visa 

att arbetet med Hållbar utveckling i förskolan inte enbart ska handla om natur och miljö. I vår 

bakgrund redogör vi för olika perspektiv på lärande för Hållbar utveckling. 

2.2 Grön flagg 

Att ingå i Grön Flagg kan vara ett sätt i en förskolas/skolas arbete att sträva mot Läroplanens 

mål. Undervisning för Hållbar utveckling, eller Education for Sustainable Development 

(ESD), är något som arbetas med internationellt och det finns Grön Flagg-skolor över hela 

världen, även kallade Eco-schools. Det spelar ingen roll var i världen förskolor/skolor får 

utmärkelsen, arbetssättet är detsamma och flaggan ser exakt likadan ut överallt (se bilaga 1). 
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På hemsidan Håll Sverige Rent (2011) beskrivs Grön Flagg som en kostnadsfri utmärkelse för 

förskolor och skolor. Projektet har fyra övergripande mål; underifrånperspektiv, delaktighet, 

handling och öppenhet. Grundprincipen i dessa mål är att alla i en verksamhet, pedagoger och 

barn tillsammans, arbetar efter projektets bestämmelser, vilket omfattar undervisning och 

konkreta aktiviteter kring miljö och Hållbar utveckling. På hemsidan (a.a) går att läsa att det i 

nuläget finns ungefär 2000 förskolor och skolor i Sverige där verksamhetens arbete kretsar 

kring Grön Flagg. Skolorna får skolmaterial, stöd och råd för att skapa en tydlig miljö- och 

hållbarhetsprofil och skolorna får välja ett av följande teman: Närmiljö, Klimat och Energi, 

Kretslopp, Livsstil och Hälsa, Konsumtion eller Vattenresurser. Förskolorna/skolorna arbetar 

med ett tema i taget och när det byts ut ska de mål från det tidigare temat fortsätta att 

genomsyra verksamheten tillsammans med målen från det nya. Målen för Grön Flagg-temat 

skrivs på varje enskild förskola/skola, men samtidigt måste de följa styrdokumentens mål. Ett 

tema kan återkomma högst två gånger i rad men förskolorna/skolorna kan återgå till temat 

senare om de arbetar med ett annat en period (en illustration som visar en enkel förklaring av 

arbetets gång: se bilaga 2).  

Grön Flagg har funnits i Sverige sedan 1990-talet och den gröna flaggan är symbolen för att 

skolan har fått sin Grön Flagg-certifiering. Håll Sverige Rent (2011) tar även upp att det krävs 

av skolan att de arbetar med det valda temat och miljömålen under hela läsåret, från början till 

slut och att det ska finnas en röd tråd. Det är också viktigt att temat inte enbart illustreras i 

teorin utan också i praktiken. Det står klart att Hållbar utveckling belyses på mer vanliga sätt i 

förskolor/skolor, till exempel beskriver Mogensen och Mayer (2005) en studie där 24 länder 

ingick, bland annat Sverige. Ländernas representanter svarade på frågan om vilka aktiviteter 

de behandlar i arbetet kring utbildningen om EE (Environmental Education). Resultatet visar 

att 84 procent de tillfrågade svarade att de främst kopplar den här sortens utbildning till 

utomhusaktiviteter, både i förskola och grundskola.    

2.3 Hållbar utveckling 

Pedagoger och andra människor ser ofta på Hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt synsätt, 

enligt våra tidigare erfarenheter. Begreppet Hållbar utveckling innebär mer än de frågor som 

enbart har med miljö att göra och i följande kapitel beskrivs vad mer som begreppet står för, 

bland annat skriver  European Panel on Sustainable Development [EPSD] (2010): 
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Education for sustainable development provides a vision of education that seeks to 

balance human and economic well-being with cultural traditions and respect for the 

environment. (s. 13) 

2.3.1 Barns lärande och Hållbar utveckling 

Hedefalk (2010) skriver att Grön Flagg ingår i arbetet kring Hållbar utveckling, vilket hon 

menar är att ta hänsyn till miljön med ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter (se figur i 

bilaga 3). Hon menar att det är när barn får hjälpa till med miljön i vardagen som de får stor 

kunskap om hur människor kan arbeta för att ta hand om sin närmiljö. De får på det här sättet 

även insikt i, och ökad handlingskompetens inom, Hållbar utveckling inför framtiden. 

Hedefalk uttrycker vikten av motivation i  tidig ålder:  

Forskning har visat att det är i tidig ålder som människan utvecklar sina 

attityder/…/ Målet med undervisning för hållbar utveckling är ju att bli 

motiverad att handla både i nutid och för en framtid. (s. 10) 

 

Det gäller att motivera barnen till att handla med hänsyn till många olika aspekter, enligt 

Hedefalk, och förutom den ekologiska aspekten kan barnens livsstil även kopplas till de 

sociala och ekonomiska. Även Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2009) nämner 

de sociala aspekterna. Författarna har i en rapport skrivit om små barns lärande i förskolan, 

inom matematik, språk och socialt samspel. I studien har lärare observerat barnens samspel 

och det framgick att barnen erbjöds att bli delaktiga i ”kreativa samspel”. Författarna anser att 

barn på detta sätt lär sig att utmana och skapa nya samspelskombinationer – de tar olika 

positioner i olika sociala sammanhang. Sheridan (m.fl.) har åsikten att det kan ”tolkas som att 

barn ges olika möjligheter till handlingsutrymme och samspel i förskolan” (s.249).  

 

European Panel on Sustainable Development [EPSD] (2010) skriver, ur ekonomiska aspeker 

på Hållbar utveckling, att barn påverkas starkt av sin familj och deras sätt att spendera pengar 

och de menar att det är viktigt att barn får förståelse för att de är konsumenter. Reklam och 

media har stort inflytande på de val barn gör när det handlar om till exempel om leksaker, 

kläder och aktiviteter. I Sverige finns det lagar för hur TV-reklam får sändas, med hänsyn till 

barnen, medan sådana regler kan vara helt obefintliga i andra länder. EPSD beskriver att 

många i dagens samhälle har en livsstil där det har satts fokus på materia, det vill säga 

statusen att äga ting. De skriver även om vikten att uppmuntra barn till en livsstil där familj 
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och lokala traditioner har större värde än pengar och materiell status. EPSD nämner en del av 

den ekonomiska aspekten inom Hållbar utveckling och de tar upp följande exempel: Charlie, 

sju år, tittade på TV angående jordbävningen i Haiti och sa: ” I want to make some money to 

buy food, water and tents for everyone in Haiti” (s. 45). Han bestämde sig för att cykla åtta 

kilometer och bad människor om pengar att ge till UNICEF´s fond för jordbävningsoffer för 

hans handling. European Panel on Sustainable Development [EPSD] (2010) uttrycker att det 

här är ett mycket gott exempel på hur ett barn har tagit åt sig utbildningen för Hållbar 

utveckling. Charlie startade projektet på eget initiativ, engagerade ett helt samhälle och han 

samlade ihop 210 000 engelska pund, alltså 2.1 miljoner svenska kronor (se artikel och länk 

till kort video i bilaga 4). När det gäller att kunna handla för Hållbar utveckling ska fokus 

läggas vid barns och ungdomars utveckling att agera och göra förändringar, skriver EPSD. 

Detta kan kopplas till Mogensen och Mayers (2005) studie, och sin presentation av Simovska 

och Jensen-Bruuns fyra typer av vetskap kring hälsa och miljö, som kan synliggöras och 

analyseras i barns utbildning. Dessa fyra typer består av vetskapen om ett problem: Vetskapen 

om orsak, vetskap om effekter, vetskap om visioner och alternativ samt vetskap om möjliga 

förändringar. Dessa fyra faktorer bildar tillsammans kunskap, som skapar möjligheter hos 

barn/ungdomar att handla och agera.  

 

Almers (2009) beskriver i sin avhandling tre ungdomars berättelser om sin väg mot 

handlingskompetens för Hållbar utveckling. Samtliga berättar om det stöd de i unga år har fått 

av vuxna, som har bidragit till att utveckla deras intresse och engagemang för miljöfrågor. 

Almers beskriver betydelsen av att som barn ha vuxna förebilder och att dessa kan vara 

barnens lärare, men även att arbetet i skolan kan verka i motsatt riktning: 

 

 I vissa avseenden framställer studiens intervjupersoner skolan som motverkande 

engagemang: värdefull tid har slösats bort på bråk och ordningsproblem eller på 

ointressant och irrelevant undervisningsinnehåll. Att inte känna sig sedd och 

uppmärksammad och att inte känna uppskattning för sina kunskaper och sitt 

engagemang, framställs som dämpande för engagemanget. (Almers, 2009, s. 253) 

Intervjupersonerna vill här, enligt Almers, peka på att om barn brinner för något borde de få 

uppleva bekräftelse av sin kompetens, att deras kunskaper och handlingar uppskattas av 
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andra, för att detta engagemang ska leva vidare upp i vuxen ålder. Det handlar även om att få 

bekräftelse för sina intressen och framför allt att känna tillit från och till en eller flera vuxna. 

