
Grön Flagg-certifiering, systematiskt kvalitetsarbete och 

pedagogisk kontinuitet i förskolorna i Laxå 

Slutrapport för det praktiknära forskningsprojektet 

Hållbar och likvärdig förskola 

 

 

 

 

 

Sara Frödén, Caroline Kurtti, Malin Löfving, 

Erika Puls & Ellen Sundh 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

2 

w
w

w
.laxa.se 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 4 
Projektets olika syften och frågeställningar ......................................................................................... 4 
Forskningsprojektets deltagare och upplägg ........................................................................................ 5 
Olika mötesforum under projektet ........................................................................................................ 9 

Reflektionsmöte ................................................................................................................................ 9 
Utvecklingsforum ............................................................................................................................. 9 
Planeringsdagar .............................................................................................................................. 10 
Avdelningsreflektion ...................................................................................................................... 10 

Utvecklingsarbete ................................................................................................................................... 11 
Undervisning för hållbar utveckling utifrån Grön Flagg ................................................................... 11 
Strukturer för planering och reflektion ............................................................................................... 11 
Utvecklingsforum ................................................................................................................................ 12 
Skapat gemensam barnsyn, pedagogsyn och undervisningssyn ......................................................... 12 
Gemensam syn utifrån Grön Flagg ..................................................................................................... 13 
Kollegialt lärande mellan förskolorna ................................................................................................ 13 
Mitterminsuppföljningar ..................................................................................................................... 14 
Resultat av genomfört utvecklingsarbete ............................................................................................ 14 

Verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete .................................................................................... 14 

Praktiknära forskning ........................................................................................................................... 16 
Genomförande, metod och datamaterial ............................................................................................. 16 

Observationer på plats och digitalt via Zoom ................................................................................ 16 
Samtal och intervjuer med pedagoger och barn på plats och digitalt ............................................. 17 
Pedagogernas egen dokumentation ................................................................................................ 18 

Undervisning för hållbar utveckling i förskolan ................................................................................. 19 
Bakgrund ........................................................................................................................................ 19 
Undervisningstraditioner inom miljö- och hållbarhetsundervisning .............................................. 19 
Betydelsen av naturupplevelser och gröna förskolegårdar ............................................................. 20 

Undervisningens syfte, innehåll och utformning i Laxås förskolor .................................................... 22 
Specifika läroplansmål som är kopplade till Grön Flagg-projektet ............................................... 24 
Faktabaserad, normerande eller pluralistisk UHU? ....................................................................... 27 
De tre dimensionerna av hållbar utveckling ................................................................................... 28 
Grön Flagg-råd och barns delaktighet ............................................................................................ 29 
Pedagogens roll i undervisningen för hållbar utveckling ............................................................... 31 
Ändamålsenliga platser för förskolornas UHU .............................................................................. 32 

Pedagogiska implikationer och rekommendationer ............................................................................ 33 



  

 

 
 

3 

w
w

w
.laxa.se 

Rutiner kring veckoplaneringar – utformning och användning ..................................................... 33 
Arbetet med Grön Flagg-certifieringen .......................................................................................... 34 
Vidareutveckling av och förutsättningar för en förbättrad UHU ................................................... 35 

Slutord ................................................................................................................................................. 37 

Referenslista ........................................................................................................................................... 38 

 

  



  

 

 
 

4 

w
w

w
.laxa.se 

Bakgrund 

Det finns fem förskolor i Laxå kommun, två som är centralt belägna och tre i 
ytterområdena. Rektorsområdena i Laxå kommun gjordes om inför höstterminen-2019 
vilket gjorde att förskolorna placerades i samma rektorsområde med en rektor och en 
specialpedagog avsedd endast för förskolornas verksamhet. På varje förskola finns 
arbetslagsledare som ingår i ledningsgrupp för förskola. Inför höstterminen 2019 trädde 
förskolans reviderade läroplan Lpfö 18 i kraft, vilken betonade undervisningen i 
förskolan och lärande för hållbar utveckling. Eftersom förskolorna tidigare ingick i 
olika rektorsområden fanns en avsaknad av kollegialt lärande mellan samtliga 
kommunens förskolor. I februari 2020 inrättades tjänsten förste förskollärare, vars 
uppdrag är att ha ett övergripande pedagogiskt perspektiv för samtliga förskolor och 
verka för en ökad likvärdighet mellan förskolorna. 

Höstterminen 2019 ingick Laxå kommuns förskolor ett samarbete med Örebro 
Universitet gällande praktiknära forskning inom ramen för den nationella satsningen 
Utbildning, lärande och forskning (ULF). Projektet fick namnet ”Hållbar och likvärdig 
förskola” och består av en utvecklingsdel och en forskningsdel som överlappar 
varandra. Rektor har huvudansvar för att driva utvecklingsarbetet och forskaren från 
Örebro Universitet ansvarar för forskningsstudien. 

Projektets olika syften och frågeställningar 

Syftet med projektet som en del av ett utvecklingsarbete är att skapa en likvärdighet för 
Laxå kommuns förskolor med utgångspunkt i ett gemensamt systematiskt 
kvalitetsarbete som innefattar undervisning för hållbar utveckling, en gemensam 
barnsyn och en gemensam förståelse för undervisnings begreppet. 

Följande frågeställningar ställdes för att uppnå den del av syftet som inbegriper 
undervisning för hållbar utveckling: 

- Hur kan undervisning för hållbar utveckling (UHU) bli en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

- Vilken slags undervisning med fokus på hållbar utveckling bedrivs i 
förskolorna? 

- Vilka syften, tillvägagångssätt och kunskapsinnehåll har denna UHU? 
- Hur kan UHU utvecklas utifrån de tre dimensionerna av hållbarutveckling? 
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Den första frågeställningen behandlas i rapportens första del som handlar om 
utvecklingsarbetets utformning. 

De övriga frågeställningar behandlas i den senare delen i rapporten, där resultatet av en 
analys av undervisningen för hållbarutveckling (UHU) presenteras. Kartläggningen av 
UHU har skett på alla fem förskolor, men på de större förskolorna har endast 
storbarnsavdelningar varit involverade. Forskaren har samlat in pedagogernas egen 
dokumentation och veckoplaneringar, samtalat med barn, genomfört intervjuer med 
pedagoger och deltagande observationer på plats och via Zoom. Materialet består av 
ljudfiler, skriftliga dokument, fältanteckningar och fotografier. 

Syftet med projektet som en del av en forskningsstudie är att undersöka undervisning 
för hållbar utveckling i förskolan ut ett barnperspektiv. 

Följande frågeställningar ställdes för att uppnå syftet: 

- Hur uppfattar barnen undervisningen för hållbar utveckling (UHU)? 
- Vilket slags lärande blir möjligt för barnen? 
- Vilken förståelse för de olika dimensionerna av hållbar utveckling får barnen 

genom UHU? 
- Vilket inflytande har barnen i utformningen och utförandet av UHU? Och vilka 

konsekvenser får det? 

Resultatet av denna forskningsstudie kommer inte att redovisas i denna rapport då det 
ligger till grund för kommande vetenskapliga texter som publiceras efter studiens slut. 
Samma metoder och varierat datamaterial som beskrivs ovan har använts vid denna 
undersökning. 

Forskningsprojektets deltagare och upplägg 

En stor mängd personer har deltagit i forskningsprojektet och haft olika uppgifter. 
Rektor, förste förskollärare och en specialpedagog med särskilt fokus på förskolan samt 
en forskare från Örebro universitet som är lektor i pedagogik har ingått i en särskild 
ledningsgrupp för projektet som planerat och drivit utvecklingsarbetet. Utöver det har 
alla förskolors arbetslagsledare, förste förskollärare och forskaren ingått i en annan 
verkställande grupp som regelbundet träffats i så kallade utvecklingsforum. Sedan har 
alla pedagoger på förskolorna tagit ansvar för sitt Grön Flagg-arbete på respektive 
avdelning och på så sätt deltagit aktivt i projektet. Det har varit en tydlig 
framgångsfaktor för projektet att all personal har varit involverade i projektet på olika 
sätt och därmed fått möjlighet att påverka dess utformning och innehåll.  
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En tidsplan för ht 2019 - ht 2021 togs fram av rektor och forskare för forskningsprojektet 
Hållbar och likvärdig förskola. Alla planerade aktiviteter har genomförts, även om 
vissa förändringar skedde i och med covid-19-pandemin. Dessa redovisas detaljerat 
senare i rapporten. Under projektet infördes nya mötesformer såsom reflektionsmöten, 
utvecklingsforum och planeringsdagar som kontinuerligt genomfördes och involverade 
forskaren från Örebro universitet och förskolepersonal i Laxå Kommun. Syftet med och 
beskrivningar av dessa mötesformer finns efter tabellen som visar tidsplanen. 

 

 Rektor Specialpedagog Forskare Förskolepersonal Arbetslagsledare 

Aktivitet 

Ht 2019 
     

Förberedande 
möten 

X X X   

 

Rutiner kring det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 

X     

Besök på 
förskolor i 
kommunen 

  X   

 

 
Aktivitet 

Vt 2020 

Rektor Specialpedagog Forskare Förskolepersonal Arbetslagsledare Förste 
förskollärare 

Uppstartsdag 7 
januari 

X  X X   

Utvärdera tidigare 
års Grön Flagg 

   X   

Planera ny plan 
till Grön Flagg 
mars/april 

   X   

Kontinuerligt 
arbete med Grön 
Flagg och UHU 

X X X X  X 
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Utvecklingsforum 
3 ggr/termin 

  X  X X 

Deltagande 
observationer på 
alla förskolor 

  X    

Samtal/intervjuer 
med barngruppen 

  X    

 

 

Aktivitet 

Ht 2020 

Rektor Specialpedagog Forskare Förskolepersonal Arbetslagsledare Förste 
förskollärare 

Skicka in ny plan 
Grön Flagg 
augusti 

   X   

Kontinuerligt 
arbete med Grön 
Flagg och UHU 

X X X X  X 

Utvecklingsforum 
3 ggr/termin 

  X  X X 

Intervjuer med 
pedagoger 

  X    

Deltagande 
observationer på 
förskolorna 

  X    

Intervjuer/samtal 
med barn 

  X    

Skriva en 
delrapport till 
verksamheten 

  X    

Återkoppling och 
reflektion på APT 

  X X   
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Aktivitet 

Vt 2021  

Rektor Specialpedagog Forskare Förskolepersonal Arbetslagsledare Förste 
förskollärare 

Kontinuerligt 
arbete med Grön 
Flagg och UHU 

   X   

Pedagogisk 
dokumentation 
kring UHU 

   X   

Utvärdera tidigare 
års Grön Flagg 

   X   

Planera ny plan 
till Grön Flagg 
mars/april 

   X   

Utvecklingsforum 
3 ggr/termin 

X  X  X X 

Analys och 
reflektionsmöten 

X  X X   

Kompletterande 
intervjuer med 
barn 

  X    

Kompletterande 
intervjuer med 
personal 

  X    

Bearbetning och 
analys av material 

  X    

 

 

Aktivitet 

Ht 2021 

Rektor Specialpedagog Forskare Förskolepersonal Arbetslagsledare Förste 
förskollärare 

Skicka ny plan 
Grön Flagg augusti 

      

Kontinuerligt arbete 
med Grön Flagg 
och UHU 

X X X X  X 
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Författa 
forskningsrapporten 
och/eller artiklar 

  X    

Återkoppling och 
reflektion på APT 

  X X   

 

Olika mötesforum under projektet 

Reflektionsmöte 
Syftet med reflektionsmöten har varit att stämma av nuläget i verksamheterna och det 
fortsatta arbetet inom forskningsprojektet. I mötet har forskare, rektor, specialpedagog 
och förste förskollärare deltagit. Mötena har ägt rum 1 gång/ månad och har resulterat i 
att forskningsprojektet har fått en pedagogisk kontinuitet och varit förankrat i 
verksamheternas pedagogiska verksamhet och utgått från deras olika förutsättningar 
under olika tidsperioder. 

