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Abstrakt 
Grön Flagg är ett miljöprogram som används inom förskola och skola för hållbar 

utveckling. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad föräldrar har för kunskap samt 

hur de fått sin kunskap om Grön Flagg, för att se om det går att vidareutveckla 

kommunikationen mellan förskola och hem för att få till en bättre samverkan. 

Metodvalet är kvalitiativt där två fokusgrupper med sammanlagt tio föräldrar från olika 

förskolor diskuterar frågor om Grön Flagg.  Ansatsen är hermenuetisk för att få en 

större förståelse för det som sker och sägs  i grupperna och för att kunna tolka det.  I 

resultatet syns att föräldrarna  har en viss medvetenhet om Grön Flagg men att den är 

inte så detaljerad. Kunskapen de har, har de fått genom förskola och skola via olika 

möten. Det framkommer också att det behövs mer information från förskolan om Grön 

Flaggs arbete och att förskolan skulle kunna använda sig av media mer för att 

synliggöra miljöarbetet. Ansvaret ligger delvis på förskolan att bli bättre på att 

synliggöra Grön Flagg och delvis på föräldrar då det finns ett egenansvar att ta reda på 

mer. 
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1 Inledning 
Grön Flagg är ett hjälpmedel som förskolor och skolor kan använda sig av i sitt 

miljöarbete, där barn och vuxna tillsammans gör miljöaktiviteter som grundlägger 

vardagliga goda vanor. Det går i linje med Läroplan för förskolan (rev. 2010) där 

pedagoger ska förespråka miljötänk och arbeta aktivt med frågor som bidrar till att 

vårda vår natur. 

 

I  Guide till Grön Flagg Förskolan (2014) står det att ”En av grundtankarna med Grön 

Flagg är att synliggöra och sprida arbetet”(2014:12). När vi läste detta blev vi nyfikna, 

eftersom vi själva upplevt att vi fått knapphändig information, som föräldrar till barn på 

förskolor där Grön Flagg varit en del av verksamheten.  

 

Förskolan har en viktig roll att informera och synliggöra miljöarbetet, då det är en av 

Grön Flaggs (2014) grundtankar. Världsnaturfonden (2014) menar att ”Föräldrarnas 

engagemang och medverkan är betydelsefullt och bidrar till att klimatsmarta handlingar 

sprids, inte bara på förskolan utan även hemma och ute i samhället. Barnen känner att 

miljöarbetet är viktigt om alla som finns i barnens närhet är delaktiga” (2014:11).  

 

Det gör att vi undrar om informationen om Grön Flagg på förskolan är tillräcklig eller är 

det så att ansvaret ligger hos föräldrarna att ta reda på mer om Grön Flagg?  

 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att vinna mer kunskap om föräldrars medvetenhet om Grön Flagg i 

förskolan. Med detta hoppas vi kunna se hur samarbetet mellan föräldrar och förskola 

kan vidareutvecklas när det gäller att synliggöra Grön Flagg arbetet.   

 

Våra frågeställningar är: 

 

 Vad vet föräldrarna om Grön Flagg? 

 Hur har föräldrarna fått sin medvetenhet om Grön Flagg?  

 Hur ser föräldrarna på samverkan  mellan hemmet och förskolan när det gäller 

Grön Flagg? 
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2 Bakgrund 
I denna del skildras författare och organisationer som beskrivit, forskat och rapporterat  om 

miljöpåverkan, hållbar utveckling samt föräldrarsamverkan inom skola och förskola. 

 

2.1 Grön Flagg 
 
2.1.1 Fakta och historik 

 

Grön Flagg (Håll Sverige rent, 2014) är ett program och hjälpmedel för förskolor och 

skolor som används inom miljöarbete både nationellt och internationellt. I Sverige 

infördes det via Håll Sverige rent 1996. Det fungerar som en  miljöcertifiering och blir 

samtidigt ett bevis för det engagerande arbete som görs av både barn och vuxna för 

miljön. Idag deltar runt 2500 förskolor och skolor i Grön Flagg och som därmed innebär 

att det är den största organisationen för hållbar utveckling nationellt (Håll Sverige rent, 

2014). 

 

Grön Flagg har sin bakgrund i FEE (Foundation for Environmental Education, 2014) 

som är en ickepolitiskt oberoende organisation som började 1981. Globalt är det en 

samarbetsorganisation för flera organisationer som verkar för miljön och hållbar 

utveckling genom utbildning. Inom FEE finns Eco Schools som enligt dem själva är en 

av de största programmen med miljöprofil där man arbetar för en hållbar utveckling. 

Det engagerar elever på ett roligt och praktiskt sätt så de kan verka för världens bästa 

(FEE, 2014). Mer än 50 länder finns med i den verksamheten, enligt Håll Sverige rent 

(2014).  

 

 
2.1.2 Grön Flagg som hjälpmedel 

 

Att använda Grön Flagg (Guide till Grön Flagg Förskola, 2014) på förskolan innebär en 

möjlighet att kunna arbeta med hållbar utveckling. När en förskola bestämmer sig för att 

delta är det betydelsefullt att man underrättar både personal och föräldrar om ett 

deltagande. Dessutom krävs det att det finns en kontaktpolitiker som har en 

samordnande funktion mellan olika instanser i kommunen. Kontaktpolitikern blir 

därmed en kunskapsspridare som kan ge stöd i det framtida arbetet med miljön. Därefter 

skickas ett meddelande till Håll Sverige Rent om att man vill delta. Kontakten mellan 

förskolan och Håll Sverige rent sker via Grön Flaggs webbsida, genom deras 

rapportmall. Håll Sverige rent ger återkoppling till arbetet och om de  godkänner det. 

När en rapport godkänns innebär det att man får en flagga med Grön Flaggs emblem att 

hissa på sin förskola och man får ett certificat. Miljöarbetet ska redovisas i 

dokumentation med bilder och skrift med kopplingar till Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(rev. 2010). Detta arbete behöver upprätthållas genom ett fortsatt arbete inom Grön 

Flaggs regi för att behålla certifikationen och flaggan. Det krävs även att förskolan 

upprättar ett Grön Flagg råd som håller kontinuerliga möten. I det rådet behövs en 

pedagog från varje avdelning på förskolan samt förskolechefen. Det som framkommer i 

detta råd ska informeras till föräldrarådet (2014). 
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2.1.3 Grön Flaggs teman 

 

Inom Grön Flagg finns det olika temaområden vilka är ”livsstil och hälsa, närmiljö, 

vatttenresurser, klimat och energi, konsumtion och kretslopp” (Guide till Grön Flagg 

Förskola, 2014:11). Varje år eller vartannat väljer förskolan ut tre teman. Dessa teman 

ska ligga i linje med förskolans arbetssätt och följa barnens intressen där de har 

möjlighet att påverka. Inom dessa områden  kan det arbetas med exempelvis 

nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten. Dessa ska ses som ett 

hjälpmedel  för miljöarbetets utveckling och skapa en tydlighet för föräldrar att kunna 

se det som görs på förskolan (Guide till Grön Flagg Förskola, 2014).  

 
2.1.3.1 Livsstil och hälsa  
I livstil och hälsa finns det möjlighet att exempelvis arbeta med massage, skapa ett 
sinnesrum där barnen kan koppla av och se närmre på vilken betydelse ljudnivån har för 
att må bra. Det kan även gälla att få kunskap om hur egen mat odlas och vad som är bra 
kost. Vidare kan det handla om rytmik och gymnastik (Håll Sverige rent, 2014).  