OMEP [World Organisation for Early Childhood Education] (2010) är en internationell 

organisation som arbetar för barns tidiga lärande. Organisationen pekar på hur viktigt det är 

med kvalitet i små barns lärande: 

 
Young children are much more capable in acting, thinking, reasoning and 

understanding than is commonly recognised. If these capabilities are to emerge there 

is a need to provide access to quality early childhood education. (OMEP, 2011) 

European Panel on Sustainable Development [EPSD] (2010) vill klargöra att barn på många 

förskolor redan utforskar problem som är relaterade till energiförbrukning, avfallshantering 

och påverkan av deras närmiljö. De kan dela med sig av sina tankar och upptäckter och 

dokumentera dem genom att t.ex. rita, skriva och använda sig av digitala hjälpmedel. Även 

repetition och diskussion är en viktig del i arbetet. 

The 2009 Gothenburg Recommendations related to early childhood education were 

grounded on notions that children are competent, active agents in their own lives and 

they recognised that children are affected by, and capable of engaging with complex 

environmental and social issues. (a.a. s .10)  

EPSD tar även upp ett exempel på hur förskolor och samhället kan samarbeta för att öka 

engagemanget i små barns ställningstagande och lärande för hållbar utveckling. Exemplet 

handlar om ett företag i Storbritannien som erbjöd ett kilopris för de aluminiumburkar som 

barnen samlade ihop. Pedagogerna såg möjligheten att genom detta projekt öka barnens 

förståelse för återvinning. Vad pengarna från företaget skulle gå till fick barnen själva vara 

med att bestämma. Jensen-Bruun, Schnack och Simovska (2000) skriver om ett kritiskt 

perspektiv på denna sorts projekt. Författarna menar att det är en utmaning att pendla mellan 

teori och praktik, att det inte är säkert att barnen i teorin förstår meningen med aktiviteterna 

som pedagogerna arrangerar: ”Drowning pupils in a mass of information and theories about 

the world is no use: information in itself is of no value in terms of liberal education” (a.a. 

s.120). Författarna skriver även att många aktiviteter och praktiskt arbete inte i sig självt ger 

kompetens och kunskap. Slutsatsen som kan dras är att pedagoger med fördel kan använda 
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sig av både teoretiska och praktiska metoder, men att dessa ska bearbetas med reflektioner 

för att ge kompetens. 

Alerby (1998) har gjort en studie av skolbarns och ungdomars (7 - 16 år) tankar kring miljön. 

Det är barn och ungdomar som är äldre än barnen i vår undersökning, men som vi ändå anser 

vara av intresse att jämföra med. Alerby lät undersökningspersonerna rita sin uppfattning om 

miljön och sedan berätta sina tankar och funderingar. Studien visar ett resultat med ett tydligt 

mönster. Enligt det sammanställda resultatet är det bland yngre barn mest förekommande att 

prata om miljön genom att fokusera på ”den goda världen”, hur de vill att en bra miljö på 

jorden skall vara. Barnens teckningar visade sköna naturbilder med djur och växter. 

Fokusering på hur det faktiskt var, och vad som behövdes göra åt det, var vanligare bland de 

äldre i undersökningen. Alerby skriver att de äldre barnen oftast hade tankar kring 

återvinning, och i vissa fall även uppdelade bilder med jämförelsen av samma motiv i en värld 

med dålig och bra miljö.  

2.3.2 Lärarperspektiv på barn och miljö  

Björneloo (2006) har undersökt vad lärare beskriver att de gör när de undervisar för Hållbar 

utveckling. Hon anser utifrån sin undersökning att barn, genom praktiska moment, får lära sig 

om livets processer på jorden och ”om olika kretslopp och att allt hänger ihop” (s. 104). 

Vidare berättar hon att lärarna önskar att barnen ska inse vikten av att ta hand om sin miljö 

och det vi har omkring oss. Lärarna vill att barnen ska ”lära sig spara, återvinna och 

återanvända” (s.107). Björneloo skriver vidare att en av hennes intervjupersoner berättar att 

det är viktigt hur lärare agerar inför barnen så de inte säger en sak men handlar annorlunda. 

Det är även viktigt att samtala positivt om framtiden med barnen. Hon nämner även att ”etik 

som medel i undervisning innebär här att skolans undervisning präglas av medvetenhet och 

moraliska förhållningssätt kring hållbarhetsfrågor” (s. 143). Med det här anser Björneloo att 

läraren själv måste handla utefter de miljömål som hon/han lär ut till barnen. Mogensen och 

Mayer (2005) belyser att om läraren behandlar verkliga problem kan det utveckla 

barns/ungdomars kritiska tankesätt. På detta sätt kan barnen, med hjälp av en ansvarsfull 

lärare, se innebörd och sammanhang i sitt lärande genom att göra kopplingar till verkligheten.  
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2.4 Sammanfattning 

I bakgrunden presenteras olika perspektiv på vad lärande för Hållbar utveckling kan stå för, 

vad det bör vara och hur det får gå till. Vissa pekar på vikten av teori och praktik, andra för att 

uppmuntra barnens visade intresse. Almers (2009) och Björneloo (2006) synliggör att de 

vuxnas roll som förebilder spelar roll i barnens engagemang för Hållbar utveckling, medan 

agerande och reflektion betonas av European Panel on Sustainable Development [EPSD] 

(2010). De skriver till exempel att barn lär sig av andra och att de i tidig ålder med fördel ska 

engageras i miljöfrågor, då de vill visa på att yngre barn är kompetenta att erhålla kunskap 

och uttrycka sig inom ämnet, vilket även Mogensen och Mayer (2005) anser. 
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3 Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att få ökad kunskap i vad förskolebarn berättar om sina upplevelser av 

Grön Flagg. Vad berättar de att de gör på förskolan och varför, samt vad berättar de om sin 

kunskap och sina erfarenheter från Grön Flagg-arbetet? 

3.2 Frågeställningar 

Vi har utgått ifrån nedanstående frågeställningar: 

- Vad beskriver barnen om flaggans utseende och dess betydelse? 

- Hur upplever de Grön Flagg-arbetet på den egna förskolan? 

- Vad berättar barnen att de gör på förskolan i Grön Flagg-arbetet, och varför? 

- Vad berättar barnen om hur de i vardagen använder sig av sina erfarenheter och 

kunskaper från förskolans Grön Flagg-arbete? 
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4. Metod 

Vi valde att intervjua barn, för att via deras svar och berättelser, få fram deras tolkningar och 

upplevelser av Grön Flagg–arbetet i förskolorna. Vår studie liknar Alerbys (1998) men vi har 

gjort vår undersökning på yngre barn för att koncentrera oss just på förskolors Grön Flagg-

verksamhet. Innan intervjuerna genomfördes skickades förfrågningar ut, om tillstånd från 

barnens vårdnadshavare för att följa de etiska principerna. Vi har inspirerats av arbetssättet för 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, som förklaras vidare nedan.  

4.1 Intervjuform 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju påminner om ett vardagligt samtal men har ändå ett 

syfte och en speciell teknik; ”den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet samtal eller ett 

slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Genom en sådan intervjumetod 

kartläggs intervjupersonens livsvärld och den här personens relation till ämnet i frågorna, 

vilket kan kopplas till den vetenskapliga teori som inspirerat oss; fenomenologi, som innebär 

att forskaren har som mål att utgå ifrån intervjupersonernas verklighet. Då vi intervjuade barn 

ansåg vi att en halvstrukturerad livsvärldsintervju lämpade sig bäst, eftersom vår 

undersökning skulle komma att handla om de uppfattningar som de intervjuade barnen 

uttryckte. Kvale och Brinkmann belyser att barn i intervjuer får ”möjlighet att ge uttryck för 

sina upplevelser av och uppfattningar om världen” (s. 161). De berättar att en intervjuguide är 

ett bra manus vid intervjuer och vi valde utifrån detta att använda oss av öppna frågor i 

intervjuguiden (se bilaga 5) för att på så sätt föra ett mer öppet samtal med barnen. Vi ansåg 

att den här intervjumetoden var ändamålsenlig eftersom barn, utifrån våra egna erfarenheter, 

ofta pratar öppet och vi ville inte avbryta dem, utan istället vara flexibla och mer spontana i 

samtalen. Kvale och Brinkmann pekar på att ”Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla” 

(a.a. s. 150). De ger också förslag på inledande frågor som till exempel; ”Kan du berätta något 

om det här?”. Under intervjuerna ställdes följdfrågor och vi försökte även tänka på att låta det 

vara tyst då och då, så att våra intervjupersoner fick god tid att svara. Under intervjuerna 

spelade vi in samtalen för att sedan transkribera så exakt som möjligt vad barnen berättade. 