Utvecklingsforum 
Syftet med utvecklingsforum är att forskaren ska återkoppla verksamhetsbesöken till 
arbetslagsledare från samtliga förskolor och tillsammans bestämma hur arbetet ska 
fortlöpa. Utvecklingsforum leds av förste förskollärare och genomförs tre gånger per 
termin. Förutom forskarens återkoppling, är att syftet och målen med detta nätverkande 
följande:  

- Stimulera kollegialt lärande.  
- Förskolans pedagoger ska kunna stödja varandra i arbetet med pedagogiskt 

utvecklingsarbete.  
- Samordna genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.  
- Utveckla förmågan att synliggöra barnens lärande i förskolan i riktning mot 

läroplanens mål.  
- Förskolans pedagoger ska kunna stödja varandra i arbetet med uppföljning av, 

reflexion kring och analys av förskolans resultat.  
- Öka den pedagogiska kontinuiteten mellan förskola, förskoleklass, fritidshem 

och grundskola. 

Mål: 

- Ökad likvärdighet mellan förskolorna  
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- Ökad måluppfyllelse mot förskolans mål  
- Ökad måluppfyllelse mot målen för förskoleklass 

Planeringsdagar 
Under ett läsår finns det fyra planeringsdagar för förskolornas pedagoger.  Forskaren 
har medverkat genom att dels ge kontinuerlig återkoppling på det som framkommit i 
projektet. Dels genom att hålla föreläsningar om aktuella teman som syn på barn, 
barnsinflytande och delaktighet, utomhuspedagogik och pedagogiska miljöer, hållbar 
utveckling som begrepp och i undervisning. Därefter har pedagogerna fått olika fall, 
övningar och diskussionsfrågor som berör dessa teman som de fått tid att diskutera i 
minder grupper. Det har också bedrivits diskussioner för att ta fram en gemensam 
pedagog-, undervisning- och barnsyn. 

Avdelningsreflektion 
Förutsättningar för att avdelningarna regelbundet ska kunna ha reflektion varje vecka 
har tagits fram. Varje arbetslag har minst 1 timme/vecka för reflektion och planering av 
verksamheten. Reflektionerna och planeringarna har utgått ifrån en gemensam 
planeringsmall och utgått ifrån projektet utifrån Grön Flaggs olika teman. Grön Flagg 
är det övergripande teman som undervisningens planering utgår ifrån och där 
läroplansmål och politikernas satta mål vävs in. Under reflektionen utvärderar 
pedagogerna hur arbetet/undervisningen under veckan gått och analyserar för att vidare 
kunna utveckla undervisningen.  
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Utvecklingsarbete 

Caroline Kurtti, Malin Löfving, Erika Puls & Ellen Sundh 

Undervisning för hållbar utveckling utifrån Grön Flagg 

Grön Flagg-certifieringen drivs av organisationen Håll Sverige Rent och ingår i det 
internationella nätverket Eco-Schools med flera miljoner engagerade barn och vuxna 
världen över. Tanken är att Grön Flagg-arbetet i förskolor och skola ska utrusta barnen 
med kunskap, engagemang och en vilja att bidra till förändringar och möjlighet att göra 
skillnad.  

Varje verksamhet utgår ifrån Grön Flaggs olika teman gällande undervisning för hållbar 
utveckling (UHU) när de planerar undervisningen. Det finns tre dimensioner av hållbar 
utveckling - ekologisk, social och ekonomisk – som alla kan integreras i förskolors 
UHU. Genom arbetet med Grön Flagg sätts även fokus på Agenda 2030 och de globala 
målen för en hållbar samhällsutveckling som alla världens länder kommit överens om 
att följa. 

I och med Grön Flagg så blir arbetet strukturerat och engagerat med tydligare processer 
för hållbar utveckling genom genomförandet av hållbarhetsresan. Grön Flagg-arbetet 
har tydliga kopplingar till Lpfö 18 vilket tydliggör hur arbetet kan bidra till barnens 
utveckling, lärande, ansvar och inflytande. Barnen ges förutsättningar för ökad kunskap 
och förståelse för hållbarhetsfrågor. Samarbetet och samsynen kring olika frågor samt 
en ökad likvärdighet har också kunnat skapas mellan förskolorna. 

Strukturer för planering och reflektion 

Varje förskollärare har en timmes enskild planering i veckan. För att alla ska kunna ta 
ut sin planering har den lagts i pedagogens tjänstemannatid. 

Varje arbetslag har en timmes reflektionstid i veckan där man tillsammans planerar och 
analyserar undervisningen utifrån en planeringsmall som är gemensam för samtliga 
förskolor. Mallen har utvecklats sedan den infördes och är sedan januari 2021 
uppdaterad och innehåller nu även analys och reflektioner. Planeringen av förskolans 
undervisning sker utifrån Grön Flagg teman. Införandet av reflektionstid på dagtid och 
återkommande varje vecka har resulterat i att barnen i förskolornas verksamhet möts av 
en mer planerad undervisning. Pedagogerna har genom att de regelbundet planerar och 
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hänvisar till förskolans läroplan blivit tryggare i att kommunicera förskolans 
undervisning utifrån förskolans läroplansmål till vårdnadshavare och skolchef. 

Utvecklingsforum 

Utvecklingsforum har införts och genomförts tre gånger/termin med fokus på 
utveckling av samtliga förskolor. Under forskningsprojektets gång har 
utvecklingsforum vikts till forskningsprojektets båda delar.  

I utvecklingsforum har diskussioner förts bland annat gällande barnsyn, 
undervisningssyn och pedagogsyn samt lärmiljöer i förskolan. Forskaren har 
återkopplat sina digitala verksamhetsbesök och diskussioner och stöttning har skett 
kring arbetet med Grön Flagg. Vi diskuterar vad vi gjort sedan sist, var vi är nu och hur 
vi går vidare. Vilka styrkor forskaren ser och hur vi arbetar vidare med dessa. När vi 
diskuterar undervisningen i Grön Flagg diskuterar vi hur vi väver in alla läroplansmål i 
detta arbete. Vi diskuterar hur vi följer upp i grön flagg planen och hur vi använder vår 
reflektionstid på förskolorna.  

Arbetslagsledarna för varje förskola tar med dessa diskussioner ut i förskolorna på 
avdelningarnas reflektionstid, så att diskussionerna inte bara stannar vid 
utvecklingsforumsträffarna. Varje träff avslutas med en diskussionsfråga som tas med 
till förskolorna för vidare diskussion och som sedan återkopplas vid nästa träff. Alla 
pedagoger kommer åt dagordning och minnesanteckningar. 

I och med detta arbete har vi nått en ökad likvärdighet mellan förskolorna och ökad 
måluppfyllelse mot förskolans mål och vi arbetar även mot ökad måluppfyllelse mot 
målen för förskoleklass. 

Skapat gemensam barnsyn, pedagogsyn och undervisningssyn 

På gemensam planeringsdag där samtliga pedagoger inom förskolornas verksamhet 
deltog påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam barnsyn, pedagogsyn och 
undervisningssyn. I tvärgrupper från de olika förskolorna påbörjades diskussioner 
utifrån följande frågor: 

1. Vad är undervisning? 
2. Hur vill du undervisa utifrån läroplanen? 
3. Vad ser ni som viktigt i ert vardagliga bemötande av barnen? 

Utifrån sammanställning av varje grupps diskussioner togs viktiga nyckelord fram i 
utvecklingsforumet.  Nyckelorden sammanställdes i tankekartor utifrån begreppen 
undervisning, barnsyn och pedagogsyn. 



  

 

 
 

13 

w
w

w
.laxa.se 

Vid efterföljande utvecklingsforum skapades meningar utifrån nyckelorden, som 
bildade vår gemensamma barnsyn, pedagogsyn och undervisningssyn. Denna 
presenterade arbetslagsledare för sina kollegor och alla fick inkomma med synpunkter, 
innan den gemensamma synen fastslogs. 

Vid implementeringen av den gemensamma synen inventerade samtliga förskolor sitt 
nuläge, styrkor samt utvecklingsområden. Vid utvecklingsforum diskuteras en fråga 
kopplad till den gemensamma barn-, pedagog- och undervisningssynen som tas vidare 
till förskolornas olika avdelningar för vidare diskussion och förankring, på detta sätt 
hålls dokumentet levande i verksamheterna.  

Gemensam syn utifrån Grön Flagg 

Innan projektets start utgick många verksamheter undervisning utifrån politikernas satta 
mål och tenderade till att bli ämnesundervisning i stället för ämnesintegrerad 
undervisning som ska äga rum i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Samtliga 
verksamheter arbetar nu utifrån Grön Flagg och har det som ett övergripande 
projektarbete som undervisningen utgår ifrån. Genom Grön Flagg-arbetet kan 
förskolorna medvetet undervisa samtliga mål ifrån förskolans läroplan och ta tillvara 
intressen. Arbetet och redovisningen av politikernas satta mål utgår ifrån Grön Flagg-
arbete. Genom arbetet med Grön Flagg har barnen fått med sig kunskap, engagemang 
och en vilja att bidra till förändringar och möjlighet att göra skillnad.  

Arbetet med Grön Flagg har varit strukturerat och engagerat med processer för hållbar 
utveckling genom hållbarhetsresan. Grön Flagg-arbetet har haft tydliga kopplingar till 
Lpfö-18 vilket tydliggör hur arbetet bidrar till barnens utveckling, lärande, ansvar och 
inflytande. Fokus på de Globala målen för hållbar utveckling har också blivit tydliga 
och synliga. 