 
2.1.3.2 Närmiljö  

I närmiljön kan förskolan exempelvis göra utegården fin och gå med i 

skräpplockardagarna som anordnas via Håll Sverige rent en gång om året. Det kan 

också vara att diskutera barnens resa till och från förskolan, göra en karta över var 

barnen bor i förhållande till förskolan och besöka olika inrättningar i samhället. Temat 

innebär också kunskaper om allemansrätten där man gör besök i naturen,. En annan 

viktig del är att fundera över hur vi lämnar saker till återvinningsstationer, kan återbruka 

material genom loppisfynd eller att återanvända saker genom att besöka second hand 

(Håll Sverige rent, 2014).  

 
2.1.3.3 Vattenresurser 

I temat vattenresurser kan till exempel förskolan påvisa hur vatten kan skifta mellan 

flytande, ånga och is eller diskutera om var vatten finns. Det går också att arbeta med 

vattnets kretslopp där man reflekterar över hur mycket vatten som används vid till 

exempel disk och toalettbesök (Håll Sverige rent, 2014).  

 
2.1.3.4 Klimat och energi  

När det gäller temat klimat och energi så kan man på förskolan arbeta med att jämföra 

energi förr och nu, prata om vad el används till och vikten av att spara på el. Det går 

också lyfta fram olika transportmedel och prata om klimatsmart mat (Håll Sverige rent, 

2014). 

 
2.1.3.5 Konsumtion   

Temat konsumtion innefattar till exempel att återvinna och återanvända saker. Här kan 

man ta upp  konsumtionssamhälles fördelar och nackdelar. Exempel på fördel är att 

handla närodlat medan en nackdel kan vara hur mycket mat som slängs, det vill säga 

överkonsumera (Håll Sverige rent, 2014). 

 
2.1.3.6 Kretslopp 

I kretsloppets tema går det lägga fokus på kompostering och plantering men även andra 

kretslopp som kroppens eller avfallets väg i miljön (Håll Sverige rent, 2014).  
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2.2 Medvetenhet och kunskap 
 
2.2.1 Begreppen medvetenhet och kunskap 

 

Svenska Akademins ordbok (2014) beskriver ordet medveten som en ” person: som har 

vetskap om l. är på det klara med ngt, som fattar l. inser l. begriper ngt” och förstår 

innehållet av något eller ett handlande. Begreppet kunskap förklaras som att ha vetskap 

om något som man fått tillgång genom utbildning, arbete och erfarenheter (2014). Mot 

bakgrund av dessa begrepp finns det flera utgångpunkter i hur man kan se kunskap.  

 

Gustavsson (2002) beskriver att kunskap kan bygga på information som en människa 

får utifrån och omvandlar till sitt eget. Tidigare erfarenheter sammanlänkas med nya 

erfarenheter som tillsammans ger en samlad kunskapsbas, i den situation som 

människan befinner sig i för att förstå och tolka sin omvärld, vilket också  är Piagets 

tankar (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Hur människan tar emot information kan se 

olika ut. Det finns sådant som människan anser är viktigt och det finns sådan 

information som inte har större betydelse. Det gör att kunskapen varierar över tid i en 

människas liv. Exempel på det kan vara när kunskap används i det vardagliga eller som 

motivation för att gå vidare och finna lösningar på olika problem. (Gustavsson, 2002).  

Både Dyshte (1996) och Gustavsson (2002) belyser att kunskapen behöver bli personlig 

för att kunna förstå, bedöma och handla.  

 

 

 
2.2.2 Att ha en medvetenhet och kunskap om att leva hållbart 

 

Sandell, Öhman  & Östman (2003) beskriver hur frågorna om miljön de sista årtiondena 

har blivit större och mer ogripbara. Det har resulterat i att det är svårt för individer att 

förstå och se vilka följder som kan uppstå av dagens sätt att leva, i det samhälle som 

gemensamt skapats. Det är lätt hänt att det bara blir prat om ämnet men inte så mycket 

handling i praktiken där människan fortsätter leva som hon alltid har gjort. Enligt Sanne 

(2012) finns det olika inställningar hos människor i hur man ser på miljöproblemtiken 

och vad man kan göra åt det. Det finns människor som är miljömedvetna och gör saker 

som har positiv betydelse för miljön som till exempel sopsorterar och handlar med 

eftertänksamhet. Andra människor känner sig inte villiga att ändra på sin livsstil medan 

andra tycker att det är så obegripligt att de upplever det svårt att åtgärda problematiken. 

Några tycks ha en övertro på att tekniken kan rätta till det som blivit fel. Oavsett 

människans inställning så finns problemen kvar och varje människa måste aktivt ta ett 

ansvar och ändra på sitt sätt att leva. Det kan handla om att ändra sina 

konsumtionsvanor, val av mat, färre resor med bil och flyg, välja miljövänliga 

alternativ, laga det som går sönder eller gå ner i arbetstid och njuta av det som finns i 

ens närhet. Alla förslag bidrar till mindre utsläpp, färre miljögifter och mindre 

konsumtion. Sanne (2012) anser att det finns möjligheter att kunna leva hållbart i 

framtiden men det innebär att människan behöver ge upp några saker för att nå dit. Att 

kunna leva hållbart innebär därför att människan behöver ha kunskap om den 

miljöförstörelse som pågår eftersom det är en konsekvens av människors handlingar 

eller icke handlingar (Lidskog & Sundqvist,2011). I engagemanget när det gäller 

miljöfrågor har människan därmed ett egenansvar som innefattar att inhämta de 

kunskaper som behövs. Beroende på hur samhället ser ut och de värden som lyfts blir 

konsumenterna viktiga (Lidskog & Sundqvist, 2011).  
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Winroth & Rydqvist (2008) pekar på att människan har flera utvägar att påverka sina 

vanor och den stil hon har genom sina handlingar och de val som görs. Enligt Björklund 

(2014) behövs en sorts egenförståelse för hållbar utveckling som grundar sig på egna 

tankar och erfarenheter kring handlingar. Däremot framhåller Lidskog & Sundqvist 

(2011) att göra saker är inte egna och obundna. Istället ses alla människor som ett stort 

nätverk, där handlingarna varje person gör påverkar och bidrar till en utveckling. Dessa 

handlingar får konsekvenser och påverkar alla. På så sätt blir personen bunden till 

situationen. När det gäller hållbar utveckling anser Öhman (2004) att människan måste 

ställa frågan hur hon vill leva och vilken framtid hon vill skapa med de resurser som 

finns. I dessa frågor finns det etiska motstridigheter gällande ansvar, omsorg och olika 

värden när de sätts i relation med varandra. Enligt Sandell, Öhman & Östman (2003) 

påverkar varje individs värderingar, normer och intressen hur människan ser på hållbar 

utveckling. Något annat som också påverkar är vilket ansvar de anser sig ha för det som 

sker i närmiljön och globalt (2003). Det kan handla om moraliska val och skyldigheter 

gentemot olika intressenter som påverkar handlingarna direkt eller indirekt (Öhman, 