Det här gjorde vi för att inte missa delar av intervjuerna, för att få fram ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt i vår undersökning.  
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4.2 Urval 

Barnen i vår undersökning är cirka fem år och går på Grön Flagg-förskolor. Vi anser att det är 

barn i den här förskoleåldern som har fått göra mest aktiviteter runt Grön flagg. De har 

befunnit sig i verksamheten länge och kan med ord uttrycka hur de upplever aktiviteterna 

kring Grön flagg. Intervjuerna utfördes med tio barn på två förskolor i en kommun, det vill 

säga fem barn per förskola. I val av förskolor till undersökningen användes tidigare kontakter, 

alltså ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008) beskriver att den här sortens urval består av 

personer som för forskaren är lättillgängliga vid detta tillfälle. Förskolorna valdes utifrån vår 

vetskap om att de har Grön Flagg-certifiering. Förskollärarna valde ut barn åt oss, med tanken 

att välja de som befann sig på förskolan de dagar som vi hade tillfälle att intervjua dem. Fyra 

av barnen intervjuades två och två, vilket innebär att det sammanlagt blev åtta 

intervjutillfällen. Anledningen var att vi inte kände vissa barn sedan tidigare. Vi ansåg därför 

att de skulle känna sig tryggare om de intervjuades tillsammans, två och två.  

4.3 Etiska aspekter  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp ett stort antal riktlinjer inom etik kring en 

forskningsstudie. Vi har informerat intervjupersonernas vårdnadshavare för att ge information 

om vad studien handlar om, alltså syftet med studien. Vårdnadshavarna fick skriftligt ge sitt 

godkännande till att låta barnen intervjuas och när vårdnadshavarna lämnat in lapparna om 

deras godkännande så kunde intervjuerna ske (se bilaga 6). Vi hade även, enligt det som 

Kvale och Brinkmann nämner, haft överseende ifall vårdnadshavare eller barn velat dra sig ur 

studien, även om de tidigare godkänt en intervju. Det här var däremot inget som vi stötte på 

under arbetets gång.  

Bryman (2008) skriver att det finns fyra etiska principer som är grundläggande som ”rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt 

inblandade i forskningen” (s. 131). Den första principen är informationskravet där det måste 

förklaras för deltagarna vad underökningen har för syfte. Som vi har nämnt tidigare är det 

frivilligt att delta och deltagarna får när de vill välja att dra sig ur undersökningen. Den andra 

principen, samtyckekravet, innebär tillexempel att vårdnadshavare medgivande måste finnas 

om deltagarna i undersökningen är minderåriga. Sedan finns det konfidentialitetskravet där 

informationen om deltagarna måste hållas konfidentiellt och det måste förvaras på ett sätt så 
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att ingen annan än de som är behöriga, kan få tag på informationen, det ska inte gå att kunna 

hitta vem som sagt vad. Intervjupersonernas integritet ska skyddas och deras namn får inte 

avslöjas. I vårt fall får heller inte nämnas vilka förskolor barnen går på. Det sista kravet för 

dessa principer, som Bryman beskriver, är nyttjandekravet som betyder att informationen som 

kommer fram under intervjuerna endast får användas i det syfte det är sagt och inget annat. Vi 

har utgått från dessa principer i vår metod, men Kvale och Brinkmann (2009) pekar på att det 

är det sunda förnuftet i intervjuarens etiska kompetens, sina val, bedömningar och 

ställningstaganden, som är viktigast. 

4.4 Metodologi  

Bryman (2008) berättar att fenomenologi är en filosofisk inriktning som grundar sig på hur 

individer skapar mening i det de gör. Kvale och Brinkmann (2009) belyser att forskare inom 

fenomenologin ska uppfatta och förstå sociala företeelser utifrån intervjudeltagarnas tankar 

och synsätt. Vidare nämner författarna att i den fenomenologiska forskningen beskrivs vad 

deltagarna sagt så exakt som möjligt, utan direkta tolkningar. Vi inspirerades av, och valde 

från början att arbeta utifrån den här teorin, med målet att förstå barnens upplevelser och att 

korrekt uppge barnens uttryck. Senare kom vi underfund med svårigheterna att helt och hållet 

följa en fenomenologisk inriktning, då det skulle vara svårt för oss att undvika tolkningar av 

barnens svar. Trots det öppnade tankarna kring denna teori våra ögon för Kvale och 

Brinkmanns (2009) beskrivning av öppenhet. Det är en viktig del av denna vetenskapliga teori 

och är ändamålsenlig för intervjuer. Hugo (2007) menar att det i en fenomenologisk studie 

inte finns några bestämda regler eller föreskrifter för hur metoderna ska användas och att det 

ska finnas en öppenhet under studiens gång. Det bör inte finnas tydliga riktlinjer om vad som 

ska ske och möjligheter ska tas till vara under tidens gång. Bengtsson (2005) anser att 

fenomenlogin eftersträvar en sorts realism, som betyder att intervjuaren vill få det så nära 

livsvärlden, barnens upplevelser, som möjligt. Det här följer vi genom att utgå från barnens 

verklighet, genom att ge dem möjlighet att visa upp och berätta om deras Grön Flagg-

verksamhet. Bengtsson skriver att ”livsvärlden är den värld som vi alltid redan lever i 

tillsammans med andra människor och som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till” (s. 

18). Med det här menar vi att vi vill höra hur barnen uttrycker sig utifrån deras verklighet; 

deras upplevelser och tankar om Grön flagg.  
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4.5 Genomförande 

Det fanns mycket som vi var tvungna att tänka på före och under intervjun, och vi har haft 

god hjälp av Doverborg och Pramling-Samuelssons (2000) metodbok som handlar om att 

intervjua barn. Vi planerade allt som skulle göras och som skulle finnas på plats, bland annat 

vår diktafon/mobiltelefon och intervjuguide. Det var viktigt att tänka på det här, enligt 

författarna, för att vi skulle slippa resa på oss för att hämta något under intervjuns gång. Vi 

skrev och bearbetade frågorna i god tid innan intervjuerna, även alternativa följdfrågor.  

Väl ute på förskolorna började vi med att titta på Grön Flagg-flaggan tillsammans med barnen 

och de fick samtala om den. Barnen fick berätta fritt vad de tänkte på när de såg flaggan. 

Under resterande tid vid intervjuerna satt vi på en lugn, ostörd plats så att barnen kunde 

koncentrera sig och där ingen kom och störde. Barnen fick sitta mittemot oss för att vi skulle 

kunna ha ögonkontakt med dem, vi ställde frågor till dem och gav god tid åt svar och 

beskrivningar. Intervjuguidens frågor och följdfrågorna hjälpte barnen att utveckla sina svar. 

Det gällde att hela tiden vara vaksamma över barnens intresse under intervjun. Enligt 

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) kan en intervju med ett barn fortgå allt mellan 2 

- 35 minuter, därför var vi tvungna att se till att barnen inte tröttnade eller hade sin 

uppmärksamhet på något annat. Det var till exempel ett barn som efter en stund in i intervjun 

sa att han ville gå ut och leka, och vi lät då honom göra det även om vi inte tyckte att 

intervjun var helt avslutad. Våra intervjuer tog från cirka 10 - 25 minuter och under dem gick 

vi med flera barn runt på förskolan och de fick visa vad de gör inom Grön flagg. Några av 

barnen visade oss runt på förskolan, både utomhus och inomhus. De visade och berättade om 

sådant som kretsade kring Grön Flagg-arbetet, men det hände att de ville visa annat på 

förskolan till exempel deras lekrum och toaletter. 

4.6 Analys  

Här beskrivs tillvägagångssättet i analysen av datamaterialet och hur vi har kommit fram till  

resultatet.  

De intervjuade barnen har fått berätta vad som händer i deras omgivning i anknytning till 

Grön Flagg. Vår undersökning har framför allt fokuserats på ”människors upplevelse av sin 

roll i dessa skeenden” (Bryman, 2008, s. 527). Han skriver att det finns flera modeller inom 

en analys och i en tematisk analys söks det i datamaterialet efter teman. Där läggs vikten på 
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att analysera vad som sägs och inte på hur olika saker sägs. Vi började med att ställa 

forskningsfrågorna till materialet som vi hade fått fram. Vi sökte, utifrån Bryman, efter 

likheter/ skillnader i svaren, som sedan kopplades ihop eller uteslöt sig från mängden. Vidare 

försökte vi finna upprepningar och kategorier och därmed delades barnens svar in i grupper 

utefter frågeställningarna. Under varje frågeställning sammanförde vi barnens svar och 

utsagor i olika teman. Vi har valt att återge citat som exemplifierar de teman för att få en klar 

bild av svaren utifrån frågeställningarna, samt få fram ett tydligt resultat. 