Kollegialt lärande mellan förskolorna 

Innan ändringen av rektorsområdena fanns knappt några tillfällen för kollegialt lärande 
mellan förskolornas verksamheters pedagoger.  Vid planeringsdagar har därför ett stort 
fokus lagts på kollegialt lärande, där pedagogernas möts i helgrupp och tvärgrupper. 
Diskussioner har förts bland annat gällande lärmiljöer och undervisning utomhus. Även 
under Corona har tvärguppsdiskussioner ägt rum, men då digitalt. 

Syftet med kollegialt lärande är att skapa en likvärdighet mellan förskolorna och 
gemensamma strukturer samt förhållningssätt för samtliga pedagoger. 
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Mitterminsuppföljningar 

För att kunna bedöma förskolans undervisning och se om den gett önskat resultat har 
verksamheterna från våren -2020 genomfört mitterminsuppföljning.  I uppföljningen 
observeras barnens förmågor utifrån språk, matematik, samspel och uppmärksamhet. 
Gruppens samlade resultat påvisar hur väl verksamheterna uppnår målen i förskolan 
läroplan och vad förskolan behöver fokusera mer på i undervisningen. Vid start av 
mitterminsuppföljningar observerades barn i 4 -5-års ålder. Mitterminsuppföljningarna 
som genomförs i förskolan följer liknande mall som skolan använder i sin uppföljning, 
vilket gör att vi jobbar utifrån en pedagogisk kontinuitet ifrån förskola till årskurs nio. 

Resultat av genomfört utvecklingsarbete 

Genom införandet av tid för planering och reflektion samt en struktur för planeringen 
har det lett till att förskolorna har tryggare pedagoger som tydligare kommunicerar med 
koppling till förskolans läroplan. Undervisningen som sker i förskolans verksamhet är 
mer välplanerad utifrån läroplanen och undervisningen följs upp och analyseras mer 
regelbundet. Då mallen för planering av undervisningen införts samt reviderats under 
tiden för forskningsprojektet har verksamheterna kommit olika långt i användandet av 
mallen, vilket är naturligt i en implementerings fas. 

Utvecklingsforum har gett tillfällen för kollegialt lärande och en likvärdighet mellan 
förskolorna. Genom diskussioner och framarbetande av en gemensam barn-, 
undervisnings- och pedagogsyn syns en tydlig koppling till ökad måluppfyllelse. 
Samtliga pedagoger inom kommunen har en gemensam värdegrund för respektive 
verksamhet vilket har ökat likvärdigheten mellan kommunens alla förskolor. Samtliga 
förskolor arbete utifrån Grön Flagg har gett en tydlig koppling till läroplanens mål 
gällande hållbar utveckling.  Förskolornas undervisning utgår ifrån grön flagg, vilket 
har gett verksamheterna ett övergripande team att bedriva undervisningen utifrån 
läroplan och kommunens mål. 

Införandet av mitterminsuppföljningarna har gett verksamheterna ett verktyg för att 
mäta kvalitén på förskolans undervisning och hitta konkreta utvecklingsområden. 

Verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete 
Förskolornas utvecklingsarbete har bedrivits under ca 2 ½ års tid och är nu i den fasen 
där verksamheterna behöver arbeta med att framtagna dokument används och är 
aktuella, detta bör bland annat ske genom kontinuerliga diskussioner utifrån förskolans 
gemensamma barnsyn, undervisningssyn och pedagogsyn. Användandet av 
planeringsmall kommer att följas upp av rektor och biträdande rektor så de används och 
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att innehållet i planeringarna fördjupas gällande analys av verksamheternas 
undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förankras tydligare hos varje 
pedagog, så det sker med god framförhållning och genomtänkt analys. För att underlätta 
det systematiska kvalitetsarbetet kommer ett årshjul samt en pärm gällande systematiskt 
kvalitetsarbete att skapas till verksamheterna.  

Då samtliga förskolor arbetar utifrån Grön Flagg är ett kommande utvecklingsområde 
att arbetet ska bli tydligt i lärmiljöerna på förskolan, både inomhus och utomhus. Detta 
arbete kommer att påbörjas i utvecklingsforum. Mitterminsuppföljningarna kommer att 
utvecklas och revideras så kvalitén mäts på hela förskolans verksamhet, så 
progressionen blir tydligare genom hela förskolans verksamhet. 
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Praktiknära forskning 

Sara Frödén 

Detta projekt har bestått av ett utvecklingsarbete som kontinuerligt pågått och 
beforskats under hela tiden samt en forskningsstudie vars resultat inte redovisas i denna 
rapport. Dessa delar är sammanknutna, men har olika syften och forskningsfrågor. 
Generellt sett är praktiknära forskning att betrakta som praktikutvecklande och 
innefattar därför ett utvecklingsarbete som syftar till att förbättra verksamheten på olika 
sätt. Kunskapsproduktionen ska idealt sett ske i nära samarbete mellan forskare och 
deltagande personal och ledning. Forskningsfrågorna ska upplevas som angelägna för 
alla medverkande då de utgår från verksamhetens aktuella behov (Rönnerman, 2018; 
SOU 2018:19). I denna rapport ligger fokus på den del av forskningsprojektet som var 
nära knutet till själva utvecklingsarbetet. Det datamaterial som samlades in under 
projektet användes både i syfte att beforska utvecklingsarbetet och till 
forskningsstudien. 

Genomförande, metod och datamaterial 

Alla pedagoger på samtliga förskolor medverkade i utvecklingsarbetet. I samråd med 
rektor gjordes däremot ett urval av deltagare till själva forskningsstudien. I första hand 
valdes storbarnsgrupper (3-5 år) på de fem olika förskolorna ut, eftersom denna 
åldersgrupp av barn har lättare att muntligen uttrycka sig och kommunicera kring 
hållbarhetsfrågor. Pedagoger som hade hand om dessa grupper av barn blev således 
tillfrågade att vara med i studien. De flesta av dessa pedagoger är förskollärare och ett 
fåtal är barnskötare. Barnens vårdnadshavare fick information om projektet genom 
pedagogerna som samlade in skriftliga samtycken från dessa i början av projektet. För 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska gjordes översättningar till deras språk 
på samtyckesblanketterna som undertecknades.  

Observationer på plats och digitalt via Zoom 
Under projektet har deltagande observationer genomförts på alla förskolor vid flera 
tillfällen under vår- och höstterminen 2020. Denna metod innebär att forskaren har 
observerat och deltagit på en mängd olika aktiviteter och vardagsrutiner i 
förskoleverksamheten, oftast kopplade till Grön Flagg-arbetet - allt ifrån samlingar, 
estetiska aktiviteter och lässtunder till måltidssituationer, lekar och utflykter. Dessa 
aktiviteter och vardagsrutiner har skett såväl inomhus som utomhus i den närliggande 
skogen eller på utegården. Verksamheten även dokumenterats genom fotografier, 
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främst av den fysiska miljön. Forskaren förde också informella samtal med pedagogerna 
under sina besök och gjorde fältanteckningar. På grund av restriktionerna under covid 
19-pandemin fanns begränsade möjligheter för forskaren att närvara på plats och därför 
genomfördes i stället så kallade digitala observationer. I detta fall innebär det att hon 
kopplade upp sig på Zoom och kunde följa samlingar via en kamera och en separat 
mikrofon som fanns strategiskt utplacerade i rummet. Barnen och pedagogerna kunde 
interagera med forskaren genom att de såg och hörde henne på dataskärmen som stod 
uppställd. Samlingarna genomfördes med en eller flera pedagoger tillsammans med 
olika stora barngrupper och behandlade förskolans Grön Flagg-tema på olika sätt. Dessa 
digitala observationer fungerade väldigt väl, förutom några få tekniska missöden som 
kunde rättas till under intervjun. 

Samtal och intervjuer med pedagoger och barn på plats och digitalt 
Under besöken på förskolorna har forskaren kontinuerligt samtalat med barnen på de 
utvalda avdelningarna och gjort fältanteckningar. När covid 19-pandemin fortsatte 
under vårterminen 2021 gjordes även mer strukturerade intervjuer med barnen via 
Zoom. De genomfördes på liknande sätt som de digitala observationerna. Pedagogerna 
fick i uppdrag att förbereda barnen genom att veckorna innan intervjun lägga särskilt 
fokus i verksamheten på att bedriva miljö- och hållbarhetsundervisning. De repeterade, 
summerade eller vidareutvecklade tidigare teman och aktiviteter inom Grön Flagg-
arbetet som barnen kände igen. Tanken var att få en uppfattning om vad barnen lärt sig. 
Vidare berättade de för barnen att de skulle bli intervjuade och hur det skulle gå till samt 
delade in barnen i mindre grupper (2 - 5 personer) som de visste fungerade väl 
tillsammans. Pedagogerna valde också olika slags läromaterial som barnen kunde visa 
upp och samtala kring på intervjuerna. Anledningen var att det är lättare att utgår från 
konkreta ting som påminner barnen om deras tidigare aktiviteter när de ska diskutera 
sitt lärande. 

Under intervjuerna hade pedagogen en stödjande roll, där de såg till att tekniken 
fungerade och även vid behov hjälpte barnen att hålla fokus och fortsätta sitt berättande. 
I vissa fall styrde de aktivt upp olika samtalsämnen, medan de i andra fall var tysta och 
intog en mer passiv roll då samtalet flöt på bra. 

Det övergripande syftet med intervjuerna var att undersöka hur barn uppfattar 
undervisning för hållbar utveckling i förskolan genom att barnen själva fick berätta och 
reflektera kring avdelningens Grön Flagg-arbete. Intervjuerna handlade i första hand 
om deras lärande och inflytande. Barnen fick exempelvis frågor om vad, hur och av 
vem de lärt sig olika saker och vilka delar av undervisningen de uppskattade mest och 
minst samt om de upplevde att de varit delaktiga i utformandet och genomförandet av 
undervisning. 
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Barnintervjuerna handlade inte om att mäta deras faktakunskaper, utan studera om de 
utvecklat ett intresse kring olika miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare var tanken att 
undersöka om barnen kunde uttrycka egna hypoteser och lärt sig att se olika samband i 
naturen samt kunde reflektera över skilda konsekvenser av egna och andras handlingar 
som kunde bidra till hållbar utveckling. En del barn fann sig väl till rätta under 
intervjutillfället och talade mycket och gärna om olika ämnen, medan andra blev mer 
tystlåtna än vanligt. Förmodligen blev de sistnämnda mer osäkra och tveksamma på 
grund av den ovana situationen med att föra samtal över Zoom. Sammanfattningsvis 
var de digitala barnintervjuerna en nödvändig lösning under de rådande 
omständigheterna med pandemin och fungerade ändå förhållandevis bra, även om 
möten på plats hade gett ett rikare material. Resultatet av barnintervjuerna redovisas 
inte i denna rapport, utan det kommer att ske i framtida vetenskapliga publikationer. 