2004). Samhällets demokratiska grunder gör också här att människan väljer det den har 

intresse för och det som den värderar viktigast. Det innebär att inom skolan är det 

viktigt att pedagoger diskuterar begreppet hållbar utveckling och utvecklar en större 

förståelse för ämnet för att kunna vidareutveckla det (2004).  
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2.3 Förskola och hem 
 
2.3.1 Förskola 

 

Globalt har betydelsen att värna om miljön lyfts fram och att det behöver komma fram i 

undervisningen. Människan behöver lära sig och ändra på sina vanor för att ta hand om 

de resurser som finns på ett hållbart sätt och inte leva över de tillgångarna. Det innebär 

att  undervisningen om hållbar utveckling behöver börja tidigt i åldrarna. Det vill säga i 

förskolan för att grundlägga goda vanor där pedagoger handleder barns intresse mot ett 

särskilt mål (Hedefalk, 2014), något som också Björklund (2014) framhäver. När 

Läroplan för förskolan, Lpfö98 (rev.2010) reviderades skedde en medveten inriktning 

mot naturvetenskap och olika samband mellan individ, miljö, natur och det samhälle vi 

lever i (Björklund 2014) men det framgår inte hur det ska genomföras ( Hedefalk, 

2014).  

 

För att kunna förändra behöver människan både förstå och granska kritiskt det 

handlande och de val hon gör dagligen för att leva hållbart (Hedefalk, 2014). Det 

innebär att det behövs bland annat undervisning som handlar om att spara på miljön, ta 

hand om den artrikedom som finns i naturen och ta hand om varandra socialt eftersom 

människor påverkar varandra. Några danska forskare enligt Hedefalk (2014) anser att 

det krävs mer utbildning till personal för att kunna förmedla och ge barnen ansvar att 

kunna förändra och värna om miljön. Undervisningen är nämligen beroende av 

pedagogers kunskap och engagemang vilket påverkar vilken inriktning arbetet får med 

hållbar utveckling och hur omfattande den blir. Något mer som också påverkar är de 

normer och värderingar pedagoger överför till barnen de möter. Det sker genom bland 

annat handling och tal över vad som kan vara rätt och vad som kan vara fel. Beroende 

på situation så värderas olika saker i det som sker (Hedefalk, 2014). Björklund (2014) 

anser att pedagoger behöver ställa frågor till barnen som utvecklar reflektion för att få 

en större förståelse för sambandet mellan människa och miljö. 

 
Grön Flagg (2014) anser att förskolan behöver vara transparent med miljöarbetet och 

visa det för andra i samhället för att skapa ett intresse och inspiration. En sådan 

information kan ge mersmak till både pedagoger och barn men också till föräldrar och 

andra i samhället som kommer i kontakt med förskolans synliggörande av Grön Flagg. 

Men att leva hållbart gäller inte bara på förskolan utan är något som alla behöver 

engagera sig i, enligt Världsnaturfonden WWF (2014). 

 

 
2.3.2 Föräldrar 

 

I föräldrabalken (2014) kapitel 6 paragraf 1och 2  står det att föräldrar ansvarar för sitt 

barn tills barnets 18 årsdag. I detta ansvar ingår bland annat att se till att barnet får 

utbildning och  en bra fostran. Juul & Jensen (2002) förespråkar ett föräldraransvar som 

innebär att vara mycket tillsammans med sina barn där man visar dem ett 

ansvarstagande sätt och på så vis  lär dem att ta ansvar. Det får barnen att se andra saker 

än sina egna behov när de ställs inför viktiga val i livet (2002). Almers (2009) anser att 

det behövs uppmuntran av ett ansvarstänk. Det kan uppnås genom att ge barnen ett 

självständigt sätt och ett förtroende att göra saker. Barnet behöver vuxna förebilder för 

att deras uppfattningar om saker och ting ska beröra känslomässigt. Det framkommer 

också att inlevelse är viktigt, att stå för det man tror på och att invända mot saker eller 

händelser som ogillas (2009).  
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2.3.3 Samverkan mellan förskola och hem 

 

Skola och föräldrar har skyldigheter när man ser till föräldrabalken (2014) och Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 (rev.2010) när det gäller ansvar över barnens fostran och 

utbildning. Enligt Alfakir (2010) är det nödvändigt att ha ett samarbete mellan föräldrar 

och pedagoger i skolan eftersom det påverkar barnets utveckling och lärande. Möten 

mellan skola och hem kan ske genom envägskommunikation där enbart pedagogen 

pratar men det kan också ske med samtal mellan pedagog och föräldrar där båda är 

engagerade (Alfakir, 2010). För att en samverkan ska fungera behövs det ett bra samtal 

som bygger på respekt mellan parterna. Om pedagogen visar sig intresserad, reflekterar 

över sitt eget förhållningssätt, lyssnar, bekräftar sin medmänniska kan det leda till 

förståelse och förtroende mellan dem (2010).  

 

Några vanligt förekommnde sätt på hur samverkan mellan hem och förskola kan vara är 

genom dokumentation i skrift och bild, i samtal vid lämning och hämtning, besöks-

verksamhet, föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd (Sandberg & Vuorinen, 

2007). Gren (2007) anser att i denna samverkan har pedagogen det största ansvaret i att 

få till en samverkan. Ett annat sätt som skapar samverkan mellan förskola och hem 

specifikt i miljöarbetet kan vara genom olika projekt i förskolans regi, enligt Björklund 

(2014). Det kan ske genom exempelvis klädbytardagar, skördefest och loppis (2014). 

Grön Flagg (2014) ger flera förslag på hur förskolan kan visa det som sker i miljöarbetet 

på förskolan. Bland annat handlar det om att använda sig av tekniken via webb och film  

eller utnyttja tidningar och radio. Det kan också innebära att samarbeta med samhällets 

olika instituitioner som till exempel bibliotek, företag eller informera föräldrar och 

andra som kan vara intresserade för att skapa engagemang (2014).  
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3 Teoretiskt ramverk 

 

I det teoertiska ramverket ligger Grön Flaggs koncept som grund för hela arbetet. 

Dessutom framgår olika kunskapstankar som en bakgrund för människans handlingar 

och medvetenhet, samt Deweys teori som bygger på hur barn och vuxna lär av varandra. 

Grön Flagg (2014), Sandberg & Vourinen (2007) och Alfakir (2010) beskriver olika 

kommunikationsvägar och dessa jämförs med diskussionerna för att kunna se likheter 

och skillnader. 

 
Sandell, Öhman & Östman (2003) anser att den kunskap människan har styr de 

handlingar som utförs, men att människan inte alltid gör efter det hon vet, vilket gör att 

hon kan handla inkonsekvent trots kunskapen. Dessa handlingar ger konsekvenser för 

andra vilket gör att människan behöver fokusera på dessa och fundera över sitt 

förhållningssätt gentemot omvärlden för att få till en förändring. Varje individs 

värderingar, normer och intressen påverkar i hur de ser på hållbar utveckling och vilket 

ansvar de anser sig ha för det som sker i närmiljön och globalt (2003).  