5 Resultat  

Här redogörs resultatet från barnens svar utifrån intervjuerna, vilka har delats in utifrån våra 

frågeställningar. Vi använder citat och barnens egna uttryck flitigt för att komma nära barnens 

livsvärld. Efter citeringarna står siffrorna ett till åtta, inom parentes, vilket betecknar 

intervjutillfället som svaren kommer ifrån. Detta för att visa på spridningen av barnens svar, 

att alla intervjutillfällen har del i resultatet. För att variera språket växlar vi mellan uttrycken 

pojke, flicka och barn, vi har dock inte beaktat svaren ur ett genusperspektiv.  

5.1 Flaggans utseende och betydelse 

Här sammanställs barnens beskrivningar av flaggan (se bilaga 1) som de fick se på under 

intervjun. Barnen förklarade flaggans utseende och vad det står för. De berättade vad de såg 

på flaggan till exempel olika färger som blå och grön. En bok, träd och ”gubbe” fanns med i 

barnens svar men de hade olika tankar om anledningar till dessa motiv. Barnen hade även 

tankar om vad texten innebar.  

Barnen uttryckte att flaggan, som förskolor/skolor med Grön Flagg-utmärkelse har, kallas för 

Grön Flagg-flaggan. En pojke beskrev att det på flaggan finns en bok och att den är öppen. Ett 

annat barn förklarade:  

… det är nog ett träd. Det är nog också en bok. Man kan läsa den och se hur man 

bygger ett hem. Där nere är gräs och kanske himmel. (7) 

Flaggans blå och gröna färger liknades av flertal barn vid vatten/himmel och gräs. En flicka 

tyckte att den blåa färgen stod för vatten och var vatten, det kan användas för att vattna 
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blommor. Hon läser texten Håll Sverige rent och associerar hela flaggan till att ”Sverige ska 

hållas rent” (6).   

Barnen kopplade flaggan till natur och skog, och de flesta såg symbolen av en bok. En pojke 

menade att det betydde att de inte får slänga böcker i skogen. En förklaring var att det på 

flaggan finns en ”gubbe” och en bok och att trädens blad ser ”nästan ut som tulpaner” (1). 

När vi frågade ett av barnen vad som menas med flaggans text ”Håll Sverige rent” svarade 

han: 

Att djuren inte ska skada sig… till och med älgarna kan det. (8) 

När vi frågade barnen varför de har en Grön Flagg-flagga så svarade de flesta att det var för 

att de plockar skräp och sorterar sopor och för att de hade varit duktiga inom detta. Några 

svarade att det var för att Sverige ska hållas rent och att människor ska värna om naturen och 

ett barn berättade: 

Vi ville ha den när våra mammor och pappor kommer på vårfesten. De ser den när 

de går. Grön Flagg-flaggan… man ser att det är vår och man är rädd om allting 

ungefär. (7) 

5.2 Barnens upplevelser av Grön Flagg-verksamheten  

Flera barn beskrev att det är viktigt att värna om naturen. Att plocka skräp och sopsortera 

värderades högt och många barn uttryckte vikten av att naturen ska vara ren och att djuren ska 

må bra. De talade om flera olika upplevelser av aktiviteterna med Grön Flagg, till exempel att 

det är roligt, lätt och äckligt. Barnen pratade kring omsorg om djur och de flesta uttryckte att 

det är viktigt att göra rätt och följa regler – de vill vara duktiga. De uttryckte det här genom att 

säga att de bland annat ”inte vill skada naturen”. Barnens uttryckta upplevelser har vi delat in 

i två underrubriker: känslomässiga upplevelser samt regler, normer och moral.  

5.2.1 Känslomässiga upplevelser 

En flicka sa att soporna ska sorteras och inte låtas ”ligga och skräpa”. Hon fortsatte med att 

”det är bra att sortera, om man inte gör det här så blir det jätte mycket sopsäckar, helt fullt”. 

(5) 

Det är viktigt att göra saker för naturen, berättade en pojke och fortsatte:  
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… för annars kan det vara katter som smitit och då kan de trampa på något vasst. Då 

blöder de och får sår… (8) 

Två pojkar tyckte att det är roligt att ”jobba med naturen” (3) och att det är bra att hjälpa 

djuren. De berättade att de brukar sortera skräp och att de tycker det är roligt och lätt men 

ansåg, när vi frågade, att det inte är spännande. Flera barn berättade om förskolans 

”naturruta”
1
 i skogen, och en flicka talade om den som en rolig plats: 

… det är bra och då kan man se vad som händer och så skriver man en lapp och så 

kan andra läsa den och tycka att det är roligt. Jag tycker det är roligt också. (6) 

En pojke uttryckte att han tyckte att det var tråkigt med komposten. Förklaringen var att han 

aldrig hade fått följa med någon lärare ut för att tömma hinken med resterna efter 

fruktstunden. En flicka förklarade det mesta, bland annat frukt, om komposten som äckligt: 

… för det brukar komma maskar då och så blir det äckligt. Det kommer massa 

äckliga djur och kanske jord/…/ men om det är ruttna kommer det bli så äckligt och 

då kan man ju slänga det i komposten. (6) 

En annan flicka förklarade hur de har lagt blött papper under planteringsjord, istället för att 

slänga det. Hon tyckte att det var roligt och hon ansåg att de, genom att göra det, blir 

miljöhjältar.  

5.2.2 Regler, normer och moral 

Barnens berättelser innehåller många exempel på att arbetet med Grön Flagg innebär regler av 

olika slag, samt att förhålla sig till djur med omsorg. De ansåg till exempel att det är förbjudet 

att elda på en sten och göra sönder leksaker. En pojke menade att det är dåligt att människor 

slänger skräp i skogen, för att djuren tror att det är mat och att de kan bli sjuka om de äter det. 

En pojke nämnde något som för honom kan anses vara en regel:  

”Man får inte hoppa i vattenpöl för det kan finnas hajar och krokodiler och sånt.” (7) 

De pratade också om att de inte får skrika i skogen så att andra blir skrämda. En flicka tog 

speciellt upp att ”man inte får skrämma iväg fåglarna och inte ta deras bo och sånt” (5). Ett 

                                                      

1
 En naturruta är en plats i skogen som till exempel kan vara 1x1 meter. Barnen besöker den med jämna 

mellanrum och kan lära sig om djur och natur, genom att där få förståelse för naturvetenskapliga processer.  
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annat barn ansåg att ”man kan bygga hus till djuren om de fryser” (7), och berättade mer om 

att till exempel en filt kan läggas över djurens bo. Fyra barn berättade även att de inte får 

bryta ner grenar från träden. Ett barn ansåg att djuren ska släppas ut i naturen. Han förklarade 

vidare att han tyckte att skalbaggar inte ska vara på skolgården, att han därför brukar släppa ut 

dem utanför staketet. Han och ytterligare en pojke ansåg att djur som har fastnat ska hjälpas. 

Vi frågade två flickor om vad som är viktigt att tänka på när de är utomhus. De svarade att 

alla ska få vara med i leken och att när de är i skogen inte får gå längre än att de ”ser 

fröknarnas västar” (1). Ett annat barn pratade om skogen och förklarade att de får leka där 

men inte ”hoppa på djur” och inte gå långt ifrån ”fröknarna” (4). 

5.3 Hur beskriver barnen Grön Flagg- verksamheten? Vad gör de 

och varför? 

Barnen beskrev tankar och aktiviteter som de har kring Grön Flagg och vi har karaktäriserat 

fyra övergipande teman; skräp/sortering, omsorg till djur, kompostering och naturruta. Alla 

barn nämnde en eller flertal gånger att de i olika situationer plockar skräp, till exempel när de 

är i skogen och tar med det tillbaka till förskolan. En pojke berättade varför de arbetar med 

Grön Flagg: 

Därför att det ska vara friskt och så att det ska vara fint i skogen och så att alla djur 

ska trivas…(2) 

De flesta av barnen berättade att de städar och plockar skräp för att de vill att det ska vara 

rent. De sorterar skräp på sin förskola och att de lägger skräp i olika lådor eller i andra 

sorteringsutrymmen som finns tillgängliga. En pojke förklarade att det ska finnas en bild på 

varje låda, så att alla vet vart allt ska ligga. Glas ska slängas ”i den gröna tunnan” (7). Flera av 

barnen berättade att skräpet kommer det till en soptipp, när de slänger det. Det måste ligga ”i 

rätt ordning”, och ett barn beskrev att det kommer till:  

… en liten verkstad, där gör de det till nytt. Då måste de veta hur skräpet ligger, 

annars kanske han inte vet att det är glasflaskor där och då blir det fel, och då vet de 

inte var de ska göra av det. (4) 

Andra barn beskrev att de slänger skräpet i ett soprum, till exempel mjölkpaket, plast och 

metall, sen körs det till soptippen. Plasten blir till annan plast och mjölkpaketen blir också 
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nya, enligt barnen. En pojke sa att sopgubbarna kommer och tar skräpet och gör sedan nya 

burkar: ”…de kanske tejpar och limmar lite” (7). Ett barn menade att ”om man inte slänger 

skräpet blir det ju inte på nytt igen, utan bara fel” (5). Innan soporna återvinns måste de göras 

rent, ansåg ett flertal. En pojke berättade att de arbetar med Grön Flagg då de sorterar skräp, 

till exempel glas, flaskor, plast och paket. Vidare berättade han att skräpet åker till soptippen 

och en stor skorsten, där det ”åker upp i ett rör och bränns upp” (2).  