I slutet av vårterminen 2021 gjordes också semi-strukturerade intervjuer över Zoom 
enskilt eller parvis med totalt nio pedagoger på sex olika avdelningar spridda över alla 
fem förskolor. De fick frågor om hållbar utveckling som begrepp och kunskapsinnehåll, 
barnens delaktighet och lärande samt användning av olika platser och material i 
undervisning för hållbar utveckling. Slutligen diskuterades också vilken inverkan Grön 
Flagg-arbetet hade för verksamheten i sin helhet.  

Pedagogernas egen dokumentation 
Under projektet har de medverkande avdelningarna skickat in sina veckoplaneringar till 
rektorn och forskaren. Utöver detta har vissa avdelningar bidragit med annat 
datamaterial till studien genom att delge sin egen pedagogiska dokumentation kring 
Grön Flagg-arbetet. Det rör sig om en stor mängd fotografier, ljudinspelningar och 
texter som forskaren tagit del av. Även här skiljer det sig mellan olika avdelningar både 
när det gäller kvantitet och kvalité, då en del pedagoger var mer vana och skickliga på 
att dokumentera sin verksamhet än andra. Forskaren har även följt några av 
avdelningarna på deras respektive Instagram-konto. Detta konto främst användes för att 
kommunicera med föräldrarna om vad som skedde på avdelningen, men var en 
värdefull källa för att kunna följa verksamhetens undervisning och olika tema-arbeten 
över tid. Slutligen har pedagogerna också dokumenterat sin miljö- och 
hållbarhetsundervisning genom den Grön Flagg-plan som görs varje år och som 
avslutas med en rapport. Dessa dokument är också viktiga datamaterial. 
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Undervisning för hållbar utveckling i förskolan 

Bakgrund 
Ett av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är ”God utbildning för alla”. Ett av 
delmålen under detta mål (Mål 4:7) handlar om att barn och elever senast 2030 ska 
erhålla ”de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling” 
(Svenska FN-förbundet, 2021). I linje med detta står följande i förskolans läroplan:  

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 
omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 
miljömässig (Läroplan för förskolan [Lpfö 18], 2018, s 9). 

Det är svårt att veta vilka kunskaper och kompetenser som behövs i framtiden för att 
barn ska bli de planetskötare som krävs för en hållbar samhällsutveckling. Hur ska 
förskolan ge förutsättningar för barn att utforska och få en djupare förståelse för olika 
hållbarhetsfrågor, ekosystem och naturvetenskapliga fenomen? Hur kan förskolan bidra 
till att barn får en ökad förståelse för och utvecklar ett känslomässigt band till naturen 
så de i framtiden vill värna om den? 

Ett viktigt mål för UHU är att barnen ska utveckla en handlingskompetens och ett 
engagemang som är hållbart över tid (Öhman & Sundh, 2021). För att ha möjligheter 
att uppnå detta bör undervisningen vara holistisk till sin karaktär, innehålla emotionella 
inslag och lyfta fram etiska och politiska aspekter på hållbarhet. Tillvägagångssättet ska 
också genomsyras olika demokratiska arbetssätt så barnen lär sig att hantera konflikter 
och ser att det går att utöva reellt inflytande. Tanken är att barnen ska utvecklas till 
individer som är kreativa, handlingskraftiga och tänker i nya banor samt kan ifrågasätta 
ohållbara vanor, handlingar och beteenden. Ett hållbart engagemang måste innehålla tre 
komponenter: Kunskap (kunskaper om hållbarhetsproblem), handling (förmåga att 
påverka och förändra) och känsla (vilja till förändring) (Öhman & Sundh, 2021). Det 
räcker alltså inte med att få kunskap om miljö- och klimatrelaterade problem, utan 
barnen behöver också känna att de vill och kan vara med och påverka dessa.  

Undervisningstraditioner inom miljö- och hållbarhetsundervisning 
I olika studier om UHU lyfter forskarna fram tre selektiva undervisningstraditioner 
inom miljö- och hållbarhetsundervisning: Faktabaserad, normativ och pluralistisk 
(Öhman 2003, Öhman & Östman 2021). I korta drag så handlar den faktabaserade 
undervisningstraditionen om att överföra utvalda faktakunskaper till barnen. Här 
betraktas pedagogen som en expert, även om barnen i olika naturmöten kan erbjudas 



  

 

 
 

20 

w
w

w
.laxa.se 

möjligheter att systematiskt göra undersökning för att lära sig om natur, djur och 
kretslopp (Hedefalk, 2014). Kortfattat kan det sägas att barnen lär sig specifika 
faktakunskaper som pedagogen valt ut. Barnen är inte med och utformar 
undervisningens kunskapsinnehåll (Öhman & Östman, 2021). 

I den normerande undervisningstraditionen fokuserar pedagogen på att påverka barns 
attityder, beteenden och handlingar genom att överföra normer om hållbarhet. Denna 
undervisning bygger ofta på att ge barnen förstahandsupplevelser i form av 
skogsutflykter, rengöra stränder och skräpplockardagar (se Gambino m.fl. 2009, 
Maynard 2007). I denna tradition ges barnet ökat inflytande genom att de kan vara 
delaktiga i att besluta om undervisningens kunskapsinnehåll då pedagogerna kan utgå 
från barnens intressen. Samtidigt blir det svårt för barnen att bilda egna åsikter om 
hållbarhetsrelaterade frågor, eftersom det är pedagogernas normer som är dominerande 
och styr undervisningen (Hedefalk, 2014).  

I den pluralistiska undervisningstraditionen intar pedagogen rollen som 
’medupptäckare’, snarare än expert (Hedefalk, 2014). Fokus ligger på att 
problematisera kunskapsinnehållet, genom att låta barnen diskutera och kritiskt kunna 
värdera olika alternativ till lösningar på miljö- och hållbarhetsrelaterade problem. I 
skolan yttrar det sig i form av debatter och diskussioner i klassrummet om skilda 
politiska och etiska dimensioner av olika hållbarhetsfrågor (Öhman & Östman, 2021). 
Dessa frågor är dock ofta väldigt komplexa och abstrakta och därmed svårbegripliga 
även för vuxna. Det är därmed inte rimligt att barn i förskoleåldern ska kunna göra dessa 
bedömningar och dessutom finna lösningar på problem som samhället i stort har svårt 
att lösa inom en snar framtid. Mot bakgrund av detta är det ovanligare att finna tydliga 
spår av den pluralistiska traditionen i förskolan så som den ser ut i skolan. Däremot 
finns det andra sätt att arbeta med att demokratiska arbetssätt och utveckla barns 
konflikthanterings- och problemlösningsförmåga i förskolan som kan ge avtryck i dess 
UHU.  

Sammanfattningsvis så menar forskningen att även om pedagogerna arbetar efter 
samma läroplan, så kommer barn utveckla olika slags kunskaper och 
handlingskompetens inom miljö- och hållbarhetsområdet. Det är därför viktigt att 
synliggöra vilka undervisningstraditioner som är rådande inom olika pedagogiska 
verksamheter för att kunna förändra, bredda och fördjupa dem ytterligare. 

Betydelsen av naturupplevelser och gröna förskolegårdar 
Flera studier betonar betydelsen av att förskolan regelbundet erbjuder barn stora 
möjligheter till rika upplevelser ute i skog och mark (Mårtensson, 2004).Förutom att 
dessa återkommande utomhusvistelser i naturen ger barnen många olika kunskaper och 
färdigheter, så bidrar det till att det skapas ett emotionellt band till den närliggande 
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naturen. Även barn som bor på landsbygden kan vara ovana att röra sig i mer vilda 
naturområden och därmed känner sig osäkra och rädda för exempelvis olika djur. För 
dessa barn spelar naturexpeditioner och skogsutflykter utanför förskolans gård en 
mycket viktig roll. Studier visar att barns upplevelser av att vistas i naturen kan delas in 
i tre faser (Giusti, 2019): 

Fas 1: Barnet känner sig alltmer bekväm ute i naturen och blir nyfiken på den.  

Fas 2. Barnet känner en personlig anknytning till en plats i naturen genom att lära känna 
den. 

Fas 3: Barnet känner sig som ett med naturen och vill skydda och vårda den. 

Det behövs dock olika typer av natursituationer för att åstadkomma dessa faser, som 
inte följer en linjär utveckling.  För att nå den tredje fasen måste barnet ha erfarit en rad 
olika upplevelser och det krävs även att pedagogen är med och strukturerar upp dem. 
Barns miljö- och hållbarhetsengagemang bygger på att de både fått en förståelse för 
natur och djur och utvecklat en nära relation till dem. Enkelt uttryckt kan man säga att 
det barnet förstår och känner samhörighet till vill hen också ta hand om och skydda 
(Giusti, 2019). 

Det är av stor betydelse att förskolepersonalen tar sig ut i närliggande naturområden 
eftersom många utegårdar är av undermålig kvalité. Som det konstateras i en rapport 
från Skolinspektionen (2012) är många förskolegårdar är förvånansvärt trista och dåligt 
utformade ur ett lärandeperspektiv, då de främst består av stora asfalterade områden, 
platta sandlådor, standardiserade fasta gung- och klätterställningar samt kortklippta 
gräsmattor. Trots att forskning betonar vikten av att anlägga träd, buskage och kullar på 
utegårdar eftersom det bidrar till ökad fysisk aktivitet och främjar barns lek och hälsa, 
så saknas ofta tätare vegetation och kuperad mark (Boldemann m.fl., 2006; Boldemann 
m.fl., 2011; Söderström m.fl., 2013; Mårtensson m.fl., 2014). Boverket (2015; Boverket 
& Movium, 2015) har tydliga riktlinjer och rekommendationer för utegårdar där det 
bland annat framkommer att lekytorna ska vara väl tilltagna och att det ska finnas 
skuggivande växtlighet - inte minst med tanke på att yngre barn är särskilt känsliga för 
mycket och starkt solljus.  

Det bör också poängteras att skaderisker hos barn minskar om de tidigt får öva sig i att 
bedöma risker och lära känna sina egna gränser genom att tillbringa tid i miljöer som 
stimulerar till att springa, klättra och balansera (Sandseter, 2011). I studier där barn 
kommit till tals beskrivs också trädens stora betydelse. Barnen bygger en egen relation 
till områden med träd som lockar till klättring och lek men också utgör en skön, skuggig 
plats där de kan dra sig undan och vila. Eftersom barn ändå tillbringar mest tid på 
förskolegården har den stor betydelse för barns samspel och lek, men också deras 
utveckling och lärande (Berkhuizen, 2021).  
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Undervisningens syfte, innehåll och utformning i Laxås förskolor 

Denna del av rapporten utgår från följande frågeställningar: 

- Vilken slags undervisning med fokus på hållbar utveckling (UHU) bedrivs i 
förskolorna? 