 

Kunskap kan vara praktisk och teoretisk. Praktisk kunskap kan förklaras med att man 

vet hur man ska genomföra något medan teoretisk kunskap är mer fakta om hur något 

fungerar. Vidare finns det tyst kunskap som kan innebära att en människa inte riktigt vet 

hur hon ska förmedla den kunskap som hon har och det kan finnas en avsaknad av ord 

för att beskriva det som sker. Det finns även situationsbunden kunskap som man får 

genom att vara verksam i en handling när den sker. Det innebär att det inte går att 

utesluta det sociala och det kulturella när man inhämtar kunskap eftersom det sker 

genom dialog och i gemenskap med andra. Sammantaget blir det då svårt att se gränsen 

”mellan teori och praktik” (Gustavsson, 2002:80). Det finns också vardagskunskap som 

människan har och kan använda sig av vid olika problemlösningar i livets olika 

skeenden (Lundgren, Säljö & Liberg 2010).  

 

Dewey beskriver att människan gör som hon brukar tills hon utmanas med något eller 

ett hinder uppstår som tvingar henne att omvärdera och finna en annan utväg 

(Gustavsson, 2002). Genom detta arbetssätt håller man ihop praktik och teori där 

reflektioner krävs för att konkret kunna genomföra en handling. Att blanda konkreta 

upplevelser med fakta ger ett bättre lärande men skapar också bättre förutsättningar för 

en djupare förståelse och ett enagemang. Dessa pedagogiska idéer som Dewey hade och 

med begreppet ”learning by doing” blev han en tidig påverkare av skolans och 

förskolans lärande (Lundgren, Säljö & Liberg 2010). Här menar Dewey att skolan inte 

kan vara separerad från samhället, utan kunskapsutvecklingen som sker inom skolan ska 

bidra till att människan kan förbättra sina livsvillkor i den omgivning hon lever i för att 

klara sig (Gustavsson, 2002). 

 

Enligt Läroplan för förskolan (rev.2010) ska förskolan tillsammans med hemmen arbeta 

för att ge barnen en bra utgångspunkt till att utvecklas. Det innebär att ge barnen ett 

rikligt utbud med olika perspektiv. Ett annat villkor i samarbetet är att ge barnen och 

deras vårdnadshavare en chans att kunna påverka. För att kunna påverka måste 

förskolan ge tydliga budskap när det gäller innehållet och de mål som gäller. 
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4 Metod 
 

4.1 Metodval 
 

Då syftet är att ta reda hur föräldrarnas medvetenhet om Grön Flagg i förskolan ser ut 

var urvalet redan förutbestämt, det vill säga föräldrar till barn vars förskola använder sig 

av Grön Flagg. I studien används fokusgrupper som är en kvalitiativ forskningsmetod 

där föräldrarnas tankar och resonemang kring temat framkommer och vad de anser är 

viktigt (Bryman, 2011). Det är en hermenuetisk ansats vilket innebär att försöka förstå 

och tolka det som sägs. 
 

4.2 Fokusgrupper 
 
Urval av fokusgrupp 1 bestod av ett föräldraråd som representerade flera förskolor i ett 
område. De fem föräldrar som deltog i föräldrarådet samtyckte också att delta i 
fokusgruppen. Det skedde enligt samtyckeskravet (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002) som innebär att det är frivilligt att 
delta. Det var tre kvinnor och två män. Tre är i åldergruppen 30-39, en i åldersgruppen 
40-49 år och en i åldersgruppen 50-59 år. 

 
Urvalet av fokusgrupp 2 tillkom genom att 19 föräldrar på en förskoleavdelnings 
familjekväll blev tillfrågade om att delta. Fem föräldrar valde att vara med, enligt 
samtyckeskravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 2002). Det var fyra kvinnor och en man. Tre är i åldersgruppen 30-39år, två i 
åldersgruppen 40-49 år. En av dem arbetar inom förskola med Grön Flagg. 

 

4.3 Genomförande och datainsamling 
 

I de två fokusgrupperna ställdes öppna frågor på ett ostrukturerat intervjusätt om Grön 

Flagg. Det gjorde det möjligt för gruppen att själva fokusera på sådant som de tyckte 

var viktigt. Diskussionerna spelades in och därefter transkiberades materialet. 

 

Det togs först muntlig kontakt med rektor respektive pedagog om att få göra 

fokusgrupps- intervjuer med föräldrar. Därefter skickades i fokusgrupp 1 en skriftlig 

förfrågan via rektor till ordförande i ett föräldraråd medan i fokusgrupp 2 gavs en 

muntlig förfrågan till föräldrar på en familjekväll. Båda grupperna ställde sig positiva 

till att medverka, enligt samtyckeskravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Vid genomförandet fick de muntlig information  

om studien och dess syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när 

de ville, enligt informationskravet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002). De fick även information om att det material 

som samlas in kommer att hanteras och avrapporteras i en uppsats på ett sätt så att det 

inte kan identifieras vem som sagt vad och att det inte kommer användas på något annat 

sätt, enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). De närvarande skrev under en 

blankett där all information framkom om syfte, frivilligt deltagande, hur diskussionen 

skulle genomföras, hanteringen av materialet samt om tystnadsplikt (bilaga 1).  
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4.4 Bearbetning och analys 
Utifrån det transkriberade materialet har det sedan studerats vad som sagts för att ta reda 

på föräldrars medvetenhet om Grön Flagg.   
 
Detta har sedan jämförts med vad som ingår i Grön Flaggs koncept för att se likheter 

och skillnader i synsättet. Vidare har det undersökts hur föräldrarna fått kunskapen för 

att kunna urskilja om pedagoger kan göra något mer när det gäller att synliggöra Grön 

Flagg.  För att analysera det som framkommit har det endast tagits med sådant från 

materialet som varit relevant för studien.  
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
När det gäller extern reliabilitet enligt Bryman (2011) ska andra kunna genomföra samma 

studie och uppnå samma resultat, så kan det konstateras att man visserligen kan genomföra 

studien igen genom nya fokusgrupper och med samma frågeställningar. Dock innebär det 

att dialogen mellan individerna kommer se annorlunda ut på grund av att människor är 

olika. Människors kunskap och intressen (Gustavsson, 2002) och den sociala miljön såsom 

förväntningar och roller inom en grupp har betydelse för det som utspelar sig mellan 

människor ( Winroth & Rydqvist, 2008). Det gör att resultatet blir också annorlunda. Därför 

går det inte att generalisera de tankar som framkommer till andra grupper som i en extern 

validitet (Bryman, 2011).Vad gäller trovärdigheten i studien har det enbart utgått från de 

ord och tankar som framkommit  mellan deltagarna på frågorna i intervjuerna. Medvetet 

valdes det att inte styra den dialog som uppstod för att undvika att lägga egna värderingar 

till innehållet. Innehållet interpreterades gemensamt vilket kan ses som en intern reliabilitet. 

Det innebär dock att det  kan bli svårt för andra att genomföra en liknande studie på grund 

av att det är andra individers tolkningar som styr (2011). 

 
 

4.6 Metodkritik 
Fokus kan påverkas i en viss riktning som gör att andra saker utesluts, eftersom gruppen 

delar sina uppfattningar vad gäller normer och värderingar och därmed påverkar 

varandra (Hedefalk, 2014). För att frångå den risken hade det varit möjligt att 

genomföra mer djupgående intervjuer med enskilda personer. Dessutom har det i 

fokusgrupperna funnits personer som varit mer tongivande än andra. Det skulle kunna 

innebära att någon känt sig hämmad men om man ser till diskussionerna som helhet har 

alla uttalat sig och medverkat med sina tankar om Grön Flagg. Bryman (2011) pekar på 

att det som fokusgruppen tar upp i sin diskussion är det som de anser viktigt att lyfta 

upp. Därmed för det studiens syfte framåt. 
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5 Resultat / Analys 
 

I denna del framkommer resultat och analys av det insamlade materialet från 

fokusgruppernas diskussioner. Följande frågor diskuterades: 

 

 Vad är Grön Flagg?  