Några andra barns förklaring till varför de sorterar och slänger skräp är att de inte ska förstöra 

naturen, samt för att inte djuren ska skada sig. En pojke förklarade varför soporna ska 

sorteras: 

För att Sverige… det ska inte bli smutsigt/…/så att inte naturen skadar sig och skär 

sig. (3) 

Hälften av barnen, som talade om människor som slänger skräp i naturen, förklarade att 

djuren kan trampa på det och skada sig. Alla barnen, som talade om det här, beskrev att djuren 

kan börja blöda. Ett barn som pratade om detta fortsatte resonemanget, varför det inte får 

slängas skräp i skogen, med att djuren inte kan ”ropa på hjälp, för det är ingen som hör dem” 

(7). Någon förklarade att det inte är bra ifall djuren i skogen skadar sig, för att ”det är bara de 

djur som bor hos människan som har doktor” (2). En pojke sa att skräpet måste slängas på rätt 

ställe, annars blir det fullt med skräp utomhus. Han berättade att det finns människor som 

slänger skräp i skogen och förklarade vidare:  

Det kan vara killar som går i skogen och dricker läsk och så kastar de iväg saker/…/ 

Om alla skulle vara som de skulle hela skogen vara full. Om alla människor skulle 

slänga skulle djuren undra varför vi gör det för de skadar sig ju på hela jordklotet. 

(8) 

Han sa även att ”man absolut inte får slänga lampor” i skogen för då kan någon trampa på 

dem. Två flickor samtalade tillsammans om att skräpet kan flyta ut i Vättern och ifall någon 

badar där, till exempel en hund, ”kan den skada sig och skära sig på tassen” (1). Det var även 

en pojke som berättade; 

Sedan ska man inte klappa djuren för då kan deras mammor inte vilja ha dem för då 

luktar de människa för då kan någon äta upp dem. (7) 
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Hälften av barnen berättade att de har en kompost på förskolans gård. De beskrev 

vad som får och inte får läggas i komposten, till exempel får bananskal, 

klementinskal och äppleskruttar ligga där så att ”det blir fin jord” (1). Två pojkar 

sa: 

…däri lever massa maskar, då lägger vi det där och då äter maskarna upp det och 

sen bajsar de ut jord. (3) 

Det får inte ligga glas i komposten, beskrev två flickor. Anledningen var: ”maskarna kan få en 

glasbit i halsen” (1). Inte heller plast får slängas i komposten, beskrev flickorna, för även det 

är något som maskarna inte kan äta. 

Flera barn berättade om deras naturruta och sa att det är en plats i skogen som de går till 

ibland. Den har de för att se vad som händer på den platsen i skogen. De berättade att det där 

finns en stor sten, ett träd och en myrstack som de utforskar och leker vid. En pojke sa att de 

vid denna plats är rädda om naturen och om myrorna. En pojke sa att de brukar lyssna på 

Snick & Snack 
2
 när de är i skogen. Samma pojke tog senare i intervjun upp att han tyckte att 

alla ska låtas vara med att leka och att alla ska få bestämma vad som ska lekas.  

5.4 Barnen talar om hur de använder sin kunskap och sina 

erfarenheter i vardagen 

Två pojkar förklarade att de inte gör likadant med soporna hemma som de gör på förskolan. 

De fortsatte; ”vi slänger lite och lite ska vi ha i kojan också” (3). Även en flicka talade om 

detta och hur de gör hemma hos henne. Efter en stunds fundering kom hon fram till att hon 

inte visste om de gör likadant som de gör på förskolan, men att ”man kanske gör det på andra 

ställen” (5). Två flickor pratade om hur de sorterar sopor hemma och förklarade hur deras 

”mammor” gör mjölkpaketen rena innan de slänger dem. En av dem berättade även att de 

använder gamla paket att plantera i. Vidare beskrev de om sådant som blir över vid måltider, 

att det hamnar i ”den bruna påsen”. En av flickorna funderade en stund och klargjorde;  

                                                      

2 Snick & Snack är en, på förskolor vanligt förekommande, bok som handlar om en ekorre och en igelkott som 

ska bygga en koja. Handlingen tar framför allt upp vänskap, att dela med sig och att inte lämna någon utanför. 
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”… sen kommer sopbilen… sen blir det… biogas” (1). Hon berättade att det används till bilar 

så att de kan köras. Ytterligare ett barn förklarade: 

Vi lägger mat i en påse. Man ska inte slänga maten, för kan finnas någon mer som 

vill ha. Men sen kan det bli ruttigt. (4) 

Två flickor berättade att det finns människor som slänger skräp i skogen, även att de en gång 

såg en människa som gjorde det; ”det var typ en skräptant… kan man kalla det.” En av dem 

fortsatte med att berätta hur hon brukade göra hemma: 

Ser jag skräp i naturen så säger jag att jag vill plocka upp det, men då säger mamma 

nej. (1)  

Det trodde flickan berodde på att de inte hade någon påse med sig att lägga det i. Ett annat 

barn pratade om att hon hade hittat en glasflaska i närheten av hennes mormors hem och att 

hon då tog med sig den och slängde den i en soptunna. Hon förklarade att det är bra att göra så 

för att inte djuren ska trampa på den och ”börja blöda på tassen… skulle de äta det så skulle 

det komma i magen och då kan de dö” (4). Två barn uttryckte att det är bra att lägga ut hö till 

rådjuren, så att de har mat.  

Det är bra att städa och släcka innan man går ut från ett rum, beskrev en flicka och sa; ”någon 

gång om året ska man släcka ner allt”. Hon talade även om hur vi kan bli ”miljöhjältar” ifall 

vi gör på samma sätt som hon hade sett några på TV göra: 

… man kan klara sig utan smink en hel vecka/…/ sen var det ett annat barn som inte 

skulle hålla i plast på en vecka. Det var svårt, det är ju plast på många ställen. (6) 

En flicka nämnde att man bara får plocka fyra blommor. När vi frågade varför svarade hon att 

det var ”för att man vill ha kvar lite blommor i naturen” (1). Hon berättade att hon och en 

pojke lade maskar i potatislandet en gång, men att de fick ta bort dem igen för de kom på att 

”maskar äter potatisar” (1).  

5.5 Sammanfattning av resultatet  

Sammanfattningsvis så associerar barnen främst till sopor och källsortering när de uppmanas 

att berätta om Grön Flagg. Barnen värderade omsorg till djur och natur högt – de talade om 
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naturens behov av människan men inte om människans behov av naturen eller resursbrist som 

konsekvens av våra handlingar. 

Det var överlag många barn som nämnde konkreta exempel, men förutom det här så hade de 

flesta barnen inte några direkta svar på varför de arbetar med Grön Flagg. De samtalade mest 

om sortering, att plocka skräp, deras naturruta i skogen, att ta hand om djuren och liknande 

men inte det övriga som Grön Flagg står för. Ett fåtal barn tänkte långsiktigt utifrån deras svar 

då de vill att naturen ska vara frisk och att det skulle bli fullt av sopor ute om de inte sorteras. 

Det fanns även svar som skiljde sig från de mest förekommande, till exempel det barn som 

nämnde biogas när vi samtalade om sopsortering. Barnens svar om att inte elda på stenar, 

bryta grenar från träden samt att endast fyra blommor får plockas, kan kopplas till 

allemansrätten och biologisk mångfald.  
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6 Diskussion  

Här inleder vi med en diskussion om vår metoddel, där det tas upp fördelar, nackdelar och 

resonerande tankar som har uppstått under arbetets gång. Vi går sedan vidare med 

diskussionen där vi synliggör våra tankar och reflektioner kring resultatet.  