- Vilka syften, tillvägagångssätt och kunskapsinnehåll har denna UHU? 
- Hur kan UHU utvecklas utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling? 

 

Först presenteras resultatet av den granskning som gjorts av de veckoplaneringar och 
Grön Flagg-planer som samlats in för att se vilka läroplansmål och ämnesområden som 
varit dominerande i avdelningarnas verksamhet. Därefter analyseras annat 
kompletterande datamaterial så som intervjuer och observationer för att ge en mer 
helhetlig bild av den UHU som bedrivits inom ramen för Grön Flagg-certifieringen. 
Utifrån resultatet redogörs slutligen för pedagogiska implikationer och olika 
rekommendationer för att ytterligare utveckla och förbättra förskolornas verksamhet 
ges. 

Under projektet infördes veckoplaneringar i form av en ny sorts mall. Det tog olika lång 
tid för pedagogerna att implementera denna mall. På vissa avdelningar var det också 
svårare att få till en ny rutin med mer systematisk reflektion över veckans aktiviteter. 
Det fanns därför stora skillnader mellan avdelningarna när det gäller hur noggrant de 
fyllt i dessa mallar. Även tidsperioden och omfånget varierar, alltså hur ofta och när de 
skickat in planeringarna till rektor och forskare. Det rör sig om alltifrån 22 till 13 veckor. 
I början av projektet var Lpfö 18 en nyligen reviderad läroplan för förskolan och av den 
anledningen tog det tid för förskollärarna att sätta sig in de nya formuleringarna och 
implementera den. Flera av avdelningarna skrev inte ut målen tydligt i 
veckoplaneringen eller använde andra delar av läroplanen som inte var mål. Det gör att 
det är svårt att ge en helhetsbild av undervisningen genom att enbart analysera de 
insamlade veckoplaneringarna. Trots detta kan analysen ändå ge en bild av hur 
avdelningarna prioriterade olika mål och teman under en viss tidsperiod och peka på 
olika förbättringsområden när det gäller UHU. Rutinerna kring en gemensam 
veckoplaneringsmall visar också på hur arbetet med likvärdighet mellan förskolor 
framskred under projektet.  

Förskolorna har använt det så kallade Lotusdiagrammet, där läroplanens mål är 
inordnade under följande åtta huvudkategorier: 

1. Helhet 
2. Språk/kommunikation 
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3. Naturvetenskap/teknik 
4. Lek 
5. Matematik 
6. Hälsa/rörelse 
7. Värdegrund/social kompetens 
8. Skapande 

Målen i Lotusdiagrammet numrerades utefter denna kategorisering, för att underlätta 
för förskollärarna att skriva in dessa i veckoplaneringarna. Tyvärr kom denna numrering 
sent i projektet och hann inte tillämpas i särskild stor utsträckning i själva insamlandet 
av datamaterialet. I analysen av veckoplaneringarna kodades avdelningarnas 
formuleringar utefter Lotusdiagrammets huvudkategorier. I vissa fall fanns helt enkelt 
inga läroplansmål ifyllda och det gick heller inte att entydigt tolka de skrivningar som 
kunde förstås som mål. Nedan följer en tabell som summerar hur dessa kategorier var 
fördelade på de olika avdelningarna under den tidsperiod då veckoplaneringarna 
samlades in. Tidsperioden varierar mellan avdelningarna och är utskrivna i den vänstra 
kolumnen. 

 

Tabell 1. Fördelning av läroplansområden i veckoplaneringarna antal ggr –antal ggr/v 

I tabellen framgår det tydligt att majoriteten av avdelningarna prioriterat områdena 
Naturvetenskap/Teknik och Värdegrund/Social kompetens. Det skulle kunna peka på att 
Grön Flagg-arbetet är väl integrerat i verksamheterna, då det till stor del innefattar av 
en undervisning som har stort fokus på den ekologiska men också sociala dimensionen 
av hållbar utveckling. Det är dock svårt att göra en fullständig analys eftersom 
avdelningarna sällan markerat när de arbetar med just Grön Flagg. Enligt rektorn hade 
inte heller pedagogerna fått särskilda instruktioner om att notera arbetet med Grön Flagg 
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specifikt i veckoplaneringarna. Som tidigare nämnts är skrivningarna kring 
läroplansmålen i vissa fall också väldigt vaga, vilket försvårat processen att kategorisera 
in dem under olika områden i Lotusdiagrammet. I övrigt material som exempelvis 
intervjuer med personal så framkommer det dock att miljö- och 
hållbarhetsundervisningen ofta är integrerat i verksamheten på flera sätt. Det kan vara 
en anledning till att UHU och Grön Flagg inte specifikt skrivs ut i planeringen.  

Mål inom området Språk och Matematik är det näst mest prioriterade. Dessa områden 
kan i vissa fall också vara en del av Grön Flagg-arbetet, men kan också vara helt 
fristående. Lek och Skapande är de minsta huvudkategorierna och består bara av två 
respektive ett mål, vilket gör att fördelningen av huvudkategorierna framstår som 
rimliga.  

Avdelning A står ut som den enda som flest gånger nämnt mål inom Hälsa/Rörelse i 
sin veckoplanering i jämförelse med andra mål. Denna avdelning har också generellt 
sett ganska jämn fördelning mellan de olika kategorierna. Avdelning E och F har inte 
skickat in särskilt många veckoplaneringar och dessa var ofta översiktligt eller 
bristfälligt skrivna. Det betyder inte nödvändigtvis att dessa avdelningar bedrev en 
verksamhet med sämre måluppfyllelse, utan snarare att veckoplaneringsrutinen inte 
fungerade. Detta gäller särskilt avdelning E som engagerade sig mycket i Grön Flagg-
arbetet. Om man i stället för veckoplaneringarna utgår från de observationer, intervjuer 
med barn och personal och de två Grön Flagg-resor som beskrivits så framstår denna 
avdelnings UHU som väl förankrad i läroplanens olika mål och implementerad i 
verksamheten som helhet. Avdelning F hade mindre erfarenhet av Grön Flagg-arbetet 
då de precis startat i gång sin första resa relativt sent i projektet. Av olika anledningar 
fokuserade de mer på värdegrunds- i stället för hållbarhetsfrågor, men undervisade ändå 
en hel del kring miljö- och höll flera naturvetenskapliga experiment. I personalintervjun 
påtalades också att det saknades tillräckligt med kunskap kring hållbarhetsfrågor och 
vikten av en fortbildning kring detta kom upp.  

Med andra ord kan det vara värdefullt att hålla en diskussion på de avdelningarna kring 
målen och exempelvis fundera över följande frågor: Vilka mål återkommer flest 
gånger? Ska dessa prioriteras och i så fall varför? Finns det ett system för att se till att 
alla mål finns med under en viss period så inget missas? Hur följs det upp att målen 
faktiskt nås? Denna diskussion kan med fördel föras i samband med 
mitterminsutvärderingarna där måluppfyllelser aktualiseras. 

Specifika läroplansmål som är kopplade till Grön Flagg-projektet 
Det finns tre enskilda läroplansmål som är särskilt relevanta för detta projekt, då de har 
en tydlig koppling till hållbarhet och därmed också Grön Flagg-arbetet. De är följande 
(numrerade efter Lotusdiagrammets indelning): 
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Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

Mål 3.1 förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp 
samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,  

Mål 3.2. förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till 
en hållbar utveckling,  

Mål 7.8. ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att 
aktivt delta i samhället.  

I tabell 2 nedan framgår det i vilken utsträckning avdelningarna hänvisar till dessa mål 
i sin veckoplanering: 

 

 
Tabell 2. Förekomst av hållbarhetsmål i veckoplaneringen antal ggr – antal ggr/ v 

Som det framgår av tabellen är avdelning D den enda som kontinuerligt skrev in dessa 
tre mål i sina veckoplaneringar. Två avdelningar (E och B) nämner dem inte 
överhuvudtaget under den period som veckoplaneringarna samlades in. Det är 
anmärkningsvärt att dessa tre läroplansmål, som är ytterst relevanta i undervisning för 
hållbar utveckling, så sällan specifikt skrivs ut i veckoplaneringarna. Särskilt med tanke 
på att de finns med i alla Grön Flagg-planer, vilket innebär att dessa läroplansmål valts 
ut för att känneteckna miljö- och hållbarhetsarbetet i alla fem förskolor (se tabell 3 
nedan). Å ena sidan tyder detta på att det behövs mer kunskap kring vad dessa specifika 
mål innebär och hur pedagogerna ska kunna arbeta med dem i verksamheten. Å andra 
sidan kan det tolkas som att de aktiviteter som redan görs i syfte att uppnå dessa mål 
behöver lyftas fram och språkliggöras på ett annat sätt, så det blir tydligt att de ingår i 
Grön Flagg-arbetet.  
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Det finns även ett annat läroplansmål som har kopplingar till UHU och tillhör kategorin 
Naturkunskap/Teknik, nämligen: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

3.3. förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt 
enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Detta läroplansmål ingår i en mer traditionell miljöundervisning och kan, men behöver 
inte, relateras till hållbarhetsfrågor. I en faktabaserad undervisning för hållbar 
utveckling i förskolan kan det dock vara ett vanligt strävansmål. Det märktes då målet 
förekommer förhållandevis ofta i avdelningarnas veckoplanering och i Grön Flagg-
planerna särskilt de som hade Grön Flagg-temat Djur och Natur (se tabell 3 nedan). 
Nedan följer en sammanställning över de senaste avslutade Grön Flagg-resorna. Där 
framgår det vilket tema och utvecklingsområden samt läroplansmål kopplade till 
hållbarhet och delaktighet. Eftersom Grön Flagg starkt understryker vikten av barns 
delaktighet så behöver förskolorna specifikt välja ut läroplansmål kring detta när de 
utformar sin plan. Dessa delaktighetsmål finns också sammanställda och är numrerade 
enligt Lotusdiagrammet: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

7.1 intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan 
påverka sin situation  

7.2 förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan  

7.3 förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och 
fatta beslut i enlighet med dem  

I vilken utsträckning dessa mål uppnåddes inom ramen för Grön Flagg-arbetet 
diskuteras under rubriken ”Grön Flagg och barns delaktighet”. 
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Tabell 3. Grön Flagg-tema, utvecklingsområden och läroplansmål vt 2020 - vt 2021. 