 Hur har du fått kunskapen om Grön Flagg? 

 Har ni fått tillräckligt eller vill ni ha mer information om Grön Flagg? 

 Hur kan förskola och föräldrar samverka i Grön Flagg? 

 

Fokusgrupp 2 fick dessutom frågan Varför Grön Flagg, då vi kände att den saknades i 

första fokusgruppen. De svar som inkom har sedan indelats i olika grupperingar med 

teman och mönster. 

 

 

5.1 Vad vet föräldrarna om Grön Flagg? 
 

Medvetenhet om Grön Flagg baseras på den samlade kunskapen som finns i de båda 

fokusgrupperna. Att en grupp inte nämner eller tar upp några begrepp innebär inte att de 

inte kan eller vet något om begreppet, utan det kan bero på att de båda grupperna 

fokuserar på olika inriktningar i sina diskussioner och därmed utesluter sådant som de 

för stunden inte anser viktigt. Det kan också vara så att några inte ger uttryck för sina 

tankar i en fråga eftersom de antingen håller med i det som framförs av andra i gruppen 

eller att de inte har någon åsikt, vilket gör det svårt att tolka deras tystnad. 

 

Andra orsaker över deras fokus i diskussionerna kan bero på miljön där  diskussionerna 

i fokusgrupperna utspelade sig och deras vana att samtala. Fokusgrupp 1 var en grupp 

som var vana vid att diskutera från tidigare föräldraråd och som satt i ett rum på en 

förskola. Fokusgrupp 2 var en tillfälligt sammansatt grupp under en familjekväll i en 

park där deras barn fanns i närheten när intervjun genomfördes. Den gruppen upplevdes 

mer stressad och ville avsluta diskussionen snabbare. 

 

I en av fokusgrupperna fanns en förälder som arbetade på en förskola med Grön Flagg. 

Föräldern säger ” Jag känner att jag är fel person och (skratt) i och med att jag jobbar 

med det själv”, ” ja det blir dumt vad man ska svara. Helt konstigt”. Personen höll 

tillbaka sin kunskap om ämnet även om det var fritt fram att diskutera. Det skulle kunna 

bero på att personen inte ville styra de andra föräldrarna i diskussionen eller visa dem 

sina kunskaper. En annan tanke är att de frågor som ställdes var mer upplagda för en 

som inte arbetar med Grön Flagg. 

 

Det finns också föräldrar i båda grupperna som uttrycker att de inte har tillräcklig 

kunskap om Grön Flagg. B2 uttrycker ”Jag har väldigt dålig koll på vad som händer där 

efter att flaggan har hissats. Hur projektet fortsätter sen? ” och E1 säger ”Nä, jag vet inte 

så mycket”. Det skulle kunna bero att förskolan behöver synliggöra miljöarbetet mer 

och att det finns önskemål att få mer fortlöpande information om Grön Flagg. Samtidigt 

som det finns föräldrar i fokusgrupp 1 som ger uttryck om att de fått information men 

inte tagit den till sig. 

 

A1 säger ” tyvärr har man ju fått detta berättat för sig på föräldrarådsmöten”  

C1 svarar ” (skratt)…flera gånger tror jag”.  
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B1:  ” …eller så har jag stängt av mina öron”. 

 

 
5.1.1 Grön Flaggs certificering, kvalificering och mål 
 

Vad gäller Grön Flaggs certifiering framkom det följande tankar från fokusgrupp 1: 

 

B1: ” Det är väl lite kvalitetssäkring som är samma för hela landet” 

A1: ”en kvalitetsstämpel” 

 
När det gäller Grön Flaggs certifiering tar enbart Fokusgrupp 1 upp detta. Att 
fokusgrupp 2 inte nämner det, speglar inte om de har en kunskap i det utan det kan bero 
på att de inte varit inriktade på denna sak i diskussionen. 
 
Det verkar inte finnas någon kunskap om att det är Håll Sverige rent som ligger bakom 
Grön Flaggs koncept. Är det så att förskolan missar att berätta om bakgrunden? Eller 
beror det på att Håll Sverige rent har ett annorlunda emblem än vad Grön Flaggs flagga 
har som gör att det blir svårt att koppla ihop dem?  

 

När det gäller Grön Flaggs mål förmedlas följande: 

 

A1:” ett frivilligt mål man kan ta anta som handlar om miljö”, ” dom får…samla 

sånahära, dom har ju vissa fokusområde i dom olika perioderna, ibland är det då vatten, 

ibland är det… nått annat”, ”de ska kvalificera in för att få den också”, ”att  man kan 

liksom plocka flera grejor för att då kvalificera till flaggan så att säg som lägsta nivå… 

för då kan man utveckla det…till nått mer och mer”  

 

B2: ” några uppdrag” 

D2: ”man ska ha uppfyllt då vissa grejor den här flaggan har jag förstått så får man då 

hissa upp och ha lite fest vad man har gjort allting som är bra för miljön och gått 

igenom alla punkterna” 

E2: ” det är ju för att göra barnen miljömedvetna”, 

 

 

Föräldrarna har svårt att beskriva vad det egentligen innebär att kvalificera sig in i Grön 

Flagg och de mål Grön Flagg har. De vet att det förekommer vissa regler men de vet 

inte riktigt vilka och vad de innebär. Frågan som uppstår blir om det är något som 

förskolan behöver informera om eller det är något som bara gäller förskolan. 

 

I fokusgrupp 2 framkom att Grön Flagg finns för att göra barnen miljömedvetna vilket 

kan tydas att det finns en viss kunskap om vad Grön Flagg innebär. Båda 

fokusgrupperna har också kunskap om att det finns mål att uppnå inom Grön Flagg även 

om de kanske inte kan uttrycka alla temarubrikerna. Detta kan ju bero på att förskolorna 

nyligen har arbetat med ett specifikt temaområde och det kan påverkar deras svar i 

diskussionerna. 

 

I Grön Flagg konceptet framkommer vikten av en kontaktpolitiker vilket det inte verkar 

finnas någon kunskap om bland föräldrarna. Det är även svårt att finna på kommunens 

hemsida vem som är kontaktpolitiker. Det framkommer heller inte något om att man 

anmäler sig till Håll Sverige rent för att komma med i Grön Flagg liksom pedagogernas 

dokumentation till Grön Flagg. Antingen har det inte funnits intresse att ta upp dessa 
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bitar i fokusgrupperna eller så vet de inte om denna bit. Vad gäller föräldrarådet med 

förskolechef och pedagoger är det också saker som inte tagits upp i samtalen. 