6.1 Metoddiskussion  

Vår intervjuguide utgick ifrån att intervjupersonerna skulle visa oss runt på förskolan 

angående Grön Flagg-arbetet. Guiden utformades så för att barnen konkret skulle kunna visa 

vad de arbetar med och på så sätt ha något att utgå från i samtalet. Rundvisningen styrdes 

dock utifrån barnens önskemål, några ville inte visa runt alls medan några ville visa mycket, 

även sådant utöver det som för undersökningen var intressant. Vi anser dock att det var 

givande att intervjuerna gjordes både sittande och vid rundvandring så att barnen fick något 

att samtala kring och inte enbart svara på styrda frågor. Användandet av en öppen 

intervjuguide ansåg vi, utifrån en fenomenologisk utgångspunkt, vara ändamålsenlig eftersom 

den var tydlig och öppen för olika svar utifrån barnens egna tankar. Enligt Bengtssons (2005) 

syn på fenomenologi ska forskaren återge intervjupersonernas egna upplevelser och 

verklighet så realistiskt som möjligt. Med detta i åtanke hade vi först planerat att i minsta mån 

tolka de svar som våra intervjupersoner gav, och det var svårt att få förståelse för hur det 

arbetas i fenomenologisk forskning. Så som vi först uppfattade teorin, att inte alls tolka, 

visade sig sedan vara omöjligt. Efter en hel del reflektioner kring hur vi skulle förhålla oss, 

anser vi att omöjligheten låg i att vi inte kunde låta bli att tolka. Vi anser att detta är något 

som alla människor måste göra för att förstå sin omgivning, och tolkandet behövdes i 

sollandet av datamaterial.  

 I efterhand anser vi att intervjufrågorna kunde ha anpassats mer precist utifrån syftets 

frågeställningar för att riktas in ännu mer på ämnet och få djupare svar från barnen. Vi hade 

till exempel velat få fler svar på hur barnen känner och upplever när de arbetar med Grön 

Flagg. Sammanlagt intervjuades tio barn och vi utvecklade vår intervjuteknik efter varje barn 

vi pratat med och vi märkte att det i de senare intervjuerna ställdes färre ledande frågor. 

Överlag anser vi att det var svårt att undvika ja- och nejfrågor, men oftast förklarade barnen 

vidare då vi gav en sluten fråga. I efterhand konstaterades att det med fördel kunde ha gjorts 

ett par pilotintervjuer innan de ordinarie, för att på så sätt ha ökat vår egen trygghet i 
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situationen som intervjuare, på det sätt som Bryman (2008) beskriver. Efter att ha utför 

pilotintervjuer  hade vi kunnat se hur vi kunde förbättrat intervjuguiden och därmed eventuellt 

fått fram mer uttömmande och djupare svar. Frågorna i intervjuguiden kunde ha anpassats 

efter pilotintervjuerna och därmed givit oss insikt i hur väl guiden fungerar. Då hade vi 

troligtvis sett hur vi hade kunnat förändra frågorna och anpassa dem till barnen, bland annat 

hade vi kunnat vara mer förberedda på att ställa uttänkta följdfrågor.  

Bryman (2008) skriver att trovärdigheten ökar om undersökningen följs enligt ”reglerna”. 

Han beskriver att det är viktigt att förklara noggrant hur undersökningen har gått tillväga för 

att få en hög tillförlitlighet. Vi anser att tillförlitligheten i undersökningen är god, i och med 

att vi varit noggranna i vår metod och har spelat in intervjuerna med diktafon/mobiltelefon 

och sedan transkriberat dem noggrant, som Kvale och Brinkmann (2009) föreskriver. Barnens 

svar har återgetts så ordagrant som möjligt. Vi har dock valt att utesluta sådant som 

tillkommit utöver det som de intervjuade har sagt, till exempel förbipasserande personer som 

talar till varandra.  

Vi var medvetna om att det skulle kunna uppstå vissa skillnader i svaren bland våra 

intervjudeltagare eftersom vi träffat vissa barn tidigare. Detta anade vi kunde påverka graden i 

hur utförliga svar vi skulle få, men efter utförda intervjuer märktes ingen tydlig skillnad. 

Intervjuerna var mestadels i form av öppna samtal vilket ledde till att frågorna inte ställdes på 

exakt samma sätt till alla barn, vilket också kan ha givit en viss skillnad på svaren och på så 

sätt en påverkan på resultatet. Svårigheten med att intervjua barn är att ”jag vet inte” och 

”nej” är vanligt förekommande svar. Detta har gjort att vi har fått ställa många spontana 

följdfrågor för att barnen lättare ska förstå frågan eller vilja prata öppet. Något som till viss 

del kan ha påverkat några av barnens svar var att en förskollärare på den ena förskolan, redan 

innan intervjuerna skedde, hade nämnt för barnen vad samtalen skulle komma att handla om. 

Förskolläraren uttryckte sig på ett sätt som kan ha lett barnen in på miljöområdet inom Grön 

Flagg-ämnet. Tyvärr är det svårt att fastställa om det här påverkade barnen att berätta just om 

det förskolläraren nämnde. Vi upptäckte ingen direkt skillnad i vår datainsamling jämfört med 

de andra intervjupersonernas svar, då även de riktade in samtalen på miljöområdet. Eftersom 

våra intervjupersoner var barn på fem år valde vi att inte redovisa resultatet för dem. Det här 

på grund av att vi inte tror att barnen kan kontrollera om deras svar stämmer ordagrant med 

vårt sammanställda resultat på samma sätt som vuxna hade kunnat. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuterar vi vårt resultat angående barnens tankar kring Grön Flagg och kopplar de 

resultat till litteraturen vi redogjort för i bakgrunden.  

6.2.1 Hållbar utveckling i små barns lärande 

Alerby (1998) beskrev utifrån sin studie att när yngre barn ska associera till miljö beskriver de 

oftast ”den goda världen”, medan äldre barn i högre grad fokuserar på miljöförstöring och det 

som är dåligt. Vi har i vårt resultat sett båda dessa tankesätt. Barnen, i vår undersökning, 

önskade att naturen ska hållas ren och frisk, att djuren ska trivas och att det ska vara fint i 

skogen. Det fanns även de som fokuserade på det negativa, bland annat att djuren kan ”skada 

sig om det finns skräp i skogen”. En pojke berättade till exempel att jorden skulle bli ”helt 

full” om alla slängde skräp i skogen och att djuren då kan skada sig. Dessa svar har gjort att vi 

har kommit fram till att våra intervjupersoners svar representerar de båda synvinklar, som 

Alerbys intervjupersoner ger uttryck för. Barnen i vår undersökning har inte berättat mer 

ingående varken om det som är dåligt eller bra i nuläget. De har istället inriktat sig mer på det 

som skulle kunna hända om människor inte gör rätt och de tar upp konkreta exempel om det 

som ligger dem nära. Barnen talade om sådant som de gör dagligen och vi märkte att de hade 

lätt för att uttrycka sin empati för djur, dock inte för människor. Att empatin för djur ligger 

dem nära tror vi bland annat kan bero på utbudet av sagoböcker och barnprogram som ofta 

handlar om djur och deras känslor. Vi anser utifrån egna erfarenheter att det är ett enkelt sätt 

för förskollärare att förklara för barn vad som händer i naturen, och att det är svårare att 

förklara orsaken till något mer abstrakt, till exempel luftföroreningar. Vi menar att det är mer 

lättförståeligt för ett barn att få förståelse när de får berättat för sig om ett djur som till 

exempel skär sig och skadar sig fysiskt, än om någon försöker förklara människors påverkan 

på natur och miljö. Utifrån vår undersökning har vi reflekterat över om barn ser på naturen 

som att den är mer beroende av oss människor än vad vi är beroende av den, då barnen ofta 

berättar att människor måste ta hand om naturen för att den inte ska ta skada – inte det faktum 

att människorna också är beroende av att naturen tas om hand. Det togs ofta upp att sopor kan 

bidra till att djur och natur tar skada, men inte vad det har för följder för människan.  