Faktabaserad, normerande eller pluralistisk UHU? 
Den UHU som bedrivs i förskolorna i Laxå inom ramen för Grön Flagg-arbetet är till 
övervägande del en faktabaserad miljö- och naturvetenskaplig undervisning, med olika 
hög grad av koppling till skilda aspekter av hållbarhet. Det innebär att pedagogerna har 
strävat efter att lära barnen grundläggande fakta om olika djur, växter och 
naturvetenskapliga och samhälleliga fenomen och samband mellan dessa, utan att 
nödvändigtvis diskutera vilken roll de spelar för exempelvis den biologiska 
mångfalden, miljöförstöring och klimatrelaterad problematik. En del pedagoger har 



  

 

 
 

28 

w
w

w
.laxa.se 

dock fokuserat på att försöka förmedla och låta barnen undersöka naturens och 
årstiderna olika kretslopp i syfte att ge dem en helhetsbild - som är grunden för att förstå 
mer komplexa hållbarhetsrelaterade frågor. 

Det finns också en hel del normerande inslag i Grön Flagg-arbetet som handlar om att 
påverka barnens attityder, beteenden och handlingar i förskolans vardag, men framför 
allt i olika möten med naturen. Det kan röra sig att sortera sopor, kompostera, plocka 
upp skräp i naturen och värna om vilda djur och växter genom att exempelvis mata 
fåglar under vintern eller inte plocka fridlysta blommor.  

Det är inte möjligt att på samma sätt som i skolan bedriva en pluralistisk UHU i 
förskolan som bygger på att barnen kritiskt argumenterar för sin sak i regelrätta debatter. 
Däremot fanns spår av pluralism genom att barnen fick arbeta med problemlösning och 
olika former av konflikthantering. Några pedagoger arbetade också mer medvetet än 
andra på att låta barnen först få komma med sina egna hypoteser kring exempelvis olika 
naturvetenskapliga fenomen, utan att värdera eller tillrättavisa felaktigheter. I stället lät 
de dem få undersöka och komma fram till olika slutsatser på egen hand, ofta genom 
upplevelsebaserade aktiviteter eller praktiska moment av olika slag.  

Vissa pedagoger var också noga med att på ett systematiskt sätt konkretisera abstrakta 
innehåll i undervisningen, vilket är särskilt viktigt för de yngsta barnen. De kunde be 
barnen observera skillnader och likheter mellan exempelvis dem själva och olika djur. 
Följande situation illustrerar detta tydligt: Ett barn upptäcker märken två meter upp på 
ett träd vid dammen. Innan har de talat om bävrar som gjort en hydda i närheten och 
undersökt olika spår efter dessa. Nu undrar barnet om det är en bäver som gnagt på detta 
träd. Förskolläraren berättar först hur stor bävern är och mäter sedan barnet med 
måttbandet så han kan jämföra sig själv med storleken på en bäver. Därefter ställer sig 
barnet vid trädet för att undersöka med sin egen kropp om hans hypotes stämmer. Är 
det rimligt att bävern har gnagt av barken två meter upp? I detta fall kunde barnet själv 
dra slutsatsen att bävern var för liten och eftersom den inte kan hoppa eller klättra upp 
på stammen måste det vara ett annat djur.  Lärandesituationen kan sedan fortsätta med 
fler hypotetiska antagande och undersökningar. 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling 
De flesta pedagoger menade att det var enklast att undervisa om den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling, vilket förklarar varför så stor del av Grön Flagg-
arbetet består av miljöundervisning. På flera avdelningar har fokus också legat på att ge 
barnen positiva naturupplevelser. Det har gett barnen möjlighet att knyta an till olika 
platser i närliggande skogsområden och utveckla ett empatiskt förhållningssätt till djur 
och natur. Som nämnts tidigare är det en viktig grund för att utveckla ett starkt miljö- 
och hållbarhetsengagemang i framtiden. Pedagogerna vittnade om att det fanns många 



  

 

 
 

29 

w
w

w
.laxa.se 

barn som till en början var obekväma med att vistas i skogen. De kunde både vara rädda 
för vilda djur, både stora och små, och ha motoriska svårigheter att röra sig i kuperad 
mark. Ju oftare de vistades i skogen, desto tryggare blev barnen. De lärde sig att agera 
och leka i naturen genom att klättra upp på stora stenar och kullfallna träd, orientera sig 
med kartor och undersöka myrstackar och grodyngel. Det bidrog också till ökat intresse 
och nyfikenhet för olika miljöfrågor. Genom att både få konkreta sinnesupplevelser och 
en större kännedom om årets kretslopp, djur och växter på olika platser i skogen, bildar 
barnen en personlig relation till den lokala naturen som de sedan vill värna om. Att det 
kan växa starka band syntes inte minst då barnen på en avdelning fått ”adoptera” varsitt 
träd i ett skogsparti i närheten i syfte att lära känna olika trädsorter. När de vid ett senare 
tillfälle kom dit hade markägaren gallrat området och därmed huggit ner flera av träden, 
vilket skapade upprörda känslor hos barnen. Det föranledde att pedagogerna i stället för 
att lyfta faktakunskaper om träd fick samtala om existentiella frågor om liv och död.  

Alla pedagoger var eniga om att det var svårast att undervisa om den ekonomiska 
dimensionen av hållbar utveckling. De exempel som togs upp handlade om att barnen 
fick laga fågelholkar som gått sönder, minska matsvinnet och spara el genom att släcka 
lampor på förskolan. Det kunde också vara att skapa nya saker av föremål som annars 
skulle ha slängts eller samla in och använda natur- eller återvinningsmaterial i sin lek 
och sitt skapande, i stället för inköpta leksaker och dyrt konstnärsmaterial.  

Som tidigare nämnts bedrev många avdelningar kontinuerligt ett värdegrundsarbete, 
men utan att det sågs som en del av UHU. Det framkom också i en del intervjuer att 
pedagogerna hade svårt att veta vad den sociala dimensionen av hållbar utveckling mer 
konkret bestod i, vilket gjorde att de missade möjligheter att integrera Grön Flagg-
arbetet med värdegrundsarbetet. Det var lättare att integrera den sociala och ekonomiska 
dimensionen av hållbar utveckling om man valt teman där detta var passande, så som 
Stad och samhälle och Klimat och energi. I intervjuerna med barnen framkommer det 
dock vid flera tillfällen att barnen inte nödvändigtvis förstått pedagogernas intentioner 
eller förklaringsmodeller kring ekonomiska aspekter. I stället har de tagit fasta på helt 
andra delar av undervisningen och arbetsprocessen.  Exempelvis kunde de glatt beskriva 
hur roligt det var att uppfinna saker av ”skräp”, utan att förstå denna återvinningsprocess 
ur ett hållbarhetsperspektiv - för barnen var själva skapandet det centrala. 

Grön Flagg-råd och barns delaktighet 
Det framkom både i dokumenten, observationerna och intervjuerna att pedagogerna ofta 
arbetar med olika värdegrundsfrågor i sin verksamhet. Däremot kopplas de mer sällan 
till sociala aspekter av hållbarhet. I vissa intervjuer påpekar pedagogerna att de behöver 
mer kunskap för att kunna göra det på ett bra sätt i Grön Flagg-arbetet. När det gäller 
förskolans demokratiska uppdrag och i vilken utsträckning barn hade inflytande över 
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utformningen av avdelningens UHU så varierade detta mellan avdelningarna. I vissa 
fall bestod barns delaktighet mestadels av att pedagogerna lät barn välja mellan olika 
på förhand givna alternativ. Efterhand som projektet pågick utvecklades olika former 
för att erbjuda barnen det som kan kallas ”utbildande delaktighetserfarande” - på 
engelska participatory educative experience (Frödén & Tellgren, 2020). Det kräver en 
ändrad syn på barn hos pedagogerna där barn ses som kunniga experter som kan dela 
viktiga kunskaper och erfarenheter med varandra och pedagogerna och som förtjänar 
att bli genuint lyssnade på. Vidare behöver de också betraktas som kompetenta 
problemlösare som själva kan lösa konflikter, med eller utan pedagogernas guidning, 
genom att hålla gemensamma beslutsfattande diskussioner om exempelvis olika 
ordningsregler eller undervisningens innehåll. Här krävs dock att barnen agerar med 
ömsesidig respekt för varandra så alla får samma möjligheter. Inom utbildning för 
hållbar utveckling beskrivs det som att barn behöver utveckla sin handlingskompetens 
för att kunna agera i mötet med de stora samhälleliga utmaningar som de i framtiden 
kommer stå inför.  

På de avdelningar som var med i forskningsprojektet fanns flera exempel på hur man 
försökte arbeta med barns delaktighet på skilda sätt och i olika hög grad. Flera 
pedagoger utgick från barnens intressen och tidigare erfarenheter när de valde 
utvecklingsområden/teman inom Grön Flagg-arbetet. På en avdelning fick barnen också 
komma med egna förslag på tema, som avhandlades under en viss period. Det kunde 
vara teman som till synes låg långt ifrån UHU, men som pedagogerna ändå lyckades 
knyta till olika miljö- och hållbarhetsfrågor för att bibehålla en viss kontinuitet i Grön 
Flagg-resan. Det gjordes även kartläggningar, ofta i form av en tankekarta (mind map), 
tillsammans med barnen för att få reda på vilka förkunskaper de hade kring ett visst 
ämne. Det gjordes i början av ett nytt utvecklingsområde eller tema och kunde användas 
för att veta vilka delar de skulle fördjupa sig i. Sedan gjordes en ny tankekarta i slutet 
av för att uppmärksamma barnen på vad de lärt sig.  

Vissa pedagoger var lyhörda och flexibla och lyssnade in barnens behov, funderingar 
och intressen. De kunde byta inriktning utefter det som plötsligt upptog många barns 
uppmärksamhet i stunden, även om det innebär att deras undervisningsplanering helt 
fick ändras. När barnen exempelvis hittade ett halvt uppätet djurkadaver ute i skogen 
blev de inte förfärade och hindrade barnen från att gå dit. I stället såg de denna upptäckt 
som ett utmärkt tillfälle att diskutera näringskedjor och nedbrytningsprocesser. Sen 
fanns det även pedagoger som inte lyssnade så uppmärksamt på barnen och därmed lätt 
missade att ta vara på det som nuets möjligheter erbjuder (Caiman, 2015). De kunde 
helt förbise barnens stora förundran över de många feta skogssniglar som fanns på 
stigen och som de vill stanna och titta på. Dessa pedagoger såg inte detta lärandetillfälle 
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utan skyndade på barnen då de prioriterade att komma fram i tid till det ställe som de 
planerat att bedriva en viss undervisning på. 