 

 
5.1.2 Grön Flagg teman 

 
5.1.2.1 Livstil och hälsa 

Fokusgrupp 1:  

D1: ”Jag tänker just att odla saker” 

 
5.1.2.2 Närmiljö 

Fokusgrupp 1: 

D1: ” sorterar”,  

A1: ”Ja, håll Sverige rent kampanjen” 

 

Fokusgrupp 2: 

C2: ” ja, som det här att samla skräp som den skräpsamlarveckan du vet som de har är 

det ju går runt i samhället och samlar ihop och läser vad man inte får lov att slänga och 

var det ska slängas”  

 
5.1.2.3 Vattenresurser 

Fokusgrupp 1: 

E1: ” att man ska se grejor i miljö om vatten” 

 

Fokusgrupp 2:  

A2: ”stänga av vattnet till exempel” 

 
5.1.2.4 Klimat och energi 

Fokusgrupp 2:  

D2:”Släck efter er…när ni är på toaletten, släck lamporna de ska inte stå och lysa”, 

”tanka blyfritt” 

 
5.1.2.5 Konsumtion: 

Fokusgrupp 1:  

D1: ” är det inte med återvinning också” 

E1: ”det är ju mycket också att använda miljögrejor te leksaker och allt sånt också” 

D1: ”pantat burkar” 

 
5.1.2.6 Kretslopp 

Fokusgrupp 1:  

B1: ” att ha kompost” 

A1: ” få förståelse för kretslopp” 

 

Om man ser till den samlade kunskapen i de båda fokusgrupperna så har det kommit 

fram exempel från alla temaområdena i Grön Flagg. Däremot om man ser till 

fokusgrupp 1 så har de nämnt exempel från alla teman utom klimat och energi medan 

fokusgrupp 2 saknar exempel från tre temaområden - Livsstil och hälsa, Konsumtion 

och Kretslopp. 

 

En skillnad i fokusgruppernas tankar över temaområden eller uteslutande av exempel 

från temaområden, kan bero på vad föräldrarna tänker just där och då i diskussionen och 
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därmed gör att de inte tänker på andra ämnen. Det kan också bero på vilka temaområden 

deras barn förskolor har valt att arbeta med den senaste tiden.  

 

 

5.2 Hur har föräldrarna fått sin medvetenhet om Grön Flagg?  
 
Fokusgrupp 1: 

A1: ” all min kunskap har jag fått genom ehh mötena på skolan och senare då 

föräldrarådet också eller på förskolan” 

B1: ”på föräldramötena” 

D1:” Sen har man då fått indirekt information från barnen fast dom pratar ju inte om 

Grön Flagg utan…”,  

E1:”tösen kom hem och sa det” 

A1:”föräldramöten” 

D1: ” Ja, de och sen ibland har det stått på papper eller så att idag gör vi detta” 
 
Fokusgrupp 2: 

C2: ”dagis” 

E2: ” ja, skola” 

A2: ”förskola” 

D2: ”förskola”  

B2: ” både förskola och skola” 

 
I båda fokusgrupperna framkommer liknande svar vad gäller förskola och skola medan i 
fokusgrupp 1 ges även svar som föräldraråd, indirekt eller direkt information från 
barnen, föräldramöten och genom papper. Fokusgrupp 1 ger ett mer uttömmande svar 
som kan bero på att den gruppen känner varandra genom föräldrarådet, samtidigt som 
de inte blir distraherade av annat i miljön runt omkring. Fokusgrupp 2 hade inte samma 
förutsättningar.  Att svaret skola framkommer i de båda grupperna beror troligtvis på att 
det finns barn inom familjerna som är i skolåldern. 
 

När det gäller massmedias betydelse så saknas detta i diskussionerna, vilket gör att man 

kan fundera över om detta är en sak som föräldrarna inte tänker på i diskussionerna, 

eller beror det på föräldrarnas möjligheter och intresse för ta reda på mer om Grön 

Flagg. En annan fundering är om det kan bero på att förskolan inte använder sig av 

media när de ska synliggöra arbetet. 

 

 

 

5.3 Hur ser föräldrarna på samverkan mellan hemmet och förskolan 
när det gäller Grön Flagg? 
 

Fokusgrupp 1:  

E1: ” Ja, det tycker jag att man behöver och det faktiskt ännu mer” 

B1: ” jag är bara lite rädd att jag har fått information som inte fastnat redigt” 

 

A1: ”kanske hade varit bra att få det en gång till osså…inte bara vad vi har gjort här 

utan vad står det för hela konceptet så att man får en bild av vad man skulle kunna…för 

då kan man ju driva på lite granna…varför jobbar ni inte med detta?” 
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Fokusgrupp 2: 

B2: Jag hade tyckt det var roligt att veta lite mer hur det fortlöper, ja om det fortlöper. 

C2: ja, så det inte bara blir liggandes 

 

 

Båda grupperna anser att de vill ha mer information av förskolan när det gäller Grön 

Flagg. Det kan vara ett tecken på att det finns saker som behöver arbetas med för att få 

till en bättre samverkan än vad som görs idag. Det skulle också kunna bero på att 

föräldrarna inte lägger informationen på minnet. Det finns även tankar att om de har 

mer kunskap om Grön Flagg så kan de påverka förskolans verksamhet ytterligare. 

 

 
5.3.1 Månadsbrev 

 

A1 säger : ” Men det kunde då vara taktik då att månadsbreven, det var lite information 

om deras fokusmål….vad de jobbar med och hur det är kopplat till målen i Grön Flagg”  

B1 svarar : ”Lite kort varje månad för då blir det som en …. och vet man det som 

förälder kan man ju prata mer om det med sina barn ”. 

 

Vad gäller hur föräldrarna ser på samverkan mellan hemmet och förskolan när det gäller 

Grön Flagg finns det önskemål från fokusgrupp 1 om tydligare information i 

månadsblad för att förstå de mål som förskolan arbetar med och för att kunna vara mer 

aktiv själv gentemot sina barn.  Ur detta kan man tolka att det skulle kunna bero på att 

förskolan inte använder sig av månadsbladet med det syftet. 

 
5.3.2 Uppmuntran 

 

B 1: ”… som förälder kan man ju prata mer om det med sina barn ”. 

 

C2: ” Ja det är väl att uppmuntra barnen till att fortsätta med det som de har lärt sig 

genom Grön Flagg. Liksom föregå med gott exempel själv, då i det som de berättar”.  

 

D2: ”…man går och ber dem pantar sina flaskor och sånt. Det är ju Grön Flagg, det är 

ju för naturen vi gör det. För att det ska återvinnas så det är läge då att ta upp det när de 

står och petar i flaskorna”. 

 

Båda fokusgrupperna nämner möjligheten att vara en förebild som pratar med barnen 

samtidigt som man genomför en miljöhandling. Det kan visa på att de anser att det är 

viktigt vad man själv gör för att få barnen att tänka miljöaktivt. Att ansvaret ligger på 

dem likaså som på förskolan. 

 

 
5.3.3 Aktivteter 

 

B1: ”…som imorgon ska det vara fest här på dagis…förskolefest…och eh att man har 

teman kring det då kanske och visa så ute här gör vi det och här gör vi det”. 

 

C1: ” har ni inte haft det i XXX som en sån här liten städdag, eller?  

E1: Nä det var barnen som hade det 

C1: jaha.. ja fatta som det va… 

A1:Ja, på XXX har vi haft. Ja, det var i fjor. Alla kom hit med räfsor och sånt. 
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( flera känner igen sig) 

A1: Det var innan vi flyttade hit. Det var ju en så man träffa andra föräldraaktivitet 

liksom”. 