Som vi tidigare har beskrivit menar Almers (2009) att det är betydelsefullt att barn har vuxna 

förebilder som stödjer dem i deras engagemang för miljöfrågor. I vår undersökning, utifrån 
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barnens uttryck, har vi uppfattat skillnader mellan olika vårdnadshavares engagemang i frågor 

som barnen relaterade till Grön Flagg. Flera barn berättar till exempel att deras mammor 

brukar sortera, lägga mat i en brun påse och en flicka berättade att hennes mamma brukar 

plantera i ett mjölkpaket.  Det här ser vi som en bit på vägen av uppmuntrandet i hemmet för 

att barnen ska engagera sig inom ämnet miljö och natur. Vi har även hört flera barn förklara 

att de vill göra mer, men inte får. En flicka ville till exempel ta upp skräp från marken i 

skogen men blev av sin mamma nekad det här. Med stöd av vårt resultat anser vi, precis som 

European Panel on Sustainable Development [EPSD] (2010) och Mogensen och Mayer 

(2005), att små barn kan agera och resonera om hållbarhetsfrågor, vilket många kanske inte 

tror att de kan. Utifrån barnens svar kan det diskuteras om de har den kunskap som Mogensen 

och Mayer beskriver, med de delar som handlar om att se orsaken och effekter av ett problem, 

samt visioner och möjliga förändringar. Vi bedömer att barn behöver få chans att ofta föra 

diskussioner, att resonera och utifrån det agera. Genom vår undersökning har vi sett att de 

olika barnens svar liknar varandra. Därmed förmodar vi att det som våra intervjupersoners 

lärare vill förmedla till barnen troligtvis ofta upprepas, till exempel är ett vanligt 

förekommande samtalsämne att de inte ska skada naturen. Det här har vi märkt då alla barn 

nämnde det ett flertal gånger i våra intervjuer. Med dessa tankar kring vårt resultat kan det 

diskuteras ifall barnen har fått chansen att diskutera och reflektera för att bygga upp ett eget 

ställningstagande, eller om det som barnen upprepar i intervjuerna är sådant som de har fått 

lära sig och kan utantill. Som vi tidigare nämnt är detta dilemma något som Jensen-Bruun 

m.fl. (2000) behandlar – teori, praktik och diskussioner kan utföras i en verksamhet, men det 

måste ske tillsammans och på rätt sätt för att det ska ge barnen kompetens att handla och 

agera.  

6.2.2 Begreppet Grön Flagg och flaggan som dess symbol 

I bakgrunden har vi tagit upp vad begreppet Grön Flagg står för, de teman som lärare och barn 

kan arbeta utifrån och att Grön Flagg bygger på mer än enbart miljöfrågor. Vi har däremot 

märkt att det är just natur och miljö som barnen berättar om när de ska förklara vad Grön 

Flagg innebär. Vi förmodar att detta kan bero på verksamhetens val av Grön Flagg-tema och 

att pedagogerna inte talar om för barnen vilka aktiviteter som mer ingår i Grön Flagg-arbetet. 

Vi anser att barnens medvetenhet skulle öka om detta blev mer synligt. Det här kan kopplas 

till Mogensen och Mayers (2005) beskrivning av en undersökning som visar att de flesta av 
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de tillfrågade anser att utbildning kring Hållbar utveckling först och främst associeras till 

utomhusvistelse. Några få av våra intervjuade barn pratade om hur de ska vara mot varandra, 

utifrån sociala aspekter, vilket naturligtvis också ingår i Hållbar utveckling och Grön Flagg 

(till exempel inom temat ”Livsstil & Hälsa”). Det här uppfattade vi däremot inte som något 

barnen kopplade samman med Grön Flagg, utan enbart var sådant som de ändå kom att tänka 

på.  

6.2.3 Barns upplevelser av Grön Flagg 

Till viss del kan vi koppla barnens upplevelser till Almers (2009) avhandling, där det beskrivs 

att barnen stimuleras till fortsatt engagemang, genom att känna uppskattning för sitt intresse 

och sina kunskaper. Vi anser att den pojke som beskrev Grön Flagg-aktiviteterna som tråkiga, 

då han själv tog kompostsituationen som exempel, kan bero på bristande engagemang från 

dess lärare eller åsidosättning av enbart detta barn. Almers skriver att barn och ungdomar med 

fördel behöver få bekräftelse på deras arbete för att vilja fortsätta arbeta vidare med hållbar 

utveckling i vuxen ålder. Att de flesta barnen upplever verksamheten som rolig och lätt tolkar 

vi som att de har fått utmaningar och roliga aktiviteter att göra på förskolan. Genom att tycka 

det är roligt skapar de ett intresse för Hållbar utveckling, vilket det barn som ansåg att det var 

tråkigt troligen inte hade fått motivation till. Barnen i vår undersökning ansåg att det var 

viktigt att arbeta med Grön Flagg för att de vill ta hand om naturen. De pratade också en hel 

del om regler och om att de är duktiga på olika delar inom detta ämne. Som vi beskrivit 

tidigare i bakgrunden menar OMEP (2011) att barn i tidig ålder mycket väl kan förstå sig på, 

och agera för, Hållbar utveckling. Vi anser att de barn som deltog i vår undersökning är 

villiga att agera för att det till exempel ska vara rent och friskt och ”fint i skogen”, genom att 

plocka skräp i naturen och ”vara rädd om allting”. Detta ger uttryck för betydelsen av barns 

relation till naturen, vilket vi kan tänka oss även vuxna har.  

6.2.4 Från praktiskt arbete till erfarenhet 

Barnen i vår undersökning har berättat om vad de gör i praktiken men vi anser inte att de har 

fått argument för/emot, eller möjlighet att diskutera, varför de gör vissa saker till exempel att 

sortera sopor. Barnen nämnde överlag att det kan bli fullt av sopor om det inte sorteras,  men 

de förklarade inte vidare om vad som händer på längre sikt. De talar alltså inte om problemen 

i ett framtidsperspektiv, till exempel om en framtida brist på resurser i ett samhälle där det 

överkonsumeras. Enligt oss, och European Panel on Sustainable Development [EPSD] 
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(2010), är det viktigt att diskutera konsumtion med barn då dagens samhälle har stort fokus på 

materia och ägande. Vi ser vikten av reflektioner kring framtiden och en livsstil som istället 

sätter familj och omgivning i fokus. 

I Björneloos (2006) undersökning vill lärarna få barnen att genom praktiska moment lära sig 

om processer i jordens olika kretslopp. Vi inser att det kan vara en svår uppgift att få små barn 

att lära sig om allt som detta innebär, men att de troligtvis senare i skolan/livet får insikt om 

varför de gör olika moment. I vår undersökning var det till exempel en flicka som berättade 

om att de enbart får plocka fyra blommor för att det ska finnas blommor kvar i naturen, vilket 

visar på att hon hade utvecklat ett tankesätt där hon talar för att bevara olika arter i växtriket.  

Barnen tog flertal gånger upp ämnet sopsortering och att detta ska göras för att soporna ska bli 

”nytt” och att det annars blir ”fullt utomhus”. De pratade också en hel del om djur/levande 

ting och att kompostera, men de pratade däremot inte om de andra aspekterna av Hållbar 

utveckling, så som de ekonomiska och sociala. Barnen uttryckte sig kring sådant som är 

konkret och för det mesta inom en kortsiktig framtid. De berättade om sådant som ligger dem 

närmast och som i deras vardag är aktuellt. Därmed tror vi att det kan vara svårt att få små 

barn att tänka långsiktigt och att få grepp om abstrakt kunskap. De fåtal tillfällen som barnen 

nämnde de andra aspekterna av Hållbar utveckling beskrev de till exempel att ”man ska låta 

alla vara med och leka”, men gick inte djupare in på det här området. Vi fick heller inte klart 

för oss om de verkligen kopplade detta till Grön Flagg-arbetet eller om det kom spontant när 

vi till exempel diskuterade vad de brukar tänka på när de är utomhus.  

Barnen uttryckte tankar och resonemang, som vi anser kan kopplas till Hållbar utveckling, 

och vi vill understryka Hedefalks (2010) ståndpunkt att det är viktigt att barnen motiveras att 

handla i både nutid och för framtiden. Vi anser utifrån detta att nästan alla av våra intervjuade 

barn uttryckte sig om miljöfrågor på ett sådant sätt att vi kunde ana att de har blivit 

motiverade av pedagogerna, TV eller andra sociala medier. Motsatsen märktes dock på den 

pojke som tyckte att det var tråkigt med kompostering. Vår tolkning är att hans motivation 

påverkades negativt genom att han hade nekats att få gå med de vuxna och slänga matrester, 

trots att han ville. Han förklarade att det berodde på att det bara var de yngre barnen som fick 

gå med till komposten. Vi ser även vårdnadshavarnas roll i hur de påverkar barnen, hur en 

mamma lät sin dotter plocka glasbitar i skogen, den andra flickan som nekades samma sak 
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och hur detta påverkade dem positivt eller negativt. Detta får oss att reflektera över om det är 

så att förskolan och hemmet är två ”skilda världar”, att barnen handlar olika beroende på vilka 

personer och platser som påverkar dem just då. Agerar barnen olika om det är mamma som 

bestämmer eller om det är pedagogen? Vi har fått intryck av att barn, med vårdnadshavare 

och lärare som förebilder, motiveras men att det sker på lite olika sätt. Därför skulle ökat 

samarbete mellan förskolan och hemmet kunna ge positiva förändringar, genom att arbeta 

utifrån gemensamma mål när det gäller att motivera och engagera. Det kan ske genom att 

vårdnadshavare i större utsträckning deltar i Grön Flagg-arbetet i verksamheten och kan få 

barnens vardag i förskolan/skolan att likna vardagen i hemmet. 