På andra avdelningar kunde pedagogerna kunde, utifrån barnens stigande ålder, ge 
barngruppen ökat ansvar för olika uppgifter och tilldela dem särskilda uppdrag för att 
öva upp självständighet och självkänsla. Det kunde handla om alltifrån att ta ansvar för 
olika redskap som användes som håvar, kikare och luppar till att få leda gruppen till 
nästa markerade stopp i skogen. 

Att förskolorna arbetar för att nå de delaktighetsmål som står i Grön Flagg-planerna är 
tydligt, med hur detta görs skiljer sig mycket åt. Som tidigare nämnts så kan 
skillnaderna i vilket inflytande barnen ges på de olika avdelningarna kopplas till vilken 
barnsyn som är dominerande bland pedagogerna. En viktig del av projektet har därför 
varit att verka för att förskolorna får en gemensam syn på barn. Under projektets gång 
har ledningen och pedagogerna själva återkommit till detta, men det krävs mer tid för 
att en gemensam barnsyn verkligen ska förankras helt i verksamheterna. 

Pedagogens roll i undervisningen för hållbar utveckling 
Generellt sett så spelar pedagogerna en avgörande roll för att höja kvalitén på den UHU 
som bedrivs i förskolan. Det räcker inte med att en handfull eldsjälar ska driva Grön 
Flagg-arbetet som ett slags särintresse eller parallellt spår, om det ska kunna integreras 
i verksamheten som helhet. Utan stöd från kollegor och ledning kommer dessa 
passionerade eldsjälar till slut att bränna ut sig eller byta arbetsplats. Det kommer 
visserligen alltid finnas pedagoger med ett större intresse, engagemang och särskild 
kompetens inom miljö- och klimatrelaterade områden, men alla pedagoger i förskolan 
behöver känna ett ansvar för att bedriva UHU. Studier visar dock att en stor del av 
personalen i förskolan inte fått med tillräcklig kunskap om hållbar utveckling från 
förskollärar- eller barnskötarutbildningen. I intervjuerna med pedagogerna i Laxå 
uttrycktes också en önskan om fortbildning inom området då det fanns en viss osäkerhet 
både kring begreppet hållbar utveckling, klimatrelaterade frågor och UHU. Det 
framkom också att det fanns ett behov av att förkovra sig mer kring utomhuspedagogik 
generellt, för att förbättra och utöka undervisningen utomhus, inte bara då det gäller 
Grön Flagg-arbetet. Det aktualiserades särskilt under covid 19-pandemin då 
restriktionerna ledde till fler och längre utevistelser. 

Pedagogen behöver också känna sig trygg i att vistas ute i skog och mark. Det handlar 
om alltifrån att kunna ha tillräckligt med uppsikt över sin barngrupp till att hantera sina 
egna rädslor för ormar och småkryp. Genom att samtala öppet om olika 
säkerhetsaspekter och införa tydliga rutiner kring hur man som pedagog kan undervisa 
och agera i naturen med förskolebarn, så kommer fler att våga genomföra en 
upplevelsebaserad UHU utomhus. 
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Ändamålsenliga platser för förskolornas UHU 
Enligt Lpfö 18 ska förskolans miljö ska ge goda förutsättningar för barns lek, utveckling 
och lärande och de ”ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus 
och utomhus i varierade miljöer” (s 11). Sedan projektet startade höstterminen 2019 har 
Grön Flagg-arbetet satt sin prägel på avdelningarnas inomhusmiljöer. Nu framgår det 
tydligt vilket Grön Flagg-tema de arbetar med och vilka aktiviteter som genomförs. På 
de förskolor där den fysiska miljön av olika anledningar var eftersatt har det skett 
avsevärda förbättringar på relativt kort tid genom pedagogernas ökade engagemang och 
ansträngningar. I jämförelse med den undersökning av en av förskolornas inomhusmiljö 
som gjordes i ett examinationsarbete av förskollärarstudenter under vårterminen 2019, 
blir det tydligt hur stor inverkan projektet har haft på de pedagogiska lärmiljöerna (Se 
Blaxmo & Fredriksson, 2019). I en del Grön Flagg-planer lyfts också vikten av att göra 
miljön mer tillgänglig för barnen och att återknyta till aktiviteterna som hålls utomhus. 
Det kan röra sig om att låta barnen samla in olika naturmaterial i syfte att undersöka 
och experimentera med, använda som lek- och konstruktionsmaterial eller skapa 
naturtrogna skogar eller boplatser för djur. Många barngrupper har också groddat eller 
sått olika växter inomhus som de sedan planterat ut eller tagit med hem. Flera 
avdelningar har även synliggjort sin pedagogiska dokumentation genom att sätta upp 
foton på väggarna och placera barnens alster centralt, för att kunna visa föräldrar och 
återknyta till temat för barnen under projektets gång. Det blir ett sätt att väva samman 
Grön Flagg-temats olika inomhus- och utomhusaktiviteter till en helhet. 

I veckoplaneringarna skrev pedagogerna också ut platsen för olika aktiviteter, särskilt 
när det gällde vistelser i skogen och i viss mån även utegården. Det var sällan som 
inomhuslokaler specificerades. I sammanställningen av veckoplaneringarna framgår 
det att det finns stora skillnader mellan avdelningarna när det gäller i vilken utsträckning 
undervisning bedrivs utomhus. Som exempel så nämner avdelning C utegården 52 
gånger under 19 veckoplaneringar och går enligt planeringen till skogen regelbundet ca 
1 ggr/vecka. Även avdelning D bedriver stor del av sin UHU under långa dagar i skogen 
och kunde även äta lunch utomhus. Det kan jämföras med avdelning B som enbart 
nämnt att de gått till skogen vid två tillfällen på alla 20 veckor. Med tanke på att alla 
förskolor är belägna så att det är lätt att ta sig till närliggande skogspartier är det 
överraskande att så få nyttjar dessa naturplatser för att bedriva UHU i en större 
omfattning än nu. I samtal med pedagoger berättar några att de väljer bort skogen som 
plats för undervisning på grund av personalbrist i relation till för stora barngrupper. 
Dessa pedagoger känner sig helt enkelt inte trygga med att gå ut i skogen med en för 
stor barngrupp, särskilt om de är ensamma.    

När det gäller att bedriva UHU på förskolegården blev det tydligt att pedagogerna hade 
väldigt olika förutsättningar eftersom förskolornas utegårdar är så olika till 
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utformningen. En rik och varierad lekmiljö med kuperad mark, tillräckligt stora 
grönytor, mer ”vilda” partier med större buskage och framför allt stora träd som ger 
svalka och skydd, är att föredra ur både lek- och undervisningsperspektiv.  Dessa 
lekmiljöer bidrar både mer varierad lek och en ökad fysisk aktivitet bland barn i alla 
åldrar. Det finns två förskolegårdar som är exempel på sådana utemiljöer. Det gör stor 
skillnad för både barn och pedagoger att vistas på en sådan plats, jämfört med utegårdar 
för förskolor som tidigare varit traditionellt utformade skolgårdar - vilket det tyvärr 
också finns exempel på i Laxå kommun. Enligt Boverkets rekommendationer (2015) är 
sådana utegårdar inte ändamålsenligt utformade för förskolebarn överhuvudtaget. Till 
att börja med får inte förskolegården vara för liten till sin yta i relation till alla barn som 
vistas på förskolan samtidigt. I sådana fall behöver pedagogerna begränsa 
barngruppernas utomhustid och de tillbringar mer tid inomhus, vilket ofta innebär 
mindre fysiskt krävande aktiviteter och lekar. En platt förskolegård med stora 
asfaltsytor främjar inte barns lek och utveckling i tillräckligt stor grad, utan kan i princip 
endast användas för mer enformiga cykellekar och dylikt. Dessutom förvandlas den lätt 
till isbana på vintern som är svår och rent farlig att leka på om den inte sandas mycket 
och ofta. Att ha stora standardiserade lekredskap som är utformade för skolbarn gör att 
endast de äldsta förskolebarnen kan klättra upp i dem och begränsar därmed gårdens 
tillgänglighet för de yngre barnen. Avsaknad av tillräckligt med buskar och stora träd 
gör att miljön blir väldigt varm på sommaren och barnen inte får tillräckligt med skugga, 
vilket kan bli rent hälsovådligt (Boverket, 2015, Strålskyddsmyndigheten, 2021).  

På planeringsdagar och utvecklingsforum har den pedagogiska miljöns betydelse för 
barns lärande och utveckling särskilt betonats, inte minst i relation till UHU. 
Pedagogerna har exempelvis fått i uppdrag att kartlägga sin fysiska miljö utifrån olika 
forskningsrön. De har bidragit med flera kreativa och konstruktiva förbättringsförslag 
både när det gäller förskolornas utomhus- och inomhusmiljöer. Om dessa förslag 
genomförs skulle det både främja barns lek och välmående och vidareutveckla den 
UHU som bedrivs på förskolorna. 

Pedagogiska implikationer och rekommendationer 

Rutiner kring veckoplaneringar – utformning och användning 
I början av insamlingen av veckoplaneringarna blev det tydligt att alla avdelningar inte 
använde samma mall och när de till slut gjorde det så användes den gemensamma 
mallen på olika sätt. Det visar att rutinen med veckoplanering och en utökad 
reflektionstid inte var tillräckligt väl förankrad på de olika avdelningarna när den 
sjösattes. Det behöver därför ske en utvärdering under höstterminen 2021 eller 
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vårterminen 2022 som ser över huruvida rutinen fungerar på ett tillfredsställande sätt 
eller behöver förändras. 

Även om veckoplaneringarna efterhand formulerades mer utförligt så återstod 
problemet med att vissa avdelningar inte skriv ut läroplansmålen i sin helhet, utan i 
stället författade egna oklara och svårtolkade mål. Ett förslag är att använda 
Lotusdiagrammets sifferkombinationer för varje läroplansmål för att förenkla de långa 
läroplansformuleringarna, särskilt för de pedagoger som skriver för hand. Alla 
avdelningar bör dock få tekniskt stöd och bra digital utrustning, exempelvis borde det 
finnas fler datorer och lärplattor på avdelningarna. 

Generellt sett så behöver mallens (olika) syfte(n) tydliggöras för pedagogerna. Nu är 
oklart vem eller vilka mallen främst är till för och vad den syftar till. Det i sin tur 
påverkar dess utformning, graden av noggrannhet när den fylls i och hur den används.  
Om den å ena sidan är till för att vårdnadshavare eller vikarier som ska sätta sig in i 
verksamheten genom en snabb läsning, så behöver aktiviteterna skrivas fram tydligare. 
Om den å andra sidan är till för att visa rektorn och sedermera politikerna vad som sker 
på verksamheten och används till den årliga rapporteringen om verksamheten, så 
behöver den vara utformad på ett annat sätt. Om veckoplaneringen utöver detta är ett 
redskap för den pedagogiska dokumentationen så behöver reflektionerna få mer plats i 
mallen. 