 

Föräldrarna i fokusgrupp 1 pekar i sina svar på aktiviteter som förskolefest och städdag 

som gemensamma aktiviteter där förskola och hem samverkar. Dessa kan användas mer 

i syfte att synliggöra Grön Flagg. En förälder ser dock inte städdagen som en 

samverkansform utan det var mer en aktivitet för barnen på förskolan. Det finns en 

avsaknad av andra former som till exempel besöksverksamhet och familjekvällar. Det 

innebär dock inte att det inte förekommer utan mer att man kanske inte tänker på det 

som en samverkansform. Fokusgrupp 2 hade nämligen en familjekväll när intervjun 

genomfördes. 
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6 Diskussion 
 

 

6.1 Vad vet föräldrarna om Grön Flagg? 
 

I den kunskap föräldrarna har tillsammans om Grön Flagg syns en gemensam allmän 

kunskap om ämnet, om än inte i detalj vad Grön Flagg innebär. Att vissa delar av Grön 

Flagg inte framkommer innebär inte att de inte har kunskap om ämnet utan det kan bero 

på att de inte tänker på det eller att det inte är relevant (Bryman, 2011). Det finns även 

föräldrar som utrycker att de inte har så mycket kunskap om Grön Flagg och det kan 

tyda på det Gustavsson (2002) pekar på, att det finns saker som människor tycker har 

större betydelse än annat. Miljön och de enskildas diskussionsvana kan också spela roll 

för vad som framkommer i diskussionerna. Det innebär att det som en människa tidigare 

har varit med om och det som händer nu, flätas samman i en gemensam tolkning av det 

som sker här och nu (Gustavsson, 2002). 

 

Grön Flagg får människor att arbeta med miljön. Det skapar ett praktiskt och teoretiskt 

kunnande (Gustavsson, 2002) genom de olika temaområden som Grön Flagg (Håll 

Sverige rent, 2014) har. I det blir det viktigt med en god miljö som  hushåller med de 

tillgångar som finns i vår närhet, men där det kräver att människan funderar över 

framtid och livsförhållanden (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Genom 

fokusgruppernas diskussioner väcktes funderingar över ämnet och vilken betydelse det 

har för dem. Alla temaområden som Grön Flagg har, kom fram genom exempel på vad 

man kan göra i båda grupperna. Men om man ser grupperna var för sig saknas vissa 

områden eller mer djupgående kunskap om temaområdena. Här spelar kanske 

förskolornas valda områden en roll över vilket fokus diskussionsgrupperna har.  

 

Grön Flagg är ett hjälpmedel som används som ett undervisningsmaterial och riktar sig 

till barn på förskola och skola. En förälder i fokusgrupp 2 pekade på att Grön Flaggs 

arbete går ut på att göra barn miljömedvetna, vilket man kan koppla till de 

internationella diskussionerna i hållbar utveckling och tidig undervisning som Hedefalk 

(2014) nämner.   

 

Den tysta kunskapen som Gustavsson (2002) nämner, där en människa inte vet hur hon 

ska ge vidare den kunskap hon har kan vara något som speglar vissa situationer i 

diskussionerna. Det är dock svårt att veta hur mycket det påverkar i sammanhanget 

eftersom det inte finns någon kunskap om personerna i gruppen. Det krävs kunskap om 

hur de är som personer för att kunna veta om de har svårigheter att förmedla sin faktiska 

kunskap om Grön Flagg. När det gäller föräldern som arbetar på en förskola med Grön 

Flagg har personen kunskap om Grön Flagg som inte förmedlas under diskussionen, 

vilket också speglar en sorts tyst kunskap.  

 

När föräldrar i fokusgrupperna ger uttryck för att de inte vet så mycket om Grön Flagg 

kan man undra hos vem ansvaret ligger. Lidskog & Sundqvist (2011)  beskriver här 

människans egenansvar i att ta reda på mer. Dock kan man inte frångå förskolans ansvar 

om att ge tydliga budskap (Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev.2010) och vikten av att 

upprepa information som en förälder i fokusgrupp 1 säger. Risken med att säga en sak 

flera gånger är att man inte tar in informationen och ”stänger av sina öron” som en 

annan förälder uttrycker det. Det visar också på envägskommunikation som Alfakir 
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(2010) beskriver. Det kan tyda på att det behövs ett större samspel mellan både förskola 

och hem när det gäller kommunikation där det sker utbyte mellan dem. 

 

Bakgrund, historik, kontaktpolitiker, handlingsplan och dokumentation från Grön Flagg 

är något som inte har lyfts fram i diskussionerna. Det kan tyda på att det inte finns 

kunskap om detta i fokusgrupperna. Denna information finns att tillgå på Håll Sverige 

rents hemsida (2014) om Grön Flagg. Där framkommer också kopplingen mellan Håll 

Sverige rent och Grön Flagg. Det finns dock en svårighet att se kopplingen mellan dem 

på grund av att de har olika emblem. Om avsaknaden av dessa delar i föräldrarnas 

diskussioner beror på att förskolan inte varit tillräckligt informativ eller tydlig med 

Grön Flaggs koncept så skulle förskolan kunna vara mer aktiv att berätta eller hänvisa 

till hemsidan för att synliggöra miljöarbetet. Att vara tydlig med sina mål är något som 

framgår i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010). Men det skulle också kunna bero 

på att denna kunskap är för teoretiskt så att den inte blir så personlig  (Gustavsson, 

2002). 

 

 

 

6.2 Hur har föräldrarna fått sin medvetenhet om Grön Flagg?  
 

När Gustavsson (2002) beskriver att en människa kan få sin kunskap via andra genom 

information så framkommer det i båda fokusgrupperna att de fått sin kunskap om Grön 

Flagg genom förskolan eller skolan. Det framkommer även att de fått sin kunskap via 

”föräldramöten, via papper och indirekt via barnen” vilka visar på några av de vanliga 

samarbetsformer som förekommer i förskolan (Sandberg & Vuorinen, 2007).  Dessutom 

svarade en förälder i fokusgrupp 1 ”föräldraråd” vilket kan bero på de erfarenheter de 

har tillsammans som grupp. Grön Flagg (Håll Sverige rent, 2014) förespråkar att 

förskolan ska synliggöra arbetet på ett inspirerande sätt så att fler får ett intresse för 

miljöarbetet. Det kan ske genom olika kanaler som till exempel genom webbsidor, 

tidningar, via samhällets olika institutioner eller via handelsbutiker. Dessa 

kommunikationsvägar och massmedians betydelse är inget som framkommer i 

fokusgruppernas svar om hur de fått sin medvetenhet, vilket gör att man funderar över 

förskolans arbetssätt att förmedla Grön Flagg och att media skulle kunna uttnyttjas mer. 

Gustavsson (2002) hänvisar till Dewey som menar att skolan inte kan vara en åtskild 

verksamhet i samhället utan måste samverka för att utöka kunskapsutvecklingen som i 

sin tur bidrar till förbättrade livsvillkor. 