Ekonomiska aspekter var något som inte alls nämndes i våra intervjuer, vilket utifrån våra 

egna erfarenheter kan bero på att det upplevs som ett ovant och svårt område, som 

förskollärare inte känner sig bekväma med att ta upp med så små barn. Dock tror vi att barn är 

fullt kapabla att handla utifrån ett ekonomiskt tankesätt. Vi har tidigare skrivit om en sjuårig 

pojke som ville hjälpa jordbävningsdrabbade i Haiti och med detta exempel vill vi synliggöra 

barns handlingskompetens inom sådana frågor. Här vävs även frågor om sociala aspekter in 

genom att pojken visade sympati och medkänsla för andra människor, även utanför hans 

närmaste umgängeskretsar.  

6.2.5 Jämförande mellan styrdokumenten och barnens svar 

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) står det att barnen ska utveckla 

förståelse och kunskaper för bland annat miljö- och naturfrågor och förstå sin egen delaktighet 

i naturens kretslopp. Barnen i vår undersökning har visat stora kunskaper inom ämnet och har 

direkt kopplat Grön Flagg till natur- och miljötankar. Vissa av barnen hade dock fler 

erfarenheter än andra av naturens kretslopp. Vi anser att samtliga barn har visat kunskaper 

inom det här målet eftersom det kom fram många tankar kring komposten och naturrutan, då 

barnen berättade att de där ”kan se vad som händer”. Dessa kommentarer från barnen påvisar 

ett intresse för naturen och en vilja till delaktighet i vad som händer i deras omgivning. Vidare 

i läroplanen nämns att barnen ska utveckla respekt till sin närmiljö och visa hänsyn till 

omgivning, djur och växter. Barnen har berättat att de inte vill att naturen ska skadas och att 

djuren i skogen ska må bra. De ansåg också att ingen får skräpa ner i naturen och skogen, 

eftersom djuren då kan skada sig. Även dessa uttalanden pekar på att barnen känner en stor 

omtanke och omsorg till djuren. 
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Barnen ska, enligt läroplanen, få reflektera över frågor i sin vardag och över olika etiska 

problem som uppstår. Barnen hade till exempel flera olika tankar om vart sopor tar vägen 

efter att de slängts, vilket är en fråga som de reflekterade mycket över. Det kom många 

konkreta förslag på vad som händer med soporna, bland annat att de brinner upp i en skorsten, 

att de kan bli till nytt material och även att matrester kan bli biogas.  

Vi, som blivande förskollärare, kommer att arbeta efter den reviderade versionen av 

Läroplanen för förskolan, som börjar gälla från första juli 2011. Varken den gamla eller nya 

versionen innehåller strävansmål där begreppet Hållbar utveckling nämns men de 

beståndsdelar som begreppet står för tas ändå upp, var och en för sig. Den nya versionen 

skiljer sig i detta avseende inte väsentligt från den föregående, men vi vill ändå klargöra de 

små ändringar som gjorts i de mål som kan kopplas till Hållbar utveckling. Den mest 

märkbara förändringen är att det nuvarande mål som tar upp natur, kretslopp och 

naturvetenskapliga fenomen (se styrdokument i bakgrund) har delats upp i tre mål och 

formulerats mer ingående på detta sätt:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap. (Skolverket, 2010, s. 12) 

6.2.6 Förslag till fortsatt forskning och slutord 

Vi har under intervjuerna fått många spännande uttryck från barnen och märkt att de har stora 

kunskaper angående hållbar utveckling och vi har fått insikt i att förskollärare bör ha tålamod 

att lyssna till barnens förslag och funderingar, trots att uttryck stundtals först kan låta 

annorlunda och oresonliga.  

 

Förslagsvis kan den här undersökningen vara grund för barnens tankar kring Grön Flagg-

verksamheten som mycket väl går att utveckla inom flera olika inriktningar. Ett exempel är att 

gå vidare med vad barnen upplever när de arbetar inom den här verksamheten och då 
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eventuellt fortsätta med vår utgångspunkt angående barnens känslomässiga och moraliska 

upplevelser. En tanke som slagit oss har varit att det skulle vara av intresse att utföra en 

undersökning med våra frågeställningar och metoder, fast på förskollärare som arbetar inom 

Grön Flagg.  

Vi har diskuterat möjligheten att forska mer om de olika teman som finns inom Grön Flagg. 

Det skulle vara intressant att använda vår undersökning i en jämförelse med en förskola utan 

Grön Flagg utmärkelse.  

Med utgång ifrån pojken Charlie, som samlade pengar till jordbävningsdrabbade, skulle en 

studie kunna göras angående om/hur förskolor arbetar för att samla in pengar till 

organisationer eller för att på andra sätt hjälpa barn i andra länder.  
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Bilaga 1.  

Grön Flagg- flaggan  

 
http://www.skola.umea.se/sjofruskolan/omoss/gronflagg.4.6de4c4d10dc5a09aaf800013646.htm
l  

        http://www.hsr.se/sa/site.asp?site=2  

 

 

 

 

http://www.skola.umea.se/sjofruskolan/omoss/gronflagg.4.6de4c4d10dc5a09aaf800013646.html
http://www.skola.umea.se/sjofruskolan/omoss/gronflagg.4.6de4c4d10dc5a09aaf800013646.html
http://www.hsr.se/sa/site.asp?site=2


 

 

 

 

Bilaga 2   

 

En illustration av en enkel förklaring av arbetets gång för att få Grön Flagg- utmärkelsen. 

 

 

Hämtad 2011-03-01 från: http://www.hsr.se/GF_steg_for_steg 
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Tre aspekter på Hållbar utveckling   Bilaga 3  

 

 

Detta är en allmän illustrationsbeskrivning av vad Hållbar utveckling står för: 

 

 

 

Hämtad 2011-05-02 från:  

http://sc.innovatum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=37942 
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Bilaga 4.  

Seven-year-old raises thousands for Haiti quake victims 

A seven-year-old boy from London who was aiming to raise £500 for the Haiti quake relief effort 

through a sponsored bike ride has raised more than £72,000. 

Charlie Simpson, from Fulham, west London, cycled five miles (8km) around South Park near his 

home to raise funds for Unicef's earthquake appeal. 

His call for support touched the hearts of people around the world after he put a message on the 

JustGiving website. 

Unicef thanked him "on behalf of the many children in Haiti". 

On his JustGiving page, Charlie said: "I want to do a sponsored bike ride for Haiti because there was a 

big earthquake and loads of people have lost their lives. 

"I want to make some money to buy food, water and tents for 

everyone in Haiti." 

Unicef is helping to provide water, sanitation, education and 

nutrition, as well as supporting child protection. 

Money raised by Charlie will go towards its Haiti Earthquake 

Children's Appeal. 

Along with donations, Charlie was flooded with messages of 

support. 

One donor said: "Well done Charlie - you are an inspiration to 

us all." 

A donor who read about Charlie's appeal in New Zealand described his ride as an "awesome" act of 

kindness. 

Another donor said: "We're cheering you on from Hong Kong." 

David Bull, Unicef's UK executive director, described Charlie's ride on Sunday as a "little seed" which 

had rapidly grown into something much bigger. 

"This is a very bold and innovative gesture by Charlie that shows he connects with and not only 

understands what children his own age must be going through in Haiti, but is also wise enough to 

know that he can help them," he said. 

"The little seed - his idea - that he has planted has grown rapidly and his is a place well-deserved in the 

humanitarian world. 

"On behalf on the many children in Haiti, I thank Charlie for his effort." 

 
 

Se artikeln samt video om Charlie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8477345.stm hämtad 

2011-04-11 
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Intervjuguide         Bilaga 5 
 

 

På varje plats/situation/material så fråga detta: 

- Vad gör/gjorde ni här? 

- Varför tror du att ni gjorde så? Är det viktigt? 

- Vad tyckte du om det? 

- Gör man så på andra ställen? 

- Vad skulle ni vilja göra mer? vill du rita/berätta? 

- Vad tycker du att du redan vet kan mycket om? 

1. Grön flagg- 
flaggan  

Vad är det här 
för något? 

Berätta!  

kan du gå runt 
och visa vad ni 
brukar göra ? 

Plats 2 

Plats 3 Plats 4 

Plats x 



 

 

 

 

Brev till vårdnadshavare       Bilaga 7 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Jönköping som skriver vår examens- uppsats 

om vad och hur barn lär sig om Hållbar utveckling på Grön flagg- förskolor. Vi har tänkt ta 

hjälp av femåringar för att ta reda på detta.  

 

Vi undrar nu om ert barn får vara med i denna undersökning. Barnens namn kommer inte att 

visas i arbetet, de kommer att vara helt anonyma.  

 

- Vi godkänner att vårt barn är med i denna undersökning 

   

- Vi vill inte att vårt barn är med i denna undersökning  

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift_________________________________________ 

Barnets namn: ______________________________________________ 

Avdelning: _________________________________________________ 

 