Pedagogerna behöver generellt sett få mer tid till att arbeta med att utveckla sin 
pedagogiska dokumentation och diskutera syftet med den. För att göra detta krävs också 
mer sammanhållen planering- och reflektionstid för pedagogerna och att de har 
möjlighet att i realiteten kan ta ut sin reflektionstid. Som vissa pedagoger beskrev det 
så är det inte lätt att göra en utförlig och välformulerad veckoplanering ”på stående fot 
mitt i verksamheten med barngruppen omkring sig”. Det kan också behövas tydligare 
riktlinjer kring vad denna tid ska användas till så det inte bara bli basal planering kring 
vem som ska göra vad, utan faktiskt en djupare reflektion kring olika pedagogiska 
frågor i syfte att förbättra undervisning och verksamheten generellt. 

Arbetet med Grön Flagg-certifieringen 
Grön Flagg-certifieringen har gett miljö- och hållbarhetsundervisningen en tydlig och 
bra struktur som underlättat en integrering i hela verksamheten och inkluderingen av 
alla pedagoger. Det är ett verktyg som är lätt att använda menade de flesta pedagogerna. 
Däremot kan Grön Flagg-hemsidan och de konkreta tips och förslag som finns där 
nyttjas mer än vad som görs i dagsläget. Det går också att boka tid för rådgivning om 
det behövs, vilket kan bli aktuellt för den förskola som är precis börjat arbeta med UHU. 
De beskrev en hel del utmaningar i sin Grön Flagg-resa som de då kan få stöd och hjälp 
att övervinna till nästa gång.  
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För att stödja det kollegiala lärandet som utvecklats under projektet kan en digital 
idébank som struktureras efter skilda Grön Flagg-teman skapas. Där kan pedagogerna 
efterhand lägga upp olika inspirerande exempel på aktiviteter och ge praktiska råd och 
tips på hur de arbetat med teman och utvecklingsområden. Till detta kan även ”Grön 
Flagg-boxar” med olika konkreta läromedel och annat pedagogiskt material som 
pedagogerna själva gjort i samband med ett avslutat tema cirkulera mellan förskolorna 
och avdelningarna inom en förskola. Flera pedagoger vittnar om att de tillverkar 
läromedel och olika miljöförbättrande åtgärder både under och utanför arbetstid. Att 
pedagogerna kontinuerligt skapar eget läromedel kan ge vissa pedagogiska vinster i och 
med att de kan anpassa det efter temat och barngruppens intresse och behov. Samtidigt 
är det oerhört tids- och energikrävande. Om gemensamma Grön Flagg-boxar 
konstrueras behöver inte varje förskola skapa nytt material varje gång ett nytt tema 
införs i starten av en Grön Flagg-resa. Det kan också finnas en poäng med att fortsätta 
med samma tema i nästa Grön Flagg-resa året efter, för att ha möjlighet att fördjupa det 
antingen med samma barngrupp eller en annan. 

I planeringen av sin Grön flagg-resa kan det även vara en god idé att noga se över valet 
av globala mål och läroplansmål och fundera över följande: Varför väljer vi just dessa 
mål? Är de tydligt kopplade till temat? Hur många mål är det rimligt att ha? Är det 
möjligt att uppnå dessa? Hur vet vi att vi gör det?  

Trots att Håll Sverige Rent betonar barns delaktighet så saknar flera förskolor en 
utarbetad rutin för barnens medverkan i Grön Flagg-råden. Över lag är Grön Flagg-
råden i flera fall ett eftersatt område, men framför allt behöver det ses över hur barn kan 
göras mer delaktiga i utformandet av arbetet med Grön Flagg under hela resan. Som det 
är nu så arbetar avdelningarna i olika hög grad och på skilda sätt med barns inflytande. 
Ett kollegialt lärande inom detta område skulle kunna ge pedagogerna stöd och 
inspiration till att tänka nytt och innovativt. Grön Flagg-råden kan också sammanlänkas 
med utvecklingsforum på olika vis för att få bättre inblick i varandras arbeten. 

Vidareutveckling av och förutsättningar för en förbättrad UHU 
Utvecklingsforumet behöver vidareutvecklas och nyttjas på ett annat sätt efter 
projektets slut, eftersom forskaren inte längre kommer att ha en drivande roll i att 
planera och genomföra dessa. Det kräver att den som är förste förskollärare och ska 
ansvara för forumet är engagerad, kunnig inom området och bra på att både organisera 
och entusiasmera sina kollegor. Vikten av ett gott ledarskap när det gäller uppdraget 
som förste förskollärare kan inte nog understrykas i detta sammanhang. I annat fall kan 
det bli svårt att hålla i gång denna, i många avseenden, betydelsefulla mötesplats. Det 
gäller också att fylla dessa tillfällen med det som pedagogerna anser är ett relevant 
innehåll nu när projektet avslutas och man inte samlas kring projektets teman och 
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forskarens återkoppling. En viktig förbättringsåtgärd är också att se över 
kommunikationsvägarna. Det visade det sig att återkopplingen till arbetslagen som var 
tänkt att ske genom skriftlig och/eller muntlig information via de medverkande 
arbetslagsledarna inte fungerade optimalt i vissa förskolor. Det resulterade i att det som 
diskuterades och beslutades på utvecklingsforumet inte alltid nådde ut till alla 
pedagoger. Sammanfattningsvis har utvecklingsforumet stor potential att öka det 
kollegiala lärandet och bidra till ett ökat samarbete inom och mellan avdelningar och 
förskolor. 

All personal skulle behöva gå en grundläggande kurs om utbildning för hållbar 
utveckling och även utomhuspedagogik. Resultatet visar att kunskaperna och 
kompetenserna är mycket varierande och otillräcklig hos många pedagoger. Det skulle 
ge en gemensam plattform att stå på och underlätta för en vidareutveckling av Grön 
Flagg-arbetet. 

För att ge bättre förutsättningar för förskolorna att bedriva UHU behövs mer medel till 
inköp av olika material. Det är viktigt att fler digitala verktyg så som exempelvis 
lärplattor, projektorer, digitala kameror och mikroskopägg införskaffas. Inte minst för 
att underlätta den pedagogiska dokumentationen som i sig är ett viktigt 
utvecklingsområde på en del avdelningar.  

En av de största skillnaderna mellan förskolorna när det gäller förutsättningarna att 
bedriva undervisning för hållbar utveckling utomhus är förskolegårdarna. På de gårdar 
som har störst behov av att förbättras är det viktigt att komma i gång så snart som möjligt 
med ett förändringsarbete så att Boverkets rekommendationer följs. Pedagogerna och 
barnen bör involveras redan i planeringsstadiet så att det blir fokus på lek- och 
pedagogiska perspektiv snarare än enbart skötsel- och säkerhetsaspekter, vilket är 
vanligt förekommande. Ett förslag är också att det upprättas nya rutiner så att 
pedagogerna kontinuerligt kartlägger miljön tillsammans med barnen. Sedan kan de 
visa på gårdarnas pedagogiska brister och möjligheter i samband med att det görs 
säkerhetskontroller av gårdarna. På så vis blir det tydligt vad som behöver förbättras i 
utemiljön både på lång och kort sikt och pedagogerna får möjlighet att framföra sina 
åsikter och önskemål. 

Det finns mycket goda exempel på kommuner där pedagoger, fastighetsskötare, 
kommunpolitiker och andra kommunala aktörer samverkar för att åstadkomma mer 
gröna och hållbara pedagogiska utemiljöer på skolor och förskolor. Pedagogernas (och 
även barnens) inflytande och beslutanderätt har spelat en central roll för att samverkan 
ska fungera och att projekten ska bli framgångsrika. En annan viktig del har varit att 
utbilda fastighetsskötare och -ägare i syfte att förändra synen på skolgårdar och 
förskolegårdar och ge konkreta exempel på hur de kan utformas som en lärmiljö och ett 
uteklassrum, snarare än enbart rekreationsplats eller rastgård som är lätt att sköta. I 
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Lund har kommunen sedan 1990-talet årligen avsatt medel (ca 1 miljon kr) som 
Naturskolan i Lund delar ut till större och mindre projekt som de pedagogiska 
verksamheterna ansöker om för att kunna berika sin utemiljö (Lunds kommun, 2021). 
Med tanke på att Boverkets (2015) allmänna råd för skolor och förskolor gällande 
kvalitén och placeringen av friytor för lek och utevistelse förmodligen inom kort 
kommer att bli föreskrifter, så är det bra att ligga i framkant som kommun när det gäller 
förbättring av pedagogiska utemiljöer. Det gäller både renoveringar av äldre utemiljöer 
och byggandet av nya utegårdar. 

Slutord 

Sammanfattningsvis har projektet bidragit till en ökad likvärdighet mellan förskolorna 
i Laxå kommun, även om vissa skillnader kvarstår mellan förskolorna och mellan 
avdelningar. Förskolorna är utspridda över ett stort geografiskt område och skiljer sig 
åt när det gäller antal barn och personal samt utformningen av lokaler och 
förskolegårdar. Likvärdighet handlar dock inte om att förskolorna ska bli lika, utan att 
få likvärdiga förutsättningar och kunna erbjuda likvärdig utbildning. Alla förskolor är 
nu Grön Flagg-certifierade. Genom att integrera Grön Flagg-arbetet i det systematiska 
kvalitetsarbetet har avdelningarnas UHU och former för att mer systematiskt arbeta med 
kollegialt lärande och pedagogiska reflektioner utvecklas. Det finns en strävan mot att 
hitta en gemensam syn på barn, pedagogens roll och vad undervisningsbegreppet 
innebär i förskolan, vilket är grundläggande för att få till en pedagogisk kontinuitet och 
en likvärdig UHU. En viktig framgångsfaktor är att alla pedagoger har deltagit i 
projektet och att ledningen har varit engagerad och gett sitt fulla stöd under hela 
processen. En annan är att alla nya rutiner och strukturer har implementerats i den takt 
som verksamheterna mäktat med. 

Att projektet har uppnått goda resultat visar inte minst det faktum att en av förskolorna 
i hård konkurrens vann Håll Sverige Rents nationella Grön Flagg-pris som Årets 
hållbara förskola. Om de ovanstående rekommendationerna följs kommer det att 
ytterligare utjämna skillnader mellan avdelningarna, öka måluppfyllelsen och ge bättre 
förutsättningar för alla förskolor att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsengagemang. 

Slutligen bör det tilläggas att skolorna kan ta lärdom av hur förskolorna arbetat med 
miljö- och hållbarhetsundervisning. För att öka den pedagogiska kontinuiteten genom 
hela utbildningssystemet borde därför även grundskolorna i Laxå kommun ansluta sig 
till Grön Flagg.  
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