 

 

6.3 Hur ser föräldrarna på samverkan mellan hemmet och förskolan 
när det gäller Grön Flagg? 
 

Sandberg & Vuorinen (2007) nämner flera vanliga sätt hur samverkan kan utspela sig 

mellan förskolan och hemmet. Fokusgrupperna nämner några få saker som 

dokumentation via ”papper, föräldramöten och föräldraråd”. Det finns en avsaknad av 

andra samverkansformer som Sandberg & Vuorinen (2007) lyfter och som skulle kunna 

skapa större möjligheter till att förmedla Grön Flaggs budskap. Det kan vara genom de 

stunder föräldrar och förskolans personal möts i hallen eller genom inbjudan att 

medverka i verksamheten på förskolan, men då detta inte undersökts så är kanske det 

något som redan förekommer. Björklund (2014) ger även förslag på att man kan 
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anordna gemensamma aktiviteter som har hållbar utvecklings tema med bytesdagar av 

kläder eller loppis. Föräldrarna själva tar upp städdag och förskolefest som exempel. 

 

Grön Flagg (Håll Sverige rent, 2014) vill att man använder sig av flera kanaler för att 

sprida sitt arbete utåt. Det finns en avsaknad av de kommunikationskanaler som Grön 

Flagg nämner om media eller att utnyttja offentliga platser i samhället där det går att 

synliggöra miljöarbetet. Det känns som förskolan missar viktiga kommunikationsmedel 

för att kunna variera synliggörandet. Föräldrarna önskar dessutom mer och tydligare 

information om Grön Flagg i månadsbrev, något som går i linje med läroplanens tankar 

om att tydligöra ”mål och innehåll” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev.2010:13). 

 

Några föräldrar uttrycker vikten av att föregå med gott exempel, precis som Almers 

(2009) uttrycker att det behöver finnas vuxna förebilder i barnets närhet som 

uppmuntrar till självständigt tänkande för att ta ansvar (2009). Att vara en förebild 

samtidigt som man pratiskt och teoretiskt visar barnen i olika miljöaktiviteter. Det är 

inspirerande att höra hur föräldrarna resonerade om hur de kan förstärka aktiviteter som 

sker på förskolan med att göra liknande hemma. I Läroplan för förskolan (rev.2010) 

förespråkas ett samarbete mellan föräldrar och förskola, något som Alfakir (2010) 

menar är nödvändigt eftersom det påverkar barnets utveckling och lärande. Juul & 

Jensen (2002) diskuterar vikten av att föräldrarna är tillsammans  mycket med sina barn 

och det går i hand med den vardagskunskap som man får genom ”Learning by doing” 

metoden som Dewey förespråkar, där praktik och teori blandas. Det innebär att barnen 

har möjlighet att få en större förståelse för det som sker (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2010). Gustavsson (2002) pekar på att vara med aktivt i något som sker gör att man får 

kunskap om begreppet, det vill säga att det blir en situationsbunden kunskap. 

 

I Grön Flaggs (Håll Sverige rent, 2014) koncept saknas det enkla tips till föräldrarna på 

det som görs i förskolan och som även kan göras hemma i hemmen, något som 

Världsnaturfonden (2014) har med i sitt underlag. 
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7 Avslutning 
 

Det man kan se att föräldrarna vet om Grön Flagg är att de har en allmän uppfattning 

om vad det innebär men de vet inte på ett djupare plan vad det innebär. De har fått sin 

kunskap genom information från förskola och skola genom framförallt föräldramöten 

och barnen, men exempelvis webben uteblev i deras svar. Ur frågeställningarna och de 

tankar som framkom kan man se att det efterfrågas mer information  och att förskolan 

skulle kunna använda sig av fler kommunikationsvägar för att få till ett samarbete 

mellan dem, samt att det är bådas  ansvar i den kommunikationen.  

 

När Sanne (2012) pekar på de olikheter som kan uppstå på grund av att människor har 

olika åsikter om vad som behöver göras för att förbättra miljön och vilket ansvar de har, 

anser Gustavsson (2002) att kunskap måste bli personlig för att man ska kunna inse vad 

den innebär och kunna göra bedömningar för att kunna handla. Det innebär att varje 

människa behöver fundera över hur hon får den kunskapen hon behöver för att kunna 

göra förändringar som har betydelse för att förbättra miljön och påverka i rätt rikning 

(Lidskog &Sundqvist, 2011). Winroth & Rydqvist (2008) lyfter att det finns flera 

möjligheter för en människa att förändra sina vanor. Några av föräldrarna i 

fokusgrupperna reflekterade över att en möjlighet är att prata med barnen mer om varför 

man gör en viss handling  samtidigt som man utför den tillsammans med dem. På så vis 

blir det en förstärkning av de handlingar som också utförs när barnen är på förskolan.  

 

Att skapa förutsättningar på förskolan med Grön Flagg ger ett mer vidgat perspektiv för 

en hållbar utveckling. I det kan föräldrarna bli mer delaktiga och inkluderade eftersom 

det i förskolans uppdrag ingår att samverka med hemmen vad gäller barns fostran och 

men också deras lärande (Läroplan för förskolan Lpfö 98, rev. 2010). Gren (2007) anser 

till exempel att det största ansvaret ligger på förskolan vad gäller samverkan, men om 

man ser till Lidskog & Sundqvist(2011) så menar de att varje människa har ett 

egenansvar i sina handlingar och  att inhämta kunskap, vilket gör att det inte går att 

lägga över ansvaret till enbart förskola och skola vad gäller att undervisa barnen om att 

leva hållbart. Så med ansvarsfulla föräldrar som dels söker kunskap och en tydligare 

information och undervisning från förskolan så kan den samverkan göra att barnen får 

bästa förutsättningar att lära sig och utvecklas (Alfakir, 2010).  

 

Dessutom behövs vidareutbildning till pedagoger för att kunna ge barn möjlighet att 

kunna förändra saker i sin tillvaro till det bättre i miljön (Hedefalk, 2014). I denna 

utbildning borde det också finnas en del som inriktar sig på föräldrasamverkan eftersom 

barnen tillbringar större delen av sin tid i hemmet med sina föräldrar.  

 

En fråga som uppstått under det självständiga arbetets gång och som hade varit 

intressant att fördjupa sig mer i, är om det går att till exempel koppla föräldrars kunskap 

om Grön Flagg till pedagogers engagemang och hur de förmedlar kunskapen vidare. 
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Bilaga 
 

Fokusgrupp  Grön Flagg 

 
Hej! 
Vi är två förskollärarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö som önskar få hjälp av er 
föräldrar inför vårt självständiga arbete. Syftet med rapporten är att få kunskap om era 
tankar om Grön Flagg. Deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta deltagandet 
när man så vill. Vid samtycke kommer formen för upplägget ske enligt följande;  
Undersökningsformen är en fokusgrupp som innebär en gruppdiskussion där några 
frågor ställs om Grön Flagg. Tiden som vi beräknar att det tar är ca 20-30 minuter. 
Diskussionen kommer att spelas in samt delvis antecknas ner av oss under tiden. De 
data som framkommer behandlas av oss och kommer endast att användas i 
forskningssyfte i rapporten.   Inga obehöriga att ha tillgång till undersökningsmaterialet 
och det kommer att avkodas så att ingen person kan identifieras i framställningen. För 
gruppens trygghet är det viktigt att det som sägs stannar mellan gruppens 
medlemmar, dvs. tystnadsplikt. 
  
Tack för er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
  
 
 

Sinnika Ekström                                                                      Ingrid Persson 
 

 

Underskrift                                                                                  Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


